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Sr. Editor:

Hemos leído con detenimiento, el artículo titulado “Perfil
antropométrico y prevalencia de sobrepeso y obesidad en
adolescentes de la zona andina central de Ecuador”1 publi-
cado en el volumen 38 de su revista. Esta investigación busca
cuantificar un importante problema de salud pública cuya pre-
valencia, en el grupo etario estudiado, va incrementándose en
América Latina2. Dada la importancia del tema, nos gustaría
comentar sobre algunos aspectos metodológicos que pueden
beneficiar a futuros estudios de este tipo.

Las medidas antropométricas tomadas correctamente, nos
brindan un panorama de la situación nutricional en que se en-
cuentra la población de estudio3. No obstante, en base a lo
que hemos leído, la recolección de la variable talla se realizó
empleando una cinta métrica extensible. Dado que, un pe-
queño error en la talla puede significar que el diagnóstico nu-
tricional sea inexacto y el error más común proviene del em-
pleo de cintas métricas no estandarizadas4; se sugiere la
utilización de un tallímetro de madera y un tope móvil ade-

cuado para la medición de altura. De igual manera, con el
propósito de que la información a recoger sea fiable y no in-
duzca a error, se propone el uso de un breve Recordatorio de
24 horas u otra herramienta validada para la variable secun-
daria “Hábitos alimenticios – números de comidas al día” de-
tallada en la tabla 15.

Por otro lado, es importante mencionar que las curvas de
crecimiento (Odgen et al) empleadas para determinar el es-
tado nutricional e IMC de los 432 adolescentes evaluados, son
recomendadas para su uso en Estados Unidos por adaptarse
a dicha población6. En ese sentido, sugerimos que los estu-
dios a realizarse en Latinoamérica consideren el empleo de
las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)7.

Asimismo, con el fin de contribuir a la comprensión de los
resultados obtenidos, desearíamos realizar algunas observa-
ciones. Como lo sugiere el objetivo del artículo, los resultados
deberían estar en función al conocimiento del perfil antropo-
métrico8 y la prevalencia de sobrepeso (SP) y obesidad (O) de
la población. Por esta razón, sugeriríamos que además de la
presentación de los valores mínimos y máximos de los indica-
dores peso, talla e IMC se presenten los valores promedio y
desviación estándar de los mismos por grupo de edad. De
igual manera, con el propósito de precisar concretamente las
prevalencias recomendamos que los resultados de la tabla 3
se presenten en porcentaje (prevalencia de SP y O de 14.8%
y 3.24% respectivamente).

Finalmente, dado que las conclusiones del estudio de Jara
et al1 presentan información sobre posibles factores condicio-
nantes de la alimentación escolar en Ecuador; tema que no
ha sido motivo de estudio en dicha investigación, se reco-
mienda que los párrafos de este tipo sean citados e utilizados
en la introducción como antecedentes. Por otra parte, como
se mencionó en líneas anteriores al no haber utilizado un ins-
trumento validado para medir el número de comidas al día, es
importante mencionar que para efectos de este estudio las
conclusiones en términos de los resultados obtenidos carecen
de validez, puesto que como se muestra en la tabla 11 el
cuestionario formulado por los investigadores induce a mani-
festar una ingesta diaria de tres comidas. Por todas estas ra-
zones, con el afán de no inducir a deducciones erróneas, se
plantea que, para futuros estudios, las conclusiones estén ex-
presamente ligadas a los objetivos.

Esperamos que las recomendaciones basadas en la fiabili-
dad de los instrumentos y la adecuada presentación de resul-
tados puedan ser consideradas con el fin de replicar estudios
nutricionales estandarizados y comparables en adolescentes.

Carta al editor

Correspondencia:
u201515985@upc.edu.pe
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Señor Editor:

Hemos leído con detenimiento el artículo de Jara et al1 sobre
“Perfil antropométrico y prevalencia de sobrepeso y obesidad en
adolescentes de la zona andina central de Ecuador¨ publicado
recientemente en el número 2 de enero-marzo de 2018 de la
Revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria en un grupo de
432 adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de Cuatro
Unidades Educativas de la zona andina central de Ecuador y
queremos hacer algunas observaciones y realizar una compara-
ción con los datos obtenidos por nosotros en el 20162.

Jara et al1, refieren en su metodología, entre otras, usar como
referencia las Tablas de IMC para la Edad, dirigidas a niños (as)
y adolescentes de 5 a 18 años de edad de la OMS; sin embargo,
su citación hace referencia al grupo etario desde el nacimiento
hasta los 5 años de edad, por lo que se sugiere corregirla3.

Creemos que hubiese sido interesante conocer en estos es-
colares, la prevalencia de malnutrición según la talla para la
edad, ya que nos ayudaría a orientar sobre la severidad de la
malnutrición allí descrita. Es así, que nos permitimos presen-
tar nuestra experiencia en un grupo de escolares de una
Unidad Educativa de Quito, Ecuador, capital de la Provincia de
Pichincha, en quienes realizamos un estudio de prevalencia
del estado nutricional antropométrico en 626 escolares entre
los 11 y 18 años de edad; pero para fines de comparar nues-
tros datos con los del presente estudio, tan solo analizamos
los escolares entre los 13 y 17 años de edad (n=530): 53,4%

BIBLIOGRAFÍA

1. Jara J, Yánez P, García G, Urquizo C. Perfil antropométrico y pre-
valencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes de la zona an-
dina central de Ecuador. Nutr Clínica y Dietética Hosp. 2018;
38(2):106–13.

2. Rivera JÁ, De Cossío TG, Pedraza LS, Aburto TC, Sánchez TG,
Martorell R. Childhood and adolescent overweight and obesity in
Latin America: A systematic review. Lancet Diabetes Endocrinol.
2014;2(4):321–32.

3. Ravasco P, Anderson H, Mardones F. Métodos de valoración del
estado nutricional. Nutr Hosp [Internet]. 2010;57–66. Available
from: http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechar
geable/fiche_amorpha_fruticosa_sr.pdf

4. Organización Mundial de la Salud. Curso de Capacitación sobre la
Evaluación del Crecimiento del Niño Patrones de Crecimiento del
Niño de la OMS.

5. Ferrari MA. Intake estimation by means of a 24-hour reminder.

Diaeta [Internet]. 2013;31(143):20–5. Available from:

http://www.scielo.org.ar/pdf/diaeta/v31n143/v31n143a04.pdf

6. Ogden CL, Kuczmarski RJ, Flegal KM, Mei Z, Guo S, Wei R, et al.

Centers for Disease Control and Prevention 2000 Growth Charts

for the United States: Improvements to the 1977 National Center

for Health Statistics Version. Pediatrics. 2002;109(1):45–60.

7. WHO - Department of Nutrition for, Health and Development.

WHO Child Growth Standards Length/height-for-age, weight-for-

age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-

for-age Methods and development Department of Nutrition for

Health and Development. 2006.

8. Manterola, C., Pineda V& V, M. Presentations at scientific meet-

ings. J Burn Care Rehabil. 2007;59:156–60.

11

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(3):11-12

Carta al editor

Correspondencia:
Carlos Alberto Velasco-Benítez
carlos.velasco@correounivalle.edu.co



Tabla 1. Prevalencia de malnutrición según IMC para la edad y talla para la edad en escolares entre los 13 y 17 años de Ecuador se-
gún los puntos de corte de la OMS.

Jara et al (1) (N=432) Velasco et al (2) (n=530) p

Edad (X±DE) (años) 15,0±1,4 14,8±1,3

Género (n,%)

Masculino 238 (55,1) 283 (53,4)

Femenino 194 (44,9) 247 (46,6)

Peso (Kg) Rango 30,0-111,0 29,0-88,0

Estatura (m) Rango

IMC (n,%)

Normales 330 (76,5) 411 (77,5)

Malnutridos 102 (23,5) 119 (22,5) 0,7

Sobrepeso/obesidad 78 (18,0) 109 (20,6) 0,5

Sobrepeso (IMC ³ 1 y < 2 DE) 64 (14,8) 83 (15,7) 0,8

Obesidad (IMC ³ 2 DE) 14 (3,2) 26 (4,9) 0,2

Desnutrición (n,%) 24 (5,5) 10 (1,9) 0,004

Moderada 17 (3,9) 8 (1,5) 0,024

Severa 7 (1,6) 2 (0,4) 0,08

Talla para edad (TE) (n,%)

Normales 432 (81,5)

Talla alterada 98 (18,5)

Baja talla (TE < - 2 DE) 93 (17,6)

Baja talla severa (TE < - 3 DE) 5 (0,9)
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masculinos, y con edad de 14,4±1,3 años, encontrando los
resultados de la Tabla 1.

En general, al comparar el grupo de malnutridos según el ex-
ceso o el defecto del IMC para la edad de las Tablas de la OMS,
de los estudios de Jara et al1 y el nuestro, no hay diferencias
significativas (p=0,7); sin embargo, al realizar un sub-análisis
de los desnutridos, se encuentran diferencias significativas a
expensas del grupo de los desnutridos moderados (p=0,024).
No podríamos más que dejar este dato descrito como tal,
puesto que hay que recordar que el estudio de Jara et al1 in-
cluye 4 diferentes Unidades Educativas a diferencia de noso-
tros, que solo analizamos 1 Unidad Educativa de la ciudad ca-
pital; además que no tuvimos en cuenta el tipo de
alimentación, a diferencia de Jara et al1; hechos que evitan una
adecuada comparación más que especulativa de ambos estu-
dios, que van de la mano con las características sociodemo-
gráficas, culturales, ambientales y económicas de cada región.

Finalmente, comentar que si bien la talla para edad, es un
indicador de malnutrición cuestionable, es bastante relevante
en países en vías de desarrollo4 como el Ecuador; y hubiese

sido interesante ver los resultados de Jara et al1; puesto que
nosotros encontramos un 18,5% de los escolares con talla
comprometida; teniendo el 17,6% baja talla y el 0,9% baja
talla severa (Tabla 1).

BIBLIOGRAFÍA

1. Jara J, Yánez P, García G, Urquizo Carlos. Perfil antropométrico y
prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes de la zona
andina central de Ecuador. Nutr Clín Diet Hosp. 2018; 38 (2): 97-
104. doi: 10.12873/382jjara

2. Velasco CA, Merino M, Mideros A. Evolution of overweight and
obesity by BMI according to WHO classification in children and
adolescents of Quito, Ecuador during the consecutive years 2012-
2014. JPGN 2016; 63 (Suppl 2): S106

3. Organización Mundial de la Salud. Tabla de IMC Para la Edad, de
niñas y niños de 5 a 18 años. Ginebra, Suiza. 2007. Disponible en:
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/

4. De Onis M, Blossner M, Borghi E, Frongillo EA, Morris R.
Estimates of global prevalence of childhood underweight in 1990
and 2015. JAMA. 2004; 291: 2600-6.



Precisiones necesarias en
torno a estudio de sobrepeso
y obesidad en adolescentes
de la zona andina central de
Ecuador

Necessary precisions about the
study of overweight and obesity in
adolescents of the central Andean
zone of Ecuador

Jara Porras, Jonathan1; Yánez Moretta, Patricio2,3;
García Guerra, Geovanna4

1 Universidad Iberoamericana del Ecuador: Escuela de Ingeniería en
Administración de Empresas Gastronómicas. Quito.

2 Universidad Internacional del Ecuador: Escuelas de Biología
Aplicada y de Nutriología. Quito.

3 Universidad Tecnológica Indoamérica: Ingeniería en Biodiversidad
y Recursos Genéticos. Quito.

4 Universidad Iberoamericana del Ecuador: Escuela de Ingeniería en
Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales. Quito.

Recibido: 28/11/2018.

Nutr. clin. diet. hosp. 2018; 38(4):13-14
DOI: 10.12873/384jara

Estimado Sr. Editor:

Leímos con interés las comunicaciones recibidas por la
Revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria en agosto y
septiembre (2018), enviadas por: C. Velasco-Benítez & M.
Merino, así como por A. Aguilar-Canales, G. Pillaca-López &
M. Medina-Pizzali.

Tales comunicaciones hacen alusión a aspectos del artículo
de Jara y colaboradores1 publicado en el Volumen 38(2) de
esta revista; para nosotros constituye un placer aclarar y/o
ampliar estos aspectos, por tanto:

- Precisar que en relación a las Tablas de IMC y tablas de
IMC para la edad, de niños, niñas y adolescentes de 5 a
18 años de edad y tablas de IMC para adultos y adultas no
embarazadas, no lactantes ≥ 19 años de edad, éstas fue-
ron tomadas de lo propuesto por el proyecto FANTA III y
FHI 3602; mientras que para el análisis del crecimiento se
consideró lo propuesto en las curvas del estudio longitudi-
nal de crecimiento de Ogden y colaboradores3,4, las cuales
fueron utilizadas para elaborar una comparación más es-
pecífica dentro del estudio de Jara y colaboradores1.

- Para ampliar la información del estudio en cuestión1 se re-
comienda ostensiblemente revisar el artículo de Jara y co-
laboradores5 en el que se aborda con mayor detalle la
prevalencia de malnutrición según la talla para la edad en
la misma zona geográfica; en este último artículo se pre-
cisa la información en puntajes Z y la evaluación del es-
tado nutricional tanto para talla e IMC para la edad en la
zona andina central de Ecuador. Esta información no pudo
ser colocada en el primer artículo1 debido a consideracio-
nes de espacio en el documento.

- Igualmente, en torno al registro de
información de la variable talla em-
pleando una cinta métrica extensi-
ble estandarizada: se considerará
tal sugerencia en futuros estudios,
alineándonos con lo propuesto por
otros autores6,7.

- Con respecto al número de comi-
das ingeridas por los adolescentes
y con el fin de no generar un artí-
culo muy extenso1 se omitió la he-
rramienta utilizada, la cual fue re-
visada, validada y certificada en su
debido momento por dos profesio-
nales en las Áreas de la Salud y
Nutrición de la Clínica Americana
Adventista del Ecuador y que la in-
corporamos en la Tabla 1.
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Tabla 1. Campos informativos de la ficha individual aplicada a los adolescentes.

Bloque
Temático

Datos / Preguntas
Respuestas posibles

o unidades de respuesta

Hábitos
Alimentarios

De las comidas del día
¿Cuáles consume?

Desayuno …

Almuerzo …

Merienda (cena) ...

¿Cuál de estas comidas
considera importante?

Desayuno …

Almuerzo …

Merienda (cena) …

¿Cuántas veces al día
consume alimentos?

1, 2, 3,4, 5 o más
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Finalmente, también cumplimos con detallar, en la presente
nota, mayor información en torno a la distribución porcentual
de los adolescentes observados en las diferentes categorías
de peso (Tabla 2), buscando un abordaje más amplio que el
que se pudo dar en su momento en el artículo en cuestión1.
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Tabla 2. Número de individuos en relación a su categoría de peso en cada género (F= femenino, M= masculino) y grupo etario.

Edad/
Años

Desnutrición
Severa

Desnutrición
Moderada

Normal Sobrepeso Obesidad Totales

F M F M F M F M F M F M

13 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 69,70% 62,50% 18,18% 31,25% 12,12% 2,08% 33 48

14 0,00% 2,04% 3,13% 6,12% 84,38% 67,35% 12,50% 20,41% 0,00% 4,08% 32 49

15 0,00% 10,42% 5,13% 2,08% 82,05% 70,83% 12,82% 12,50% 0,00% 4,17% 39 48

16 0,00% 2,27% 1,96% 4,55% 88,24% 79,55% 9,80% 9,09% 0,00% 4,55% 51 44

17 0,00% 0,00% 5,13% 6,12% 76,92% 83,67% 12,82% 8,16% 5,13% 2,04% 39 49

Total 432



RESUMO

Introdução: A cicatrização é um processo de reparação
tecidual dinâmico e imediato do organismo, em resposta a
uma lesão, com intuito de restituir a característica anatômica,
estrutural e funcional do tecido lesado. Para que ocorra a ci-
catrização, são necessárias uma ingestão adequada de macro
e micronutrientes, como proteínas, arginina, glutamina, vita-
mina C, A, ferro e zinco, bem como a hidratação.

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação com imunonu-
trientes na cicatrização pós tromboembolectomia complicada.

Metodologia: Estudo do tipo relato de caso, realizado du-
rante 39 dias (5,6 semanas), na Clínica de Cirurgia Vascular
do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, locali-
zado em Recife - PE. As informações clínicas, cirúrgicas e nu-
tricionais foram coletadas em prontuário médico e na ficha de
acompanhamento nutricional do serviço de Nutrição.

Resultados: Paciente do sexo feminino, adulta, 30 anos,
oclusão arterial aguada e isquemia crítica de membro inferior
esquerdo, submetida à tromboembolectomia com fasciotomia
de membro.

Discussão: A paciente do presente relato de caso apre-
senta diversos fatores de risco que estão relacionados à inci-

dência de trombose venosa, como o uso de anticoncepcio-
nais, tabagismo, excesso de peso e sedentarismo. Dessa
forma, a adoção de hábitos de vida saudáveis, pode contri-
buir para a prevenção de eventos tromboembólicos. No que
se refere à nutrição, destaca-se a importância da utilização da
terapia nutricional específica com nutrientes imunomodulado-
res, visando o favorecimento da modulação da resposta infla-
matória e imunológica, bem como a cicatrização de feridas.

Conclusão: A utilização de terapia nutricional com nutrien-
tes imunomoduladores específicos para a cicatrização de feri-
das influencia positivamente no desfecho clínico de paciente
em pós-operatório de tromboembolectomia. A imunomodula-
ção auxilia no fechamento de ferida pós-operatória, reduz as
indicações de novos procedimentos e as chances de amputa-
ção de membro inferior esquerdo em paciente portadora de
síndrome compartimental causada por trombose venosa.

PALAVRAS-CHAVE

Cicatrização, imunonutrientes, suplementação, terapia nu-
tricional.

ABSTRACT

Introduction: Healing is a process of immediate and dy-
namic tissue repair in response to an injury, in order to re-
store the anatomical, structural and functional characteris-
tics of the damaged tissue. In order for healing to occur,
adequate intake of macro and micronutrients such as pro-
teins, arginine, glutamine, vitamin C, iron and zinc, as well
as hydration is required.
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SUPLEMENTAÇÃO COM IMUNONUTRIENTES PÓS TROMBOEMBOLECTOMIA: UM RELATO DE CASO

Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):15-2016

Objective: To evaluate the effect of immunonutrient supple-
mentation on healing after complicated thromboembolectomy.

Methodology: A case report study, conducted during 39
days (5.6 weeks), at the Vascular Surgery Clinic of the
Governador Paulo Guerra Restauração Hospital, located in
Recife - PE. The clinical, surgical and nutritional information
were collected in medical records and in the nutrition moni-
toring chart of the Nutrition service.

Results: A 30-year-old female patient, watery occlusion
and critical ischemia of the left lower limb, submitted to
thromboembolectomy with limb fasciotomy.

Discussion: The patient of the present case report pres-
ents several risk factors that are related to the incidence of
venous thrombosis, such as contraceptive use, smoking, over-
weight and sedentary lifestyle. Thus, the adoption of healthy
life habits may contribute to the prevention of thromboem-
bolic events. Regarding nutrition, the importance of the use
of specific nutritional therapy with immunomodulatory nutri-
ents is emphasized, favoring the modulation of the inflamma-
tory and immunological response, as well as wound healing.

Conclusion: The use of nutritional therapy with specific
immunomodulatory parameters for wound healing influences
positively the clinical outcome in the postoperative period of
thromboembolectomy. An adjuvant immunomodulation at the
postoperative wound closure reduces the indications of new
procedures and as chances of amputation of the left lower
limb in a patient with compartment syndrome through venous
thrombosis.

KEY WORDS

Healing, immunonutrients, supplementation, nutritional
therapy.

LISTA DE ABREVIATURAS

TEV: Tromboembolismo Venoso.

TVP: Trombose Venosa Profunda.

EP: Embolia Pulmonar.

AC: Anticoncepcional.

ICMIE: Isquemia Crítica de Membro Inferior Esquerdo.

MIE: Membro Inferior Esquerdo.

IMC: Índice de Massa Corporal.

CB: Circunferência do Braço.

AVP: Acesso Venoso Periférico.

DP: Desvio Padrão.

PI: Peso Ideal.

VET: Valor Energético Total.

ACO: Anticoncepcionais Orais.

CHCs: Contraceptivos Hormonais Combinados.

INTRODUÇÃO

A isquemia aguda do membro é o início súbito da diminui-
ção da perfusão arterial com uma ameaça iminente à viabili-
dade do membro. Essa é uma condição altamente mórbida
com mortalidade de 1 ano entre 16-42% e taxas de amputa-
ção entre 11-37%1. A patogênese inclui estenoses vasculares
com subsequente trombose in situ ou tromboembolismo de
uma fonte cardíaca ou aortoilíaca2.

Tromboembolismo venoso (TEV) compreende trombose ve-
nosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP)3. O TEV é bas-
tante prevalente no mundo, variando de 50 a 200 casos por
100.000 habitantes por ano4. No Brasil, a taxa de incidência glo-
bal de TEV é de 9,5 casos/100.000 habitantes/ano, sendo res-
ponsável por mais mortes do que o câncer de mama, acidente
automobilístico e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida,
juntos. Homens e mulheres, em geral, apresentam riscos se-
melhantes no desenvolvimento de TVP, entretanto, as mulheres
têm maior risco durante seus anos férteis, quando ficam expos-
tas aos fatores de risco hormonais5. A revascularização cirúrgica
bem-sucedida neste grupo de alto risco depende da manuten-
ção de uma abordagem sistemática de tratamento6.

Sabe-se que o estado nutricional desempenha um papel es-
sencial em todos os processos da vida, é um indicador de saúde.
A evidência teórica nos leva a afirmar a implicação do estado
nutricional no processo de prevenção e cicatrização de feridas
de diferentes etiologias7. A nutrição adequada é necessária em
diferentes estágios de cicatrização de feridas, como celular pro-
liferação, reparo celular, fatores quimiotáticos (citocinas, fatores
de crescimento), divisão celular e movimentação celular no lo-
cal da ferida. A cicatrização de feridas é um fenômeno complexo
a partir de inflamação da formação de colágeno, neovasculari-
zação e finalmente a formação de tecido cicatricial8.

Nos últimos anos têm-se dado bastante ênfase ao uso de
imunonutrição, contendo arginina, ácidos graxos ômega-3 e
nucleotídeos, como complemento da fórmula proteica dos
suplementos orais ou da nutrição enteral. Essa interação de
imunonutrientes pode modular favoravelmente a resposta
inflamatória, melhorar a resposta imunológica e favorecer a
cicatrização9.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, adulta, 30 anos, internada du-
rante 39 dias (5,6 semanas) na Clínica de Cirurgia Vascular do
Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, localizado
em Recife – PE. A história pregressa revelava como queixa prin-
cipal dores súbitas, há dois meses do internamento, em mem-
bro inferior esquerdo, de caráter intermitente, que piorava com
a deambulação e não se relacionava à palpação do local, ini-



Gráfico 1. Evolução dos valores séricos de leucócitos de paciente internada no Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra – HR,
Pernambuco, Brasil, 2017.
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cialmente negligenciadas pela paciente. Com a piora do qua-
dro, houve a procura por um serviço de saúde e início do tra-
tamento com antitrombóticos, sendo estes descontinuados
sem orientação médica. Associado ao quadro clínico, apresen-
tava fatores de risco pró-trombóticos, incluindo: uso de anti-
concepcional (AC) contendo levonorgestrel + etilnilestradiol por
16 anos, além de tabagismo (cerca de 2 maços de cigarro ao
dia) e etilismo (aproximadamente 7L de cerveja por semana).

Na admissão o diagnóstico clínico foi de Isquemia Crítica
de Membro Inferior Esquerdo (ICMIE), com lesão úmida e
trombose em Artéria femoral comum, Artéria femoral super-
ficial e profunda, sendo então realizada tromboembolecto-
mia com fasciotomia de Membro Inferior Esquerdo (MIE) de-
vido a síndrome compartimental. Durante o internamento, a
paciente fez uso de antibióticos (cloridrato de clindamicina
+ cloridrato de ciprofloxacino), além de antitrombótico
(enoxaparina sódica) e sintomáticos, se necessário. Após a
primeira intervenção cirúrgica, realizada no mesmo dia da
admissão pela gravidade do quadro, a paciente foi encami-
nhada para a enfermaria de Cirurgia Vascular, realizando
posteriormente três desbridamentos cirúrgicos, além de cu-
rativos diários.

A avaliação do estado nutricional foi realizada através do
exame físico, antropometria e bioquímica no momento da ad-
missão na Clínica Vascular. Ao exame físico, paciente apresen-
tava-se normocorada, anictérica e hidratada, sem sinais de de-
pleção muscular e com deposição de tecido adiposo em maior
quantidade em região abdominal (androide), além de ausência
de ascite e edemas. A avaliação antropométrica inicial foi rea-

lizada de acordo com as informações relatadas pela paciente
devido a impossibilidade de deambulação no pós-operatório,
incluindo peso usual de 73kg e estatura referida de 1,54m,
sendo o Índice de Massa Corporal (IMC) usual de 30,58 kg/m²
10. A circunferência do braço (CB) foi aferida no momento da
admissão, no braço contrário ao acesso venoso periférico
(AVP), sendo classificada como eutrofia com percentual de
adequação de 109%11,12. De acordo com os parâmetros ava-
liados a paciente apresentou o diagnóstico nutricional de obe-
sidade grau I. Os parâmetros bioquímicos avaliados foram:
marcadores de função renal (ureia e creatinina), ionograma
(sódio, potássio e cloro) e hemograma (hemoglobina, hemató-
crito e leucócitos), coletados em prontuário de acordo com dis-
ponibilidade. Não foram encontradas alterações nos parâme-
tros avaliados, exceto pelos leucócitos (GRÁFICO 1).

As médias e desvio padrão (DP) dos demais parâmetros bio-
químicos encontram-se a seguir: ureia 28,8md/dL (DP±2,7),
creatinina 0,4mg/dL (DP±0,1), sódio 137,8mmol/dia (DP±1,7),
potássio 4,8 (DP±0,3), cloro 101 mEq/L (DP±1,7), hemoglobina
12,6 g/dL (DP±0,7) e hematócrito 37,3% (DP±1,7).

As necessidades nutricionais foram estimadas com base no
peso ideal (PI) de 64kg considerando o IMC médio ideal de
27 kg/m² para pacientes com diagnóstico de obesidade grau
I, sendo de 1920 calorias (30 kcal/kg PI/dia) e 96g de pro-
teína (1,5g/kg PI/dia), oferta lipídica em 25% e glicídica de
55% do Valor Energético Total (VET)13.

No pós-operatório, a paciente recebeu dieta via oral, de
consistência normal, normocalórica, hiperproteica, normogli-



Figura 1. Evolução da cicatrização das feridas de membro inferior esquerdo (vista lateral) de paciente internada no Hospital da
Restauração Governador Paulo Guerra – HR, Pernambuco, Brasil, 2017.

A - pós-operatório (sem suplementação específica); B - após 1º desbridamento cirúrgico (início da terapia nutricional específica para cicatrização –
400mL/dia); C - após 2º desbridamento (suplementação mantida – 400mL/dia); D – após 3º desbridamento (suplementação mantida – 400mL/dia).
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cêmica e normolipídica. Após o primeiro desbridamento, foi
iniciada suplementação específica para cicatrização de feri-
das, pela via oral, hipercalórico (1,28 cal/ml), hiperproteico
(20g/200ml), acrescido de arginina (3g/200ml) e com alto
teor de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco, se-
lênio, vitaminas C, A e E), além da presença do mix de caro-
tenoides (1,5mg/200ml), no volume de 400ml/dia, fracionado
em duas vezes ao dia. A suplementação ofertava 27% da ne-
cessidade calórica e 42% da oferta proteica estimadas, sendo
mantida até o dia da alta hospitalar.

O acompanhamento da cicatrização da ferida foi realizado
através da verificação diária dos curativos e de registro foto-
gráfico semanal. As figuras 1 e 2 apresentam a evolução do
processo cicatricial de face lateral e medial, respectivamente,
do membro inferior esquerdo durante o internamento.

A paciente recebeu alta com prescrição de rivaroxabana
para uso contínuo e com retorno para ambulatório de Cirurgia
Vascular em 30 dias. Do ponto de vista nutricional, foram fei-
tas orientações com relação ao consumo alimentar e hábitos
de vida saudável, além de suplementação hiperproteica.

DISCUSSÃO

A paciente do presente relato de caso apresenta diversos
fatores de risco que estão relacionados à incidência de trom-
bose venosa, como o uso de anticoncepcionais, tabagismo,
excesso de peso e sedentarismo.

A doença venosa superficial pode estar associada a um
maior risco de tromboembolismo venoso (TEV). Dentre os fa-
tores de risco conhecidos para trombose, está o uso de anti-

concepcionais orais (ACO). Tal risco é potencializado em pa-
cientes com condições associadas, como tabagismo, hiper-
tensão arterial, obesidade e dislipidemia14. O uso de contra-
ceptivos hormonais combinados (CHCs) tem sido associado a
um risco aumentado de TEV em comparação com não uso15.
Estudo revela que o uso de AC antiandrogênicos aumenta em
quatro vezes o risco de TEV em comparação a utilização de
AC que contém levonorgestrel. Dessa forma, verifica-se que
apesar da paciente em questão utilizar o AC do tipo antian-
drogênico, a presença de outros fatores de riscos pode ter
contribuído para a ocorrência e gravidade do quadro16.

O tabagismo, por exemplo, propicia a ocorrência de coagulo-
patias, visto que a nicotina estimula a liberação de catecolami-
nas, as lesões no endotélio arterial e promove a aterogênese17.
O estilo de vida sedentário e hábitos alimentares inadequados
favorecem a ocorrência de excesso de peso aumentando os ris-
cos de doenças cardiovasculares, dentre elas o TEV.

Vale ressaltar que os hábitos de vida apresentados neste
caso, como tabagismo, etilismo e sedentarismo também es-
tão relacionados com o ganho de peso. A atividade física
acarreta benefícios cotidianos para o indivíduo, visto que a
sua prática regular possibilita melhora nos hábitos alimenta-
res, com escolhas conscientes e saudáveis, evitando o taba-
gismo e aprimorando a capacidade do indivíduo às relações
sociais. A oferta adequada de nutrientes, mediante a escolha
de alimentos saudáveis, com respeito às individualidades, fa-
vorece o funcionamento adequado do organismo.

O histórico alimentar da paciente em questão revelou baixo
consumo de alimentos in natura/minimamente processados,
como frutas, legumes, verdura e fontes de fibras; em contra-



Figura 2. Evolução da cicatrização das feridas de membro inferior esquerdo (vista medial) de paciente internada no Hospital da
Restauração Governador Paulo Guerra – HR, Pernambuco, Brasil, 2017.

A - pós-operatório (sem suplementação específica); B - após 1º desbridamento cirúrgico (início da terapia nutricional específica para cicatrização –
400mL/dia); C - após 2º desbridamento (suplementação mantida – 400mL/dia); D – após 3º desbridamento (suplementação mantida – 400mL/dia).
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partida houve elevado consumo de alimentos ultraprocessa-
dos, ricos em sódio, gordura saturada e carboidratos simples.

Dessa forma, o período de internação hospitalar favoreceu
a modificação do padrão alimentar da referida paciente, bem
como a associação da terapia nutricional específica com nu-
trientes imunomoduladores, possibilitando a modulação favo-
rável da resposta inflamatória, com consequente melhoria da
resposta imunológica e da cicatrização da ferida9.

CONCLUSÃO

A utilização de terapia nutricional com nutrientes imuno-
moduladores específicos para a cicatrização de feridas in-
fluencia positivamente no desfecho clínico de paciente em
pós-operatório de tromboembolectomia. A imunomodulação
auxilia no fechamento de ferida pós-operatória, reduz as indi-
cações de novos procedimentos e as chances de amputação
de membro inferior esquerdo em paciente portadora de sín-
drome compartimental causada por trombose venosa.
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RESUMO

Introdução: A adolescência é uma fase da vida, que é ca-
racterizada por várias mudanças, sendo elas, corporais, com-
portamentais e sociais. Dentro destas mudanças, estão as ali-
mentares, que influenciam no estado nutricional e corporal do
indivíduo. Também se deve levar em consideração a forma
como o adolescente vê sua imagem corporal.

Objetivo: Avaliar o estado nutricional e fazer a análise da
satisfação corporal de 371 adolescentes da cidade de Aracaju-
SE, traçando relações com idade, sexo e prática de atividades
físicas.

Metodologia: O estudo transversal foi realizado em 372
adolescentes, de ambos os sexos, com idade de 10 a 18 anos,
em escolas estaduais da cidade de Aracaju-SE. Para a avalia-
ção do estado nutricional, foram feitas as medidas antropo-
métricas, para classificação do IMC e para a análise da satis-
fação corporal, foi aplicado o Body Shape Questionnaire
(BSQ).

Resultados: Dos 371 pesquisados, 67,4% estavam em es-
tado eutrófico, representando a maioria. Quanto à satisfação

com o estado corporal, de todos pesquisados, 87,9% estavam
satisfeitos.

Conclusão: Percebeu-se que muitos que estavam em estado
nutricional, fora do esperado, estavam satisfeitos com o corpo.

PALAVRAS-CHAVE

Satisfação, imagem corporal, adolescência, avaliação nutri-
cional, nutrição.

ABSTRACT

Introduction: Adolescence is a phase of life, which is
characterized by various changes, being, bodily, behavioral
and social. Within these changes, are the alimentary, that in-
fluence in the nutritional and corporal state of the individual.
Consideration should also be given to how the adolescent
sees his or her body image.

Objective: To evaluate the nutritional status and analyze
the corporal satisfaction of 371 adolescents from the city of
Aracaju-SE, drawing relationships with age, sex and physical
activity practice.

Methods: The cross-sectional study was performed in 371
adolescents of both sexes, aged 10 to 18 years, in state
schools in the city of Aracaju-SE. For the assessment of nu-
tritional status, anthropometric measurements were made,
for BMI classification and for body satisfaction analysis, the
Body Shape Questionnaire (BSQ) was applied.
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PERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DE SERGIPE

Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):21-2622

Results: Of the 371 studied, 67.4% were in the eutrophic
state, representing the majority. Regarding the satisfaction
with body condition, of all surveyed, 87.9% were satisfied. It
was noticed that many who were in nutritional status, beyond
expected, were satisfied with the body.

Conclusion: Many who were in the nutritional state, out-
side of the expected, were satisfied with the body.

KEY WORDS

Satisfaction, body image, adolescence, nutritional assess-
ment, nutrition.

LISTA DE ABREVIATURAS

OMS: Organização Mundial de Saúde.

TA: Transtornos alimentares.

AN: Anorexia nervosa.

BN: Bulimia nervosa.

TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido.

TA: Termo de assentimento.

IMC: Índice de Massa Corporal.

BSQ: Questionário sobre a Imagem Corporal.

INTRODUÇÃO

A adolescência é um momento da vida caracterizada por
um período de transição para a idade adulta, que corresponde
a faixa etária dos 10 aos 19 anos, segundo a Organização
Mundial de Saúde – OMS. É nesta fase que ocorre transfor-
mações físicas, sociais e emocionais1.

A maioria dos adolescentes busca um corpo idealizado, po-
rém, quanto mais este corpo se distanciar do real, mais será
a possibilidade de conflito, comprometendo a sua autoestima.
Os jovens, mesmo quando estão no peso adequado ou abaixo
do peso ideal, costumam-se sentir gordos ou desproporcio-
nais, caracterizando assim a distorção de imagem corporal.
Nas meninas, com o aumento da idade existe a propensão de
querer perder peso, ao contrário dos meninos, que tem o de-
sejo de ganhar peso a fim de obter massa muscular2.

A imagem corporal é a figuração de nosso próprio corpo
que é formado em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o
corpo se apresenta para nós. A imagem corporal é um fenô-
meno diversificado e dinâmico, pois existem vários aspectos
que a influenciam, além de estar em modificação a todo ins-
tante, elas são alteradas de acordo com estímulos que nos
são dados e com o momento vivido, sensações emocionais
determinam essas modificações3,4.

Em adolescentes a insatisfação com a imagem corporal é
um problema comum, devido as permanentes transformações

associadas ao desenvolvimento puberal, aos desejos sexuais,
valorização de sua função social e a dificuldade em estabele-
cer a sua própria identidade, além da mídia que exerce uma
influência negativa nos adolescentes, impondo um padrão de
beleza com excessiva valorização do corpo magro, esbelto e
atlético, gerando assim sofrimentos. Por todos esses fatores
a adolescência é marcada por críticos períodos para o desen-
volvimento da imagem corporal5,6.

O impacto sociocultural no padrão alimentar e no desen-
volvimento de transtornos alimentares (TA) tem sido estu-
dado mais frequentemente, avaliando-se aos costumes fami-
liares e as informações veiculadas pelos meios de
comunicação em massa. Os transtornos alimentares mais co-
mumente conhecidos são anorexia nervosa (AN) e bulimia
nervosa (BN), ambas são caracterizadas por padrões anor-
mais de comportamento alimentar e controle de peso e por
percepções alteradas sobre o próprio peso e corpo, nestes
transtornos alimentares, a preocupação com a alimentação é
comum7.

A avaliação nutricional tem como objetivo identificar distúr-
bios nutricionais, proporcionando uma interação adequada
como forma de contribuir na recuperação e/ou manutenção
do estado nutricional e da saúde do indivíduo8.

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a percep-
ção e satisfação da imagem corporal em adolescentes de es-
colas estaduais do estado de Sergipe.

METODOLOGIA

O estudo transversal foi realizado em 371 adolescentes, de
ambos os sexos, com idade de 10 a 19 anos, em escolas es-
taduais da cidade de Aracaju-SE. Todos os participantes fo-
ram incluídos na pesquisa mediante a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos pais ou res-
ponsáveis e do termo de assentimento (TA) assinados pelos
próprios participantes da pesquisa.

Os dados foram coletados através de visitas nas escolas
após o agendamento prévio com os diretores. Para aferição
do peso foi utilizado balança (Filizola com variação de 0,1 Kg
e capacidade de até 150 Kg), com os examinados sem os sa-
patos, bolsas e adereços e bolsos vazios. A estatura foi afe-
rida com o participante em posição ereta, descalço, mantendo
o plano aurículo-orbitário paralelo ao solo (Plano de
Frankfort) com as costas e a parte posterior dos joelhos en-
costados à parede, com os braços estendidos e os pés unidos
e finalmente, a inspiração profunda. Foi utilizado o estadiô-
metro AVANUTRI® com 2 m de capacidade.

Para a avaliação do estado nutricional foram feitas as me-
didas antropométricas de peso (Kg) e altura (m) para calcu-
lar o Índice de Massa Corporal (IMC). A Organização Mundial
da Saúde (OMS) classifica os adolescentes de acordo com o
gráfico de IMC por idade (OMS, 2007).



Foi aplicado o BSQ (Questionário sobre a Imagem
Corporal). Tal instrumento mede o grau de preocupação com
a forma do corpo, auto depreciação devido à aparência física
e a sensação de estar “gordo”. Cada questão é composta por
seis alternativas de resposta, que variam do “sempre” ao
“nunca”. Para cada alternativa escolhida, são conferidos pon-
tos que variam de 1 a 6 (sempre = 6; muito frequentemente
= 5; frequentemente = 4; às vezes = 3; raramente = 2;
nunca = 1). O resultado do teste é a somatória dos 34 itens
contidos no questionário e a classificação dos resultados re-
flete os níveis de preocupação com a imagem corporal.
Resultado menor que 70 pontos é considerado padrão de nor-
malidade e tido como ausência de distorção da imagem cor-
poral; resultados entre 70 e 90 pontos são classificados como
leve distorção da imagem corporal; entre 91 e 110, como mo-
derada distorção; e acima de 110 pontos a classificação é de
presença de grave distorção da imagem corporal¹.

Métodos estatísticos

Os dados foram analisados descritivamente e inferencial-
mente. A análise descritiva foi através de frequências absolu-
tas nas variáveis categóricas e as estatísticas: média, desvio
padrão, mediana e percentis P25 e P75 para as variáveis nu-
méricas. A análise inferencial foi através dos testes estatísti-
cos Qui-quadrado de Pearson ou teste Exato de Fisher,
quando a condição para a utilização do teste Qui-quadrado
não foi verificada com o objetivo de associação significativa
entre duas variáveis categóricas, e o teste de Mann-Whitney
na comparação entre duas categorias em relação às variáveis
numéricas. A escolha do teste de Mann-Whitney foi devido à
ausência de normalidade em pelo menos uma das categorias
e a verificação da hipótese de normalidade foi através do
teste de Shapiro-Wilk.

A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatís-
ticos foi de 5%. Os dados foram digitados na planilha EXCEL
e o programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos
foi IMB SPSS na versão 23.

RESULTADOS

Nas Tabelas 1 e 2 se apresenta os resultados de caracteri-
zação da amostra pesquisada.

Na Tabela 1 se verifica variabilidade reduzida para as variá-
veis idade e IMC que tiveram valores do desvio padrão infe-
rior a 1/3 das médias correspondentes e não foi elevada para

Tabela 1. Estatísticas das variáveis numéricas segundo o grupo total.

Variável Media Desvio padrão Mediana P25 P75

Idade 14,50 1,91 14,00 13,00 16,00

IMC 21,26 4,47 20,19 18,03 23,44

Escore BSQ 71,40 31,56 63,00 47,00 87,00

Tabela 2. Características da amostra e classificação da BSQ.

Variável N %

Sexo

Masculino 140 37,7

Feminino 231 62,3

TOTAL 371 100,0

Faixa etária

15 a 19 anos 178 48,0

10 a 14 anos 193 52,0

TOTAL 371 100,0

Atividade física

Sim 188 50,7

Não 183 49,3

TOTAL 371 100,0

Classificação do IMC

Magreza acentuada 7 1,9

Magreza 19 5,1

Eutrofia 250 67,4

Sobrepeso 51 13,7

Obesidade 40 10,8

Obesidade grave 4 1,1

TOTAL 371 100,0

Classificação BSQ

Ausência de insatisfação 326 87,9

Insatisfação leve 29 7,8

Insatisfação moderada 13 3,5

Grave insatisfação corporal 3 0,8

TOTAL 371 100,0
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o escore da BSQ desde que o valor de desvio padrão foi infe-
rior a metade da média correspondente.

Dos resultados contidos na Tabela 2 se ressalta que: a
maioria (62,3%) era do sexo feminino; um pouco mais da
metade tinha 10 a 14 anos (52,0%) e os 48,0% restante ti-
nha 15 a 19 anos; aproximadamente a metade (50,7%) era
fisicamente ativa e o percentual restante inativa; a maioria
(67,4%) foi classificada como eutróficos e os percentuais das
outras categorias variaram de 1,1% (obesidade grave) a
13,7% (sobrepeso); a maioria expressiva (87,9%) foi classifi-
cada com ausência de insatisfação e os percentuais com in-
satisfação leve, moderada e grave foram respectivamente
7,8%, 3,5% e 0,8%.

Dos resultados contidos na Tabela 3 é possível observar
que a classificação do IMC (estado nutricional) associou-se
significativamente com a classificação do BSQ e para esta va-
riável se destaca que: dos 26 classificados com magreza pelo
IMC todos (100,0%) foram classificados com ausência de in-
satisfação e este percentual foi maioria em cada categoria do
IMC, entretanto reduziu com o aumento da categoria do IMC,
sendo 91,2% entre os eutróficos, 80,4% entre os que tinham
sobrepeso e 70,5% entre os obesos; no grupo com sobrepeso
o segundo maior percentual correspondeu aos que tiveram
grau de insatisfação leve (15,7%) e 3,9% no grau mode-
rado/grave e entre os obesos os percentuais com grau leve e
moderada/severa foram 15,9% e 13,6%.

Na Tabela 4 se apresenta as estatísticas: média ± desvio
padrão e mediana e os percentis P25 e P75 das variáveis nu-
méricas IMC e escore do BSQ segundo as categorias das va-
riáveis características da amostra; desta tabela se verifica di-
ferenças significativas entre faixas etárias no IMC e entre
sexos, faixas etárias e atividade física no escore do BSQ. Para
as variáveis com diferenças significativas se verifica que a mé-
dia e mediana foram correspondentemente mais elevadas nos
pesquisados que tinham 15 a 19 anos do que os que tinham
10 a 14 anos; as estatísticas média e mediana do escore do
BSQ foram correspondentemente mais elevadas quando os
pesquisados eram do sexo feminino, era da faixa etária 15 a

19 anos do que 10 a 14 anos e quando eram inativos do que
fisicamente ativos.

DISCUSSÃO

O estudo atual investigou a insatisfação com a imagem cor-
poral em adolescentes de escolas públicas estaduais de
Aracaju-SE, corroborando com o estudo realizado por Oliveira
et al. 9 com adolescentes de escolas municipais de Itabaiana,
Sergipe, onde foram estudadas 142 meninas, mostrou que
76,1% do total, estavam em estado eutrófico, pouco mais de

Tabela 3. Avaliação do BSQ segundo as características da amostra.

Grau de insatisfação
(BSQ)

Classificação do IMC n (%)

Magreza Eutrofia Sobrepeso Obesidade p(1) < 0,001*

Ausência 26 (10,0) 228 (91,2) 41 (80,4) 31 (70,5)

Leve - 14 (5,6) 8 (15,7) 7 (15,9)

Moderada/grave - 8 (3,2) 2 (3,9) 6 (13.6)

Total 26 (100) 250 (100) 51 (100) 44 (100)

(*) Associação significativa a 5 %
(1) Através do teste Exato de Fisher.

Tabela 4. Estatísticas das variáveis numéricas segundo as ca-
racterísticas da amostra.

Variável
IMC

Media ± DP

Escore do BSQ

Media ± DP

Sexo

Masculino 20,96 ± 4,43 65,36 ± 29,53

Feminino 21,44 ± 4,49 75,06 ± 32,24

Valor de p p(1) = 0,278 p(1) = 0,001*

Faixa etária (anos)

10 a 14 20,53 ± 4,35 67,03 ± 29,66

15 a 19 22,05 ± 4,47 76,17 ± 32,93

Valor de p p(1) < 0,001* p(1) = 0,003*

Atividade física

Sim 20,99 ± 4,32 66,41 ± 28,62

Não 21,62 ± 4,60 76,53 ± 33,63

Valor de p p(1) = 0,087 p(1) = 0,002*

(*) Diferença significativa a 5 %
(1) Através do teste Mann-Whitney
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10% a mais do que o apresentado na pesquisa do presente
estudo. Ambos os estudos apresentam uma quantidade maior
de pessoas com sobrepeso ou obesidade, do que as que apre-
sentam baixo peso. No estudo de Oliveira et al. 9, 18,6% es-
tavam acima do peso e apenas 5,3% com peso abaixo. Foram
percebidas linearidades entre as taxas de eutrofia, baixo peso
e pessoas com peso acima do eutrófico.

Também em outro estudo sobre o estado nutricional e a
imagem corporal de crianças e adolescentes matriculados em
escolas do meio rural da cidade de Santa Maria-RS, realizado
por Santini e Kirsten10 com 588 estudados, que tinham entre
6 a 15 anos e apontou que 61,6% estavam em estado eutró-
fico, sendo que 58% destes tinham entre 10 a 15 anos. De
forma análoga com o presente estudo, tem-se taxas pareci-
das de adolescentes com o número de eutróficos, sendo es-
tes a maioria. Já os que apresentaram índice de baixo peso,
foram apenas 1% na pesquisa de Santini e Kirsten10, propor-
cionalmente menor aos encontrados no presente estudo.
Tem-se que 28% dos pesquisados por Santini e Kirsten10, es-
tavam nos índices de sobrepeso, que é semelhante aos valo-
res encontrados nesta pesquisa.

Outra avaliação feita em um município do estado de Rio
Grande do Sul, por Paludo e Dalpube11, na qual a amostra foi
composta por 425 adolescentes de ambos os gêneros e com
idades entre 12 e 14 anos, mostraram que, quanto ao estado
nutricional, 35,1% dos adolescentes apresentaram sobre-
peso, 7,8% apresentaram magreza e 57,2% estiveram colo-
cados como eutróficos. Neste estudo, a taxa acima do peso
se mostra mais acentuada, com uma diminuição da taxa dos
eutróficos, em comparação com o presente estudo. A razão
dos alunos com baixo peso, se manteve parecida nas duas
pesquisas13.

No estudo anteriormente citado, feito por Oliveira et al.9,
com alunos de Itabaiana, Sergipe em 2012, a percepção de
imagem corporal demonstrada pelas participantes revelou
que 16,8% apresentaram insatisfação leve, 4,4%, moderada,
e 2,7%, grave. Quando as categorias leve, moderada e grave
foram agrupadas (formando o grupo de insatisfeitas), obser-
vou-se que 23,9% delas estavam insatisfeitas com a imagem
corporal e o restante de 76,1% se mostraram satisfeitos. Este
índice de satisfeitos, é menor do que os encontrados no pre-
sente estudo.

Já na pesquisa de Santini e Kirsten10, tomando como refe-
rência os participantes de 10 a 15 anos, de Santa Maria-RS
em 2009 foi possível notar que, apenas 26,7% estavam sa-
tisfeitos com a imagem corporal e 73,3% estavam insatisfei-
tos pela magreza (27,8%) ou excesso de peso (45,5%). O
que em comparação com o presente estudo e com o feito por
Oliveira et al., mostra uma disparidade e até uma inversão no
índice de satisfeitos e insatisfeitos, mesmo os índices de IMC
sendo em sua maioria, eutróficos em ambos os casos, como
citado anteriormente.

O estudo de Paludo e Dalpubel11, que foi feito com adoles-
centes de um município do estado de Rio Grande do Sul, em
2013, apenas 35,1% do total se mostraram satisfeitos com a
imagem corporal, 48,5% queriam estar mais magros e 16,5%
gostariam de ganhar peso, totalizando 64,9% de insatisfeitos.
Enquanto no presente estudo quase 88% dos pesquisados se
mostraram satisfeitos com o seu corpo.

O grau de satisfação com a aparência e peso corporal de
uma pesquisa realizada por Conti12, feito com adolescentes
do estado de São Paulo, em 2002, teve em seu índice de IMC
um total de 53,84% dos pesquisados, em estado eutrófico e
demonstrou que apenas 3,8% dos meninos estavam insatis-
feitos, 23,1% estavam medianamente satisfeitos e 73,1% se
mostraram satisfeitos com as condições atuais. Enquanto nas
meninas, 5,3% estavam insatisfeitas, 31,6% estavam media-
namente satisfeitas e 63,1% se encontravam satisfeitas com
o corpo de forma geral. Percebe-se então, uma relação com
o estudo presente, no qual a maioria dos pesquisados esta-
vam em estado de eutrofia e com alto índice de satisfação
com a imagem corporal.

Outro estudo de Del Duca et al.13 e desenvolvido com es-
colares de 15 a 19 anos de escolas públicas de Santa
Catarina, no ano de 2002, avaliando a satisfação com o peso
corporal. Uma amostra total de 5.028 pessoas, mostraram
que a prevalência foi de satisfeitos com a imagem corporal
em 47,1% dos pesquisados. Os adolescentes insatisfeitos
com seu peso e que gostariam de aumentá-lo representaram
16,7% da amostra, enquanto aqueles que gostariam de dimi-
nui-lo, 36,2%, totalizando 52,9% de insatisfeitos. Outro es-
tudo de Zordão et al14 demonstrou que a maioria estavam eu-
tróficos, porém, mesmo assim, estavam insatisfeitos com o
corpo. Esta pesquisa, quando comparada com o atual estudo,
esteve mais equilibrada, em taxa de satisfeitos e insatisfeitos.

CONCLUSÃO

De modo geral, percebe-se que a maioria das pessoas, in-
dependente da classificação do Índice de Massa Corporal, se
mostraram satisfeitos com a sua imagem corporal, até os que
estavam obesos ou com magreza acentuada, o que dá a en-
tender que o IMC não é o principal fator que influencia a per-
cepção corporal na amostra pesquisada.

Também ficou claro que ao comparar a parcela dos que es-
tavam fora do esperado de IMC, a prevalência é dos que
apresentam excesso de peso, sobre os que estavam com
baixo peso. Ainda assim, estes em sua maioria, se mostraram
satisfeitos com o estado atual.
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RESUMEN

Objetivo: analizar el consumo de comida basura en ancia-
nos del ámbito rural y del ámbito urbano, comprobando si hay
diferencias significativas entre ambos grupos.

Método: estudio descriptivo transversal en 346 ancianos
con una horquilla de edad de 65-95 años, residentes en
Porzuna y Madrid. Recogida de datos: encuesta autoadminis-
trada con escala Likert. Análisis de datos: Chi-cuadrado, valor
de significación p, intervalos de confianza.

Resultados: un 27% de los ancianos rurales (n=46;
DE=16,26; IC95%=53,87-61,13) y un 39% de los ancianos
urbanitas (n=69) consumen comida basura, existiendo dife-
rencias significativas: X2(1) = 6,1052; X2 crítico = 3,8415; p
= 0,014 < 0,05. Si hablamos de las repercusiones en la sa-
lud, un 45% de los ancianos rurales (n=42; DE=14,14;
IC95%=48,84-55,16) y un 90% de los urbanos (n=62) las
percibe como negativas, sin que existan diferencias estadísti-
camente significativas: X2(1) = 0,067; X2 crítico = 3,8415; p
= 0,7957 > 0,05.

Discusión: la Escuela de Administración de Empresas ha
registrado en España un ascenso del gasto en comida basura
por habitante del 49,65% respecto a 2014. Según García y
Villalobos su consumo en ancianos se debe a la disminución

de poder adquisitivo, la muerte del cónyuge y/o la falta de
apoyo social.

Conclusiones: existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas en el consumo de comida basura, pero no en la per-
cepción que tienen los ancianos de ambos grupos sobre su
estado de salud derivada de su consumo.

PALABRAS CLAVE

Comida rápida, anciano, medio rural, área urbana.

ABSTRACT

Objective: to analyze the consumption of junk food in
elder people living in rural and urban areas, as well as to ver-
ify if there are significant differences between both.

Method: cross-sectional descriptive study in 346 elder
people in a fork of age 65-95 years, living in Porzuna and
Madrid. Data collection: self-administered survey with Likert
scale. Data analysis: Chi-square, significance value p, confi-
dence intervals.

Results: 27% of rural elder people (n=46, SD=16,26;
CI95%=53,87-61,13) and 39% of urban elder people (n=69)
consume junk food, with significant differences: X2(1) =
6,1052; X2 crítico = 3,8415; p = 0,014 < 0,05. If we talk
about the consequences in elder people´s health, 45% of the
rural elder people (n=42, SD=14,14; CI95%=48,84-55,16)
and 90% of the urban elder people (n=62) perceive them as
negative without statistically significant differences: X2(1) =
0,067; X2 crítico = 3,8415; p = 0,7957 > 0,05.
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Discussion: the Business School has registered in Spain
an increase in spending on “junk food” per capita of 49.65%
compared to 2014. According to Garcia and Villalobos, their
consumption in the elderly is due to the decrease in purchas-
ing power, wife´s death and/or the lack of social support.

Conclusions: there are statistically significant differences
in the consumption of “junk food”, but not in the perception
that the elderly of both groups have about their state of
health derived from their consumption.

KEY WORDS

Fast food, aged, rural area, urban area.

ABREVIATURAS

DE: desviación estándar.

EAE Business School: Escuela de Administración de
Empresas.

IC95%: intervalo de confianza del 95%.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OPS: Organización Panamericana de la Salud.

SENC: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

INTRODUCCIÓN

Uno de los cambios más agresivos que ha derivado de la
“era de la globalización” del siglo XXI es la irrupción de los
monopolios de la industria alimentaria en la economía mun-
dial1,2. El interés de las multinacionales por el aumento de
beneficios ha llevado a “centuplicar las existencias de co-
mida, crear formas más duraderas y convertir los alimentos
en causantes de enfermedad” como demuestra la introduc-
ción en el mercado de la denominada comida basura2,3. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la
comida basura como “aquellos alimentos ultraprocesados
que no están diseñados para satisfacer las necesidades nu-
tricionales de las personas, sino para que se conserven por
mucho tiempo en los estantes y generen deseos incontrola-
dos de consumo”4.

La comida basura se caracteriza nutricionalmente por un
aporte de gran densidad calórico-energética, altos conteni-
dos en grasas saturadas, LDL-colesterol, hidratos de car-
bono y sodio, acompañado de un marcado déficit en fibra,
vitaminas y minerales5,6. Estos alimentos albergan un doble
perjuicio: la invasión del espacio en la dieta correspondiente
a alimentos frescos pilares de una dieta saludable, así como
las repercusiones negativas en la salud tales como el au-
mento de enfermedades cardiovasculares, depresión, obesi-
dad, ansiedad, etc4,7.

En el presente trabajo de investigación consideramos co-
mida basura o ultraprocesados a hamburguesas, perritos ca-
lientes, pizzas, bebidas carbonatadas -incluyendo bebidas con
gas, agua con gas, refrescos sin gas y con azúcares añadidos,
refrigerios con edulcorantes y/o acidulantes-, bollería indus-
trial elaborada con grasas saturadas y azúcares refinados -en-
globa croissants, donuts, sobaos, ensaimadas industriales,
magdalenas, palmeras, etc y excluye aquella bollería artesa-
nal y/o de panadería elaborada sin grasas hidrogenadas ni
conservantes-, precocinados industriales elaborados con gra-
sas saturadas y aditivos -que incluyen empanadillas procesa-
das, san Jacobos, croquetas industriales, calamares con rebo-
zado procesado, verduras rebozadas en tempura congeladas,
pollo congelado ultraprocesado, ensaladillas ultraprocesadas,
etc y excluye aquellos alimentos de los citados anteriormente
que se hayan preparado por métodos caseros sin aditivos ni
grasas saturadas como por ejemplo croquetas o verduras re-
bozadas en tempura de elaboración casera-.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a 1 de junio de 2017, nos muestran que la
población de 65-95 años en España está formada por
8.658.925 habitantes de ambos sexos8. El aislamiento social
en las últimas etapas de la vida, los cambios de estructura
familiar, el hecho de que los ancianos vivan solos de forma
frecuente y el pobre soporte social favorecen descuidos en
la alimentación de los mayores de 65 años y, por ende, es-
tados de desnutrición9. La comida fuera del domicilio como
nexo abuelo-nieto es otro de los factores a tener en cuenta
en la introducción de los ancianos en el mundo de la comida
ultraprocesada10. Todo ello nos pone en guardia sobre la
magnitud del problema al que se enfrenta esta horquilla eta-
ria, con necesidades fisiológicas y nutricionales diferentes a
las de otros estratos de la sociedad5,6,7,9.

OBJETIVOS

Analizar el consumo de comida basura en ancianos del ám-
bito rural frente a los de ámbito urbano, así como comprobar
si existen diferencias estadísticamente significativas en el
consumo y en las repercusiones en la salud de ambos grupos.

MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal realizado
durante los meses de febrero y marzo de 2018 en la localidad
de Porzuna (Ciudad Real) y la ciudad de Madrid para recoger
datos referentes a los ámbitos rural y urbano, respectiva-
mente. La población sobre la que deseamos obtener conclu-
siones es la de ancianos del ámbito rural y urbano, con edad
comprendida entre los 65 y 95 años. El método de muestreo
contó como criterios de inclusión la edad superior a 65 y me-
nor a 95 años, así como tener domicilio principal en Porzuna
o Madrid -imprescindibles para obtener resultados en los me-
dios rural y urbano, respectivamente-. En contraposición, fue-
ron criterios de exclusión el deterioro cognitivo severo, la no



comprensión de las cuestiones -pese a ser leídas y explicadas
por los responsables del estudio en casos de analfabetismo o
problemas sensoriales-, los sujetos con edades fuera de la
horquilla etaria de 65-95 años por no ser representativos de
la ancianidad y aquellos individuos con lugares de residencia
distintos a Madrid o Porzuna. Por su fácil acceso, la muestra
elegida fue la de 200 ancianos en cada área geográfica, de los
que 172 del área rural y 176 del área urbana cumplían los cri-
terios de inclusión. Los sujetos han dado su consentimiento
expreso, voluntario y oral, respetándose la confidencialidad
de los datos, sin menoscabo del cumplimiento de las normas
vigentes de la Declaración de Helsinki. Para la obtención de
datos, se han utilizado encuestas autoadministradas (dirigi-
das, en caso de dificultades sensoriales) con 10 preguntas ce-
rradas y/o escalas tipo Likert. El análisis de los datos se ha re-
alizado mediante estadística descriptiva, expresando
frecuencia absoluta (n), porcentaje (%) y desviación estándar
(DE). Para el contraste de hipótesis, se ha utilizado Chi-
Cuadrado, obteniendo X, X2, X crítico, valor de significación
(p) e intervalos de confianza (IC95%), así como tablas de in-
terpretación con SPSS.

RESULTADOS

De los 348 ancianos de la muestra, un 43% (n=151) estaba
en un rango de edad de [65-75] años, un 35% (n=121) con
rango de edad de [75-85] años y un 22% (n=76) con rango
de edad de [85-95] años (=116; DE=37,75; IC95%=107,57-
124,43).

Cuando preguntamos a la muestra sobre el concepto de
comida basura, solamente el 9% (n=15; DE=17,68;

IC95%=23,55-31,45) de los ancianos con residencia en
área rural y el 23% de los ancianos residentes en área ur-
bana (n=40) lo conocen. Al realizar la misma cuestión tras
haberles mostrado algún ejemplo, los porcentajes ascien-
den hasta el 59% (n=101; DE=22,63; IC95%=111,95-
122,05) y el 76% (n=133), respectivamente.

Si hablamos de la inclusión de comida rápida en la dieta, un
27% de los ancianos rurales (n=46; DE=16,26; IC95%=53,87-
61,13) y un 39% de los ancianos urbanitas (n=69) los tienen
integrados en su alimentación, frente al 73% de los ancianos
del área rural (n=126; DE=13,44; IC95%=113,5-119,5) y al
61% (n=107) de los ancianos del área urbana, que no los con-
sumen. Una vez realizado el test Chi-Cuadrado, podemos se-
ñalar que existen diferencias estadísticamente significativas en-
tre el consumo de comida rápida en ancianos rurales y
urbanitas, ya que X2(1) = 6,1052; X2 crítico = 3,8415; p =
0,0135 < 0,05 (Gráfico 1).

De todos los datos obtenidos de forma pormenorizada
acerca del consumo de cada alimento ultraprocesado
(Tabla 1), expondremos los más importantes. En relación a
las hamburguesas, un 1% de ancianos rurales (n=2;
DE=1,41; IC95%=2,68-3,32) y un 2% de los urbanitas
(n=4) la consumen semanalmente; frente a un 97% de an-
cianos del área rural (n=166; DE=2,83; IC95%=163,37-
164,63) y un 92% (n=162) del área urbana que nunca la
consumen. Con respecto a la pizza, un 1% de ancianos ru-
rales (n=2; DE=4,95; IC95%=4,39-6,61) y un 5% de los ur-
banitas (n=9) la consumen semanalmente; frente a un 95%
de ancianos del área rural (n=163; DE=6,36;
IC95%=157,08-159,92) y un 87% (n=154) del área urbana

Gráfico 1. Inclusión de comida basura en la dieta de ancianos del ámbito rural y del ámbito urbano.
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Tabla 1. Consumo de comida basura en ancianos rurales y urbanitas.

RURALES URBANITAS
DE IC95%

n % n %

HAMBURGUESA

A diario 0 0% 1 1% 0,71 0,34-0,66

Semanalmente 2 1% 4 2% 1,41 2.68-3,32

Mensualmente 4 2% 9 5% 3,54 5,71-7,29

PIZZA

A diario 0 0% 1 1% 0,71 0,34-0,66

Semanalmente 2 1% 9 5% 4,95 4,39-6,61

Mensualmente 7 4% 12 7% 3,54 8,71-10,29

PERRITO CALIENTE

A diario 0 0% 0 0% 0 -

Semanalmente 0 0% 2 1% 1,41 0,68-1,32

Mensualmente 3 2% 3 2% 0 3-3

BOLLERÍA INDUSTRIAL -con alto contenido en grasas saturadas y aditivos, y excluyendo la bollería artesanal elaborada
con grasas insaturadas y sin aditivos-

A diario 19 11% 29 17% 7,07 22,42-25,58

Semanalmente 13 8% 16 9% 2,12 14,03-14,97

Mensualmente 9 5% 6 3% 2,12 7,03-7,97

PRECOCINADOS -con alto contenido en grasas saturadas y aditivos, excluyendo los precocinados caseros elaborada
con grasas insaturadas y sin aditivos-

A diario 2 1% 4 2% 1,41 2,68-3,32

Semanalmente 5 3% 6 3% 0,71 5,34-5,66

Mensualmente 9 5% 10 6% 0,71 9,34-9,66

BEBIDAS CARBONATADAS - bebidas con gas, agua con gas, refrescos sin gas y con azúcares añadidos, refrigerios
con edulcorantes y/o acidulantes-

A diario 3 2% 5 3% 1,41 3,68-4,32

Semanalmente 7 4% 10 6% 2,12 8,03-8,97

Mensualmente 10 6% 15 8% 3,54 11,71-13,29

OTROS

A diario 0 0% 1 1% 0,71 0,34-0,66

Semanalmente 0 0% 2 1% 1,41 0,68-1,32

Mensualmente 0 0% 6 3% 4,24 2,05-3,95

n: frecuencia absoluta.
DE: desviación estándar.
IC95%: intervalo de confianza del 95%

ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE COMIDA BASURA EN ANCIANOS DEL ÁMBITO RURAL FRENTE AL ÁMBITO URBANO

Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):27-3230



Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):27-32

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

31

que nunca la consumen. En referencia a los perritos calien-
tes, ningún anciano del área rural (n=0; DE=1,41;
IC95%=0,68-1,32) y sólo un 1% de ancianos urbanitas
(n=2) los consumen semanalmente. Con respecto a la bolle-
ría industrial elaborada con grasas saturadas y azúcares refi-
nados -engloba croissants, donuts, sobaos, ensaimadas in-
dustriales, magdalenas, palmeras, etc y excluye aquella
bollería artesanal y/o de panadería elaborada sin grasas hi-
drogenadas ni conservantes-, un 11% de ancianos rurales
(n=19; DE=7,07; IC95%=22,42-25,58) y un 17% de los ur-
banitas (n=29) la consumen a diario. Acerca del consumo de
precocinados industriales elaborados con grasas saturadas y
aditivos -que incluyen empanadillas procesadas, san
Jacobos, croquetas industriales, calamares con rebozado
procesado, verduras rebozadas en tempura congeladas, po-
llo congelado ultraprocesado, ensaladillas ultraprocesadas,
etc y excluye aquellos alimentos de los citados anteriormente
que se hayan preparado por métodos caseros sin aditivos ni
grasas saturadas como por ejemplo croquetas o verduras re-
bozadas en tempura de elaboración casera-, un 1% de an-
cianos del ámbito rural (n=2; DE=1,41; IC95%=2,68-3,32) y
un 2% del ámbito urbano (n=4) los consumen diariamente.
En relación a las bebidas carbonatadas -incluyendo bebidas
con gas, agua con gas, refrescos sin gas y con azúcares aña-
didos, refrigerios con edulcorantes y/o acidulantes-, un 4%
de ancianos rurales (n=7; DE=2,12; IC95%=8,03-8,97) y un
6% de los urbanitas (n=10) las consumen semanalmente.

Cuando consultamos a la muestra sobre el lugar de con-
sumo de comida basura, el 22% (n=10; DE=25,46;
IC95%=22,31-33,67) de los ancianos con residencia en área
rural manifiesta consumirla fuera de casa, frente al 67% de
los ancianos de área urbana (n=46). En cuanto a los motivos
de su consumo, en el ámbito rural predomina la muerte del
cónyuge (65%) y el complacer a los nietos (28%); mientras
que en el área urbana domina el complacer a los nietos
(36%), la falta de tiempo para preparar otras comidas (29%),
la muerte del cónyuge (28%) y el comer comida basura por
placer (6%).

Si hablamos de las repercusiones del consumo de comida
basura en la salud, percibidas por los ancianos de la muestra,
un 91% de los ancianos del ámbito rural (n=42; DE=14,14;
IC95%=48,84-55,16) y un 90% de los ancianos del ámbito
urbano (n=62) perciben consecuencias negativas en su salud
derivadas de su consumo. Una vez aplicado el test Chi-
Cuadrado, podemos señalar que no existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre las repercusiones en la salud
del consumo de comida rápida percibidas por ancianos rura-
les y urbanitas, ya que X2(1) = 0,067; X2 crítico = 3,8415;
p = 0,7957 > 0,05.

DISCUSIÓN

Fruto de este estudio, queda al descubierto la acuciante ta-
rea de intentar disminuir el consumo todavía bajo -pero en

constante crecimiento- de comida basura en ancianos. Pese a
la dificultad y casi vacío absoluto de proyectos de investiga-
ción sobre el consumo de comida rápida en hombres y muje-
res en esta etapa etaria, a continuación se confrontarán los
datos y conclusiones más relevantes de algunos autores so-
bre este aspecto. Según la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), las personas mayores priorizan la dieta
mediterránea, la comida de preparación casera y los produc-
tos naturales sobre “platos preparados, caterings y comida
basura”11. Sin embargo, está registrándose un lento creci-
miento -pero constante- del consumo de comida rápida, tal y
como expone el informe de referencia a nivel internacional de
la EAE Business School sobre el Consumo de Comida Rápida,
que expone que en 2016 los españoles gastaron en comida
rápida 63,77€/habitante, un ascenso del 49,65% respecto a
201412. Una de las razones que exponen García y Villalobos
para explicar dicha tendencia ascendente en ancianos es la
presencia de factores extrínsecos sociales tales como la dis-
minución del poder adquisitivo, la muerte del cónyuge, la falta
de apoyo social y/o la incapacidad para preparar alimentos,
de forma más acusada en el género masculino por cuestiones
de arraigo cultural13. Sin embargo, Schwalb y Sanborn consi-
deran que es imprescindible contextualizar estos nuevos pa-
trones de alimentación dentro de la era revolucionaria que es-
tamos viviendo, donde la publicidad, la comida a domicilio, los
precios competitivos y el gran atractivo de las cadenas para
los nietos de los ancianos marcan la dinámica consumista de
esta franja etaria14.

En definitiva, podemos señalar que los resultados obteni-
dos por los anteriores estudios ratifican nuestra hipótesis de
que existe un interés ascendente a nivel industrial y del con-
sumidor por integrar comida basura en la dieta diaria. Este
hecho supone una base sustentada para que los profesiona-
les sanitarios y de la nutrición puedan trazar y poner en fun-
cionamiento estrategias de educación sanitaria, teniendo en
cuenta que los ancianos son uno de los estratos de la socie-
dad que más se puede beneficiar de ello.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en este estudio y, ha-
biendo realizado un contraste de hipótesis Chi-Cuadrado, po-
demos concluir que hay diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre el consumo de comida basura en ancianos con
residencia en el ámbito rural y los del ámbito urbano. Sin em-
bargo, no existen diferencias estadísticamente significativas
en la percepción que tienen los ancianos de ambas áreas de
residencia sobre su estado de salud derivadas del consumo de
comida basura.
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RESUMO

Introdução: A obesidade é frequente no sexo feminino e
a prática de exercícios físicos e possuir bons hábitos de vida
e um consumo alimentar adequado, auxiliam na prevenção e
no seu tratamento.

Objetivo: Avaliar o perfil, o estado nutricional e a variação
de peso de mulheres adultas atendidas em um ambulatório
de nutrição.

Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo através da aná-
lise de prontuários das pacientes com idades entre 20 e 59
anos, atendidas em um ambulatório de nutrição na cidade de
Pelotas/RS, de 2013 a 2017. As análises estatísticas foram
realizadas utilizando-se o software Stata-versão®14.0, admi-
tindo-se um nível de significância de 5% (p<0,05).

Resultados: A amostra foi de 89 mulheres, sendo a maio-
ria com ensino médio completo (44,1%), casada (46,0%), hi-
pertensa (33,7%), sedentária (64,0%), com sobrepeso
(23,6%) ou obesidade (61,9%).

Discussão: Estudos mostram a importância do atendi-
mento nutricional ambulatorial, através da melhoria da quali-
dade de vida e da alimentação.

Conclusão: A maioria das pacientes atendidas no respec-
tivo ambulatório apresentou sobrepeso e obesidade e perdeu
peso no período avaliado.

PALAVRAS-CHAVES

IMC; circunferência da cintura; consumo alimentar.

RESUMEN

Introducción: La obesidad es frecuente en el sexo feme-
nino y la práctica de ejercicios físicos y tener buenos hábitos
de vida y un consumo alimentario adecuado, auxilian en la
prevención y en su tratamiento.

Objetivo: Evaluar el perfil, el estado nutricional y la varia-
ción de peso de mujeres adultas atendidas en un ambulato-
rio de nutrición.

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo a través del
análisis de prontuarios de las pacientes con edades entre 20
y 59 años, atendidas en un ambulatorio de nutrición en la ciu-
dad de Pelotas/RS, de 2013 a 2017. Los análisis estadísticos
se realizaron utilizando el software Stata -versión®14.0, ad-
mitiéndose un nivel de significancia del 5% (p <0,05).
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Resultados: La muestra fue de 89 mujeres, siendo la
mayoría con enseñanza media completa (44,1%), casada
(46,0%), hipertensa (33,7%), sedentaria (64,0%), con so-
brepeso (64,0%), 23,6%) o obesidad (61,9%).

Discusión: Estudios muestran la importancia de la aten-
ción nutricional ambulatoria, a través de la mejora de la cali-
dad de vida y de la alimentación.

Conclusión: La mayoría de las pacientes atendidas en el
respectivo ambulatorio presentó sobrepeso y obesidad y per-
dió peso en el período evaluado.

PALABRAS CLAVES

IMC; circunferencia de la cintura; consumo de alimentos.

ABSTRACT

Introduction: Obesity is frequent in females and the prac-
tice of physical exercises and good habits of life and an ade-
quate food consumption, help in the prevention and its treat-
ment.

Objective: To evaluate the profile, nutritional status and
weight variation of adult women attended at a nutrition clinic
in the city of Pelotas/RS.

Methods: A descriptive, retrospective study was carried
out through the analysis of medical records of patients with
20 hours and 59 years, attended at a nutrition clinic in the city
of Pelotas/RS, no period from 2013 to 2017. Statistical ana-
lyzes were performed using Stata®14.0 software, with a sig-
nificance level of 5% (p <0.05).

Results: The sample consisted of 89 women, the majority
of whom were with a high school education (44.1%), married
(46.0%), hypertensive (33.7%), sedentary (64.0%) and were
overweight (23.6%) or obesity (61.9%).

Discussion: Studies show the importance of outpatient
nutritional care through improved quality of life and food.

Conclusion: The majority of patients attended at the re-
spective outpatient clinic were overweight and obese and lost
weight without a period evaluated.

KEYWORDS

BMI, waist circumference, food consumption.

LISTA DE ABREVIATURAS

ABESO: Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e
da Síndrome Metabólica.

AIDS: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

CC: Circunferência da Cintura.

CP: Circunferência do Pescoço.

DCV: Doença Cardiovascular.

DM: Diabetes Mellitus.

HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica .

IC: Índice de Conicidade.

IMC: Índice de Massa Corporal.

POF: Pesquisa de Orçamento Familiar.

WHO: World Health Organization.

INTRODUÇÃO

A urbanização e o crescimento econômico resultaram em
uma transição alimentar, onde se tem uma maior ingestão ca-
lórica e redução do exercício físico, que acarretam em altera-
ções na estrutura corporal1. A obesidade é caracterizada pelo
acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, sua
causa é multifatorial e depende da interação de fatores ge-
néticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais2. O
sobrepeso e a obesidade tornaram-se um problema de saúde
pública, uma vez que se associa a um grande número de pa-
tologias como aumento dos riscos para o acometimento de
doenças cardíacas, hipertensão arterial sistêmica (HAS), hi-
perlipidemias, diabetes mellitus (DM), osteoartrites, e vários
tipos de câncer, afetando diretamente a qualidade de vida2.

O sobrepeso e a obesidade são considerados importantes
problemas de saúde pública e epidemias globais que afetam
tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento3. Sua
prevalência cresceu acentuadamente nas últimas décadas,
principalmente nos países em desenvolvimento3. Observa-se
que a obesidade ocorre principalmente em indivíduos do sexo
feminino, de classe social menos favorecida e sua incidência
parece aumentar com a idade2.

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica (ABESO)4 em 2013 indicou, uma preva-
lência maior de excesso de peso no sexo feminino (58,2%) e
segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), em dez
anos, a obesidade em mulheres de 20 anos ou mais, passou
de 14% em 2003, para 25,2% em 20135.

Além dos hábitos alimentares e da quantidade de exercício
físico, outros fatores também são relacionados ao ganho de
peso nas mulheres, como fatores genéticos, étnicos, situação
conjugal, tabagismo, experiência reprodutiva e uso de méto-
dos anticoncepcionais hormonais6. A procura das mulheres
por assistência à saúde, de forma contínua ao longo da vida,
tem sido sugerida como um dos fatores da maior longevidade
e responsável por maior uso dos serviços de saúde pelas mu-
lheres6. O atendimento nutricional ambulatorial é importante,
pois faz com que tenha mudanças alimentares, melhora do
estado nutricional do paciente, e propicia melhores hábitos de
vida.
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OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil, o
estado nutricional e a variação de peso de mulheres adultas
atendidas em um Ambulatório de Nutrição.

MÉTODOS

Estudo descritivo, retrospectivo através da análise de pron-
tuários das pacientes atendidas em um Ambulatório de
Nutrição na cidade de Pelotas/RS, no período de novembro de
2013 a novembro de 2017. Todas as pacientes atendidas re-
ceberam, na primeira consulta, orientação nutricional especí-
fica para a sua situação clínica. Foram incluídas no estudo, to-
das as mulheres adultas COM idade entre 20 e 59 anos e
excluídas aquelas que estavam grávidas, com idade inferior a
20 anos e superior a 59 anos, que compareceram a menos de
duas consultas neste período e que apresentavam câncer, sín-
drome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e/ou outras
doenças que geram perda de peso não intencional.

As variáveis coletadas foram: idade, altura, patologias (DM,
HAS, dislipidemia, doença cardiovascular (DCV) e outras pa-
tologias), histórico familiar de doenças (DCV, DM, HAS, disli-
pidemia, excesso de peso e outras doenças) funcionamento
intestinal e estilo de vida (tabagismo, hábitos alimentares e
etilismo), além de prática e tempo de exercício físico, peso e
circunferência da cintura (CC), na primeira e última consulta.
Após a coleta de dados, foram calculados: o tempo de inter-
venção (intervalo de tempo entre a primeira e a última con-
sulta, em meses), o índice de massa corporal (IMC) e o índice
de conicidade (IC) na primeira e última consulta, a porcenta-
gem de variação de peso e a porcentagem de perda de ex-
cesso de peso entre a primeira e a última consulta no período.

O estado nutricional foi avaliado utilizando-se o cálculo de
IMC (Kg/m²), proposto pela World Health Organization
(WHO)7. O IC, foi determinado com as medidas do peso, da
estatura e da CC, utilizando a seguinte fórmula IC= circunfe-
rência da cintura (m) / 0,109√Peso (Kg)/estatura (m) e utili-
zado como ponto de corte em mulheres o valor de 1,18 cm.
Os dados obtidos foram analisados através do Stata-ver-
são®14.0, utilizando os testes estatísticos: Teste T de
Student, Kruskal Wallis e Anova. E, foram considerados níveis
de significância de 5% (p < 0,05). O estudo integra um pro-
jeto aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, sob número
de parecer 107.114.

RESULTADOS

A amostra foi constituída por 89 mulheres adultas, sendo a
maioria branca (78,0%), 44,1% tinham ensino médio com-
pleto e 46,0% eram casadas. A idade variou entre 20 e 58
anos (mediana de 43 anos); o número de consultas variou de
2 a 17 (mediana de três consultas); e o tempo de interven-
ção variou de um mês a 26 meses (mediana de quatro me-

ses). Entre as patologias referidas, à de maior prevalência foi
de HAS (37,0%), seguido de dislipidemia (24,8%), DM
(19%), DCV (1,1%) e, a maioria dos pacientes referiu apre-
sentar outras patologias (47,1%), as quais incluíam hipoti-
reoidismo, esteatose hepática e depressão. Em relação a prá-
tica de exercício físico, a prevalência de sedentarismo foi de
64,4% na primeira consulta e de 62,9% na última consulta.
Quanto ao funcionamento intestinal, a maioria das mulheres
referiu ter a função intestinal normal (71,9%), seguido de
constipação (23,6%) e diarreia (4,5%). Sobre o estilo de vida,
70% das pacientes relataram não serem fumantes, 18% se-
rem ex-fumantes e 12% é tabagista e, quanto ao consumo de
excessivo de álcool, 95,5% relataram não possuir o hábito.

Quanto às hortaliças, somente 1,1% consumia oito ou mais
colheres por dia, enquanto 37,0% referiram não consumir
hortaliças todos os dias. Em relação ao consumo de frutas e
alimentos integrais, a maioria referiu não consumir todos os
dias (ambos com 45,0%), entretanto 31,4% referiram ingerir
alimentos integrais diariamente. Com relação ao consumo de
água, a maior parte apresentava um baixo consumo, de até
quatro copos por dia (47,1%) (Tabela 1).

Cerca de 85,5% e 87,7% das mulheres apresentavam so-
brepeso ou algum grau de obesidade, tanto na primeira
quanto na última consulta no período (Figura 1). E foi obser-
vada diminuição da porcentagem de pacientes com obesidade
grau II (de 19,1% para 18%), obesidade grau III (de 18%
para 11,2%) e eutrofia (de 13,4% para 11,2%), da primeira
para a última consulta no período, e aumento da porcenta-
gem de mulheres com sobrepeso (de 23,6% para 32,5%) e
de obesidade grau I (de 24,8% para 26%). A maioria das mu-
lheres (50,5%) apresentou perda de menos de5% do seu
peso desde a primeira até a última consulta no período e
10,1% apresentaram perda de mais de 5%. No entanto
23,6% das pacientes apresentaram ganho de menos de 5%
do peso no mesmo período (Figura 2). A classificação de risco
para desenvolvimento de complicações metabólicas, especial-
mente as cardiovasculares, mostrou que aqueles que inge-
riam somente até 4 copos de água por dia apresentaram risco
muito elevado (51,4%) enquanto que os que ingeriam 8 ou
mais copos não apresentaram risco (75,0%). O índice de co-
nicidade (Teste T), foi significativamente maior em pessoas
de cor não branca (p=0,0005 primeira consulta e p=0,0387
última consulta) e com HAS (p=0,0120 primeira consulta e
p=0,0094 última consulta) e, apenas na primeira consulta, o
índice de conicidade foi maior em pessoas que tinham DM
(p=0,0100 e média de 1,39).

DISCUSSÃO

No estudo de Machado e colaboradores8, a maior parte das
participantes não realizava exercícios físicos (78,8%), resul-
tado semelhante ao encontrado neste estudo, onde na pri-
meira e na última consulta 64,0% e 62,9%, respectivamente,
não praticavam exercício físico, sendo este um fator impor-
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tante para o balanço energético3. Além disso, a Sociedade
Brasileira de Cardiologia9 tem incentivado a prática de exercí-
cio físico diário de 30 minutos, incluindo exercícios aeróbicos
e de fortalecimento muscular, a fim de promover a redução da
pressão arterial e melhora do controle glicêmico. A mediana
de tempo de exercício físico por semana das pacientes do
presente estudo foi de 72,3 minutos por semana, muito infe-
rior a 150 minutos recomendados.

No estudo de Correia e outros12 o estado nutricional com
maior prevalência de acordo com o IMC, entre as mulheres,
foi de sobrepeso e obesidade assim como no presente estudo
no qual a prevalência entre as pacientes foi de 23,6 de so-
brepeso e 61,9% de obesidade. Em ambos os estudos a taxa
de baixo peso foi baixa (1,1% no presente estudo e 3,7% no
estudo de Correia e colaboradores12). As altas taxas de obe-
sidade, sobrepeso e a baixa taxa de desnutrição refletem o
corrente estado do processo de transição nutricional preva-
lente no Brasil, ocorrendo uma mudança marcada pelo au-
mento de lipídios e carboidratos simples na dieta, o que re-
presenta um fator de risco para o desenvolvimento da
obesidade, associada a uma redução natural no gasto ener-
gético que é observada com a modernização, a qual ocasiona
um estilo de vida mais sedentário, com transporte motorizado
e equipamentos mecanizados, que diminuem o esforço físico
tanto no trabalho, como em casa13.

Com relação à variação de peso, observou-se que 50,5%
das pacientes tiveram perda de peso inferior a 5% do peso,
sendo que 10,1% das mulheres apresentaram perda de su-
perior a 5% do peso entre a primeira e a última consulta no
período, perda de peso que já proporciona reduções signifi-
cativas na pressão arterial, nos níveis séricos de lipídios, além
de melhora na intolerância à glicose e na prevenção do DM,
tornando assim uma estratégia eficaz para a prevenção e tra-
tamento de DCV8. Além disso, segundo a Diretriz Brasileira de
Prevenção Cardiovascular9, a recomendação para pessoas
com risco metabólico e que apresentarem sobrepeso ou obe-
sidade abdominal é de uma redução de 5% a 10% do peso
em um ano e manutenção da perda do peso posteriormente.

A maioria das pacientes relatou consumo diário de leite e
derivados (41,5%), assim como no estudo de Monteiro e ou-
tros2 (52,3%), porém eles não avaliaram o consumo de deri-
vados como o iogurte e os queijos em geral. O consumo ade-
quado desse grupo alimentar é muito importante, não
somente para a homeostase do metabolismo ósseo, mas tam-
bém para outras funções, pois estudos demonstraram que o
consumo diário de cálcio está associado a manutenção do
peso e de níveis pressóricos saudáveis12.

Uma elevada porcentagem de pacientes referiu não consu-
mir diariamente hortaliças (37,0%), frutas (45,0%), leite e
derivados (29,2%) e alimentos integrais (45,0%), assim
como baixo consumo de água (47,1%), e elevado consumo
diário de refrigerantes e sucos industrializados (38,2%) na

Tabela 1. Consumo de alimentos saudáveis na primeira consulta
das pacientes atendidas em um Ambulatório de Nutrição na ci-
dade de Pelotas/RS, entre 2013 e 2017 (n=89).

Consumo diário n %

Hortaliças

Não consome todos os dias 33 37,0

3 ou menos colheres por dia 23 25,8

4 a 5 colheres por dia 27 30,3

6 a 7 colheres por dia 5 5,8

8 ou mais colheres por dia 1 1,1

Fruta

Não consome todos os dias 40 45,0

1 por dia 11 11,5

2 por dia 26 29,5

3 ou mais por dia 12 14,0

Água

Até 4 copo 42 47,1

4 a 5 copos 22 24,9

6 a 8 copos 13 14,6

8 ou mais copos 12 13,4

Leite e derivados

Não consome 26 29,2

1 vez por semana 12 13,4

2 a 3 vezes por 13 14,8

3 a 5 vezes por semana 1 1,1

Diariamente 37 41,5

Alimentos Integrais

Não consome 40 45,0

1 vez por semana 8 9,0

2 vezes por semana 11 12,4

3 a 5 vezes por semana 2 2,2

Diariamente 28 31,4
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Figura 1. Estado nutricional de acordo com o IMC de mulheres adultas atendidas em um Ambulatório de Nutrição na cidade de
Pelotas/RS, entre novembro de 2013 e novembro de 2017 (n=89).

Figura 2. Distribuição da porcentagem de variação de peso de mulheres adultas atendidas em um Ambulatório de Nutrição na cidade
de Pelotas/RS, entre novembro de 2013 e novembro de 2017 (n=89).
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primeira consulta. Por outro lado, a maioria da amostra refe-
riu ingerir frituras (35,0%), no máximo, uma vez por semana
(33,7%), não ingerir alimentos industrializados (51,8%), ba-
nha e/ou graxa (76,5%) e temperos industrializados (80,0%),
e uma boa parcela referiu não ingerir açúcares e doces
(18,0%) e embutidos (29,1%). A Sociedade Brasileira de
Cardiologia9 recomenda que todos os indivíduos com e sem
risco metabólico tenham uma dieta com baixa quantidade de
gordura total e saturada, assim como de gordura trans, e com
quantidades adequadas de fibras. E, para indivíduos com
risco metabólico, a recomendação é a de que aumentem

substancialmente a ingestão de fibras, grãos não processados
e gorduras não saturadas em suas dietas, assim como evitem
alimentos com elevado índice glicêmico.

A condição de solteira, separada ou viúva, parece proteger
a mulher dos distúrbios nutricionais, em comparação às mu-
lheres casadas ou em união conjugal, que apresentaram um
risco 36% maior de serem obesas12. Dados que se igualam ao
presente estudo, onde observou-se uma diferença significa-
tiva entre o estado civil e nutricional (p=0,0020 Kruskal
Wallis); na 1ª consulta as mulheres solteiras, na maioria eram



eutróficas, e entre as com excesso de peso, a maioria eram
casadas. É provável que neste caso o excesso de peso esteja
relacionado a uma maior preocupação com a imagem corpo-
ral e a uma vida social mais ativa por parte daquelas que não
vivem com um parceiro, e a uma menor dedicação das mu-
lheres em união a si próprias, por conta dos esforços que des-
pendem com os cuidados do lar e dos filhos13.

No estudo de Piccini e outros14, a obesidade foi estudada
como fator de risco para hipertensão arterial, e os obesos
mostraram um risco 2,5 vezes maior de apresentarem hiper-
tensão, quando comparados aos indivíduos de peso ade-
quado, resultado que corrobora com o do presente estudo
onde a prevalência de pacientes hipertensos e com obesidade
era de 75%, sendo essas patologias associadas tanto na pri-
meira quanto na última consulta no período.

CONCLUSÃO

Confirma-se a importância da continuidade das consultas,
criando-se um vínculo e realizando não só dietas de redução
de peso e sim um trabalho de educação nutricional, visando
a reeducação do hábito alimentar, vinculada à produção de
informações que sirvam como subsidio para auxiliar a to-
mada de decisões dos indivíduos, para que estas pacientes
saibam que atendimento nutricional não é apenas por esté-
tica ou para o tratamento de alguma patologia, mas sim
para prevenção de várias doenças e melhor qualidade de
vida, podendo não só transformar as pacientes como a rede
familiar destas.
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RESUMO

Introdução: Os indicadores de qualidade são estabeleci-
dos como consequência das experiências, do controle e da or-
ganização das equipes e são usados para se obter resposta
do quão próximo um determinado processo está do objetivo
final, devendo exprimir, em números, o desempenho da tera-
pia nutricional, permitindo ações corretivas, evitando as com-
plicações e efeitos adversos.

Objetivo: Analisar quais indicadores de qualidade em te-
rapia nutricional são sensíveis para monitorização do serviço
e prevenção de desfechos indesejados em uma unidade de
terapia intensiva neonatal.

Métodos: 81 recém-nascidos prematuros, internados em
uma unidade de terapia intensiva neonatal, foram divididos
em dois grupos, de acordo com o peso ao nascimento. Os in-
dicadores de qualidade da terapia foram selecionados con-
forme as características da população e sua importância clí-
nica em: tempo para início da terapia nutricional, tempo para
atingir as necessidades energéticas, adequação energética e
proteica, déficit energético cumulativo, adequação da fórmula
nutricional, períodos de jejum, resíduo gástrico diário. Para
análise estatística se testou a normalidade pelo teste de
Skewness e Shapiro- Wilk. As variáveis foram confrontadas

entre os grupos pelo teste t ou Mann Whitney. A associação
das variáveis categorizadas foi avaliada pelo teste exato de
Fischer.

Resultados: Observou-se diferenças significativas entre a
terapia nutricional e o estado nutricional entre os grupos 1 e
2; sensibilidade dos indicadores tempo para início da terapia
nutricional, adequação energética e proteica, déficit energé-
tico cumulativo, jejum prolongado e adequação do resíduo
gástrico.

Discussão: os resultados apontam para a necessidade de
aperfeiçoamento, monitorização e padronização de técnicas
dentro da unidade intensiva. Sugere-se o monitoramento dos
indicadores: tempo para início da TN; adequação energética
e proteica; déficit energético cumulativo; jejum prolongado e
adequação do resíduo gástrico.

: Recomenda-se a implantação dos indicadores avaliados
para a melhoria da qualidade da terapia nutricional e dimi-
nuição da prevalência de desfechos indesejados.

PALAVRAS-CHAVE

Prematuridade; Terapia Nutricional; Indicadores de
Qualidade.

ABSTRACT

Introduction: Quality indicators are established as a con-
sequence of control, organization and team’s experience.
They are used to know how close to the objective the process
is, and allow to express the nutritional therapy performance,
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opportunizing corrective actions, avoiding complications and
adverse effects.

Objective: To analyze which quality indicators of nutri-
tional therapy can be implemented in a neonatal intensive
care unit for monitoring the service and prevent unwanted
outcomes.

Methods: 81 preterm infants, hospitalized in a neonatal in-
tensive care unit, were divided into two groups according to
their birth weight. The quality indicators initially selected to
be studied were: time to start nutritional therapy, time to
meet energy needs, energy and protein adequacy, cumulative
energy deficit, adequacy of nutritional formula, fasting peri-
ods, daily gastric residual volume. Statistical analysis was per-
formed using the Skewness test and Shapiro-Wilk test. The
variables were compared between groups by the T-test and
the Mann Whitney test. The association of the categorized
variables was evaluated by Fischer’s exact test.

Results: It was observed significant differences between
nutritional therapy and nutritional status in group 1 and 2, and
sensitivity of the indicators: time to start nutritional therapy,
energy and protein adequacy, cumulative energy deficit, pro-
longed fasting and adequacy of the gastric residual volume.

Discussion: the results points that the use of quality indi-
cators promotes techniques improvement, monitoring and
standardization in the intensive unit. It is suggested to moni-
tor: time to start TN; energy and protein adequacy; cumula-
tive energy deficit; prolonged fasting and adequacy of the
gastric residue.

Conclusions: It is recommended to deploy these indica-
tors to improve nutritional therapy quality and to reduce un-
wanted outcomes.

KEY-WORDS

Prematurity, Nutritional Therapy, Quality Indicators.

ABREVIATURAS

TN: terapia nutricional.

RNPT: recém-nascido prematuro.

UTIN: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

RN: recém-nascidos.

OMS: Organização Mundial da Saúde.

IC: intervalo de confiança.

PIG: pequeno para a idade gestacional.

AIG: adequado para a idade gestacional.

GIG: grande para a idade gestacional.

UCI: Unidade de Cuidados Intermediários.

INTRODUÇÃO

A terapia nutricional (TN), apesar de indispensável nos cui-
dados aos pacientes hospitalizados, pode trazer complicações
e elevar os custos hospitalares. Com foco no aumento da efi-
ciência da TN tem se buscado incorporar a gestão de quali-
dade a este serviço, permitindo identificar e buscar a redução
das não-conformidades entre o previsto e a realidade na TN1.

Os indicadores de qualidade são estabelecidos como con-
sequência das experiências, do controle e da organização
das equipes e são usados para se obter resposta do quão
próximo um determinado processo está do objetivo final.
Tais indicadores devem exprimir, em números, o desempe-
nho da TN, permitindo ações corretivas, evitando as com-
plicações e os efeitos adversos e permitindo avaliar o re-
sultado final1,2.

Sabendo que o controle de qualidade da TN passou recen-
temente a ser discutido entre os profissionais de saúde e que
a nutrição assume grande relevância para um melhor prog-
nóstico dos recém-nascidos prematuros (RNPT), surgiu a ne-
cessidade de se avaliar a qualidade da TN ofertada aos pre-
maturos e de se criar instrumentos de monitoramento para a
implementação de ações corretivas, com foco no sucesso da
oferta nutricional à uma população tão vulnerável e depen-
dente para a alimentação.

Com base na crescente preocupação com a qualidade do
serviço de TN ofertado a prematuros hospitalizados, este tra-
balho buscou verificar a adequação de indicadores de quali-
dade em TN, em uma unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN).

MÉTODOS

Estudo descritivo, prospectivo, realizado na UTIN do
Hospital e Maternidade Dona Regina, na cidade de Palmas,
Tocantins.

Os dados foram coletados por meio de visitas diárias da
pesquisadora à UTIN, num período de 180 dias, em que fo-
ram acompanhados os RNPT admitidos na unidade nesse pe-
ríodo até que recebessem alta ou viessem a óbito.

Foram incluídos os recém-nascidos (RN) com idade gesta-
cional inferior a 37 semanas gestacionais e submetidos à TN
enteral ou parenteral. Foram excluídos os nascidos pré-termo,
porém, alimentados exclusivamente ao seio materno e os
prematuros transferidos ou que foram a óbito.

Coletou-se dos prontuários dos 81 pacientes estudados da-
dos sobre: a admissão e alta na UTIN; início e via da alimen-
tação; fórmula alimentar prescrita e infundida; velocidade de
infusão da fórmula; volume prescrito e infundido da fórmula;
horário em que a fórmula foi instalada; quantidade de resíduo
gástrico; horário e motivo de suspensão da dieta; peso e evo-
lução médica diária.
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A idade gestacional, o peso ao nascer, o sexo e a data do
nascimento foram coletados das Declarações de Nascidos
Vivos.

O peso foi mensurado diariamente e classificação do peso
ao nascer foi realizada de acordo com os parâmetros da
Organização Mundial da Saúde (OMS)3.

A avaliação do estado nutricional foi realizada pelo parâ-
metro peso para idade gestacional, ao nascer e na alta, nas
curvas propostas por Fenton e Kim4.

As necessidades energéticas e proteicas foram calculadas
conforme as diretrizes nacionais propostas por Falcão e
Buzzini5, e consideradas adequadas, as ofertas maiores ou
iguais a 100 Kcal/kg/dia e 3,0 g de proteína/kg/dia.

Os indicadores de qualidade em TN avaliados foram sele-
cionados, conforme as características da população em es-
tudo e sua importância clínica: Tempo para início da TN- ade-
quado quando iniciada a nutrição parenteral em até 24 horas
após o nascimento, e a enteral, em até 24 horas após a es-
tabilização clínica; Tempo para atingir as necessidades ener-
géticas - adequado quando atingidas até o 3º dia de interna-
ção; Adequação energética e proteica - adequadas quando
maiores ou iguais à 70% das necessidades calculadas; Déficit
energético cumulativo - soma do déficit energético diário, em
relação às necessidades, desde a admissão até a alta ou
óbito, incluindo os dias de jejum; Adequação da infusão de
fórmula - adequada quando o volume infundido foi superior a
70% do prescrito; Jejum prolongado - valores foram conside-
rados adequados, quando menores que 24 horas contínuas,
para os pacientes submetidos ao jejum; Resíduo gástrico diá-
rio - considerado adequado quando < 20% do volume de
dieta infundido, nas últimas 3 horas.

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do
Tocantins, sob o número 055/2015 e está em conformidade
com o Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Brasil.

Os dados foram avaliados por meio do programa estatístico
Statistical Package for Social Sciences, versão 19.0. Para verifi-
car o tipo de distribuição das variáveis foram aplicados o teste
de Skewness e de Shapiro-Wilk. As variáveis paramétricas fo-
ram comparadas entre si pela análise de variância. As variáveis
paramétricas foram comparadas entre os dois grupos pelo
teste T, e as não paramétricas, pelo teste de Mann Whitney.

Os grupos foram comparados quanto à adequação dos in-
dicadores pelo teste de Qui Quadrado e Teste Exato de
Fischer.

Para todos os testes estatísticos realizados fixou-se o nível
de significância em 5%.

RESULTADOS

Dos 179 RN internados do período, 104 (57,38%) eram
prematuros, destes, 13 foram amamentados exclusivamente

ao seio e 10 foram a óbito ou transferidos antes de iniciar a
TN. Desta forma, a amostra final foi constituída de 81 RNPT,
divididos em grupo 1 com crianças de peso ao nascer inferior
a 1.500 g (n=36) e o grupo 2, peso ao nascer igual ou supe-
rior 1.500 g (n=45).

Cada RNPT foi acompanhado durante toda a sua estadia na
unidade. O intervalo de internação e de acompanhamento foi
de no mínimo 4 dias e no máximo 101 dias, com média de
20,41 ± 19,52 dias.

Os dados referentes a idade gestacional, sexo, classificação
de prematuridade, peso ao nascer e estado nutricional são
apresentados na Tabela 1.

No grupo 1 a média de peso ao nascer foi de 1.018,14 ±
284,15 g e no grupo 2, foi de 2.121,29 ± 401,25 g. À alta, o
peso médio foi de 1.258,20 ± 485,81 g no grupo 1 e de
2.128,50 ± 459,07 g no grupo 2.

De acordo com a classificação de peso para idade gesta-
cional o estado nutricional dos recém-nascidos prematuros
acompanhados diferiu entre os grupos tanto ao nascimento
(p=0,007), quanto no momento da alta (p=0,001). No grupo
1 se encontravam 72,2% das crianças nascidas PIG; 36,1%
das AIG e 0,00% das GIG; enquanto no grupo 2, esses per-
centuais foram, respectivamente, 27,8%; 63,9% e 100%. Já
no momento da alta, no grupo 1 se encontravam 56,9% dos
PIG e 20% dos AIG e no grupo 2, 43,1% dos PIG e 80% dos
AIG. Nota-se que 45,7% das crianças do grupo 1 e 54,3% do
grupo 2 apresentaram declínio no estado nutricional, sendo
que as demais apenas mantiveram a mesma classificação,
não tendo sido observada evolução do estado nutricional.

Observou-se na população geral, uma necessidade calórica
média de 180,81 ± 77,91 Kcal/dia, porém a prescrição de
apenas 114,76 ± 52,45 Kcal/dia e infusão de 107,58 ± 54,30
Kcal/dia. O percentual de adequação das calorias prescritas à
necessidade foi de 67,31% (62,22 – 72,78) e não se mostrou
diferente entre os grupos. Das calorias infundidas, a adequa-
ção em relação às necessidades foi de 62,45 ± 21,38%, tam-
bém sem diferença estatística entre grupos.

Observando a necessidade proteica, a média da população foi
de 5,75 ± 2,15 g/dia, também, neste caso não foi observada di-
ferença estatística entre os grupos (p=0,714). As quantidades
prescrita e infundida de proteínas foram de 3,82 ± 1,78 g/dia e
3,63 ± 1,85 g/dia, respectivamente, representando 68,56±
26,51% da prescrição e 65,41 ± 26,26% da adequação.

A análise dos dados referentes à nutrição parenteral per-
mitiu verificar uma prescrição média de 158,80 (183,45 –
305,57) mL, infusão de 134,03 ± 63,41 mL, sendo a adequa-
ção de 92,86 (88,78 – 93,15)% do volume infundido, en-
quanto a nutrição enteral apresentou prescrição média de
119,96 ± 77,57 mL, infusão de 104,90 (99,00 – 135,09) mL,
sendo a adequação do volume infundido de 98,83 (89,16 –
96,72)% ao prescrito.
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Em relação ao volume de nutrição parenteral prescrito e in-
fundido, nota-se que estes foram significativamente maiores
no grupo 2 (prescrito: p=0,000; infundido: p=0,031). Já o vo-
lume de nutrição enteral prescrito não diferiu entre os grupos
(p=0,613), mas o volume de nutrição enteral infundido foi
maior no grupo 2 (p=0,015).

Observou-se entre os grupos 1 e 2 diferenças significati-
vas entres as médias de idade gestacional na alta

(p=0,002); de proteína pres-
crita (p=0,015); de proteína
ofertada (p=0,020); do per-
centual de adequação da pro-
teína infundida (p=0,044); do
volume de nutrição parenteral
infundido (p=0,031); de peso
na alta (p=0,000); do volume
de nutrição parenteral pres-
crito (p=0,000); Volume de
nutrição enteral infundido
(p=0,015); Adequação do vo-
lume de nutrição enteral infun-
dido (p=0,005); do tempo mé-
dio de jejum da nutrição
enteral (p=0,001); do percen-
tual de resíduo gástrico diário
(p=0,004); de ganho de peso
(p=0,003) e de tempo de in-
ternação (p=0,027).

No acumulado diário de ca-
lorias, os percentuais médios
de adequações das calorias
prescritas não apresentaram
diferenças estatísticas quando
comparados os dois grupos.

Na tabela 2 observa-se os
indicadores analisados e os re-
sultados obtidos para a popu-
lação geral e para cada grupo.

O tempo para início da infu-
são de nutrição parenteral foi
de 46,75 (IC95%: 49,35 –
64,55) horas após o nasci-
mento, e não diferiu entre os
grupos (p=0,089). Para a nutri-
ção enteral foi observada a de-
corrência de 41,00 (IC95%:
39,04 – 51,40) horas entre a
prontidão do RN para recebê-la e
o seu início, também neste caso
não houve diferença significativa
entre os grupos (p=0,626).
Observou-se no grupo 2 maior

número de crianças com tempo ina-
dequado para inicio da nutrição parenteral e adequado para a
nutrição enteral, conforme observa-se na Figura 1.

Durante as análises foram encontrados valores muito flu-
tuantes de déficit de energia total, sendo a mediana de
640,17 Kcal (IC95%: 871,49 – 1524,00) para a população.
Esta variável não diferiu significativamente entre os dois gru-
pos (p=0,717).

Tabela 1. Caracterização de bebês prematuros, internados em UTI neonatal de uma Maternidade
Pública de Palmas, Tocantins, 2016.

Variável Valores

Idade Gestacional ao nascer (semanas)* 32,16 ± 3,4

Idade Gestacional no desfecho (semanas)* 34,84 ± 3,65

Peso ao nascer* 1.631,00 ± 653,30 g (525 – 3.570 g)

Peso à alta* 1.752,44 ± 637,99 g (525 – 3.465 g)

Sexo

Masculino 50,61% (41)

Feminino -49,38% (40)

Classificação de prematuridade

Prematuro extremo 13,58% (11)

Muito prematuro 24,69% (20)

Prematuro moderado 24,69% (20)

Prematuro tardio 37,04% (30)

Classificação do Peso ao Nascer

Extremo Baixo Peso (EBP) 21% (17)

Muito Baixo Peso (MBP) 25,9% (21)

Baixo Peso (BP) 46,9% (38)

Peso Insuficiente 4,9% (4)

Peso Normal 1,2% (1)

Pequenos para a Idade Gestacional ao Nascer (PIG) 22,2% (18)

Adequados para Idade Gestacional ao Nascer (AIG) 75,3% (61)

Grandes para a Idade Gestacional ao Nascer (GIG) 2,5% (2)

Pequenos para Idade Gestacional na Alta 63% (51)

Adequados para Idade Gestacional na Alta 37% (30)

FONTE: Dados da pesquisa. * Média e desvio-padrão.
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Tabela 2. Descrição dos indicadores de qualidade em terapia nutricional, na população de recém-nascidos prematuros, internados em
uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de Palmas, Tocantins, 2016.

Variável População total Grupo 1 Grupo 2

Tempo para início da NP (h)** 46,75 (49,35 – 64,55) 46,00 (40,15 – 58,48) 46,5 (43,31 – 77,61)

Tempo para início da NE (h)** 41,00 (39,04 – 51,40) 24,50 (30,26 – 49,44) 32,50 (31,58 – 49,92)

Déficit energético cumulativo (Kcal)** 640,17 (871,49 – 1524,00) 894,40 (858,19-2002,22) 719,65 (499,96-1782,91)

Tempo total de jejum de NE (h)** 3,00 (30,63 – 78,78) 43,50 (43,27 – 137,19) 0,00 (9,86 – 44,09)

Tempo total de jejum NP (h)** 0,00 (15,15 – 84,21) 0,00 (5,25 – 126,34) 0,00 (-21,91 – 84,50)

Quantidade média de resíduo gástrico diário
(% da infusão)**

0,00 (9,68 – 30,98) 14,28 (13,45 – 68,37) 0,00 (2,12 – 20,37)

Tempo para atingir as necessidades calóricas (dias)** 3,00 (4,28 – 6,97) 3,00 (4,20 – 8,88) 3,00 (3,53 – 5,72)

Tempo para atingir as necessidades proteicas (dias)** 3,00 (3,40 – 5,00) 3,00 (3,15 – 4,24) 3,00 (3,22 – 6,14)

Ganho de peso (g/dia)** 0,00 (-2,96 – 3,42) 5,50 (2,60 – 10,87) -1,07 (-6,43 – 3,30)

Tempo de internação na UTI (dias)** 12,00 (16,09 – 24,72) 18,00 (20,25 – 40,57) 12,00 (11,28 - 19,56)

FONTE: Dados da pesquisa. * Média e desvio-padrão. **Mediana e Intervalo de Confiança 95%.

Figura 1. Comparação entre o tempo para iniciar a terapia nutricional em recém-nascidos pré-termos internados em uma UTI neona-
tal pública de Palmas, Tocantins, 2016.
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Figura 2. Ganho de peso diário e tempo de internação dos recém-nascidos pré-termos internados em uma UTI neonatal pública de
Palmas, Tocantins, 2016.

Expressos em Mediana e Intervalo de Confiança a 95%.
*Valores de p obtidos pelo teste Mann Whitney entre grupo 1 e grupo 2.
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O tempo médio de jejum da nutrição enteral foi significati-
vamente maior no grupo 2 (p=0,001) e o tempo médio de je-
jum da nutrição parenteral não diferiu significativamente en-
tre os grupos (p=0,069).

A quantidade média de resíduo gástrico diário foi maior no
grupo 1 e diferiu significativamente do encontrado no grupo
2 (p=0,004).

Avaliando o ganho de peso, observou-se diferença signifi-
cativa entre os grupos (p=0,003), sendo este significativa-
mente maior no grupo 1 com mediana de 5,5g/dia e se mos-
trando, inclusive negativo (-1,07g/dia) para o grupo 2,
conforme visualiza-se na Figura 2.

A Figura 2 também demonstra a disparidade entre o tempo
de internação apresentado pelo grupo 1 em relação ao 2
(p=0,027) e à população total de prematuros.

Pode-se observar que, nesse estudo, o tempo de jejum da
nutrição enteral foi maior que o tempo de jejum da nutrição
parenteral, ambos os casos após o início destas terapias
(Tabela 2). Observa-se que, apesar das medianas represen-
tarem um número pequeno de horas, os intervalos de con-
fiança referem-se a períodos prolongados, que chegam até
mais de 3 dias de jejum.

Os principais motivos observados para o jejum da nutrição
enteral foram: presença de resíduo gástrico (19,5% dos ca-

sos), seguido de distensão abdominal (15,6%); procedimento
cirúrgico e exames (11,7%); instabilidade hemodinâmica
(11,7%), vômitos (7,8%), intubação ou extubação (6,5%),
outros (27,2%).

Como determinantes do jejum da nutrição parenteral, os
casos que mais se repetiram foram: instabilidade hemodinâ-
mica (24,2%), insuficiência hepática ou renal (18,18%); pro-
blemas com a fórmula, a entrega ou a instalação (15,16%);
problemas com o acesso (12,12%); distúrbios da glicose
(12,12%); outros (18,22%).

Quanto à adequação das calorias prescritas, observou-se
que das crianças cuja prescrição sequer atingiu 70% das ne-
cessidades calculadas, 62,5% se encontravam no grupo 2, as-
sim como também foi maior neste grupo o número de crian-
ças com a infusão calórica e prescrição proteica abaixo do
esperado, porém sem diferenças significativas (Figura 3).

Dos RN que não atingiram ao longo da internação suas ne-
cessidades calóricas, 7,1% eram do grupo 1 e 92,9% do
grupo 2. Dos que atingiram essas necessidades dentro do
prazo adequado, foi verificado que 48,6% eram do grupo 1 e
51,4% do grupo 2. Houve diferença entre os grupos para o
tempo de alcance das necessidades calóricas (p=0,008)
quanto proteica (p=0,044), representados na Figura 4.

O grupo 2 concentrou o maior percentual de crianças que
apresentaram valores adequados de prescrição proteica



Figura 3. Adequação dos indicadores de prescrição e infusão nutricional entre os grupos 1 e 2 dos recém-nascidos pré-termos inter-
nados em uma UTI neonatal pública de Palmas, Tocantins, 2016.

Figura 4. Comparação entre o tempo para o alcance das necessidades nutricionais entre os grupos 1 e 2 dos recém-nascidos pré-ter-
mos internados em uma UTI neonatal pública de Palmas, Tocantins, 2016.
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(56,4%). Quanto à adequação da infusão de proteína, obser-
vou-se maior percentual de crianças atendidas também no
grupo 2 (58,8%).

Ainda, no que concerne ao alcance das necessidades pro-
teicas ao longo da internação, das crianças que não atingiram
100% se encontravam no grupo 2; das que atingiram no
prazo adequado, 45,7% estavam no grupo 1 e 54,3%, no
grupo 2; as que atingiram em tempo inadequado estavam
50% em cada grupo. Observou-se diferença entre os grupos
para o tempo de alcance das necessidades proteicas
(p=0,044).

DISCUSSÃO

A prevalência de RNPT encontrada na UTIN estudada pode
ser justificada pelo fato do Hospital ser referência estadual
para casos de gestação de alto risco, que evoluem com maior
frequência de nascimentos prematuros. Embora em outro es-
tudo realizado com 502 pacientes, tenha sido encontrada pre-
valência ainda maior que a do presente estudo (66,9%)6.

Observou-se nesse estudo um percentual de RNPT extre-
mos de 13,58%, similar ao encontrado por outros autores
(11,1% a 13,6%)6,7. Em outro estudo em que foram obser-
vados 55 prematuros, encontrou-se maior predomínio de ca-
sos extremos de prematuridade (21,8%), seguido de 41,8%
de prematuros moderados e 36,4% de prematuros tardios8.
Podem ser esperadas frequências menores do que as que se
encontrou neste trabalho, para prematuros extremos 5,2% e
para muito prematuros 10,4%. Refere ainda como maiores
que as do presente estudo, as prevalências de prematuros
moderados e tardios (84,3%)9.

No grupo 1 a predominância foi de RN muito prematuros
(47,22%), seguida de prematuros extremos (30,56%), mode-
rados (13,89%) e tardios (8,33%). Já no grupo 2, não se ob-
servaram casos de prematuridade extrema, sendo 60% des-
tes prematuros tardios, 33,3% prematuros moderados e
6,67% muito prematuros, demonstrando relação diretamente
proporcional entre o peso ao nascer e a idade gestacional.

Quanto ao sexo, 50,61% das crianças eram do sexo mas-
culino, assim como no estudo de Abreu8, em que foi encon-
trado 51%. De acordo com a OMS10, os casos de prematuri-
dade são mais frequentes em RN do sexo masculino,
representando estes, 55% dos casos.

Em relação ao peso ao nascer, observou-se que 44,44%
dos prematuros nasceram com peso inferior a 1.500 g, sendo
que na literatura consultada esses valores variaram de
27,75% a 45%6,11.

Não foi observada evolução do estado nutricional nos RN,
podendo este fato ser resultado da TN implementada, que se
mostrou aquém das necessidades, somada às características
e restrições impostas pelas condições clínicas e patológicas.
Observa-se que a mediana de ganho de peso foi 0,00 g/dia

(IC95%: 16,09-24,72), sendo que no grupo 2, foi observada
perda de peso ao longo da estadia.

Analisando a diferença entre a média de peso ao nascer e
a de peso na alta, observa-se que o grupo 1 apresentou ga-
nho de peso; enquanto o grupo 2, manteve o peso.
Observou-se diferença significativa entre o ganho de peso
diário nos dois grupos (p=0,003), porém não se observou di-
ferença entre a oferta calórica a ambos, que ficou inferior às
necessidades (p=0,359). Portanto, pode-se concluir que o au-
mento de peso apresentado pelo grupo 1 não foi especifica-
mente resultado de balanço energético, mas pode ter ocor-
rido em decorrência do balanço hídrico. Uma vez que as
interpretações do estado proteico-energético somente por
meio do peso podem ser prejudicadas pela retenção de lí-
quido ou pela desidratação12.

A evolução de peso do grupo 1 vem de encontro às afirma-
ções existentes, que relatam que, quanto mais prematuro ou
de menor peso ao nascer, mais precocemente se dá a recupe-
ração e evolução do peso13, e que o ganho de peso, subse-
quente à recuperação do peso ao nascimento, é inversamente
proporcional a esta velocidade aumentada de recuperação14.

Outro estudo que avaliou RNs com peso ao nascer inferior
a 1.500 g encontrou média de 12,3 g de ganho de peso diá-
rio. Os autores consideram como adequado o ganho de peso
de 20 a 30 g/dia, sendo consenso que o crescimento deve ser
similar ao crescimento intrauterino. Porém, o consideram difí-
cil em relação à vigência de comorbidades, que aumentam as
necessidades metabólicas e liberam fatores estimulantes do
catabolismo15.

O baixo ganho de peso observado nos pacientes do pre-
sente estudo, ou até mesmo a perda de peso apresentada por
alguns, além de contribuírem para a extensão da estadia des-
tes na UTIN, influenciou também na grande quantidade de al-
tas da UTIN para a UCI, que se destina a receber crianças
com peso superior a 1.500 g e inferior a 2.000 g, entre ou-
tros critérios16.

Conforme citado em um estudo sobre custos hospitalares
quanto menor o peso ao nascimento e maior o tempo de es-
tadia do RNPT em UTIN, maior o seu custo para o sistema de
saúde17. A estadia prolongada na UTIN, além do elevado
custo financeiro tem grande impacto no aspecto psicossocial
das famílias envolvidas, gerando ansiedade e medo no ciclo
familiar e social envolvido18.

Observou-se que a necessidade calórica diferiu significati-
vamente da quantidade de calorias prescritas (p=0,000) e da
infundida (p=0,000), porém a quantidade de calorias prescri-
tas não diferiu significativamente da infundida (p=0,393),
mostrando que, já no momento da prescrição calórica, as ne-
cessidades energéticas dos RNPT não estão sendo plena-
mente atendidas.

Quanto às necessidades proteicas, os valores necessários,
prescritos e infundidos se mostraram significativamente dife-
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rentes entre si (p=0,000), sendo observadas diferenças signi-
ficativas entre a necessidade e a prescrição (p=0,000) e en-
tre a necessidade e a infusão (p=0,000), no entanto, não se
observou diferença significativa entre a prescrição e a infusão
(p=0,506).

Observa-se, no caso da avaliação da oferta energético-pro-
teica aos RN, o não atendimento das necessidades desde a
prescrição nutricional. Além disso, essa oferta se torna ainda
mais deficitária, quando as quantidades de energia e nutrien-
tes infundidos não atendem completamente o prescrito.
Nestas situações é esperado que os RN não evoluam com o
ganho de peso esperado ou mesmo não apresentem a recu-
peração do peso após o nascimento.

A oferta inapropriada de calorias e proteínas expõe o pa-
ciente a um maior risco de desnutrição, que resulta em perda
de peso, atraso nos desenvolvimentos neurológico e motor,
baixa imunidade e danos na mucosa intestinal, aumentando
a susceptibilidade do RN à ocorrência de infecções, mais fre-
quentes e de maior gravidade, complicando seu quadro clí-
nico19. Nesse sentido, um estudo realizado no Sul do Brasil
com pacientes internados em UTI adulta concluiu que a aná-
lise dos indicadores de qualidade como a oferta de calorias e
proteínas, são condição indispensável para a adequada ava-
liação da terapêutica ofertada ao paciente, influenciando no
desfecho do paciente20.

Quanto ao tempo para início da dieta, observa-se na litera-
tura existente, períodos variados de intervalos entre o nasci-
mento e o início da dieta, apresentando-se tanto maiores,
quanto menores do que os encontrados no presente trabalho.
Foi observado o tempo de 2,4 dias após o nascimento para
início da NE, sendo em média 3 dias para os recém-nascidos
de EBP e 2,3 dias para os de MBP15 e que o alcance dos re-
querimentos de carboidratos e proteínas foi possível apenas
no dia 16 e de energia e lipídios a partir do dia 26 de inter-
nação na unidade21.

A avaliação do déficit energético cumulativo mostrou
grande diferença entre a necessidade calórica dos pacientes
e as calorias recebidas por eles ao longo da internação, po-
rém os valores não se mostraram diferentes entre os grupos
(p=0,717). Tal déficit pode ter relação com os períodos pro-
longados de jejum, que chegaram a mais de 3 dias nesse
estudo.

A presença de resíduo gástrico é considerada elevada,
quando seu volume for superior a 20% do volume de dieta
administrado1. A presença de resíduo gástrico é um achado
comum em RNs, não devendo este ser tomado por fator di-
tador do início ou continuidade da alimentação22. A análise
da infusão de dieta enteral com volumes variados de resíduo
gástrico ou mesmo aspecto biolioso não alterou o desfecho
clínico23. Em nosso estudo foi observado o contrário, sendo
que houve interrupção do fornecimento de dieta por este
motivo.

CONCLUSÃO

O presente trabalho aponta para a utilização de indicadores
de qualidade em TN, para aperfeiçoamento, monitorização e
padronização de técnicas dentro da UTIN. Sugere-se a ado-
ção dos indicadores: tempo para início da TN; adequação
energética e proteica; déficit energético cumulativo; jejum
prolongado e adequação do resíduo gástrico como parâme-
tros de qualidade a serem monitorados na UTIN.
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RESUMO

Introdução: A alimentação adequada durante a amamen-
tação pode trazer benefícios tanto para a mãe, em termos de
retorno ao peso saudável, quanto para o recém-nascido, em
relação ao leite materno.

Objetivo: Investigar sobre os principais alimentos que são
incluídos e excluídos durante a amamentação pelas nutrizes e
sua relação com variáveis maternas.

Metódos: Realizou um estudo transversal com 292 nutri-
zes em oito unidades básicas de saúde no período de no-
vembro de 2014 a setembro de 2015. Foram coletados dados
socioeconômicos, antropométricos, sobre inclusão e exclusão
de alimentos na dieta habitual e orientação alimentar.

Resultados: A idade média das nutrizes foi de 27,3
(±6,41) anos. A maioria possuía ensino médio completo
(66%), era multípara (60,5%), encontrava-se com excesso de
peso (58,4%), não estava em amamentação exclusiva
(65,7%) e recebeu orientações sobre alimentação por profis-
sionais da saúde na unidade atendida (52,6%). Os alimentos
mais citados como excluídos foram refrigerante (25,8%) e
chocolate (15,5%) e os mais incluídos foram frutas (50,4%)
e legumes/verduras (18,7%). A exclusão de alimentos foi as-
sociada com tipo de aleitamento materno praticado
(p=0,006). A inclusão (p=0,006) e exclusão (p=0,005) de ali-
mentos foram associadas com orientação sobre alimentação.

Discussão: Grande parte das nutrizes afirmou ter reali-
zado alguma modificação seja por inclusão ou exclusão de ali-
mentos no período da amamentação e tais alterações foram,
de modo geral, positivas em termos de tornar a alimentação
mais saudável. As mulheres que receberam orientação dos
profissionais de saúde incluíram mais frutas e verduras na ali-
mentação e excluíram o refrigerante. Aquelas que praticavam
aleitamento materno exclusivo excluíram menos alimentos
quando comparadas as que não amamentavam exclusiva-
mente.

Conclusões: As nutrizes excluíram e incluíram alimentos
na dieta habitual e tal prática esteve associada ao recebi-
mento de orientações por parte dos profissionais de saúde e
ao tipo de aleitamento praticado.

PALAVRAS – CHAVE

Nutrição materna. Preferências alimentares. Saúde da
mulher.

ABSTRACT

Introduction: Adequate feeding during breastfeeding
might benefit both the mother, in terms of return to healthy
weight, in relation to breast milk.

Objective: Investigate the main aliments included and ex-
cluded during breastfeeding by the mothers and their rela-
tionship with maternal variables.

Methods: A cross-sectional study was carried out with 292
mothers in eight basic health units from November 2014 to
September 2015. Socioeconomic and anthropometric data
were collected, about inclusion and exclusion of aliments in
the usual diet and feeding orientation.
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Results: The average age of the mothers was 27.3
(±6,41) years. The majority had completed high school ed-
ucation (66%), was multipara (60.5%), overweight
(58.4%), not exclusively emanated (65.7%) and received
guidance on nutrition by health professionals (52.6%). The
most cited excluded aliments were refrigerant (25.8%) and
chocolate (15.5%), while the most included aliments were
fruits (50.4%) and vegetables (18.7%). Food exclusion was
associated with the type of breastfeeding practiced (p =
0.006). Furthermore, the inclusion (p = 0,006) and exclu-
sion (p = 0,005) of aliments were associated with feeding
orientation.

Discussion: Most of the nursing mothers claimed to have
made some modification either by inclusion or exclusion of
food during the breastfeeding period, and such changes
were generally positive in terms of making diet healthier.
Women receiving guidance from health professionals in-
cluded more fruits and vegetables in their diet and excluded
refrigerant. Those who practiced exclusive breastfeeding ex-
cluded less food when compared to those who did not
breastfeed exclusively.

Conclusions: Nursing mothers excluded and included ali-
ments in the usual diet and this practice was associated with
the guidance from the health professionals and the type of
breastfeeding practiced.

KEY WORDS

Maternal nutrition. Food preferences. Women’s health.

INTRODUÇÃO

A fase de amamentação é um bom momento para a rea-
lização de orientações alimentares para as nutrizes, uma
vez que nesse período, elas se encontram mais receptivas
e buscam o serviço de saúde para a assistência dos seus fi-
lhos. A equipe de saúde precisa atentar para educação nu-
tricional não só no aspecto quantitativo, mas principal-
mente qualitativo1.

As escolhas alimentares durante o período de lactação são
influenciadas por aspectos culturais, emocionais e socioeco-
nômicos. Cada país possui seus hábitos e tradições no que
concerne à alimentação na gravidez e lactação2. É importante
que o profissional da saúde encontre um equilíbrio entre o
científico e o senso comum, desestimulando práticas prejudi-
ciais no pós parto e incentivando as que têm embasamento
cientifico3.

Em um estudo realizado com 122 puérperas, em Grande
Lisboa (Portugal), afirmaram que a maioria delas (98%)
pretendia modificar a dieta durante a amamentação. Café,
chocolate, bebidas com cafeína e similares, embutidos,
conservas, feijão e laranja foram os alimentos mais fre-
quentemente eliminados ou evitados. Esse mesmo estudo

acompanhou as mães durante os três primeiros meses da
amamentação e os alimentos mais eliminados ou evitados
pelas mães que continuaram a amamentação nesse período
foram o café e o chocolate4.

Ribeiro et al5 relataram que são poucos os estudos que ava-
liam o consumo alimentar de lactantes; e para se obter uma
melhor assistência para esse grupo materno é necessário a
caracterização do consumo alimentar desse público. Após o
nascimento da criança, os cuidados e olhares recaem sobre o
recém-nascido.

Tal fato reforça a importância do profissional da saúde no
conhecimento dos hábitos alimentares das mulheres no pe-
ríodo de lactação, podendo orientar este grupo sem ignorar
seus comportamentos e crenças, e permitindo assim uma
maior aceitação e execução dessas orientações6.

Assim, conhecer como a mulher lida com sua alimentação
durante o período de amamentação, e quais são os alimentos
mais frequentemente incluídos e excluídos é de suma impor-
tância para que os profissionais de saúde possam elaborar es-
tratégias de educação nutricional a serem trabalhadas com
essas nutrizes durante as consultas de puericultura. A prática
de uma alimentação balanceada e saudável durante a lacta-
ção possui, a longo prazo, efeito benéfico na saúde das mães
e dos lactentes7.

Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo inves-
tigar sobre os principais alimentos que são incluídos e excluí-
dos durante a amamentação pelas nutrizes e sua relação com
variáveis maternas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal quantitativo, que con-
siste em um recorte da pesquisa “A rede de atenção em
saúde materno-infantil em Fortaleza: cuidando de gestantes,
nutrizes e crianças menores de dois anos” (Edital Universal
14/2013 – CNPq; Processo: 484077/2013-9).

A pesquisa foi realizada em oito unidades básicas de saúde
da cidade de Fortaleza, escolhidas mediante sorteio, de modo
a representar as seis Regionais de Saúde da cidade.

A amostra foi definida como não probabilística por conve-
niência, composta por 292 nutrizes que se fizeram presentes
com seus respectivos filhos menores de dois anos às oito uni-
dades de saúde, nos dias destinados às consultas de pueri-
cultura, no período de novembro de 2014 a setembro de
2015. Foram incluídas no estudo mulheres com mais de 19
anos, que estavam acompanhando o filho menor de dois anos
em consulta e estavam amamentado.

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista
onde aplicou-se um questionário contendo variáveis socioe-
conômicas, demográficas e nutricionais (idade materna, idade
da criança, escolaridade, estado nutricional atual, número de
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filhos, tipo de aleitamento materno praticado, se recebeu
orientações por profissionais sobre alimentação nesse pe-
ríodo, se incluiu ou deixou de consumir algum alimento por
conta da amamentação).

A aferição de peso e altura foi realizada por acadêmicos do
Curso de Nutrição e do Mestrado Acadêmico em Nutrição e
Saúde da Universidade Estadual do Ceará (UECE) que partici-
pavam do estudo e foi realizada nas unidades de saúde onde
ocorreu a pesquisa. A avaliação do estado nutricional das nu-
trizes foi feita pelo Índice de Massa Corporal (IMC) seguindo
a classificação e pontos de corte de mulheres adultas8.

Os alimentos incluídos e excluídos durante a amamentação
foram organizados em grupos de alimentos de acordo com a
freqüência que mais apareceram.

Os dados obtidos foram tabulados e codificados no pro-
grama Microsoft Office Excel 2007®. Utilizou-se o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0
para as análises estatísticas. As variáveis qualitativas foram
expressas em valores absolutos (n) e relativos (%). As variá-
veis numéricas foram expressas em média e desvio padrão.
Investigou-se a presença de associação entre inclusão e ex-
clusão de alimentos e variáveis maternas (idade, escolari-
dade, número de filhos, estado nutricional e tipo de aleita-
mento praticado) e entre inclusão e exclusão dos principais
alimentos citados pelas nutrizes e o recebimento de orienta-
ções sobre alimentação nesse período. A associação entre tais
variáveis foi realizada pelo teste Qui-quadrado ou Exato de
Fisher. Considerou-se significativo p < 0,05.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, segundo a resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, (CAAE:
14911313.0.0000.5534).

RESULTADOS

A média de idade das nutrizes foi de 27,3 (±6,41) anos, va-
riando de 19 a 45 anos e sendo 241 (82,5%) menor de 35
anos. Quanto a escolaridade do grupo, a maioria cursou o en-
sino médio completo 192 (66%). Mais da metade das nutri-
zes tinham mais de um filho 176 (60,5%). Observando o es-
tado nutricional, tem-se que menos da metade das
participantes encontravam-se eutróficas, 99 (41,6%) e 139
(58,4%) apresentavam excesso de peso. Amamentação ex-
clusiva foi praticada por 81 (34,3%) das nutrizes e as demais
155 (65,7%) aleitamento materno não exclusivo. A maior
parte das entrevistadas 153 (52,6%) afirmou ter recebido al-
guma orientação sobre alimentação na unidade de saúde. No
tocante às crianças, a maioria 174 (60,8%) apresentava seis
meses ou menos e as demais 112 (39,2%) tinham mais de
seis meses (dados não apresentados em tabela).

Mais da metade (61,1%) afirmou ter excluído algum ali-
mento, enquanto que 48,1% referiram ter incluído alimentos

que não faziam parte do hábito alimentar (dados não apre-
sentados em tabela).

Os alimentos citados como mais excluídos da alimentação
diária, segundo relato das nutrizes, foram: refrigerante
(25,8%) e chocolate (15,5%) (Figura 1). A maior parte dos
alimentos que as nutrizes afirmaram ter incluído em suas die-
tas foram: frutas (50,4%) e legumes/verduras (18,7%)
(Figura 2).

A exclusão de alimentos foi associada com tipo de aleita-
mento materno praticado (p=0,006). Nutrizes que amamen-
tam exclusivamente (40,8%) excluem menos alimentos do
que nutrizes que não amamentam exclusivamente (59,2%).
Outras variáveis maternas não foram associadas com exclu-
são e inclusão de alimentos (p>0,05) (Tabela 1).

A orientação sobre alimentação foi associada a exclusão de
alimentos (p=0,006). Àquelas nutrizes que receberam orien-
tação excluíram mais alimentos (69,3%) do que as nutrizes
que não receberam orientação (53,6%), fato confirmado com
a exclusão de refrigerante (p=0,015), no qual, nutrizes que
receberam orientação excluíram mais refrigerante da dieta
(40,5%). Não foi encontrada associação estatisticamente sig-
nificativa entre receber orientação e excluir chocolates da
dieta (Tabela 2).

A inclusão de alimentos na dieta também foi associada com
o recebimento de orientações sobre alimentação (p=0,005).
Nutrizes que receberam orientação incluíram mais alimentos
(55,6%) do que as nutrizes que não receberam orientação
(39,1%). A inclusão de alimentos ocorre nos grupos de ver-
duras (p=0,019) e frutas (p=0,004) (Tabela 2).

DISCUSSÃO

Grande parte das nutrizes afirmou ter realizado alguma mo-
dificação seja por inclusão ou exclusão de alimentos no pe-
ríodo da amamentação e tais alterações foram, de modo ge-
ral, positivas em termos de tornar a alimentação mais
saudável. De acordo com os alimentos incluídos e excluídos,
percebe-se uma tendência ao consumo de alimentação sau-
dável, uma vez que os principais alimentos excluídos foram
refrigerantes, chocolates, café, massas em geral e gorduras e
frituras. Ao mesmo tempo, que a inclusão voltou-se para fru-
tas, verduras e líquidos. Tais recomendações são a base de
uma alimentação saudável, amplamente divulgada tanto na
mídia quanto no discurso dos profissionais de saúde. Isto de-
monstra a influência que ambos exercem sobre a população
em geral e no caso do presente estudo, sobre as nutrizes4.
Mesmo que as mensagens sobre alimentação saudável veicu-
ladas na mídia, sejam frágeis e nem sempre completamente
de acordo com o conhecimento científico, continuam ditando
comportamentos que mesmo não sendo totalmente cumpri-
dos na prática, se encontram nos discursos dos usuários dos
serviços de saúde9.
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Figura 2. Principais alimentos incluídos da alimentação, segundo relato das nutrizes, Fortaleza, 2016.

* Doce típico do estado do Ceará (Brasil), feito com cana de açúcar.

Figura 1. Principais alimentos excluídos da alimentação, segundo relato das nutrizes, Fortaleza, 2016.
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Tabela 1. Associação entre variáveis maternas e exclusão e inclusão de alimentos por nutrizes - Fortaleza, Ceará, 2014.

VARIÁVEIS
EXCLUSÃO

p*
INCLUSÃO

p*
Sim Não Sim Não

Idade materna 0,673 0,286

<35 anos 151 (83,9) 91 (82,0) 119 (85,6) 123 (80,9)

≥35 anos 29 (16,1) 20 (18,0) 20 (14,4) 29 (19,1)

Escolaridade 0,217 0,460

Ensino fundamental 56 (31,1) 42 (38,2) 44 (31,7) 54 (35,8)

Ensino médio e superior 124 (68,9) 68 (61,8) 95 (68,3) 97 (64,2)

Número de filhos 0,878 0,977

Primípara 72 (40,0) 43 (39,1) 55 (39,6) 60 (39,7)

Multípara 108 (60,0) 67 (60,9) 84 (60,4) 91 (60,3)

Estado nutricional 0,767 0,382

Eutrofia 60 (39,2) 35 (41,2) 43 (37,1) 52 (42,6)

Excesso de peso 93 (60,8) 50 (58,8) 73 (62,9) 70 (57,4)

Tipo de aleitamento materno praticado 0,006 0,144

Amamentação exclusiva 62 (40,8) 19 (22,9) 46 (39,0) 35 (29,9)

Amamentação não exclusiva 90 (59,2) 64 (77,1) 72 (61,0) 82 (70,1)

Fonte: Elaborada pelo autor. *Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Valores expressos em n(%).
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De certa forma, pode-se dizer que conhecimentos sobre
alimentos que deveriam ou não ser consumidos ou alimen-
tos/preparações conhecidos como saudáveis e não saudá-
veis parecem estar presente nos discursos de diferentes
grupos sociais, conforme demonstra os achados da pes-
quisa de Troncoso et al, 201810, realizada com adultos em
uma comunidade vulnerável do Chile. Os participantes, da
mesma maneira que as mulheres do presente estudo, refe-
riram que preparações com excesso de açúcar, sal, gordu-
ras e frituras devem ser evitadas na alimentação, enquanto
que frutas, legumes, verduras, entre outros alimentos de-
vem ser incentivados.

Chocolate, refrigerante, café e gorduras são citados como
alimentos que deveriam ser evitados durante a amamenta-
ção, por alguns autores9,11 semelhante aos que foi encon-
trado no presente estudo. Doudou et al11 relatam que a mo-
tivação foi o medo de causar cólicas na criança, segundo
orientações repassadas por enfermeiras. Já Lima e et al12 de-
monstraram que tais alimentos seriam contraindicados na
amamentação por trazerem prejuízos à saúde do bebê. Só
não se pode afirmar que as motivações das mulheres para

evitar tais alimentos foram também as mesmas dos estudos,
por que tal indagação não foi objeto do referido estudo.

Algumas mulheres acreditam que quando estão na fase de
lactação devem modificar a dieta de alguma forma, pois as
prescrições e proibições durante esse período visam proteger
mãe e filho e se não forem respeitadas podem causar cólicas
e alterar o funcionamento intestinal da criança6,13. As crenças
e tabus podem interferir no estado nutricional das nutrizes,
privando a ingestão de determinados alimentos que são fon-
tes de nutrientes importantes para a saúde da mulher14.
Assim, alimentos como chocolate, pimenta, amendoim e mel
e aqueles ditos reimosos como carne de porco e ovo são evi-
tados durante o período de amamentação6. Além do choco-
late, que foi amplamente citado, os alimentos reimosos foram
pouco referidos pelas mulheres do atual estudo.

Em relação ao chocolate, bastante evitado entre as nutrizes
no presente estudo, Vitolo e Feldens15 relatam que não é
comprovado que esse alimento provoque cólicas em crianças
cujas mães utilizam esse alimento durante a lactação. Mesmo
assim, seu consumo deve ser moderado, já que é um ali-



mento industrializado e na grande maioria rico em açucares e
gorduras. Esse tipo de alimento tem seu consumo desenco-
rajado pelo novo guia alimentar16.

Embora não haja comprovação científica para a retirada de
alimentos da dieta da nutriz no intuito de prevenir e tratar
possíveis cólicas infantis, existem evidências de que determi-
nadas substâncias quando presentes na alimentação da mãe
como leite de vaca, soja, ovo, amendoim, bebidas à base de
cola, cafeína e chás, podem causar certa sensibilidade em al-
gumas crianças fazendo-as chorarem mais17. Talvez essa
questão leve a confusões em relação ao surgimento de cóli-
cas fazendo com que tais alimentos sejam retirados da dieta
materna, sem realmente ser necessário. Das bebidas a base

de cola, o refrigerante deve ser evitado,
podendo ser substituído por suco natu-
ral14. O refrigerante entra no grupo dos ul-
traprocessados em que é fabricado com
excesso de sódio, açúcar e substância de
uso exclusivamente industrial, sendo uma
bebida com calorias vazias. O consumo
dessa bebida deve ser evitado prevenindo
risco à saúde como obesidade, diabetes e
outras doenças crônicas16.

As mães nesse estudo também evitaram
alimentos como massas, bolos, e biscoi-
tos. Desde que tais alimentos sejam con-
sumidos em quantidades adequadas e
preferencialmente na forma integral, não
trazem malefícios à saúde, até porque são
cereais, tubérculos e raízes que devem
compor a base de nossa alimentação, jun-
tamente com outros alimentos minima-
mente processados16. Já no caso da ex-
clusão de outro alimento desse grupo,
caracterizado como “salgados”, do tipo de
padaria, que são ricos em gordura e sal;
estes sim devem ser evitados. Durante a
lactação e todas as fases da vida deve-se
comer principalmente alimentos in natura,
diminuir os industrializados e evitar ali-
mentos com excesso de açúcar e de sal16.
O novo guia alimentar relata que se deve
usar em pequenas quantidades óleos, gor-
duras, sal e açúcar para evitar diversos da-
nos à saúde, como obesidade, hipertensão
diabetes e doenças do coração16. Tal reco-
mendação de se torna particularmente im-
portante quando se observa que a maioria
das nutrizes se encontrava com excesso
de peso.

As mulheres no pós parto, com excesso
de peso deveriam ser incentivadas a au-
mentar o consumo de frutas, verduras, la-

ticínios com baixo teor de gordura, grãos integrais, legumes,
tipo saudáveis de gorduras e evitar bebidas açucaradas e so-
bremesas18. Uma alimentação regular no pós parto auxilia na
produção do leite materno, evita o enfraquecimento da mãe
durante a amamentação e beneficia o bebê com um alimento
mais saudável11.

Diversos autores também encontraram como alimentos
mais incluídos pelas nutrizes: frutas, legumes, verduras, por
serem alimentos ricos em vitaminas e minerais que mante-
riam sua saúde e passariam para o leite, tornando-o mais
saudável para o consumo do bebê6,14,19,20 e líquidos, devido a
crença das mães de que ajudam a compor o leite ou produ-
zir em maior quantidade11,12,13,20. No entanto, foi identificado

Tabela 2. Associação entre exclusão e inclusão de alimentos e recebimento de orien-
tações, por nutrizes - Fortaleza, Ceará, 2014.

VARIÁVEIS

ORIENTAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO

p*Recebeu
orientação

Não recebeu orientação

Exclusão 0,006

SIM 106 (69,3) 74 (53,6)

NÃO 47 (30,7) 64 (46,4)

Exclusão de refrigerante 0,015

SIM 62 (40,5) 37 (27,0)

NÃO 91 (59,5) 100 (73,0)

Exclusão de chocolate 0,578

SIM 34 (22,2) 27 (19,6)

NÃO 119 (77,8) 111 (80,4)

Inclusão 0,005

SIM 85 (55,6) 54 (39,1)

NÃO 68 (44,4) 84 (60,9)

Inclusão de verdura 0,019

SIM 28 (18,3) 12 (8,8)

NÃO 125 (81,7) 125 (91,2)

Inclusão de fruta 0,004

SIM 63 (41,2) 35 (25,4)

NÃO 90 (58,8) 103 (74,6)

Fonte: elaborada pelo autor. *Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Valores expressos
em n (%).

ALTERAÇÕES ALIMENTARES DE NUTRIZES DURANTE A AMAMENTAÇÃO

Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):49-5654



Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):49-56

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

55

em um estudo realizado na Suécia, sobre hábitos alimentares
na gestação e pós-parto, tendência para uma dieta com au-
mento do consumo de doces, sorvetes, biscoitos e batata frita
e diminuição de frutas e verduras, no pós-parto21, contra-
riando os achados do presente estudo.

Ravaoarisoa, et al, 2017 2 observaram em um estudo qua-
litativo sobre a alimentação durante a gestação e no pós-
parto, em uma região da ilha de Madagascar que após o
parto, a nutriz passa por uma fase que dura entre um e três
meses onde a alimentação da mesma é enriquecida com car-
nes, abóbora, arroz e caldo de camarões cozidos, com o ob-
jetivo de fortalecer a mulher e aumentar a produção de leite.

Algumas interferências podem recair sobre o modo como a
mulher deve se alimentar durante o período da amamenta-
ção. Revistas, mídias sociais, informações de profissionais de
saúde e conselhos de amigos e familiares estão presentes
nesse momento4. No presente estudo, a maioria das nutrizes
(52,6%) referiu ter recebido orientação sobre alimentação de
algum profissional de saúde.

A exclusão de alimentos se associou ao tipo de aleitamento
praticado. Mães que amamentaram exclusivamente excluíram
menos alimentos do que as mães que não amamentaram ex-
clusivamente. Durham et al18 relatam que mães que praticam
aleitamento materno exclusivo tendem a fazer menos dieta
do que mães que estão em aleitamento misto e fazem uso de
fórmula infantil, isto porque acreditam que a amamentação
ajudará na perda de peso não necessitando de restrição ener-
gética. No entanto, sabe-se que se a nutriz ingerir quantidade
de calorias superior às suas necessidades não conseguirá per-
der o peso adquirido durante a gravidez. Esse fato precisa ser
melhor explicado para as mulheres que estão nessa situação.

Tanto a exclusão quanto a inclusão de alimentos apresen-
taram associação com o recebimento de orientações sobre
alimentação, sendo refrigerante o mais excluído e frutas, ver-
duras e legumes os mais incluídos. Semelhante ao presente
estudo, pesquisa realizada na Suécia apontou que as nutrizes
que receberam orientação dietética reduziram o consumo de
bebidas calóricas e aumentaram o consumo de vegetais em
relação às mães que não receberam orientação22.

Sabe-se a importância do papel do profissional de saúde na
orientação sobre alimentação que motivem as condutas posi-
tivas e problematizem aquelas que possam ser danosas à
saúde das nutrizes13.

Percebe-se uma tendência a uma alimentação saudável,
com a exclusão de alimentos como refrigerante, frituras, sal-
gados, dentre outros e inclusão de frutas, verduras e legu-
mes. Além disso, pode-se observar a importância da orienta-
ção alimentar realizada por profissionais que colaboram com
essa tendência.

Como limitação do estudo pode-se citar a ausência de co-
leta de dados sobre o consumo alimentar, o qual poderia au-

xiliar na comprovação de que os alimentos citados foram de
fato incluídos e excluídos da alimentação diária, pelas nutri-
zes entrevistadas.

CONCLUSÃO

As mulheres do presente estudo referiram excluir alimentos
não saudáveis como refrigerante e salgados e incluir alimen-
tos saudáveis como frutas e verduras.

As inclusões e exclusões desses alimentos estiveram asso-
ciadas ao recebimento de orientações por parte dos profis-
sionais de saúde e ao tipo de aleitamento materno praticado.
Tais práticas evidenciaram que elas apresentaram conheci-
mento sobre aspectos relacionados à alimentação saudável,
que provavelmente teve influência das orientações dos pro-
fissionais de saúde como evidenciado nas associações.

Diante disso, pode-se destacar a importância dos profissio-
nais de saúde em investigar como a nutriz está se alimen-
tando, de fato e a partir desse conhecimento trabalhar as me-
lhores escolhas alimentares a serem feitas.

Há a necessidade de mais estudos que avaliem e explorem
o consumo alimentar de nutrizes, já que são poucos estudos
nessa área. Sabe-se que para uma adequada orientação ali-
mentar por parte de profissionais da saúde é importante para
caracterização nutricional desse grupo.
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RESUMO

Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) precoce
é indicada para o paciente grave e contribui de maneira sig-
nificativa para reduzir o tempo de internação hospitalar e a
morbimortalidade desses pacientes. Entretanto, pacientes
em terapia intensiva apresentam inadequações em relação
ao suporte nutricional e raramente recebem 100% da dieta
prescrita.

Objetivos: Avaliar a adequação calórica e protéica entre a
terapia nutricional enteral prescrita e a administrada em pa-
cientes críticos, além de verificar as principais complicações
relacionadas à terapia nutricional.

Métodos: Estudo longitudinal e descritivo, com 52 pacien-
tes recebendo terapia nutricional enteral exclusiva, internados
na Unidade de Terapia Intensiva. A avaliação nutricional, o
cálculo das necessidades calóricas e protéicas e a prescrição
nutricional foram realizados pelo nutricionista dos hospitais,
sendo as informações coletadas em prontuário. O volume re-
cebido de dieta em 24 horas foi verificado diretamente na
bomba de infusão, a partir dessa informação foram realizados
os cálculos para análise de adequação.

Resultados: A desnutrição esteve presente em 40,4% dos
pacientes. A média de adequação da energia prescrita em re-
lação às necessidades energéticas dos pacientes foi de
91,3%. A média geral de adequação do aporte energético e
protéico recebido em relação à necessidade energética-pro-
téica dos pacientes foi de 77,2 % e 73,8%, respectivamente.

Conclusão: Verificou-se que, devido às interrupções, os
pacientes críticos recebem menos dieta enteral que o pres-
crito, impossibilitando atingir a meta terapêutica. A adequa-
ção entre a terapia nutricional enteral prescrita e a adminis-
trada pode evitar um maior comprometimento do estado
nutricional destes pacientes, e pode estar relacionada ao me-
lhor prognóstico do paciente.

DESCRITORES

Desnutrição, Cuidado intensivo, Terapia Nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Early enteral nutritional therapy is indicated
for the severe patient and contribute significantly to reduce
the lenght of hospital stay and the morbidity e mortality of
these patients. However, patients on intensive therapy shows
inadequacies regarding nutritional support and rarely recieve
100% of the prescribed diet.

Objectives: To evaluate the caloric and protein adequacy
between enteral nutritional therapy prescribed and adminis-
tered in critical patients, as well as to verify the main compli-
cations related to nutritional therapy.
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Methods: Longitudinal and descriptive study, with 52 pa-
tients receiving exclusive enteral nutritional therapy, admitted
to the Intensive Care Unit. The nutritional assessment, caloric
and protein requirements calculation and nutritional prescrip-
tion were performed by the nutritionist of the hospitals, and
the information was collected in medical records. The volume
of diet received in 24 hours was verified directly in the infu-
sion pump, from this information the calculations were made
for analysis of adequacy.

Results: Malnutrition was present in 40.4% of the pa-
tients. The average energy adequacy prescribed in relation to
the patients’ energy needs was 91.3%. The overall average of
the adequacy of energy and protein intake received in relation
to the energy-protein requirement of the patients was 77.2%
and 73.8%, respectively.

Conclusion: It was verified that due to interruptions, crit-
ical patients receive less enteral diet than prescribed, making
it impossible to reach the therapeutic goal. The adequacy be-
tween prescribed and administered enteral nutritional therapy
may prevent a greater IMPAIRMENT of the nutritional status
of these patients, and may be related to the better prognosis
of the patient.

DESCRIPTORS

Malnutrition, Intensive Care, Nutrition Therapy.l

LISTA DE ABREVIATURAS

TNE: Terapia nutricional enteral.

IBRANUTRI: Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional
Hospitalar.

UTI: Unidade de terapia intensive.

ASG: Avaliação subjetiva global.

VET-P: Valor energético total prescrito.

VET-R: Valor energético total recebido.

NEE: Necessidade energética estimada.

INTRODUÇÃO

Desnutrição hospitalar é um assunto que tem preocupado
os profissionais da área de saúde, pois está associada signifi-
cativamente com um maior risco de complicações como in-
fecções e úlceras de pressão, prolongado tempo de ventilação
mecânica, maior tempo de permanência hospitalar e maior
risco de morte¹.

Ao ser hospitalizado, o paciente geralmente apresenta al-
gum grau de desnutrição que normalmente se acentua no
transcorrer da internação, em consequência de diferentes fa-
tores. Para pacientes admitidos em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), o processo de desnutrição é mais freqüente

e agravado no período de hospitalização, pois geralmente
evolui para o quadro de hipermetabolismo, que pode prece-
der a Síndrome de Disfunção de Múltiplos Órgãos2,3.

Além do hipermetabolismo, a depleção do estado nutricio-
nal em pacientes críticos pode surgir em conseqüência de um
inadequado aporte de nutrientes. Por isso, a meta nutricional
deve ser estabelecida com o intuito de evitar que a desnutri-
ção represente um importante fator para o aumento da
morbi-mortalidade e para a perda da função de órgãos e te-
cidos3,4. Diante disso, a TNE precoce contribui para reduzir o
tempo de internação hospitalar e a morbidade de pacientes
graves, além de prevenir a destruição da mucosa gastroin-
testinal e evitar ulcerações5.

Entretanto, pacientes em terapia intensiva geralmente
apresentam inadequações em relação ao suporte nutricional,
pois existem dificuldades em determinar as reais necessida-
des nutricionais desses pacientes, podendo ocorrer sub ou
superestimação das suas necessidades energéticas diárias5.
Além disso, pacientes críticos frequentemente apresentam
prejuízos nutricionais em função das intercorrências relacio-
nadas à interrupções frequentes da terapia enteral.

A monitorização diária da real oferta nutricional e a verifi-
cação de intercorrências que podem levar à interrupção da
nutrição enteral é importante pois permite estabelecer estra-
tégias para a prevenção de complicações relacionadas à TNE,
levando a uma maior qualidade e eficiência da assistência6.

Diante do exposto e considerando a escassez de dados na
literatura, faz-se necessário avaliar a adequação calórica e
proteica entre a terapia nutricional enteral prescrita e a dieta
administrada em pacientes críticos, além de verificar as prin-
cipais complicações relacionadas à terapia nutricional nesses
pacientes.

MÉTODOS

Amostra e desenho de estudo

Foi realizado um estudo longitudinal e descritivo com pa-
cientes recebendo TNE exclusiva, internados nas UTI de um
hospital da rede particular e um da rede pública na cidade de
Aracaju-Sergipe, durante o período de agosto a outubro de
2010.

Participaram do estudo 52 pacientes de ambos os sexos,
baseado nos critérios de inclusão: indivíduo com idade igual
ou maior que 18 anos, admitidos na UTI. Os critérios de não
inclusão foram: pacientes com nutrição parenteral e/ou oral
concomitantemente e os que não assinaram o termo de con-
sentimento.

Coleta de dados

Todos os pacientes foram avaliados pelo nutricionista res-
ponsável para avaliação do estado nutricional, com base,
principalmente, nas informações colhidas por meio da



Avaliação Subjetiva Global (ASG) e exames bioquímicos, para
assim determinar suas necessidades calórica e protéica e,
consequentemente, prescrição da dieta.

Os dados foram coletados diariamente a partir do primeiro
dia de introdução da dieta enteral e acompanhados até o úl-
timo dia previsto para coleta de dados ou até o momento de
descontinuação da terapia nutricional, óbito ou alta hospitalar.
Foram coletados dos prontuários dos pacientes os dados refe-
rentes a: sexo, idade, diagnóstico clínico, data de admissão do
paciente, data de início da TNE, diagnóstico nutricional e pres-
crição dietética, os quais foram estabelecidos pelo nutricionista
e médico da instituição que avaliou o paciente. Foram coleta-
das informações de pacientes em uso de sistema fechado e
sistema aberto, todos administrados por bomba de infusão.

O volume, calorias e proteínas prescritos foram registrados
a partir da prescrição dietética feita pelo nutricionista do ser-
viço, e os dados do que foi efetivamente administrado e os fa-
tores que levaram à suspensão da dieta foram obtidos atra-
vés de registros em prontuários dos pacientes, principalmente
nos registros da enfermagem, assim como também, por meio
de questionamentos à equipe responsável pelos pacientes.

Os valores calórico (Kcal) e proteico (gramas) prescritos e
administrados foram registrados diariamente para cada pa-
ciente. A informação sobre o volume de dieta recebido em
24 horas foi coletada diretamente na bomba de infusão.
Após verificar o volume recebido, a bomba foi zerada e essa
informação foi coletada novamente no seguinte dia, no
mesmo horário.

Para análise da adequação dietoterápica foram considera-
dos as necessidades de energia e macronutrientes dos indiví-
duos, o valor energético total prescrito (VET-P), o valor ener-
gético total recebido por sonda (VET-R), e os conteúdos de
macronutrientes prescritos e recebidos.

A adequação da oferta foi calculada pela relação percentual
entre as médias dos valores prescritos e dos administrados.
Neste trabalho, utilizou-se como referencial a ser atingido o
valor de 90% de adequação. (O´LEARY-KELLEY et al., 2005;
BINNEKADE et al., 2005)

Análises estatísticas

Os resultados descritivos foram expressos como média ±
desvio padrão. O cálculo da adequação do aporte nutricional
prescrito e administrado foi obtido por meio da relação per-
centual. Para análise, foi utilizado o teste Qui-quadrado de
Pearson para comparação de proporção entre as variáveis ca-
tegóricas, e para comparação de médias foi utilizado o Teste
“t” pareado e o Teste “t” independente, onde, o teste pareado
comparou as médias ao longo do tempo entre as variáveis
que mostram a adequação e o teste independente compara
as médias da média das variáveis acima descritas. O nível de
significância foi fixado quando p<0.05 para dizer que foi sig-

nificante e p<0,1 para dizer que segue uma tendência. Para
tal análise foi utilizado o Programa SPSS 18.0.

Aspectos éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Sergipe (Nº CAAE 3586.0.000.107-
10), sendo que o paciente ou responsável assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual estavam delimi-
tados os parâmetros que seriam seguidos para a realização da
pesquisa.

RESULTADOS

O estudo avaliou 52 pacientes, sendo 75% admitidos na
UTI do hospital particular, com predomínio do sexo femi-
nino (53,8%) e média de idade de 66,7 ± 21,1 anos. Na ta-

Tabela 1. Caracterização dos pacientes em UTI de hospitais de
Aracaju-Sergipe, 2010.

Variáveis n (%)

Sexo

Masculino 24 (46.2)

Feminino 28 (53.8)

Tipo de hospital n(%)

Particular 39 (75.0)

Público 13 (25.0)

Diagnóstico clínico n(%)

Respiratório 11 (21.2)

Trauma 9 (17.3)

Neoplasia 8 (15.4)

Neurológico 7 (13.5)

Sepse 4 (7.7)

Cardiovascular 1 (1.9)

Hepatopatia 1 (1.9)

Outros 11 (21.2)

Diagnóstico nutricional n(%)

Risco nutricional 31 (59.6)

Desnutrição leve 6 (11.5)

Desnutrição moderada 4 (7.7)

Desnutrição grave 11 (21.2)

Intercorrências para interrupção TNE n(%)

Jejum para procedimentos 20 (24.0)

Falha de procedimento 20 (24.0)

Problemas mecânicos 14(16.0)

Agravamento do quadro 5 (6.0)

Sintomas gastrointestinais 26 (31.0)
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bela 1 foram apresentadas as prin-
cipais características da amostra.
Observou-se que os principais
diagnósticos clínicos de internação
foram comprometimento respira-
tório (21,2%) e trauma (17,3%).
Em relação ao estado nutricional,
40,4% pacientes estavam desnu-
tridos quando foi iniciada a TNE.
As principais intercorrências para
interrupção da TNE foram sinto-
mas gastrointestinais, jejum para
procedimentos e falha de procedi-
mentos. Além disso, constatou-se
que o tempo médio de início da
TNE foi de 90 ± 127 horas, em re-
lação à admissão.

Verificou-se que a média de ade-
quação do VET-P em relação às ne-
cessidades energéticas estimadas
(NEE) dos pacientes foi de 91,3%.
A média geral de adequação do
VET-R e do aporte protéico rece-
bido em relação à necessidade
energética-protéica dos pacientes
foi de 77,2% e 73,8% para energia
e proteína, respectivamente.

A média de percentual de ade-
quação entre VET-P e a NEE, no de-
correr dos dias de acompanha-
mento, encontrava-se adequada,
estando mais próximo de 100% no
terceiro dia. Além disso, observou-
se que o percentual de adequação
VET-P em relação ao VET-R, so-
mente no oitavo dia a média de
adequação foi inferior a 80% (fi-
gura 1A; 1B). Em relação à média
do percentual de adequação do
VET-R e do aporte protéico rece-
bido em relação à necessidade
energético-protéica dos pacientes
se constatou que somente a partir
do terceiro dia a média do percen-
tual de adequação foi superior a
80% (figura 1C).

Observou-se associação estatisti-
camente significante entre as variá-
veis de adequação da TNE em rela-
ção ao aporte de energia e proteína
recebido/NEE e necessidades pro-
téica dos pacientes frente ao prog-
nóstico do paciente. Quanto maior

Figura 1. Percentual de adequação de energia e proteínas no decorrer dos dias de observação.

(A)

(B)

(C)
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Tabela 2. Associação entre o percentual de adequação da TNE e o prognóstico do paciente. Aracaju-Sergipe, 2010.

Prognóstico do paciente Diagnóstico nutricional

Óbito
n (%)

Alta da
UTI

n (%)

Iniciou
dieta via

oral
n (%)

Alta
Hospitalar

n (%)

Final da
coleta
n (%)

Risco
Nutricional

n (%)

Desnutrição
Leve
n (%)

Desnutrição
Moderada

n (%)

Desnutriçã
o Grave
n (%)

VET–R/VET–P

Adequado 6 (60.0) 15 (71.4) 6 (85.7) 1 (100.0) 7 (53.8) 23 (74.2) 2 (33.3) 2 (50.0) 8 (72.7)

Inadequado 4 (40.0) 6 (28.6) 1 (14.3) - 6 (46,2) 8 (25.8) 4 (66.7) 2 (50.0) 3 (27.3)

VET–P/NEE**

Adequado 5 (50.0) 17 (81.0) 3 (42.9) 1 (100.0) 6 (46,2) 18 (58.1) 4 (66.7) 3 (75.0) 7 (63.6)

Inadequado 5 (50.0) 4 (19.0) 4 (57.1) - 7 (53.8) 13 (41.9) 2 (33.3) 1 (25.0) 4 (36.4)

VET–R/NEE*

Adequado 2 (20.0) 15 (71.4) 3 (42.9) 1 (100.0) 5 (38.5) 17 (54.8) 2 (33.3) 2 (50.0) 5 (45.5)

Inadequado 8 (80.0) 6 (28.6) 4 (57.1) - 8 (61.5) 14 (45.2) 4 (66.7) 2 (50.0) 6 (54.5)

Ptn–R/Ptn–P

Adequado 6 (60.0) 15 (71.4) 6 (85.7) 1 (100.0) 7 (53.8) 23 (74.2) 2 (33.3) 2 (50.0) 8 (72.7)

Inadequado 4 (40.0) 6 (28.6) 1 (14.3) - 6 (46,2) 8 (25.8) 4 (66.7) 2 (50.0) 3 (27.3)

Ptn–R/Necessidade de Ptn*

Adequado 2 (20.0) 12 (57.1) - - 3 (23.1) 11 (35.5) - 1 (25.0) 5 (45.5)

Inadequado 8 (80.0) 9 (42.9) 7 (100.0) 1 (100.0) 10 (76.9) 20 (64.5) 6 (100.0) 3 (75.0) 6 (54.5)

VET-R: Valor Energético Total Recebido; VET-P: Valor Energético Total Prescrito; NEE: Necessidade Energética Estimada; Ptn–R/Ptn–P: Proteína
recebida/Proteína prescrita; Ptn–R/Necessidade de Ptn: Proteína recebida/Necessidade de Proteína; UTI: Unidade de Terapia Intensiva.
* Diferença significativa a 5%.
**Diferença significativa a 10%.
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o percentual de adequação estimado/recebido melhor será o
prognóstico do paciente. Em relação ao VET-P/NEE pode-se
dizer que existe uma tendência de associação com o prog-
nóstico do paciente (Tabela 2).

Analisando a relação entre estado nutricional e adequação
de aporte de energia e proteínas verificou-se que não houve
associação estatisticamente significante (p>0,05) (tabela 2).
Na tabela 3, comparando o tempo médio em TNE em relação
à adequação, verificou-se que para a adequação VET-P/NEE e
para o VET-R/NEE houve diferença estatisticamente signifi-
cante entre as médias de dias em TNE dos grupos considera-
dos adequados e inadequados. Não houve diferença em rela-
ção ao aporte protéico (p>0,05).

Constatou-se que a maioria dos pacientes que foram à
óbito eram desnutridos graves, seguido de pacientes com
risco nutricional. Além disso, pode-se observar que os pa-

cientes que receberam alta da UTI estavam em risco nutri-
cional, assim como os que iniciaram dieta por via oral. No en-
tanto, não houve associação estatisticamente significante en-
tre a evolução do quadro clinico e o estado nutricional dos
pacientes (figura 2).

DISCUSSÃO

Observamos elevada prevalência de desnutrição, com ade-
quação entre oferta calórica e protética entre o valor prescrito
e administrado superior a 80% de adequação. Em relação à
prevalência de desnutrição, esse resultado concorda com ou-
tros trabalhos que apontam que entre 30 a 75% dos pacien-
tes hospitalizados têm algum grau de desnutrição7,8,5,9,10.

É frequente a depleção nutricional em pacientes em UTI,
uma vez que a resposta metabólica ao estresse (resposta de
fase aguda) promove intenso catabolismo e mobilização de



proteínas para reparo de tecidos lesados e fornecimento de
energia4. Assim, o paciente em reação de fase aguda como
consequência do hipermetabolismo está em risco nutricional,
independentemente do estado nutricional prévio.

A desnutrição em pacientes hospitalizados requer atenção
pelos profissionais que o acompanham uma vez que essa
pode estar associada não somente ao tempo de permanên-
cia hospitalar e readmissões, mas também a uma pior evo-
lução, especialmente se relacionado às inadequações da te-
rapia nutricional4.

Diversos autores apresentam resultados satisfatórios em rela-
ção ao início precoce da TNE, estando entre as 24 e 48 horas
após admissão hospitalar, conforme preconizados na litera-
tura3,11,12. Entretanto, no presente estudo, o tempo médio de
início da TNE esteve em desacordo com o recomendado, o que
pode estar relacionado ao fato que alguns pacientes são inviá-
veis iniciar TNE precocemente devido ao quadro clínico instável.

Tendo em vista o risco nutricional do paciente em UTI, é
fundamental que exista o estabelecimento de uma oferta nu-
tricional adequada para o controle da desnutrição e suas con-
sequências, sendo a nutrição enteral considerada o método
de escolha para pacientes em UTI que necessitam de terapia
nutricional.

No presente estudo, observamos que a adequação do VET-
P e do aporte protéico em relação à necessidade energético-
protéica calculado dos pacientes foi superior a 80%. Estudos
semelhantes observaram uma adequação entre o prescrito e
calculado próxima a 100%3,11,13.

Quando analisado a adequação de VET-P em relação às NEE
observamos adequação em 91,3%. Alguns autores encontra-

Tabela 3. Teste de comparação de média “t” entre o percentual
de adequação da TNE e o tempo em nutrição enteral. Aracaju-
Sergipe, 2010.

n
Média

(em dias)
Erro padrão
da média

VET–R/VET–P

Adequado 35 35,54 6,59

Inadequado 17 30,24 11,49

VET–P/NEE*

Adequado 32 44,19 8,45

Inadequado 20 17,20 4,64

VET–R/NEE*

Adequado 26 48,65 9,49

Inadequado 26 18,96 5,24

Ptn–R/Ptn–P

Adequado 35 35,54 6,59

Inadequado 17 30,24 11,49

Ptn–R/Necessidade de Ptn

Adequado 17 39,24 10,25

Inadequado 35 31,17 7,02

VET-R: Valor Energético Total Recebido; VET-P: Valor Energético Total
Prescrito; NEE: Necessidade Energética Estimada; Ptn–R/Ptn–P:
Proteína recebida/ Proteína prescrita; Ptn–R/Necessidade de Ptn:
Proteína recebida/Necessidade de Proteína.
*Diferença significativa a 5%.
**Diferença significativa a 10%.

Figura 2. Evolução do quadro clínico e o estado nutricional dos pacientes. Aracaju-Sergipe, 2010.
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ram resultados diferentes, em que a média da prescrição caló-
rica máxima foi de 1464 ± 1482 kcal/dia e a média das reco-
mendações 2104 ± 362 kcal/dia (p<0,001), com uma prescri-
ção aquém das necessidades reais, constatando que o
consumo calórico foi significativamente inferior às necessidades
metabólicas, favorecendo balanço nitrogenado negativo14,15.

É importante salientar que a inadequação na prescrição de
energia pode contribuir para depleção do estado nutricional do
indivíduo e consequente agravamento do quadro clinico. Na li-
teratura existem controvérsias sobre a quantidade adequada de
energia que deve ser ofertada ao paciente hospitalizado grave.
Alguns autores sugerem que pode ocorrer uma hiperalimenta-
ção, comprometendo o prognóstico do paciente, enquanto ou-
tros apontam que é necessário suprir as necessidades de ener-
gia, conforme calculado16.

Em relação a adequação da oferta protéica recebida em re-
lação à necessidade proteica dos pacientes foi de 73,8% no
presente estudo. Alguns autores mostram uma média de ade-
quação entre o calculado e o recebido de proteína em torno
de 70 a 82,9%9,14.

Além da prescrição inadequada da terapia nutricional, é co-
mum em pacientes críticos interrupções frequentes da TNE
para realização de exames, procedimentos e práticas de ro-
tina da equipe de enfermagem, assim como também devido
ao aparecimento de complicações, levando ao não forneci-
mento total da dieta prescrita e, consequentemente, uma
menor adequação às necessidades do paciente.

No presente estudo, as principais intercorrências para inter-
rupção da TNE foram sintomas gastrointestinais, jejum para
procedimentos e falha de procedimentos. Dado também en-
contrado em estudo realizado por Telles et al.17, que mostrou
que 66% dos pacientes avaliados apresentaram registro de al-
guma complicação gastrointestinal após o início da terapia nu-
tricional. Outros estudos também observaram que as compli-
cações gastrointestinais foram mais prevalentes que as demais,
corroborando com o nosso trabalho3,14,19.

As complicações gastrointestinais, muitas vezes, podem ser
evitadas pela correta composição e administração da dieta,
assim como pelo maior comprometimento das equipes com a
TNE, porém sabe-se que algumas complicações tornam-se
inevitáveis devido ao próprio quadro clínico do paciente.

Resultado diferente foi encontrado por Fernandes et al.18,
que mostrou as complicações mecânicas sendo as mais re-
presentativas (48,3%). Estudo semelhante identificou o jejum
para procedimentos e problemas relacionados à sonda na-
soenteral como os principais motivos de interrupção da TNE6.

Foi possível constatar que quanto maior o percentual de
adequação estimado/recebido melhor será o prognóstico do
paciente, conforme descrito no presente estudo. Nozaki &
Peralta7 também verificou que a correta prescrição e admi-
nistração da dieta possibilita um prognóstico melhor, de-

monstrando que o grupo que teve alta hospitalar com a pres-
crição de nutrição por via oral teve um maior consumo de ca-
lorias em relação aos demais grupos (>90% do valor energé-
tico total).

Além disso, para analisar o resultado final do tratamento nu-
tricional, Nozaki & Peralta7 optaram por avaliar quantos pacien-
tes tiveram óbito na internação, alta hospitalar com a alimenta-
ção por via enteral e também os que obtiveram alta com
nutrição oral. Os óbitos foram presentes em 30,55% dos indiví-
duos, 37,5% dos pacientes tiveram alta hospitalar com nutrição
oral e 31,94% com nutrição enteral. Em estudos semelhantes,
Gambato & Boscaini14 e Lins et al.3 e também encontraram ele-
vada mortalidade, 57% e 68,9%, respectivamente.

É possível observar que os pacientes que apresentaram ade-
quação da TNE passaram mais tempo em terapia nutricional,
enquanto que os pacientes que apresentaram inadequação na
TNE ficavam menos tempo sob a nutrição enteral. Esse fato
pode ser justificado pela gravidade do quadro clínico do pa-
ciente e pela correlação entre a adequação da TNE e o prog-
nóstico do paciente encontrada no presente estudo, ou seja, os
pacientes que apresentaram inadequação, provavelmente de-
vido a várias intercorrências que surgiram em função do pró-
prio quadro clínico do paciente, evoluíram à óbito.

CONCLUSÃO

Os valores calóricos e protéicos atingidos com a TNE não
estão adequados quando comparados com as necessidades
calórico-protéica dos pacientes. A maior parte dos pacientes
se encontra em risco nutricional no momento da admissão
hospitalar, de modo que a adequação entre a TNE prescrita e
a dieta administrada seria fundamental para evitar um maior
comprometimento do estado nutricional nestes pacientes, po-
dendo estar relacionada com melhor prognóstico do paciente.

A adoção de protocolos, a participação efetiva da Equipe
Multiprofissional e a sistematização de rotinas e treinamento da
equipe assistencial têm o potencial de detectar e minimizar os
fatores envolvidos com a administração inadequada, otimi-
zando assim a evolução nutricional dos pacientes críticos.
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RESUMO

Introdução: As elevadas prevalências de sobrepeso e
obesidade continuam a representar um desafio para os siste-
mas de saúde. Diante disso, programas de intervenção nutri-
cional que têm como base a comunidade são relevantes à
saúde pública e precisam ser melhor investigados.

Objetivo: Analisar os fatores associados à não diminui-
ção do índice de massa corporal (IMC) de mulheres adultas
e idosas após a participação em um programa de interven-
ção nutricional.

Métodos: Estudo quase-experimental para avaliação de
uma intervenção nutricional individualizada com 2.512 mu-
lheres (2.129 adultas e 383 idosas) atendidas por um ambu-
latório de nutrição. Foi realizada análise de regressão logística
bivariada e múltipla para avaliar os fatores associados à não
diminuição do IMC após a intervenção.

Resultados: A maioria das mulheres apresentou redução
do peso corporal após a intervenção, sendo a maior propor-
ção entre as idosas. Para as mulheres adultas, possuir assis-
tência médica privada e participar do programa por um pe-
ríodo menor ou igual a 30 dias foram fatores associados à não
diminuição do IMC. Para as idosas, os fatores associados fo-
ram problemas de deglutição e participar do programa por
um período menor ou igual a 30 dias.

Discussão: Os resultados demonstram a efetividade do
programa de intervenção nutricional. Concomitantemente,
apontam para a necessidade de que outros fatores envolvidos
no processo de emagrecimento sejam trabalhados em con-
junto para que a intervenção seja ainda mais eficaz, uma vez
que a redução observada não foi suficiente para alterar a clas-
sificação do IMC das participantes.

Conclusões: A intervenção foi efetiva na diminuição do
IMC, no entanto, fatores relacionados ao tempo de adesão à
intervenção, saúde, aspectos individuais e sociais influenciam
na não diminuição IMC de mulheres adultas e idosas.
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ABSTRACT

Introduction: The high prevalence of overweight and obe-
sity continues to pose a challenge for health systems.
Therefore, community-based nutrition intervention programs
are relevant to public health and need to be better investigated.

Objective: To analyze the factors associated to the non-re-
duction of the body mass index (BMI) of adult and elderly
women after participating in a nutritional intervention program.

Methods: A quasi-experimental study was carried out to
evaluate an individualized nutritional intervention with 2,512
women (2,129 adults and 383 elderly) attended by a nutrition
clinic. A bivariate and multiple logistic regression analysis was
performed to evaluate the factors associated with no de-
crease in BMI after the intervention.
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Results: Most of the women presented a reduction of the
body weight after the intervention, being the greater propor-
tion among the elderly women. For adult women, having pri-
vate medical care and participating in the program for a pe-
riod of less than or equal to 30 days were factors associated
with not decreasing BMI. For the elderly, the associated fac-
tors were deglutition problems and to participate in the pro-
gram for a period of less than or equal to 30 days.

Discussion: The results demonstrate the effectiveness of
the nutritional intervention program. Concomitantly, they
point to the need for other factors involved in the weight loss
process to be worked together to make the intervention even
more effective, since the observed reduction was not enough
to change the BMI classification of the participants.

Conclusions: The intervention was effective in reducing
BMI; however, factors related to the time of adherence to the
intervention, health, individual and social aspects influence
the non-BMI decrease in adult and elderly women.

KEYWORDS

Women’s Health; Health of the Elderly; Body Mass Index;
Public Health; Nutrition, Public Health.

INTRODUÇÃO

Em 1970, a obesidade foi identificada como a doença nutri-
cional mais importante que afetava os países ricos e que ne-
cessitava de ações para impedir o seu aumento. Apesar disso,
sua prevalência tem sido cada vez maior nos últimos anos1.
Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre
2008 e 2009, apontam prevalência de 49% de excesso de peso
e de 14,8% de obesidade na população adulta do país. Destes,
16,9% são do sexo feminino e 12,5% são do sexo masculino2.

A obesidade promove complicações clínicas graves, entre
elas hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus,
doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e síndrome
de apneia/hipopneia do sono, com consequente aumento da
morbidade, impacto na qualidade de vida e morte prematura.
Os processos fisiopatológicos envolvidos incluem resistência
insulínica, alterações hormonais e inflamação crônica3. Nas
mulheres, múltiplos fatores são apontados entre as principais
causas para o desenvolvimento da obesidade, como altera-
ções decorrentes do envelhecimento e também mudanças no
estilo de vida, entre elas a diminuição da prática de atividade
física e o maior consumo de alimentos de elevada densidade
energética. O hipoestrogenismo decorrente da transição me-
nopausal, em especial, tem sido apontado como a principal
causa de obesidade e pelo atual perfil de morbimortalidade
em mulheres com mais de 50 anos quando associado a fato-
res ambientais, psicossociais e culturais4.

As elevadas prevalências de sobrepeso, obesidade e demais
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um

desafio para o sistema de serviços de saúde porque deman-
dam, simultaneamente, ações de promoção de modos ativos
de vida e alimentação saudável, de prevenção do ganho de
peso e de cuidado integral e contínuo5. Neste processo, a in-
tervenção nutricional constitui a base do tratamento. Diversos
estudos6,7 apresentam resultados positivos em relação à im-
plementação da educação nutricional. Embora todas as outras
intervenções sejam também de grande relevância, elas se tor-
nam ineficazes quando não são acompanhadas por uma com-
pleta modificação do padrão alimentar por parte do paciente8.

Além de conhecer os fatores que contribuem para a ade-
quação do estado nutricional, identificar os aspectos que im-
pedem a diminuição da massa corporal também constitui uma
importante estratégia para melhorar os programas de inter-
venção nutricional.

OBJETIVOS

Diante do exposto, o presente estudo foi elaborado com o
objetivo de analisar um programa de intervenção nutricional
e os fatores associados à não diminuição do índice de massa
corporal (IMC) de mulheres adultas e idosas após a participa-
ção na intervenção.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico quantitativo quase-
experimental para avaliação da intervenção nutricional. Os
estudos quase-experimentais são os mais indicados para ava-
liação de programas de intervenções não medicamentosas e
de políticas públicas. No entanto, nesse desenho de estudo
não é possível controlar os possíveis fatores de confusão9.

Participaram do estudo mulheres adultas e idosas acompa-
nhadas pelo Programa de Atendimento Nutricional Individual
do Ambulatório de Nutrição Santa Paulina da Universidade
Católica de Santos, localizado no munícipio de Santos/SP.

O referido Ambulatório oferece tratamento nutricional indi-
vidual de forma gratuita à comunidade local e representa um
campo de estágio curricular para os alunos do último ano do
curso de graduação em Nutrição da Universidade. A interven-
ção nutricional realizada consistia em acompanhamento indi-
vidual das mulheres que procuraram espontaneamente o pro-
grama. Na primeira consulta eram realizadas aplicação de
anamnese alimentar, recordatório alimentar de 24 horas,
questionário de frequência alimentar e avaliação antropomé-
trica. Uma semana após a primeira consulta, as pacientes re-
tornavam para receber o plano alimentar individualizado e
orientações a respeito da alimentação. Após o primeiro re-
torno, que ocorria 15 dias depois da consulta de orientação,
o acompanhamento era realizado mensalmente. Não era es-
tabelecido um limite máximo de consultas, podendo as pa-
cientes permanecer em acompanhamento de forma regular
pelo tempo que desejassem.
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O atendimento era realizado por estagiários do último ano do
curso de graduação em Nutrição, sob a supervisão direta e con-
tínua da professora e nutricionista responsável pelo local. Com
o objetivo de fortalecer a relação profissional-paciente, procu-
rava-se manter o mesmo estagiário no acompanhamento de
cada participante sempre que possível. Todos os estagiários
utilizavam os mesmos equipamentos devidamente calibrados e
recebiam treinamento para adotar os mesmos protocolos de
medição antropométrica. A coleta de todas as medidas era rea-
lizada em duplicata e de forma não consecutiva.

Entre os anos de 2001 e 2013 (período de avaliação do es-
tudo) foram atendidas um total de 4.678 pessoas, sendo se-
lecionadas apenas as mulheres adultas (18 a 59 anos), não
gestantes e as idosas (≥ 60 anos) que retornaram pelo me-
nos uma vez ao serviço para acompanhamento após a con-
sulta de orientação, independentemente da classificação do
seu IMC. Desta forma, obteve-se uma amostra de 2.512 par-
ticipantes, sendo 2.129 adultas e 383 idosas.

Os dados foram coletados diretamente dos prontuários, en-
tre janeiro e março de 2015, no próprio Ambulatório onde a
intervenção nutricional foi realizada. As variáveis independen-
tes de estudo compreenderam dados sociodemográficos
(idade das mulheres adultas: dicotomizada em adultas jo-
vens, adultas maduras, adultas em fase de mudança10 / idade
das mulheres idosas em anos, município de residência, estado
civil, escolaridade, trabalho, assistência médica, renda fami-
liar, tipo de moradia, saneamento básico), ambulatoriais (me-
nopausa, história pregressa de doenças crônicas), de saúde
(uso de medicamentos, antecedentes familiares de doenças
crônicas), problemas gastrintestinais (dificuldade de mastiga-
ção e deglutição), relacionados à dieta (realização de algum
tipo de dieta recentemente, uso de suplementos alimentares,
número de refeições realizadas por dia, número de refeições
realizadas fora de casa por dia, mudança de hábitos alimen-
tares durante o final de semana), estilo de vida (tabagismo,
etilismo, prática e tipo de atividade física, tempo de partici-
pação no programa de intervenção nutricional) e antropomé-
tricos (massa corporal e estatura para cálculo do IMC). O es-
core do IMC foi obtido pela divisão do valor da massa corporal
(em quilogramas) pela estatura (em metros quadrados), indi-
cador largamente utilizado o qual representa um bom indica-
dor do estado nutricional11. A variável dependente foi a dimi-
nuição do IMC após a intervenção.

Foi realizada digitação dupla independente para composição
do banco de dados. As variáveis foram descritas por meio de
frequências absolutas e relativas. Para comparação entre as
proporções foram realizados os testes de hipótese qui-qua-
drado de Pearson ou Exato de Fisher. Posteriormente foi feita
análise de regressão logística bivariada e múltipla para avaliar
os fatores associados à não diminuição do IMC após a inter-
venção nutricional. No modelo múltiplo, todas as variáveis in-
dependentes com p<0,20 foram testadas em ordem crescente
de significância estatística (stepwise forward technique). As va-

riáveis de ajuste foram: idade, escolaridade, história pregressa
de DCNT, renda familiar, uso de medicamentos e prática de ati-
vidade física. O nível de significância adotado em todos os tes-
tes foi de 5%. As análises estatísticas foram realizadas no Stata
12.0 (Stata Corp., College Station, USA).

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Católica de Santos (nº 924.826).
Por se tratar de um estudo com banco de dados já existente,
a responsável pelo Ambulatório assinou o Termo de
Consentimento de Uso de Banco de Dados, de acordo com to-
das as questões éticas relacionadas à pesquisa com seres hu-
manos preconizada pela Resolução 466/12.

RESULTADOS

As mulheres adultas avaliadas tinham entre 18 e 59 anos,
com média de 39,7 anos (DP=11,4 anos). A maioria declarou
possuir um(a) companheiro(a) (52,7%), não praticar ativi-
dade física (57,8%), não apresentar problemas gastrintesti-
nais (73,1%) e modificar os hábitos alimentares durante os fi-
nais de semana (67,8%). Em média, realizavam 3,9 refeições
por dia (DP=1,1 refeições), sendo em média 3,0 refeições
(DP=1,4 refeições) fora de casa por dia. A maioria não reali-
zou nenhum tipo de dieta antes de procurar o programa
(68,2%), entretanto, entre aquelas que realizaram, a maior
proporção o fez por conta própria (42,5%), isto é, sem indi-
cação de um profissional. O tempo médio de participação de
participação no programa foi de 88,3 dias (DP=147,3 dias).

As mulheres idosas, por sua vez, tinham entre 60 e 84 anos,
com média de 65,9 anos (DP=5,1 anos). A maioria declarou
não possuir um(a) companheiro(a) (54,3%), praticar atividade
física (50,9%), principalmente exercícios aeróbicos (57,9%) e
não modificar os hábitos alimentares durante os finais de se-
mana (50,5%). Em média realizavam 3,9 refeições por dia (DP
= 1,1 refeições por dia), sendo em média apenas 0,3 refeições
fora de casa por dia (DP = 0,7 refeições por dia). O principal
problema gastrintestinal relatado foi a dificuldade de mastiga-
ção (23,0%), seguida por problemas de deglutição (11,2%). A
maioria das idosas também não realizou nenhum tipo de dieta
antes de procurar o programa (73,1%), entretanto, entre
aquelas que realizaram, a maior proporção recebeu indicação
de um médico (42,0%). O tempo médio de participação no
programa foi de 120,9 dias (DP = 199,5 dias).

A maioria de ambos os grupos etários possuía residência
própria, saneamento básico e plano de saúde privado. A
maior proporção tinha ensino médio completo, renda familiar
de 3 a 5 salários mínimos, trabalhava como dona de casa e
procurou o Ambulatório em função do excesso de peso apre-
sentado. A maioria das mulheres não era etilista nem taba-
gista, fazia uso contínuo de medicamentos, não utilizava su-
plementos ou complementos alimentares, possuía história
pregressa de DCNT e não apresentava alergia, intolerância
nem aversão a algum alimento (Tabela 1).



Tabela 1. Análise descritiva dos dados das mulheres adultas e idosas atendidas pelo Ambulatório de Nutrição Santa Paulina. Santos, SP,
Brasil, 2015.

Variáveis Categorias
Adultas Idosas

n % n %

Dados sociodemográficos

Escolaridade

Não estudou 23 1,1 33 8,7

Ensino fundamental completo 200 9,4 87 23,0

Ensino médio completo 1091 51,4 178 47,0

Ensino superior completo 807 38,1 81 21,3

Ocupação

Poder público 44 2,7 10 2,7

Ciências e artes 253 15,6 15 4,1

Técnicos de nível médio 106 6,5 5 1,4

Serviços administrativos 65 4,0 4 1,1

Vendedores do comércio 207 12,7 14 3,8

Bens e serviços industriais 36 2,2 12 3,3

Aposentada 87 5,4 128 34,9

Dona de casa 446 27,4 173 47,1

Outros 380 23,4 6 1,6

Tipo de moradia
Própria 1497 74,7 301 80,7

Alugada 506 25,3 72 19,3

Saneamento básico
Sim 2057 99,2 380 99,2

Não 17 0,8 3 0,8

Assistência médica
SUS 743 35,1 112 29,3

Plano de saúde 1377 64,9 270 70,7

Dados ambulatoriais

Motivo de procura pelo Ambulatório

Excesso de peso 1533 68,2 197 60,1

Reeducação alimentar 609 27,1 97 29,6

Ganho de peso 36 1,6 - -

Saúde 69 3,1 19 5,8

Outros - - 15 4,6

História pregressa de DCNT
Sim 1062 54,7 339 88,5

Não 881 45,3 44 11,5

Uso contínuo de medicamentos
Sim 1247 58,9 337 88,2

Não 868 41,0 45 11,8

Uso de suplementos alimentares
Sim 232 11,1 90 23,7

Não 1864 88,9 289 76,3

Dados relacionados à dieta

Alergia e/ou intolerância a algum alimento
Não 1753 83,6 303 79,7

Sim 345 16,4 77 20,3

Aversão a algum alimento
Não 960 45,5 228 59,7

Sim 1150 54,5 154 40,3

Estilo de vida

Etilismo
Não 1639 77,3 330 86,5

Sim 482 22,7 53 13,8

Tabagismo
Não 1965 92,6 359 93,7

Sim 157 7,4 24 6,3
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Ao comparar as médias do IMC das mulheres adultas e ido-
sas antes e após a intervenção nutricional, verificou-se que
houve reduções estatisticamente significativas em ambos os
grupos (Gráfico 1). Ao comparar a modificação do IMC após
a intervenção nutricional, por grupo etário, foi possível obser-
var que a maioria das mulheres (53,4% das adultas e 58,8%
das idosas) apresentou redução da massa corporal (qui-qua-
drado p=0,05).

Entre as mulheres adultas, verificou-se uma maior propor-
ção de participantes que mantiveram ou aumentaram o IMC

após a intervenção entre aquelas que não realizavam ne-
nhuma refeição fora de casa ao longo do dia e que participa-
ram por um período menor ou igual a 30 dias (Tabela 2).
Entre as adultas, houve uma maior proporção entre aquelas
que possuíam problemas de deglutição e que participaram
por um período menor ou igual a 30 dias (Tabela 3).

Verificou-se no modelo bivariado que realizar de uma a três
refeições por dia fora de casa (OR = 1,35, IC95% = 1,13-
1,63) e pouco tempo de participação na intervenção (OR =
2,74, IC95% = 2,09-3,60) foram associados à não modifica-

ção do IMC entre as mulheres adul-
tas. No modelo múltiplo ajustado,
participar da intervenção por um
período menor ou igual a 30 dias
manteve-se associado, sendo que o
número de refeições deixou de ser
significante, e ter plano privado de
assistência médica passou a ser as-
sociado à não diminuição do IMC
(Gráfico 2A).

Entre as mulheres idosas, os fato-
res associados no modelo bivariado
foram ter problemas de deglutição
(OR = 1,95, IC95% = 1,03-3,69) e
pouco tempo de participação na in-
tervenção (OR = 2,24, IC95% =
1,26-3,98). No modelo múltiplo, os
referidos fatores também se manti-
veram associados à não diminuição
do IMC (Gráfico 2B).

DISCUSSÃO

Os resultados demonstram a efe-
tividade do programa de interven-
ção nutricional, visto que a maioria
das mulheres adultas e idosas dimi-
nuiu o IMC. Concomitantemente,
os mesmos resultados apontam
para a necessidade de que outros
fatores envolvidos no processo de
emagrecimento sejam trabalhados
em conjunto para que a interven-
ção seja ainda mais eficaz, uma vez
que a redução observada não foi
suficiente para alterar o estado nu-
tricional das participantes (todas se
mantiveram na classificação de
obesidade).

Este estudo verificou que um
tempo de participação no pro-
grama de intervenção menor ou
igual a 30 dias foi um fator asso-

Gráfico 1. IMC das mulheres adultas e idosas antes e após a intervenção nutricional. Santos, SP,
Brasil, 2015.

* t-student pareado p<0,01.
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Tabela 2. Testes de proporção da modificação do IMC das mulheres adultas após a intervenção nutricional. Santos, SP, Brasil, 2015.

Variáveis

Modificação do IMC

pDiminuiu Manteve/aumentou

n % n %

Estado civil

Sem companheiro 512 45,6 484 49,2
0,12

Com companheiro 610 54,4 500 50,8

Assistência médica

SUS 709 62,8 666 67,5
0,06

Plano de saúde 419 37,1 320 32,5

Menopausa

Sim 297 29,3 256 29,1
0,67

Não 718 70,7 624 70,9

Fez dieta recentemente

Sim 357 31,9 312 31,9
0,53

Não 763 68,1 665 68,1

Uso de suplemento alimentar

Não 992 89,7 866 88,6
0,18

Sim 120 10,8 111 11,4

Refeições por dia

≥ 4 refeições 661 58,7 572 58,3
0,24

1 a 3 refeições 466 41,4 409 41,7

Refeições fora de casa por dia

Nenhuma 651 61,0 509 53,9

<0,011 a 3 refeições 371 34,7 393 41,6

≥ 4 refeições 46 4,3 42 4,5

Modificação do hábito alimentar

Não 347 32,4 298 32,0
0,85

Sim 725 67,6 634 68,0

Atividade física

Sim 494 44,1 398 40,3
0,21

Não 627 55,9 589 59,7

Tempo de participação

> 180 dias 193 17,8 102 10,8

<0,01
91 a 180 dias 168 15,5 85 9,0

31 a 90 dias 331 30,6 197 20,8

≤ 30 dias 389 36,0 564 59,5
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Tabela 3. Testes de proporção da modificação do IMC das mulheres idosas após a intervenção nutricional. Santos, SP, Brasil, 2015.

Variáveis

Modificação do IMC

pDiminuiu Manteve/aumentou

n % n %

Estado civil

Sem companheiro 123 55,2 82 52,6
0,62

Com companheiro 100 44,8 74 47,4

Trabalho

Não trabalha fora 186 86,1 117 79,6
0,10

Trabalha fora 30 13,9 30 20,4

Assistência médica

Plano de saúde 154 69,1 114 72,6
0,45

SUS 69 30,9 43 27,4

Problemas de mastigação

Não 174 77,7 119 75,8
0,67

Sim 50 22,3 38 24,2

Problemas de deglutição

Não 205 91,5 133 84,7
0,04

Sim 19 8,5 24 15,3

Fez dieta recentemente

Sim 62 27,9 40 25,8
0,65

Não 160 72,1 115 74,2

Uso de suplemento alimentar

Não 169 76,5 118 75,6
0,85

Sim 52 23,5 38 24,4

Refeições por dia

≥ 4 refeições 137 62,0 96 61,1
0,87

1 a 3 refeições 84 38,0 61 38,8

Modificação do hábito alimentar

Não 118 53,4 73 47,1
0,23

Sim 103 46,6 82 52,9

Tabagismo

Não 211 94,2 146 93,0
0,63

Sim 13 5,8 11 7,0

Tempo de participação

> 180 dias 52 23,6 27 18,1

<0,01
91 a 180 dias 34 15,4 17 11,4

31 a 90 dias 72 32,7 33 22,1

≤ 30 dias 62 28,2 72 48,3
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Gráfico 2. Modelos de regressão logística múltipla* dos fatores associados à não diminuição do IMC das mulheres adultas e idosas após a
intervenção nutricional. Santos, SP, Brasil. 2015.

* Ajustados pela idade, escolaridade, história pregressa de DCNT, renda familiar, uso de medicamentos e prática de atividade física.
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ciado à não diminuição do IMC em ambos os grupos etários.
A necessidade de um tempo maior de participação para ga-
rantir a eficácia da intervenção nutricional também foi ob-
servada em estudo realizado com mulheres que possuíam
fatores de risco para síndrome metabólica. No referido es-
tudo, as participantes foram acompanhadas durante quatro
meses e, apesar da perda de peso alcançada em curto
prazo, o IMC manteve a classificação de obesidade. Os au-
tores, portanto, sugerem que o tempo de intervenção está
intimamente relacionado à obtenção da adequação do es-
tado nutricional12.

Vale destacar que, entre os fatores que interferem na
adesão de programas de intervenção nutricional, aspectos
relacionados aos indivíduos, ao seu estado de saúde, à te-
rapêutica proposta, ao relacionamento com a família e até
mesmo com o profissional de saúde devem ser prioriza-
dos13. Estudo qualitativo realizado com mulheres obesas ob-
servou que falta de tempo, ansiedade, baixa autoestima,
falta de autocontrole e de motivação para mudança do es-
tilo de vida e os hábitos alimentares, são fatores que podem
dificultar a perda de peso. Além disso, apenas o conheci-
mento dos perigos que a obesidade traz não é o suficiente
para superar as dificuldades de pôr em prática o que se con-
sidera adequado14. No presente estudo, a maioria das mu-
lheres de ambos os grupos etários procurou atendimento no
Ambulatório de Nutrição em função do excesso de peso.
Entretanto, é possível observar que alguns pacientes com
excesso de peso manifestam pouco ou mesmo nenhum in-

teresse em participar ativamente do processo de emagreci-
mento15. Dessa forma, é possível que a baixa adesão ao tra-
tamento nutricional e, consequentemente, a menor diminui-
ção do IMC estejam associadas ao estado nutricional inicial
das participantes.

A manutenção de um estado nutricional adequado não sig-
nifica, necessariamente, maior sobrevida, mas interfere posi-
tivamente ao permitir que um maior número de pessoas se
aproxime do seu ciclo máximo de vida. Neste estudo, a
equipe do programa de intervenção nutricional era composta
exclusivamente por profissionais da área de nutrição.
Entretanto, cada vez mais tem sido discutida a abordagem
interdisciplinar do paciente como fator decisivo na promoção
de qualidade de vida. Enfermeiros, psicólogos e educadores
físicos, entre outros, podem proporcionar ao paciente o de-
senvolvimento de habilidades e atitudes para o autocuidado
e identificar o momento mais adequado para iniciar este pro-
cesso de educação, que é fundamental para o sucesso da in-
tervenção. Além disso, podem auxiliar o nutricionista na de-
tecção de falhas que impedem o cumprimento dos objetivos
estabelecidos, bem como na manutenção da intervenção
proposta.

Para as mulheres adultas que participaram deste estudo,
ter assistência médica privada foi fator associado à não dimi-
nuição do IMC. Não foram encontrados na literatura estudos
semelhantes que corroborassem essa associação. Entretanto,
este resultado sugere a hipótese de que, enquanto os planos
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particulares priorizam a medicina curativa e promovem a frag-
mentação do paciente através do atendimento especializado
de forma exclusiva, usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) têm acesso a campanhas de prevenção de doenças e
promoção da saúde desde a atenção básica16.

No que se refere à dificuldade de deglutição, que neste es-
tudo constituiu fator associado à não diminuição do IMC entre
as mulheres idosas, a literatura reforça que a disfagia é co-
mum em pessoas idosas como decorrência das alterações fi-
siológicas naturais do processo de envelhecimento. Entre es-
sas alterações, pode-se destacar a diminuição da secreção
salivar, aumento do tempo de resposta motora que é neces-
sária para a formação do bolo alimentar, prejuízo na peristalse
faríngea e na abertura do esfíncter esofágico17. Estudo explo-
ratório realizado em um centro de referência em atenção se-
cundária especializada identificou a disfagia como alteração
fonoaudiológica mais frequente entre os pacientes idosos en-
caminhados ao serviço18. O achado do presente estudo con-
tradiz os resultados encontrados na literatura, os quais asso-
ciam o processo de involução da deglutição no envelhecimento
à redução do peso corporal19.

Outro importante fator que interfere no processo de ema-
grecimento é o gasto energético. No presente estudo, a prá-
tica de atividade física foi utilizada como fator de controle nas
variáveis associadas à não diminuição do IMC. Tal decisão foi
tomada uma vez que não foi possível obter informações de-
talhadas sobre a sua intensidade, duração ou frequência. No
entanto, a literatura ressalta que a sua prática, quando aliada
à intervenção nutricional, apresenta resultados muito satisfa-
tórios na redução do peso corporal12.

O presente estudo tem como limitação a utilização exclu-
siva do IMC para avaliação do estado nutricional, o qual não
permite avaliar a composição corporal. No grupo geriátrico,
especificamente, o emprego do IMC enfrenta maiores difi-
culdades em função do decréscimo da estatura, do acúmulo
de tecido adiposo associado à redução da massa magra e da
diminuição da quantidade de água no organismo20. No pre-
sente estudo, devido à ausência de outros dados antropo-
métricos nos prontuários das pacientes, somente foi possí-
vel a utilização do IMC para avaliar a eficácia do programa
de intervenção nutricional. Por outro lado, é importante des-
tacar que o IMC é um bom indicador do estado nutricional
em estudos epidemiológicos21, como é o caso do presente
estudo.

CONCLUSÕES

Conclui-se que o programa de intervenção nutricional foi
efetivo na diminuição do IMC, tanto de mulheres adultas
como idosas. O tempo de adesão no programa de interven-
ção nutricional, os aspectos de saúde, e os fatores indivi-
duais e sociais influenciam na não diminuição do IMC entre
as mesmas.
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RESUMO

Introdução: A avaliação nutricional dos portadores de
DRC é importante para o planejamento de intervenções que
contribuam para reduzir a progressão da doença e minimizar
desfechos negativos. Esse artigo objetivou descrever o perfil
socioeconômico, antropométrico e bioquímico de pacientes
renais crônicos em tratamento conservador e avaliar a in-
fluência da doença no estado nutricional.

Métodos: Estudo observacional, transversal, no qual foi
avaliado o perfil socioeconômico, antropométrico e bioquí-
mico de portadores de DRC em tratamento conservador de
um centro de atenção secundária à saúde de Juiz de Fora
(MG).

Resultados: A amostra foi composta por 188 indivíduos,
59% do sexo masculino, com idade média de 69,64 ± 9,46
anos, 62,2% não concluiu o ensino fundamental e a renda
per capita mediana foi inferior a um salário mínimo. A maio-
ria encontrava-se no estágio 3B (35,1%) ou 4 da doença
(34%). Ambos os sexos apresentaram altas prevalências de
excesso de peso (81,2% dos adultos e 56,1% dos idosos) e
perímetro da cintura elevado (80,9%). Sobre os exames bio-
químicos, verificou-se hipercolesterolemia em 33%, HDL
baixo em 39,7% e glicemia de jejum elevada nos diabéticos
(135,06 ± 53,67mg/dl). Os minerais foram adequados para a

maioria dos pacientes. Apenas idade, potássio e fósforo séri-
cos foram diferentes entre os estágios da DRC e a taxa de fil-
tração glomerular apresentou correlação com idade, IMC, po-
tássio e fósforo.

Conclusão: A avaliação do estado nutricional e dos exa-
mes bioquímicos são fundamentais, uma vez que possuem
importante impacto no prognóstico e qualidade de vida des-
ses pacientes.

PALAVRAS CHAVE

Insuficiência Renal Crônica; Tratamento Conservador;
Antropometria; Avaliação Nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Nutritional assessment of patients with CKD
is important for planning interventions that contribute to re-
ducing disease progression and minimizing negative outco-
mes. This article aimed to describe the socioeconomic, anth-
ropometric and biochemical profile of chronic renal patients in
conservative treatment and to evaluate the influence of the
disease on the nutritional status.

Methods: An observational, cross - sectional study was
carried out to evaluate the socioeconomic, anthropometric
and biochemical profile of patients with CKD in a conservative
treatment center in Juiz de Fora (MG).

Results: The sample consisted of 188 individuals, 59%
male, with a mean age of 69.64 ± 9.46 years, 62.2% did not
finish elementary school and the median per capita income
was below a minimum wage. Most were in Stage 3B (35.1%)
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or 4 of the disease (34%). Both sexes presented high preva-
lences of overweight (81.2% of adults and 56.1% of elderly)
and high waist circumference (80.9%). On the biochemical
tests, hypercholesterolemia was observed in 33%, low HDL in
39.7% and high fasting glucose in diabetics (135.06 ±
53.67mg / dl). Minerals were suitable for most patients. Only
serum, potassium and phosphorus levels were different bet-
ween the stages of CKD, and the glomerular filtration rate
was correlated with age, BMI, potassium and phosphorus.

Conclusion: The evaluation of nutritional status and bio-
chemical tests are fundamental, as they have an important
impact on the prognosis and quality of life of these patients.

KEY WORDS

Renal Insufficiency Chronic; Conservative Treatment;
Anthropometry; Nutrition Assessment.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas verificou-se modificações no perfil de
morbimortalidade da população mundial. O envelhecimento
da população e o aumento da obesidade levaram a um cres-
cimento das doenças crônicas, com destaque especial para a
Doença Renal Crônica (DRC). Tal doença, tornou-se um im-
portante desafio para a saúde pública, uma vez que possui
importantes impactos socioeconômicos, na qualidade de vida
e na morbi-mortalidade, os quais podem ser minimizados com
políticas de saúde pública eficientes1,2. Sua prevalência no
Brasil não é conhecida com exatidão, uma vez que são pou-
cos os estudos que avaliam a prevalência de DRC na fase não
dialítica3. De acordo com Bastos et al. (2009), a prevalência
nos estágios 3 a 5 é de 9,6%1.

Em relação ao estado nutricional desses, sabe-se que a
obesidade é um fator causal da patologia e de risco para
outras comorbidades, tais como as complicações cardiovas-
culares. De outro lado, a desnutrição é prevalente e pode
contribuir significativamente para o aumento da morbimor-
talidade4,5.

A avaliação nutricional dos portadores de DRC é de grande
relevância para o planejamento de intervenções que atendam
de maneira efetiva às necessidades destes4. A terapia nutri-
cional possibilita a manutenção ou o restabelecimento do es-
tado nutricional6, retarda a necessidade da terapia renal subs-
titutiva7, ajuda no controle da hiperpotassemia e da
hipertensão, reduz a proteinúria, controla o acúmulo de me-
tabólitos potencialmente tóxicos e os distúrbios do metabo-
lismo mineral ósseo8,9. Assim, o acompanhamento nutricional
e os hábitos alimentares saudáveis são destaque entre as inú-
meras intervenções existentes para proteção renal e apresen-
tam benefícios comprovados, sendo relevante para reduzir os
desfechos negativos e os custos do tratamento, além de pro-
porcionar melhor qualidade de vida aos pacientes10.

O presente trabalho objetiva descrever o perfil socioeconô-
mico, antropométrico e bioquímico de pacientes renais crôni-
cos em tratamento conservador e avaliar a influência da
doença no estado nutricional.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, transversal, no qual
foi avaliado, por meio de prontuários eletrônicos, o perfil so-
cioeconômico, antropométrico e bioquímico de portadores de
DRC em tratamento conservador atendidos em um centro de
atenção secundária às doenças crônicas de Juiz de Fora (MG).

Para o cálculo amostral, utilizou-se o programa Epi Info.
Considerou-se a população residente nas cidades abrangidas
pelo serviço11, prevalência da doença nos estágios 3, 4 e 5
(9,6%)1, erro padrão de 1,5% e nível de confiança de 95%.
Obtendo-se uma amostra de 143 indivíduos.

Foram incluídos dados de usuários atendidos de janeiro a
outubro de 2013. Coletou-se os seguintes dados dos pron-
tuários eletrônicos: idade, sexo, raça, escolaridade, renda fa-
miliar, prática de atividade física, tabagismo, comorbidades
associadas, peso, altura, perímetro da cintura (PC), perímetro
do quadril (PQ), exames bioquímicos (creatinina, hemoglo-
bina glicada, glicemia de jejum, potássio, fósforo, sódio, co-
lesterol total e HDL colesterol) e pressão arterial (sistólica e
diastólica).

O peso foi aferido em balança digital da marca Welmy®

com capacidade máxima de 200kg e a estatura no estadiô-
metro da própria balança. Foi calculado o Índice de Massa
Corporal (IMC), o qual foi classificado de acordo com as re-
comendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para
adultos12 e para idosos13. O PC e o PQ foram aferidos através
de uma fita métrica flexível e inelástica com precisão de
0,1cm. A medida do PC foi realizada no ponto médio entre a
última costela e a crista ilíaca12. Para a classificação da
mesma foi utilizada a proposta da OMS12. A medida do PQ foi
realizada no ponto da maior circunferência do quadril12. A
Razão Cintura-Quadril (RCQ) foi obtida e classificada segundo
a OMS12.

A pressão arterial foi aferida utilizando-se a técnica auscul-
tatória, com uso de esfigmomanômetro aneroide, devida-
mente calibrado. Os exames bioquímicos foram solicitados
pelos médicos responsáveis e realizados em clínicas conve-
niadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), avaliou-se os exa-
mes realizados mais próximos à data da consulta, com prazo
máximo de três meses. Para estimar a Taxa de Filtração
Glomerular (TFG), utilizou-se a fórmula de CKD-EPI (Chronic
Kidney Disease Epidemiology Collaboration)14 e posterior-
mente, classificou-se de acordo com os estágios propostos
pelo KDIGO, 201215.

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS ver-
são 20. Inicialmente foram realizadas análises exploratórias a
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fim de verificar a integridade e a coerência dos dados. O teste
de Kolmogorov-Smirnov foi realizado a fim de verificar a nor-
malidade das variáveis quantitativas. As paramétricas foram
expressas por média ± desvio padrão e comparadas, de
acordo com o sexo, pelo teste T de Student. Já as que apre-
sentaram distribuição não paramétrica, por mediana (mínimo
– máximo) e realizou-se o teste de Mann-Whitney. Variáveis
categóricas foram dicotomizadas, apresentadas as suas fre-
quências e essas foram comparadas, de acordo com o sexo,
pelo teste de qui-quadrado ou exato de Fisher. As variáveis
antropométricas e bioquímicas foram comparadas de acordo
com o estadiamento da doença por meio do teste de ANOVA
ou Kruskal-Wallis; para as variáveis que apresentaram dife-
rença estatisticamente significante, realizou-se teste Post-
hoc. Por fim, a TFG foi correlacionada com variáveis socioe-
conômicas, antropométricas, bioquímicas e pressão arterial
por meio da correlação de Pearson ou de Spearman. O nível
de significância adotado foi de 5%.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres humanos do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, sob o número de pare-
cer 1.384.797.

RESULTADOS

Foram avaliados os prontuários de 188 indivíduos, desses
59% eram do sexo masculino. A idade média foi de 69,64 ±
9,46 anos, sendo 82,45% da amostra composta por idosos
(idade maior ou igual a 60 anos). Além da DRC, 29,3% apre-
sentam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 31,9%
Diabetes Mellitus (DM), sendo que 12,77% destes apresenta-
ram HAS e DM concomitantemente. Sobre o estadiamento da
DRC, constatou-se que 4,8% dos pacientes encontravam-se
no estágio 2; 16,5% no estágio 3ª; 35,1% no estágio 3B;
34% no estágio 4 e 9,6% no estágio 5.

A renda per capita apresentou mediana de 777,77 reais.
Quanto à escolaridade, 62,2% dos pacientes possuem até o
ensino fundamental incompleto e somente 2,1% ensino su-
perior completo. Em relação à cor da pele, 40,4% se autode-
clararam como branca, 36,2% parda e 23,4% preta. O taba-
gismo foi referido por 13,3% dos pacientes. Apenas 31,9%
relataram prática de atividade física.

De acordo com a classificação do IMC, 18,2% dos adultos
são eutróficos, 18,2% sobrepeso, 33,3% obesos grau I,
21,2% obesos grau II e 9,1% obesos grau III. Entre os ido-
sos, 7,1% estavam abaixo do peso, 36,8% eutróficos e 56,1%
com sobrepeso.

Na tabela 1 são apresentadas as características socioeco-
nômicas, antropométricas, bioquímicas e pressão arterial da
amostra estratificadas pelo sexo. Observa-se que apenas a
frequência de PC e RCQ elevadas apresentaram diferença sig-
nificativa entre os sexos. Destaca-se que essas frequências
foram extremamente elevadas no sexo feminino (96,1% e

98,7%, respectivamente) e que o PC elevado também apre-
sentou uma frequência considerável no sexo masculino
(70,3%). Ao analisar-se os valores de glicemia de jejum mé-
dios entre os diabéticos de ambos os sexos, nota-se que essa
encontra-se acima das recomendações, principalmente no
sexo masculino (140,03 ± 47,52), contudo a análise da he-
moglobina glicada demonstra um controle satisfatório, em
ambos os sexos, uma vez que os valores médios encontram-
se próximos ao desejado para diabéticos (7%). Sobre os exa-
mes bioquímicos, identificou-se frequência de hipercolestero-
lemia em 33% e em 39,7% HDL abaixo do recomendado. Os
minerais avaliados apresentaram valores adequados para a
maioria dos pacientes. Os valores médios de PAS foram ele-
vados em ambos os sexos e em indivíduos com ou sem diag-
nostico de HAS.

Na tabela 2 são apresentadas as variáveis antropométricas
e bioquímicas da amostra de acordo com o estadiamento da
DRC. Observa-se que apenas a idade, o potássio e o fósforo
foram diferentes entre os estágios da DRC. A média de idade
foi significativamente superior nos indivíduos no estágio 4 da
doença (72,67 ± 11,75) em relação aos pertencentes ao es-
tágio 3A (66,00 ± 10,84). O potássio também foi superior no
estágio 4 quando comparado aos estágios inferiores (2, 3A e
3B). Já o fósforo apresentou diferença entre os estágios 2 e
4 e entre o estágio 5 com os demais estágios da DRC avalia-
dos (2, 3A, 3B e 4).

A TFG foi correlacionada com variáveis socioeconômicas, an-
tropométricas, bioquímicas e pressão arterial (Tabela 3). Sendo
obtida correlação negativa com a idade, demonstrando que in-
divíduos com maior idade possuem menor TFG; correlação po-
sitiva com o IMC, indicando que quanto menor a TFG, menor o
IMC, e correlações positivas com o potássio e fósforo, ou seja,
quanto menor a TFG, menor a eliminação e, consequente-
mente, maior acúmulo desses minerais. Com as demais variá-
veis testadas não foram identificadas correlações.

DISCUSSÃO

A população estudada apresentou idade média elevada
(69,64 ± 9,46 anos), onde 82,45% dos pacientes eram ido-
sos (≥ 60 anos), o que é esperado para a patologia e com-
patível com outros estudos que demonstraram a associação
desta doença com a idade. Nos estudos de Filho & Rodrigues
(2013)16 e Pereira et al. (2012)17 ao analisarem uma popula-
ção com DRC em tratamento conservador, também encontra-
ram uma média de idade elevada (64,6 ± 12,6 anos e 65,4 ±
15,1 anos, respectivamente).

Os pacientes com DRC identificados nesta amostra apre-
sentaram frequência de HAS e DM de, respectivamente,
29,3% e 31,9%. Tais fatores de risco, além da idade, são re-
conhecidos mundialmente pelo seu impacto no perfil de mor-
bimortalidade da população, além de serem considerados
como principais fatores de risco cardiovascular18.



Tabela 1. Características gerais dos pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador, estratificadas pelo sexo, Juiz de Fora, MG.

Característica Feminino Masculino Total p

Amostra 77 (41,0) 111 (59,0) 188 (100) -

Idade (anos) 67,26 ± 12,03 70,41 ± 11,52 69,64 ± 9,46 0,72 ¥

Renda per capita (reais) 753,06 (0,88 – 2098,80) 808,53 (0,60 – 9058,72) 777,77 (0,60 – 9058,72) 0,96 β

Tabagismo 4 (13,3) 10 (13,3) 14 (13,3) 1,00 €

Pratica de atividade física 18 (24,3) 41 (36,9) 59 (31,9) 0,08 €

IMC (kg/m²) Adultos 33,90 ± 7,80 29,54 ± 6,84 32,02 ± 7,62 0,84 ¥

IMC (kg/m²) Idosos 28,96 ± 5,64 27,31 ± 4,26 27,92 ± 4,86 0,61 ¥

Perímetro da cintura (cm) elevado * 74 (96,1) 78 (70,3) 152 (80,9) <0,001€

RCQ elevada £ 76 (98,7) 42 (37,8) 118 (62,8) <0,001€

TFG (ml/min/1,73m²) 31,39 ± 14,37 34,89 ± 14,59 33,46 ±14,56 0,11 ¥

Glicemia jejum Diabéticos (mg/dL) 124,29 ± 61,19 140,03 ± 47,52 135,06 ± 53,67 0,29 ¥

Glicemia jejum Não Diabéticos (mg/dL) 100,41 ± 21,78 101,48 ± 26,19 101,01 ± 24,25 0,81 ¥

HbA1c Diabéticos (%) 6,97 ± 1,61 7,25 ± 1,43 7,14 ± 1,50 0,53 ¥

HbA1c Não diabéticos (%) 6,10 ± 0,92 6,18 ± 1,62 6,15 ± 1,41 0,89 ¥

Colesterol Total ≥200 (mg/dl) 29 (37,7) 33 (29,7) 62 (33,0) 0,25 €

HDL <40 mg/d 19 (32,2) 41 (44,6) 60 (39,7) 0,13 €

Potássio ≥ 5,1 mEq/L 13 (16,9) 13 (11,7) 26 (13,8) 0,31 €

Fósforo ≥ 4,7 mg/dL 13 (16,9) 13 (11,7) 26 (13,8) 0,31 €

Sódio (mEq/) ≥146 3 (8,3) 7 (12,5) 10 (10,9) 0,53 €

PAS Hipertensos (mmHg) 146,28 ± 22,23 137,70 ± 25,74 140,51 ± 24,77 0,23 ¥

PAS Não Hipertensos 132,73 ± 22,92 131,82 ± 19,10 132,23 ± 20,80 0,80 ¥

PAD Hipertensos (mmHg) 87,61 ± 12,09 81,95 ± 13,78 83,8 ± 13,41 0,14 ¥

PAD Não Hipertensos 76,07 ± 10,91 78,31 ± 10,19 77,32 ± 10,54 0,22 ¥

IMC, índice de massa corporal; RCQ, razão cintura-quadril; TFG, taxa de filtração glomerular; HbA1c, hemoglobina glicada; HDL-c, lipoproteína
de alta densidade; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica.
* Perímetro da cintura do sexo feminino ≥80 e masculino ≥94.
£ RCQ do sexo feminino ≥0,8 e masculino ≥1,0.
¥ Teste T de Student; β Mann-Whitney; € Qui-quadrado de Pearson.
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Em relação aos dados socioeconômicos, observa-se que a
população avaliada caracterizou-se por uma baixa escolari-
dade - cuja maioria (62,2%) dos pacientes possuem até o en-
sino fundamental incompleto- e baixa renda - mediana de
777,77 reais per capita. Apesar de neste estudo a TFG não ter
apresentado correlação com a renda, outros estudos de-

monstram que a doença afeta desproporcionalmente os po-
bres e socialmente desfavorecidos, uma vez que o baixo nível
socioeconômico está associado com microalbuminúrica, ma-
croalbuminúria, TGF reduzida, perda progressiva de função
renal, DRC terminal e acesso ao transplante renal19. Além
disso, tem sido proposto que fatores sociais, econômicos, psi-



Tabela 2. Avaliação antropométrica, bioquímica e da pressão arterial de acordo com o estadiamento da DRC, de pacientes renais crônicos em
tratamento conservador. Juiz de Fora, MG.

Variável
Estágio

p
2 3A 3B 4 5

Idade (anos) 62,22 ± 5,61a 66,00 ± 10,84 a, b 68,33 ± 11,41a 72,67 ± 11,75 a, c 68,22 ± 14,40 a 0,02 ¥, €

IMC (kg/m²) 32,02 ± 6,16 29,16 ± 6,73 29,00 ± 5,33 27,97 ± 5,62 28,00 ± 5,32 0,32 ¥

Perímetro da cintura (cm) 105,22 ± 14,42 100,35 ± 13,10 101,00 ± 12,40 99,79 ± 13,36 98,33 ± 14,82 0,75 ¥

RCQ 0,97 ± 0,09 0,98 ± 0,08 0,96 ± 0,07 0,98 ± 0,07 0,93 ± 0,09 0,17 ¥

Glicemia (mg/dl) 126,38 ± 40,01 109,72 ± 33,06 108,23 ± 37,38 113,64 ± 37,24 112,00 ± 59,43 0,77 ¥

HbA1c (%) 7,28 ± 2,12 6,42 ± 1,37 7,15 ± 1,75 6,45 ± 1,30 7,63 ± 1,34 0,20 ¥

Colesterol total (mg/dL) 93,56 89,15 103,59 83,86 108,69 0,21 £

HDL – c (mg/dL) 39,67 ± 20,18 44,77 ± 15,71 45,31 ± 18,31 43,42 ± 11,73 42,06 ± 19,24 0,83 ¥

Potássio (mEg/L) 4,41 ± 0,40 a 4,52 ± 0,51 a 4,68 ± 0,46 a 5,04 ± 0,74 b 4,96 ± 0,72 a,b <0,001 ¥, β

Fósforo (mg/dL) 3,53 ± 0,94 a 3,47 ± 0,87 a,b 3,41 ± 0,60 a 3,84 ± 0,99 a, c 4,71 ± 1,18 d <0,001 ¥, €

Sódio (mEg/L) 99,11 100,52 91,31 100,99 70,44 0,21 £

PAS (mmHg) 141,00 ± 38,81 130,35 ± 19,41 135,67 ± 24,68 133,27 ± 16,98 140,06 ± 24,45 0,51 ¥

PAD (mmHg) 82,44 ± 17,31 77,42 ± 11,10 80,68 ± 11,81 77,86 ± 10,85 80,11 ± 13,86 0,50 ¥

IMC, índice de massa corporal; RCQ, razão cintura-quadril; HbA1c, hemoglobina glicada; HDL-c, lipoproteína de alta densidade; PAS, pressão ar-
terial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica.
¥ ANOVA; £ Kruskal-Wallis; € Post-hoc: Hochberg's GT2; β Post-hoc: Games-Howel.
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os valores.
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cológico, educacionais e comportamentais também são de-
terminantes para a ocorrência da DRC e devem ser conside-
rados para rastreamento e monitoramento da doença20.

Sobre o estadiamento da DRC, observou-se que a maioria
dos pacientes atendidos nesse centro de atenção secundária
à saúde pertencem ao estágio 3 (16,5% no estágio 3A e
35,1% no 3B), semelhante ao encontrado por Filho &
Rodrigues (2013), que também constataram que a maioria
(44,6%) dos pacientes foram encaminhados ao atendimento
especializado no estágio 3 da doença16. Apesar dos nossos
achados, é importante ressaltar que o encaminhamento tar-
dio para os serviços especializados é frequente no Brasil16.
Sabe-se que o diagnóstico precoce e o rápido encaminha-
mento são etapas essenciais no manuseio desses pacientes,
uma vez que possibilitam a educação pré-diálise e a realiza-
ção de medidas preventivas que contribuem para retardar ou
até mesmo interromper a progressão da doença e para dimi-
nuir as taxas de morbimortalidade iniciais20.

Embora tenha sido encontrada baixa frequência de desnu-
trição nesse estudo (7,1% dos idosos e valores nulos para

adultos), essa condição é prevalente entre os portadores de
DRC, apresentando um impacto negativo sobre a morbimor-
talidade. Estudos semelhantes demonstram que a DEP está
presente em 18% dos pacientes com DRC não dialítica21,22.
Com a progressão da doença, há uma redução espontânea do
consumo alimentar, decorrente da anorexia, e, consequente-
mente, depleção do estado nutricional naqueles pacientes
sem a devida orientação nutricional23,24. Essa redução na in-
gestão alimentar é encontrada mais frequentemente em pa-
cientes com DRC submetidos à diálise, no entanto, podemos
encontra-la também em pacientes em tratamento conserva-
dor, que apresentam redução leve, porém gradual, do apetite
e do consumo alimentar o que, a longo prazo, pode resultar
na deterioração do estado nutricional4.

Compatível com os resultados encontrados - 81,8% dos
adultos e 56,1% dos idosos -, outros estudos também reve-
lam que a prevalência de sobrepeso e obesidade na popula-
ção com DRC vem aumentando, especialmente naqueles na
fase não dialítica25. Estima-se uma prevalência de excesso de
peso em 50 a 60% dos pacientes com DRC em tratamento
conservador, 20 a 30% nos pacientes em hemodiálise e 40 a



60% nos pacientes em diálise peritoneal4. A obesidade é um
preditor independente para a progressão para a doença renal
terminal26. Achados ainda revelam que a obesidade contribui
para as duas principais causas de danos nos rins: nefropatia
diabética tipo 2 e glomerulosclerose hipertensiva, que juntos
representam quase 75% das causas da DRC terminal27.

É alarmante a elevada prevalência de indivíduos com a PC
acima dos valores recomendados (80,9%) nesse estudo, uma
vez que o excesso de gordura abdominal tem sido colocado
como um importante fator de risco para doenças cardiovas-
culares e para a mortalidade28.

Na DRC, algumas complicações características, como as al-
terações no metabolismo do fósforo, são observadas com
maior frequência a partir do estágio 3B29. Com o declínio pro-
gressivo da TFG, há uma diminuição paralela das demais fun-
ções renais, portanto, com a progressão da DRC, é esperado
o desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e altera-
ções do metabolismo mineral e ósseo15. Assim, substâncias

como potássio, fósforo, ureia e sódio podem acumular no
sangue e esse acumulo pode resultar em sintomas como fra-
queza nas pernas, cansaço fácil, palidez, coceira intensa, di-
minuição do crescimento, dores ósseas, fragilidade dos ossos,
inchaço e diminuição da urina, e até mesmo má circulação,
arteriosclerose, doença cardiovascular e acidentes vasculares
cerebrais. Dessa forma, a avaliação dos exames bioquímicos
é fundamental no conhecimento, tratamento e controle desta
patologia, uma vez que o controle das alterações bioquímicas
é de extrema importância e contribuem para retardar a pro-
gressão da doença30.

Conclui-se que avaliar o perfil antropométrico e bioquímico,
possibilita identificar os riscos ou desequilíbrios nutricionais já
instalados, norteando as orientações e condutas dos profis-
sionais de saúde, uma vez que o estado nutricional possui im-
portante impacto na sobrevida desses pacientes, contribuindo
para prevenir, retardar ou até mesmo reverter o agravamento
da patologia, resultando em um melhor prognóstico e quali-
dade de vida para os mesmos.

Por fim, destaca-se que há a necessidade de um maior mo-
nitoramento e esclarecimento da população sobre a DRC,
dado que suas causas e consequências ainda são desconhe-
cidas por muitos.

CONCLUSÃO

Verificou-se que elevadas prevalências de sobrepeso, obe-
sidade e acúmulo de gordura corporal na região central em
portadores da DRC em tratamento conservador. A idade, po-
tássio e fósforo séricos foram estatisticamente diferentes en-
tre os estágios da DRC. A TFG apresentou correlação com a
idade, IMC, potássio e fósforo.

A avaliação do estado nutricional e dos exames bioquímicos
são fundamentais, uma vez que esses possuem importante
impacto no prognóstico e qualidade de vida de pacientes re-
nais crônicos.
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INTRODUÇÃO

Mudança nos padrões comportamentais e alimentares com
excesso de consumo de gorduras e carboidratos simples as-
sociado ao sedentarismo vem contribuindo de forma signifi-
cativa para o crescimento da pandemia da obesidade¹. No in-
tuito de reverter esse quadro, o conhecimento dos fatores
que regulam o balanço energético é de extrema importância.

O balanço energético é regulado por mecanismos hedô-
nicos e homeostáticos. Os hedônicos são responsáveis pela
sensação de prazer e recompensa associados à ingestão de
alimentos altamente palatáveis². Os principais mediadores
envolvidos nesse processo são os peptídios opióides e a do-
pamina, uma vez que o aumento da concentração destes
resulta em estímulo para uma maior ingestão de soluções
ricas em sacarose e alimentos hiperlipídicos³. Já os meca-
nismos homeostáticos incluem reguladores hormonais que
desencadeiam a sensação de fome e saciedade e atuam no
centro hipotalâmico e no tronco encefálico enviando e re-
cebendo sinais para a manutenção dos estoques de energia
corporais4,5. Ambos os mecanismos dependem da interação
de uma série de mediadores bioquímicos, os quais influen-

ciam de forma direta ou indireta o consumo de alimentos e
o gasto energético6. Este estudo analisa o hormônio alfa-
estimulador de melanócito (α-MSH), o peptídio relacionado
ao gene agouti (AgRP), a orexina A (OXA), o hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH), a neurotensina (NT) e o pep-
tídio YY (PYY).

No núcleo paraventricular do hipotálamo são expressos
dois grandes grupos de neuropeptídeos envolvidos nos pro-
cessos orexígenos [o neuropeptídeo Y (NPY) e o AgRP] e ano-
rexígenos [pró-opiomielanocortina e o transcrito relacionado
à cocaína e anfetamina - POMC e CART], respectivamente4. O
α-MSH é expresso pelos neurônios POMC e sua ligação ao re-
ceptor de melanocortina 4 (MC4R) resulta em estímulos para
a redução do apetite e aumento do gasto energético7. Em
contrapartida, o AgRP atua impedindo a ligação do α-MSH ao
MC4R, bloqueando o efeito anorexígeno desse hormônio8. A
ação orexígena da OXA e a ação anorexígena do ACTH e PYY
correlacionam-se ao estímulo e inibição dos neuropeptídios
hipotalâmicos9-13. O PYY, quando liberado pelas células da
mucosa intestinal, reduz a ingestão alimentar agindo no nú-
cleo arqueado do hipotálamo por meio da inibição do NPY13.
Já a NT tem efeito inibitório nos neurônios dopaminérgicos do
mesencéfalo, resultando em redução da expressão de dopa-
mina, cuja ação resulta em reforço positivo para o prolonga-
mento da ingestão alimentar14.

Fatores dietéticos como a ingestão de compostos bioativos
podem modular a expressão de biomarcadores envolvidos no
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controle da ingestão alimentar. No estudo de Li et al., a ad-
ministração de um suplemento de epigalocatequina-3-galato
alterou a expressão de genes reguladores do apetite em ra-
tos, além de corrigir alterações no comportamento alimentar
induzidas por dieta rica em lipídios15. Kim et al. relataram ini-
bição da expressão de NPY/AgRP e redução da ingestão ali-
mentar de camundongos por 48 horas após a administração
de resveratrol16. Song et al. demonstraram que os polifenóis
são capazes de estimular a secreção de peptídios anorexíge-
nos intestinais, como o PYY17.

Pela dificuldade em avaliar o efeito desses compostos no
sistema de feedback do sistema nervoso central em huma-
nos, a forma com que eles influenciam os biomarcadores de
ingestão alimentar ainda não está totalmente elucidada18.
Alguns compostos como os polifenóis podem atravessar a
barreira hematoencefálica e assim apresentar ação direta no
encéfalo19, bem como atuar na modulação de fatores infla-
matórios e oxidativos, favorecendo assim a homeostase
energética, principalmente em indivíduos com excesso de
peso. O excesso de adiposidade acarreta no aumento da ex-
pressão de adipocinas pró-inflamatórias como o fator de ne-
crose tumoral (TNF), o interferon (IFN), as interleucinas (IL)
6 e 8, e as proteínas de fase aguda como a proteína C rea-
tiva (PCR) e o fator de inibição do plasminogênio (PAI-1); e
menor expressão de adipocinas de ação anti-inflamatória
como IL-10 e adiponectina, o que promove um quadro de de-
sordem metabólica20.

Nesse contexto, a ingestão de alimentos contendo com-
postos bioativos como os polifenóis pode contribuir para um
melhor controle do balanço energético em indivíduos com ex-
cesso de peso por meio da modulação de fatores inflamató-
rios e oxidativos, além de ação direta na regulação da ex-
pressão de alguns biomarcadores. O açaí (Euterpe oleraceae
Mart.) é um alimento rico em polifenóis, principalmente anto-
cianinas, que tem ganhado popularidade nos últimos anos de-
vido aos seus potenciais efeitos benéficos21-24. Estudos in vi-
tro e com animais têm evidenciado seu efeito antioxidante e
anti-inflamatório e os poucos estudos em humanos, inclusive
do nosso grupo pesquisador, já demonstraram aumento na
capacidade antioxidante no plasma, redução da peroxidação
lipídica e melhora do perfil inflamatório e da glicemia21-24.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo
avaliar o efeito do consumo da polpa de açaí sobre variáveis
bioquímicas, antropométricas e dietéticas relacionadas à in-
gestão alimentar em mulheres com peso normal e excesso de
peso.

MÉTODOS

Delineamento do estudo

Estudo prospectivo, autocontrolado, que avaliou o efeito do
consumo de 200g da polpa de açaí durante quatro semanas
em mulheres eutróficas e com excesso de peso. O período de

intervenção consistiu em 3 etapas: 1) seleção e preparo dos
indivíduos; 2) início da intervenção nutricional; e 3) final da
intervenção nutricional. Todas as avaliações clínicas, bioquí-
micas, dietéticas, antropométricas e de composição corporal
foram realizadas nas etapas inicial e final.

Na etapa de seleção foram verificados os critérios de inclu-
são. Para participar do estudo as voluntárias deveriam: ser do
sexo feminino; ter entre 18 e 35 anos; apresentar IMC entre
18,5 a 24,9 kg/m² para participar do grupo eutrófico e entre
25 e 35 Kg/m² para participar do grupo excesso de peso; e
não apresentar nenhuma alteração clínica e/ou bioquímica de
triagem.

Avaliação bioquímica

A dosagem de glicose foi determinada por método enzimá-
tico colorimétrico (espectrofotômetro Metrolab®, modelo
2800) utilizando kits comerciais específicos (Bioclin). A insu-
lina foi dosada pelo teste Access Ultra sensitive Insulin
(Acess® Immunoassay System), e determinada por imu-
noensaio quimioluminescente sendo utilizado o protocolo for-
necido pelo fabricante. A sensibilidade de detecção do kit é
0,3 µU/ml. Para a determinação da sensibilidade à insulina,
utilizou-se o índice HOMA-IR (modelo de avaliação da ho-
meostase da sensibilidade à insulina) de acordo com a se-
guinte fórmula: HOMA-IR = [insulina (µU/mL) X glicose
(mmol/L)/22.5]25.

As concentrações de IL-6, IL-8, IL-10, adiponectina, PAI-1,
AgRP, alfa MSH, OXA, ACTH, NT e PYY foram determinadas
por imunoensaio utilizando kit comercial MILLIPLEX® MAP,
com níveis de sensibilidade, especificidade, de referência, e
feitos conforme protocolo fornecido pelo fabricante (Millipore
Corporation, Billerica, MA, EUA).

Avaliação dietética

Para a avaliação da ingestão alimentar foi utilizado o ques-
tionário de frequência alimentar (QFA) validado por Sichieri e
Everhart (1998). A partir do QFA foram calculadas as se-
guintes variáveis dietéticas: calorias, carboidratos, proteínas
e lipídios.

Avaliação antropométrica e de composição
corporal

O peso foi aferido utilizando-se balança digital Welmy®
(precisão de 0,05 Kg e capacidade de até 200 Kg). A estatura
foi determinada por meio de estadiômetro vertical acoplado à
balança, com extensão de 2m e precisão de 0,1cm. Foram
aferidas as circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ),
utilizando-se uma fita métrica flexível e inelástica, dividida em
centímetros e subdivida em milímetros (com precisão de
0,1cm). A aferição de cada circunferência foi realizada em tri-
plicata para obtenção da moda (duas medições iguais) ou da
média. A partir das medidas antropométricas realizadas foram
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calculados o índice de massa corporal (IMC) e o índice cintura
quadril (ICQ)26.

A composição corporal (percentual de gordura e gordura
corporal em quilos) foi determinada pelo método de bioimpe-
dância (BIA) horizontal tetrapolar (BIODYNAMICS, modelo
310e, TBW).

Avaliação clínica e atividade física

Os níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) foram aferidos segundo o protocolo preconizado pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). A atividade física
foi relatada em horas para cada nível da escala de atividade
física e convertida em equivalentes metabólicos da tarefa
(METs), conforme os fatores de conversão para cada nível27.

Polpa de açaí

A polpa de açaí foi comprada em pacotes de 400g (e sub-
pacotes de 100g). A quantidade total de polpa de açaí neces-
sária para o projeto foi adquirida de um único fornecedor e
do mesmo lote com a finalidade de garantir a homogeneidade
da polpa para o experimento. A polpa foi armazenada a -20ºC
até o momento da entrega às voluntárias do estudo.

Aspectos éticos

Todas as voluntárias foram informadas oralmente e recebe-
ram por escrito uma descrição do estudo e de todos os pro-
cedimentos a que seriam submetidas, bem como foram infor-
madas dos riscos e benefícios de sua participação. Todas as
participantes deram seu consentimento oral e assinaram, em
duplicata, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Este estudo de intervenção nutricional está inserido no
Projeto intitulado “Efeito do Consumo da Polpa de Açaí sobre
Parâmetros Metabólicos, Inflamatórios, Estado Oxidativo e
Composição Corporal em Mulheres Jovens Eutróficas e com
Excesso de Peso”, coordenado pela professora Ana Carolina
Pinheiro Volp, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, de acordo
com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(CAAE 0062.0.238.000-10).

Análise estatística dos dados

Para verificar a distribuição dos dados foi utilizado o teste
de Kolmogorov-Smirnov. Os resultados estão apresentados
em média ± desvio padrão para variáveis paramétricas e me-
diana (intervalo interquartil) para variáveis não paramétricas.
Para avaliar o efeito da intervenção foi utilizado o teste t-stu-
dent pareado para variáveis paramétricas e teste de Wilcoxon
para não paramétricas. As análises estatísticas foram realiza-
das utilizando o programa estatístico GraphPad Prism 5.0,
considerando nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Obedeceram aos critérios de inclusão e completaram o es-
tudo 31 voluntárias, sendo 71% eutróficas (n=22) e 29%
com excesso de peso (n=9).

A Tabela 1 apresenta as variáveis bioquímicas de mulheres
eutróficas e com excesso de peso em duas etapas: 1) TO: an-
tes da intervenção com a polpa de açaí; e 2) TI: após a in-
tervenção com a polpa de açaí.

Houve um aumento nas concentrações de ACTH após a in-
tervenção tanto no grupo eutrófico quanto no grupo excesso
de peso (p<0,05). Não houve alteração significativa nas con-
centrações de AgRP em nenhum dos grupos (p>0,05). Já a
OXA aumentou no grupo com excesso de peso (p<0,05). As
concentrações de PYY e leptina reduziram no grupo eutrófico,
enquanto as concentrações de α-MSH e NT aumentaram ape-
nas no grupo com excesso de peso (p<0,05; Tabela 1). Não
houve diferença nas concentrações de glicose, insulina e
HOMA-IR e também no perfil de marcadores inflamatórios en-
tre os grupos avaliados (p>0,05).

A Tabela 2 apresenta as variáveis antropométricas, dietéti-
cas, clínicas e de atividade física avaliadas no grupo eutrófico
e com excesso de peso em duas etapas: 1) TO: antes da in-
tervenção com a polpa de açaí; e 2) T1: após a intervenção
com a polpa de açaí.

Quanto às variáveis antropométricas, observou-se aumento
do IMC em 1,6% e da GC (kg) em 3,1% no grupo de mulhe-
res eutróficas (p<0,05). No grupo com excesso de peso
houve redução da CC em 1,4% e do ICQ em 1,3% (p<0,05).
No grupo eutrófico não foram observadas alterações das va-
riáveis dietéticas após a intervenção (p>0,05). Já no grupo
excesso de peso verificou-se redução na ingestão de proteí-
nas (p<0,05).

Em relação aos parâmetros clínicos e de atividade física
(MET) não houve diferença entre os grupos avaliados
(p>0,05).

DISCUSSÃO

Conforme observado na tabela 1, houve um aumento nas
concentrações de ACTH tanto no grupo eutrófico, quanto no
grupo com excesso de peso, após a ingestão da polpa de
açaí. Apesar de ser reportado efeito do ACTH na redução da
ingestão alimentar via inibição de neurônios orexígenos, a
relação entre a ingestão de compostos bioativos e a con-
centração de ACTH ainda não está bem elucidada12. A con-
centração de AgRP não foi alterada em nenhum dos grupos,
contrariamente ao encontrado por Kim et al., que observa-
ram inibição da expressão de AgRP e NPY e redução na in-
gestão alimentar 48 horas após a administração de resvera-
trol16. Li et al. também encontraram alteração na expressão
de genes reguladores do apetite, incluindo o AgRP, após a



Tabela 1. Variáveis bioquímicas no grupo eutrófico e com excesso de peso antes (T0) e após (T1) a intervenção com a polpa de açaí.

Variáveis
bioquímicas

EUTRÓFICO EXCESSO DE PESO

T0 T1
p-valor*

T0 T1
p-valor*

Média (±DP) ou Mediana (IQ) Média (±DP) ou Mediana (IQ)

ACTH (pg/mL) 6,37 (5,61 – 7,75) 9,70 (6,45 – 14,62) 0,007** 7,63 ± 4,46 7,97 (6,66 – 12,19) 0,039**

AgRP (pg/mL) 23,58 ± 11,24 21,36 (17,46 – 31,10) 0,537 23,40 ± 13,18 18,87 ± 10,91 0,219

OXA (pg/mL) 657,50 (247,30 –2165) 742,50 (4009,80 - 1429) 0,516 353,50 ± 316,60 808 (209,50 – 2247) 0,003**

αα-MSH (pg/mL) 1225 (727 – 5644) 1694 (1049 – 4974) 0,603 825,9 ± 551,6 2025 (1284 – 4104) 0,007**

NT (pg/mL) 484 (189,5 – 1403,0) 610,5 (306,8 – 1448,0) 0,363 137 (84,51 – 501,5) 531 (302 – 1581) 0,007**

PYY (pg/mL) 2,62 (0,49 – 9,468) 1,31 (0,35 – 3,00) 0,004** 3,27 (1,87 – 71,70) 4,51 (0,54 – 59,77) 0,203

Glicose (mg/dL) 79,91 ± 6,56 78,14 ± 5,21 0,089 78 (77 – 90) 82,33 ± 8,41 0,8885

Insulina (µIU/mL) 5,33 (4,41 – 6,23) 5,56 ± 1,89 0,602 7,54 ± 2,58 6,99 ± 3,55 0,640

HOMA IR 1,14 ± 0,43 1,03 ± 0,44 0,316 1,57 ± 0,68 1,44 ± 0,74 0,644

IL-10 (pg/mL) 2,41 (0,83 – 11,81) 3,08 (1,31 – 11,53) 0,732 2,28 ± 1,56 4,16 ± 3,26 0,069

IL-6 (pg/mL) 3,94 (1,41 – 25,17) 3,42 (1,41 – 22,83) 0,631 3,25 (1,41 – 5,54) 6,08 ± 4,95 0,195

IL-8 (pg/mL) 8,45 (2,93 – 48,55) 11,94 (4,91 – 44,75) 0,537 7,87 (4,56 – 7,87) 8,94 (3,22 – 22,22) 0,359

Adiponectina (ng/mL) 2145 (1594 – 3024) 2355 (1903 – 2830) 0,948 1925 ± 639 3277 ± 2270 0,114

PAI-I (ng/mL) 8475 (5799 – 18462) 11887 ± 5685 0,770 10358 ± 6625 11944 ± 7085 0,644

IFNy (pg/mL) 5,31 (3,72 – 7,78) 7,78 (4,55 – 10,48) 0,357 3,06 (1,22 – 25,02) 4,53 (2,40 – 26,70) 0,734

TNF (pg/mL) 5,85 ± 2,92 6,53 ± 2,71 0,324 6,62 ± 1,69 7,18 ± 3,00 0,658

PCR (µg/mL) 15,12 ± 12,69 13,38 ± 9,73 0,619 15,73 ± 11,67 18,40 ± 14,34 0,707

Leptina (ng/mL) 0,1850 ± 0,0004556 0,1846 ± 0,0003581 <0,001** 0,1854 ± 0,0002727 0,1852 ± 0,0005083 0,440

Grupo eutrófico (n=22); grupo excesso de peso (n=9).
ACTH: hormônio adrenocorticotrópico; AgRP: peptídio semelhante ao gene agouti; OXA: orexina A; α-MSH: hormônio alfa estimulador de mela-
nócito; NT: neurotensina; PYY: peptídio tirosina-tirosina; HOMA-IR: avaliação do modelo homeostático de resistência insulínica; IL: interleucina;
PAI: fator de inibição do plasminogênio; IFN: interferon; TNF: fator de necrose tumoral; PCR: proteína C reativa. 
*Valor de P para Teste t-Student pareado ou Wicoxon pareado. DP: desvio padrão; IQ: intervalo interquartil. **p-valor <0,05.
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administração de epigalocatequina-3-galato extraída do chá
verde15. Contudo, esses estudos avaliaram o efeito de com-
postos isolados, enquanto o presente trabalho avaliou a in-
gestão do alimento, com menor concentração de polifenóis,
indicando que a dosagem do composto bioativo pode ser um
fator importante para a modulação da expressão gênica. A
redução do α-MSH e da NT no grupo com excesso de peso,
pode ser benéfico para a homeostase energética em indiví-
duos com excesso de peso, uma vez que ambos possuem
efeito anorexígeno7. A relação entre o α-MSH e ingestão ali-
mentar ainda não está elucidada, porém já se sabe que a

expressão de NT é reduzida em roedores obesos, sugerindo
que uma menor concentração de NT está relacionada à pa-
togênese da obesidade28. Sendo assim, o aumento da con-
centração de NT é benéfica em indivíduos com excesso de
peso. O aumento na expressão de PYY corrobora o estudo
de Song et al. no qual a incubação de células intestinais com
300 µM de epigalocatequina-3-galato (EGCG) foi capaz de
estimular a secreção de PYY, colecistoquinina (CCK) e peptí-
dio semelhante ao glucagon (GLP-1), comprovando a capa-
cidade dos polifenóis de estimular a secreção de peptídios
anorexígenos intestinais17. 



Tabela 2. Variáveis antropométricas, dietéticas, clínicas e de atividade física no grupo eutrófico e com excesso de peso antes (TO) e
após (T1) a intervenção com a polpa de açaí.

Variáveis
Antropométricas

EUTRÓFICO EXCESSO DE PESO

T0 T1
p-valor*

T0 T1
p-valor*

Média (±DP) ou Mediana (IQ) Média (±DP) ou Mediana (IQ)

IMC (kg/m²) 21,30 (20,47–22,00) 21,64 ± 1, 46 0,036** 29,34 ± 3,10 29,38 ± 3,02 0,665

CC (cm) 69,73 ± 3,00 69,62 ± 3,62 0,750 84,92 ± 7,13 83,76 ± 7,08 0,012**

CQ (cm) 96,77 ± 4,72 97,13 ± 4,22 0,620 111,90 ± 9,36 112,60 ± 9,59 0,323

ICQ (cm) 0,72 ± 0,04 0,72 ± 0,04 0,585 0,76 ± 0,06 0,75 ± 0,07 0,043**

GCT (%) 31,43 ± 3,04 31,47 ± 3,44 0,902 38,41 ± 2,41 37,84 ± 1,99 0,106

GC (Kg) 16,58 ± 2,93 17,09 ± 2,83 0,028** 29,34 ± 6,08 29,41 ± 6,23 0,850

Dietéticas

Calorias 2140 ± 657,20 1754 (1513 – 2258) 0,495 2306± 806,30 1755 (1536 – 2118) 0,164

Carboidrato (g) 527,00 ± 346,30 331,40 (222,20 – 597,10) 0,172 401,90 ± 225,20 635,80 ± 423 0,113

Proteína (g) 83,74 (71,34 – 115,70) 75,43 (68,40 – 95,57) 0,194 108,60 ± 34,08 84,26 ± 24,61 0,025**

Lipídeo (g) 70,50 ± 23,09 64,98 ± 20,04 0,227 76,68 ± 32,29 43,16 (39,39 – 69,52) 0,164

Clínicas

PAS 102,20 ± 9,29 102,40 ± 9,78 0,933 102,70 ± 36,48 100,50 ± 13,31 0,877

PAD 71,23 ± 7,60 70,30 ± 8,04 0,464 80,04 ± 12,92 72,24 ± 7,09 0,158

MET 38,74 ± 7,06 41,27 ± 8,73 0,305 42,94 ± 10,03 38,36 ± 5,90 0,186

Grupo eutrófico (n=22); grupo excesso de peso (n=9).
IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CA: circunferência abdominal; CQ: circunferência do quadril; ICQ: índice cin-
tura/quadril; GCT (%): gordura corporal total em porcentagem; GC (Kg): gordura corporal em quilogramas; PAS: pressão arterial sistólica; PAD:
pressão arterial diastólica; MET: equivalente metabólica da tarefa.
*Valor de P para Teste t-Student pareado ou Wicoxon pareado. DP: desvio padrão; IQ: intervalo interquartil. **p-valor <0,05.
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De acordo com a tabela 2, houve redução na ingestão ca-
lórica média de ambos os grupos após a intervenção. No
grupo eutrófico houve uma redução de 18%, concomitante a
um aumento nas concentrações de ACTH e PYY, ambos ano-
rexígenos. No grupo com excesso de peso houve uma redu-
ção de 23,9%, equivalente a uma redução média de 500 kcal
por dia. Apesar da diferença não ser estatisticamente signifi-
cativa, essa restrição calórica pode resultar em perda de peso
em longo prazo, visto que a redução de 500 a 1000 kcal/dia
é uma das estratégias recomendadas para uma perda de
peso saudável e sustentável29. Essa redução na ingestão ca-
lórica pode estar relacionada ao aumento nas concentrações
de ACTH, α-MSH e NT, todos biomarcadores que atuam na
inibição da ingestão alimentar. Vale ressaltar que apesar do

grupo eutrófico apresentar IMC adequado, as médias do per-
centual de gordura corporal, considerando a faixa de idade
das voluntárias (18-35 anos) apresentam-se altas em relação
à média recomendada (25%) tanto antes (31,4%) quanto
após (31,5%) a intervenção. Com isso, os dois grupos podem
ser beneficiados pelo aumento na concentração de biomarca-
dores anorexígenos e consequente redução na ingestão caló-
rica, que resultará em perda de gordura a longo prazo, favo-
recendo uma melhora no perfil metabólico.

Não houve alterações significativas nas concentrações de
glicose, insulina, ou no HOMA-IR. Corroborando com esse es-
tudo, Rebello et al. não observaram melhora da sensibilidade
à insulina após a ingestão de 4g de extrato de blueberry, uma
fruta rica em antocianinas, por 4 semanas em adultos com re-



Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):82-89

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

87

sistência insulínica30. Já Li et al. observaram uma melhora da
resistência insulínica avaliado pelo índice HOMA-IR após a in-
gestão de 160 mg de antocianinas por 24 semanas em adul-
tos diabéticos31. De acordo com estes resultados e do pre-
sente estudo, pode-se sugerir que a relação entre a ingestão
de alimentos ricos em antioxidantes como o açaí e a melhora
do índice HOMA-IR seja dose-dependente. 

O perfil de marcadores inflamatórios também não foi alte-
rado em nenhum dos grupos avaliados. Como a ingestão de
antioxidantes favorece a defesa contra a inflamação subclí-
nica no tecido adiposo, esperava-se que a ingestão da polpa
de açaí acarretasse uma redução de adipocinas pró-inflama-
tórias como a interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), TNF
e IFN a da proteína de fase aguda PAI-I, bem como um au-
mento de adipocinas anti-inflamatórias, como a interleucina
10 (IL-10) e a adiponectina. Basu et al. também não obser-
varam alterações nas concentrações de PCR, IL-6 e adiponec-
tina após a ingestão de uma vitamina contendo 50g de blue-
berrys por 6 semanas em adultos obesos32. Já Sesso et al.
encontraram redução na concentração de PCR após a inges-
tão de 150 g de morango durante uma semana33.
Considerando tais resultados, mais estudos seriam necessá-
rios para avaliar se aumentando a dose e o tempo de con-
sumo tais resultados seriam diferentes.

Apesar de não ter sido encontrada alteração nas outras adi-
pocinas, houve redução de leptina no grupo eutrófico. Outro
estudo de intervenção que avaliou o efeito da ingestão de
suco de laranja com concentrações normais e altas de polife-
nóis (299 e 745 mg/dia, respectivamente) em adultos obesos
durante 12 semanas, também observou redução significativa
de leptina, independente da concentração do suco(34).
Apesar de não sabermos se tal efeito foi proveniente dos po-
lifenóis, de outros constituintes antioxidantes ou do alimento
como um todo, soubemos que tal ingestão contribuiu para
uma melhora da sensibilidade à leptina nesses indivíduos34.

O grupo eutrófico apresentou um aumento do IMC e GC,
porém não houve alteração na classificação do estado nutri-
cional, ou seja, as voluntárias permaneceram eutróficas. O
grupo com excesso de peso apresentou redução na CC e ICQ,
o que pode ser favorável à saúde visto que estes parâmetros
estão diretamente relacionados às doenças cardiometabólicas
associadas a obesidade35.

Dentre as variáveis dietéticas, houve alteração na ingestão
de proteínas no grupo com excesso de peso. Apesar de não
ter apresentado diferença estatisticamente significativa, foi
observado um aumento de média de ingestão de carboidra-
tos e redução na ingestão de lipídios por este grupo, o que
pode ter contribuído para menor ingestão de proteína, por
meio da substituição de nutrientes na dieta. 

Por fim, em relação aos dados clínicos, não houve alteração
na pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) das vo-
luntárias. Apesar de alguns estudos reportarem redução da

PAS após o consumo de frutos ricos em polifenóis, essa re-
dução é mais significativa apenas em indivíduos com altera-
ção nos valores basais de PAS36,37. No presente estudo foram
selecionadas apenas voluntárias sem alterações deste nos pa-
râmetros clínicos como critério de inclusão.

Apesar da amostra ser reduzida, o presente estudo apre-
senta relevância científica por ter sido realizado com huma-
nos, uma vez que até o momento a maioria dos estudos tem
sido realizado com animais38-40. Além disso, o estudo traz
abordagens importantes (sobre o consumo de polpa de açaí
e a modulação de biomarcadores envolvidos na ingestão ali-
mentar), que podem ser reproduzidas em estudos futuros
com populações maiores.

CONCLUSÕES

A ingestão de 200g da polpa de açaí durante 4 semanas re-
sultou em aumento na concentração de ACTH e redução de
PYY e leptina no grupo eutrófico. Ainda, observou-se au-
mento de ACTH, α-MSH e NT, e redução na CC e no ICQ no
grupo excesso de peso. 

Conclui-se, portanto, que a intervenção com açaí contribuiu
para a modulação da concentração de importantes biomarca-
dores envolvidos no controle da ingestão alimentar. Além
disso, houve melhora nos parâmetros de composição corpo-
ral de mulheres com excesso de peso após o consumo de
polpa de açaí.

Pesquisas futuras são necessárias considerando o tempo e
a dose de consumo para avaliar os efeitos da ingestão da
polpa de açaí sobre o perfil nutricional e metabólico e o pa-
drão alimentar em humanos.
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RESUMO

Introdução: A circunferência do pescoço pode ser uma
medida possível para a identificação do excesso de peso em
adultos na prática clínica. 

Objetivo: Determinar os pontos de corte da circunferência
do pescoço correspondentes aos níveis de excesso de peso
classificados pelo Índice de Massa Corporal (IMC).

Métodos: Estudo transversal, com pacientes adultos,
ambos os sexos, atendidos no ambulatório de nutrição do
Hospital Universitário de Sergipe. Medidas antropométricas
de circunferência abdominal, circunferência do pescoço,
peso corporal e estatura foram aferidas, as duas últimas uti-
lizadas para o cálculo do IMC. Os dados foram analisados
usando o teste de Mann-Whitney e a correlação entre as va-
riáveis numéricas pelo teste de Spearman. A curva ROC
(Receiver Operating Characteristic) foi utilizada para avaliar
a capacidade preditiva da circunferência do pescoço, bem
como, a determinação dos pontos de corte de sobrepeso ou
obesidade (α=5%). 

Resultados: Foram avaliados 323 indivíduos, com média
de idade de 40,9 (10,8) anos, maioria (81%) mulheres. Para

o sexo masculino e feminino, respectivamente, a circunferên-
cia do pescoço mostrou forte correlação com o peso corporal
(r = 0,859; p<0,001 e r = 0,757; p<0,001), o IMC (r = 0,827;
p<0,001 e r = 0,760; p<0,001) e circunferência abdominal (r
= 0,834; p<0,001 e r = 0,765; p<0,001). Os pontos de corte
da circunferência do pescoço, que melhor rastrearam adultos
com sobrepeso, foi 37,9 cm para homens e 34,7 cm para mu-
lheres, e, para obesidade 40 cm para homens e 36,5 cm para
mulheres. 

Conclusão: A Circunferência do pescoço mostrou-se
uma ferramenta de rastreio simples para identificar o ex-
cesso de peso em adultos, com pontos de corte de 37,9 cm
para homens e 34,7 cm para mulheres para identificar o so-
brepeso, e, 40 cm para homens e 36,5 cm para mulheres
para obesidade. 

TERMOS DE INDEXAÇÃO

Nutritional Status, Overweight, Obesity.

ABSTRACT

Introduction: Circumference of the neck may be a pos-
sible measure for the identification of overweight in adults in
clinical practice The objective was determined the cut-off
points of neck circumference corresponding to excess weight
levels classified by Body Mass Index (BMI).

Method: Cross-sectional study, with adults patients, of
both genders, attended in nutrition clinic of Sergipe University
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Hospital. Were collected waist circumference, neck circumfer-
ence, body weight, height, the latter two used for the deter-
mination of BMI. Data were analyzed using the Mann-Whitney
test and the correlation between the numerical variables by
the Spearman test. The Receiver Operating Characteristic
(ROC) curve was used to evaluate the predictive capacity of
the neck circumference, as well as, the determination of the
cut-off points of overweight or obesity (α = 5%).

Results: A total of 323 subjects were evaluted, with a
mean age of 40.9 (10.8) years, most (81%) women. For the
male and female, respectivamente, neck circumference sho-
wed a strong correlation with body weight (r = 0.859, p
<0.001 and r = 0.757, p <0.001), BMI (r = 0.827, p <0.001
and r = 0.760; p <0.001) and abdominal circumference (r =
0.834, p <0.001 and r = 0.765, p <0.001). Neck circumfe-
rence cutaways, which best track overweight adults, were
37,9 cm for men and 34,7 cm for women, and for obesity 40
cm for men and 36,5cm for women. 

Conclusion: The neck circumference showed to be a sim-
ple screening tool to identify overweight in adults, with cut-
off points of 37,9 cm for men and 34,7 cm for women to iden-
tify overweight, and 40 cm for men and 36,5 cm for women
for obesity.

INDEXING TERMS

Nutrition Status, Overweight, Obesity.

INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada uma epidemia mundial atual-
mente, com projeções alarmantes, no qual estima-se que
aproximadamente 2,3 bilhões de adultos terão sobrepeso e
700 milhões serão obesos, até o ano de 20251. A identificação
precoce do excesso de gordura e adiposidade corporal é
necessária para prevenção e controle da obesidade e demais
riscos à saúde. Existem alguns métodos para essa avaliação,
dentre estes, se destacam as medidas antropométricas, como
o Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência Abdominal
(CA), relação cintura-quadril e aferição de dobras cutâneas2,3. 

O IMC é uma das medidas mais utilizadas em estudos epi-
demiológicos e na prática clínica para identificar sobrepeso e
obesidade, no entanto, ele não é um bom indicador para es-
timar a distribuição de gordura corporal, sendo incapaz de
avaliar o risco de complicações endócrinas e metabólicas em
nível individual2-5. As demais medidas antropométricas tam-
bém possuem algumas limitações por falta de uniformidade
na técnica de aferição, oscilações durante o dia e por neces-
sitarem de aparelhos específicos para a avaliação3,6,7.

Como alternativa a esses métodos, alguns estudos têm su-
gerido a utilização da circunferência do pescoço (CP), como
instrumento de triagem para excesso de peso, por ser um
método simples, barato, não invasivo, prático, que independe

das variações corporais no momento da aferição2-8. A CP tem
demonstrado ser uma boa medida para avaliar a gordura sub-
cutânea superior do corpo, por estar melhor relacionada ao
risco cardiometabólico do que a gordura visceral abdomi-
nal9,10. Essa relação positiva, possivelmente deve-se a maior
liberação de ácidos graxos livres sistêmicos pela região supe-
rior do corpo (pescoço) do que pela região visceral, principal-
mente em indivíduos obesos. Isso sugere que o aumento da
CP pode indicar o acúmulo de moléculas de gordura na pa-
rede das artérias carótidas, favorecendo o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares10. 

Existe uma escassez de estudos brasileiros que determinam
o ponto de corte em adultos, que torne a CP uma medida
possível para ser utilizada na prática clínica, como um parâ-
metro para a identificação do excesso de peso. Assim, este
estudo tem como objetivo determinar os pontos de corte da
CP, correspondentes aos níveis de excesso de peso classifica-
dos pelo IMC. 

MATERIAL E MÉTODOS

Tipo de estudo e população

Este estudo transversal foi realizado com pacientes adul-
tos, atendidos no ambulatório de nutrição do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Todos os
participantes foram voluntários e consentiram na coleta de
dados, após a assinatura do Termo de consentimento livre
e esclarecido. Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de
ética da instituição (parecer nª 716.758).

A coleta de dados aconteceu entre abril e dezembro de
2015, por conveniência, obedecendo os seguintes critérios
de inclusão: adultos entre 18 e 60 anos de idade, de ambos
os sexos, e foram excluídas as gestantes e aqueles indiví-
duos que apresentassem qualquer impossibilidade de ava-
liação na região do pescoço, além de alterações metabólicas
como bócio. 

Antropometria 

As medidas antropométricas foram realizadas com os par-
ticipantes vestindo roupas leves, sem sapatos, eretos, com os
pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo11. O
peso corporal foi aferido por balança antropométrica, em qui-
logramas com escala dividida em medidas de 50 gramas. A
estatura foi aferida utilizando estadiômetro, com escala divi-
dida em centímetros. O estado nutricional foi estabelecido
pelo IMC (peso/estatura²), classificado de acordo com a
Organização Mundial de Saúde12.

As aferições das circunferências foram feitas com auxílio de
fita inelástica, de precisão milimétrica. A aferição da circunfe-
rência abdominal (CA) foi mensurada entre o ponto médio da úl-
tima costela e a crista ilíaca12. A CA foi classificada de acordo
com os pontos de corte CA ≥ 94 cm para homens e CA ≥ 80 cm
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para mulheres12. A Circunferência do pescoço (CP) foi medida na
altura da cartilagem cricotireoidea. Nos homens que possuíam
proeminência, a CP foi aferida abaixo da mesma13. 

Análise estatística 

A estatística foi realizada pelo programa R Core Team 2016.
O teste de Kolmogorov Sminorv foi utilizado para verificar a
normalidade dos dados. As variáveis categóricas foram ex-
pressas em frequência absoluta e relativa, e as variáveis con-
tínuas em média e desvio-padrão. Para associação entre as
variáveis contínuas foi utilizado a Correlação de Spearman e
para comparação das médias foi utilizado o Teste de Mann-
Whitney. Foi considerada uma correlação forte r>0,7. Foi ado-
tado um nível de significância de p<0,05. 

A validade preditiva da CP foi analisada por meio da curva
Receiver Operator Characteristic (ROC), bem como, a deter-
minação dos pontos de corte para a identificação de sobre-
peso ou obesidade nos adultos da amostra. Para cada ponto
de corte foram calculados valores de sensibilidade e especifi-
cidade, que foram dispostos no gráfico da curva ROC. A área
sob a curva (AUC) descreve a probabilidade de identificar cor-
retamente indivíduos que são verdadeiro-positivos e indiví-
duoas que não são. Quanto maior o “cutoff point” maior é a
especificidade do teste, porém, menor é a sensibilidade e
quanto menor o “cutoff point” maior é a sensibilidade, porém,
menor é a especificidade. Uma pontuação ótima terá uma
AUC com valor de 1. Portanto, quanto mais próximo desse va-
lor maior a sensibilidade e a especificidade.

Para este estudo, os pacientes com resultados verdadeiro-
positivos foram aqueles com altos valores de IMC e CP; ver-
dadeiros-negativos aqueles com valores de IMC e CP baixos;
falsos-positivos aqueles indivíduos com elevados valores de
CP e IMC baixo e falso-negativos aqueles com baixos valores
de CP e IMC elevado. A sensibilidade foi calculada como ver-
dadeiros positivos (verdadeiro-positivos + falso-negativos) e
a especificidade como verdadeiros negativos (verdadeiro-ne-
gativos + falso-positivos).

O valor preditivo positivo (VPP) foi definido como a percen-
tagem de indivíduos com elevados valores de IMC e CP. Valor
preditivo negativo (VPN) foi definido como a percentagem de
indivíduos com baixos valores de IMC e CP. Quanto maior a
incidência de pacientes com valores elevados de IMC e CP
maior será o VPP e menor o VPN e vice-versa.

RESULTADOS

No total 323 pessoas participaram do estudo, sendo 62
(19%) do sexo masculino e 261 (81%) do sexo feminino. A
média de idade foi 40,7(10,71) anos, não apresentando dife-
rença entre os sexos (p=0,23). Segundo o IMC, a prevalência
de sobrepeso e obesidade foi de 77% nos homens e 89% nas
mulheres, com destaque para a obesidade grau III, em am-
bos os sexos. O risco cardiovascular também foi elevado, se-

gundo a CA, que mostrou médias acima dos pontos de corte
estabelecidos12 (Tabela 1).

Em relação a CP, os maiores valores foram observados en-
tre os homens. A CP mostrou correlação forte e direta com as
variáveis antropométricas, peso corporal, CA e IMC, para ho-
mens e mulheres (p<0,001) (tabela 2). Essa correlação é cor-
roborada na tabela 3, em que se observa valores crescentes
da CP de acordo com a classificação do IMC, para obesidade. 

Diante desses resultados prévios, a curva ROC foi estabe-
lecida, para obter os pontos de corte da CP, para identificação
de sobrepeso e obesidade, para homens e mulheres, bem
como a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo
(VPP), valor preditivo negativo (VPN), a área sob a curva
(AUC) e a acurácia (ACC) e seus respectivos intervalos de
confiança. Como pode-se observar na tabela 4, os pontos de
corte que melhor determinam indivíduos com sobrepeso foi
de 37,9 cm para homens e 34,7 cm para mulheres, e para
obesidade 40 cm para homens e 36,5 cm para mulheres. 
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Tabela 1. Características antropométricas dos adultos estudados.

Variável
Masculino 
Média

(desvio-padrão)

Feminino 
Média

(desvio-padrão)
p*

Idade (anos) 42,10 (11,13) 40,6 (10,71) 0,230

Peso (kg) 95,49 (34,58) 86,74 (24,36) 0,286

Estatura (m) 1,70 (0,08) 1,58 (0,06) <0,001

IMC (kg/m²) 32,87 (10,89) 34,73 (9,56) 0,049

Circunferência
Abdominal (cm)

109,30 (4,87) 105,39 (19,12) 0,520

Circunferência
do Pescoço (cm)

40,62 (4,86) 36,52 (3,77) <0,001

*Teste de Mann-Whitney.

Tabela 2. Correlação de Spearman entre a circunferência do
pescoço e medidas antropométricas dos adultos estudados.

Variáveis
Circunferência do pescoço

Masculino r (p) Feminino  r (p)

Peso 0,859 (<0,001) 0,757 (<0,001)

Estatura 0,332 (<0,008) 0,022 (0,728)

IMC 0,827 (<0,001) 0,760 (<0,001)

Circunferência
Abdominal 

0,834 (<0,001) 0,765 (<0,001)

*Correlação de Spearman.



DISCUSSÃO

No presente estudo foram encontrados valores de CP, para
auxiliar na determinação do estado nutricional, reforçado pela
forte correlação entre CP e os indicadores antropométricos,
que são rotineiramente usados para avaliar a distribuição de
gordura corporal, IMC e CA em ambos os sexos. 

O excesso de gordura corporal é um importante fator de
risco cardiometabólico, principalmente, quando o acúmulo de
gordura ocorre na região visceral. No entanto, a gordura cor-
poral encontrada na região superior do corpo parece ter mais
repercussões negativas do que a gordura visceral, tanto em or-
dem metabólica quanto cardiovascular13,14. Muitos estudos têm
demonstrado que a CP pode ser um bom indicador antropo-
métrico, para medir os depósitos de gordura na parte superior
do corpo6,8,11,14. A adiposidade nesse compartimento corporal
tem sido associada a efeitos adversos, como a resistência à in-
sulina, inflamação e disfunção endotelial. Isso reforça a hipó-
tese, que a gordura na região visceral pode não ser a principal
fonte das concentrações circulantes de ácidos graxos livres10. 

Por isso, a adoção da CP como medida antropométrica tem
sido mais amplamente descrita. No presente estudo foram
determinados valores da CP para homens (37,9 cm e 40 cm)

e para mulheres (34,7cm e 36,5 cm), para distinguir o sobre-
peso e a obesidade, respectivamente. Apesar do atual estudo
apresentar menor amostra, os pontos de corte encontrados
foram semelhantes aos achados internacionais. 

Ben-Noun e Laor (2001)15 ao avaliaram 979 indivíduos em
Israel (CP > 37 cm para homens e CP> 34 cm para mulheres
para IMC ≥ 25 kg/m² e > 39,5 cm para homens e CP > 36,5
cm para mulheres IMC ≥ 30 kg/m²). O estudo de Yang et al8,
ao investigarem 3.182 chineses com diabetes tipo 2, encontra-
ram os pontos de corte ≥ 38 cm para homens e ≥ 35 cm para
mulheres, para determinação do sobrepeso. Os valores tam-
bém foram próximos aos descritos em recente estudo no Brasil,
que identificou os valores de 42 cm para homens e 36 cm para
mulheres da CP, como indicadores para a obesidade16.

Vale destacar que os valores da CP observados aqui apre-
sentaram sensibilidade, especificidade e acurácia (ACC) pró-
ximos ao de Ben-Noun e Laor15 e os pontos de corte encon-
trados também tiveram uma AUC superior do que os achados
por Yang et al8.

Outras pesquisas têm investigado a relação entre a CP e al-
terações metabólicas adversas. Stabe et al (2013)9 estabele-
ceram em adultos, valores > 40 cm para homens e > 36,1 cm
para mulheres, como fator de risco para predizer o risco à re-
sistência insulínica e síndrome metabólica. Valores muito pró-
ximos (> 40 cm para homens e 34,1 cm para mulheres) tam-
bém foram estabelecidos em amplo estudo realizado com
8726 adultos, que apresentaram maior risco para alterações
como resistência insulínica, pressão arterial e elevado triglice-
rídeos17. A CP também tem se mostrado eficaz na avaliação
da resistência insulínica na população idosa18. 

Ainda que o ponto de corte para CP venha sendo suge-
rido por muitos pesquisadores, não existe um consenso so-
bre qual valor deve ser adotado e sobre a interpretação
adequada para esse indicador, o que pode ser parcialmente
explicado pelos divergentes objetivos dos estudos, as faixas
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Tabela 3. Média da circunferência do pescoço por sexo, de
acordo com o estado nutricional dos adultos estudados.

Variável
Masculino 
Média

(desvio-padrão)

Feminino 
Média

(desvio-padrão)
p*

Sobrepeso 38,8 (2,62) 34,3 (2,11) 0,075

Obesidade grau I 41,8 (3,7) 36,5 (2,26) 0,903

Obesidade grau II 41,3 (0,93) 37,6 (2,82) 0,493

Obesidade grau III 46,1 (3,51) 40,7 (2,8) 0,529

*Teste de Mann-Whitney.

Tabela 4. Pontos de corte da circunferência do pescoço para identificação de excesso de peso em adultos.

Estado 

nutricional
Ponto

de corte
Sen 

(IC 95%)
Esp 

(IC95%)
VPP 

(IC 95%)
VPN 

(IC 95%)
AUC 

(IC 95%)
ACC 

(IC 95%)

Sobrepeso 
(25-29,9 kg/m²)

M 37,9 89 (78-95) 100 (78-100) 100 (92-100) 74 (51-88) 0,96 (92-100) 95 (86-99)

F 34,7 78 (72-82) 93 (77-98) 99 (96-100) 33 (24-44) 0,94 (90-98) 86 (81-89)

Obesidade 
(>30 kg/m²)

M 40 84 (68-93) 83 (66-93) 84 (68-93) 83 (66-93) 0,92 (85-98) 84 (73-91)

F 36,5 70 (63-76) 88 (79-93) 92 (87-96) 58 (49-66) 0,88 (84-92) 79 (74-83)

M: Masculino, F: Feminino, Sen: sensibilidade, Esp: especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo, AUC: área sob a
curva, ACC: Acurácia.



etárias e a própria heterogeneidade das populações estu-
dadas. 

As observações desses estudos reforçam a CP, como um ín-
dice de distribuição de gordura corporal superior, que pode
ser utilizado para rastrear adultos com sobrepeso e obesi-
dade. Essa medida pode ser incluida em estudos e avaliações
nutricionais diárias, pela sua praticidade ou em situações em
que não for possivel a utilização de outras variáveis antropo-
métricas como IMC e CA8,17,18.

As limitações nesse estudo podem ser a) amostragem por
conveniência, realizada apenas com indivíduos que frequen-
taram o local da coleta no período realizado, restringindo a
quantidade dos pacientes avaliados, b) o menor percentual
de indivíduos homens, c) ausência de avaliação da composi-
ção corporal por ferramentas consideradas padrão ouro,
como tomografia e a ressonância magnética.

CONCLUSÃO

Os pontos de corte da circunferência do pescoço que me-
lhor rastreiam adultos com sobrepeso foi 37,9 cm para ho-
mens e 34,7 cm para mulheres e para obesidade 40 cm para
homens e 36,5 cm para mulheres. A circunferência do pes-
coço pode ser utilizada como uma ferramenta de rastreio sim-
ples, com boa reprodutibilidade para a identificação de pa-
cientes adultos com excesso de peso na população do estudo. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à toda a equipe do ambulatório de nutrição
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
pela colaboração com os dados analisados. 

REFERÊNCIAS

1. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica- ABESO. Mapa da obesidade. 2008/2009 [acesso 2016
jan 10]. Disponível em: http://www.abeso.org.br/atitude-sau-
davel/mapa-obesidade

2. Wang X, Zhang N, Yu C, Ji Z. Evaluation of neck circumference as
a predictor of central obesity and insulin resistance in Chinese
adults. Rev. Int J Clin Exp Med. 2015;8(10):19107-19113. 

3. Silva CC, Zambon MP, Vasques ACJ, Rodrigues AMB, Camilo DF,
Antônio MARGM, et al. Neck circumference as a new anthropo-
metric indicator for prediction of insulin resistance and compo-
nents of metabolic syndrome in adolescents: Brazilian Metabolic
Syndrome Study. Rev Paul Pediatr. 2014; 32(2):221-9. doi:
10.1590/0103-0582201432210713.

4. Gonçalves VSS, Faria ER, Franceschini SCC, Priore SE. Neck cir-
cumference as predictor of excess body fat and cardiovascular
risk factors in adolescents. Rev. Nutr. 2014; 27(2):161-17. doi:
10.1590/1415-52732014000200003.

5. Hingorjo MR, Qureshi MA, Mehdi A. Neck circumference as a use-
ful marker of obesity: A comparison with body mass index and
waist circumference. Rev. J Pak Med Assoc. 2012; 61 (1).

6. El Din AS, Hassan N, El-Marsy S, Al-Tohamy M. Neck Circum -
ference as a Simple Screening Measure for Identifying Egyptian
Overweight and Obese Adults. Rev. Macedonian Journal of
Medical Sciences. 2013; 6(3):232-237. doi: 10.3889/MJ
MS.1857-5773.2013.0309.

7. Pereira DCR, Araújo MFM, Freitas RWJF, Teixeira CRS, Zanetti ML,
Damasceno MMC. Circunferência do pescoço como possível mar-
cador para síndrome metabólica em universitários. Rev. Latino-
Am. Enfermagem. 2014; 22(6):973-979. DOI: 10.1590/0104-
1169.3565.2505.

8. Yang GR, Yuan SY, Fu HJ, Wan G, Zhu LX, Bu X, et al. Neck Cir -
cumference Positively Related With Central Obesity, Overweight,
and Metabolic Syndrome in Chinese Subjects With Type 2 Diabetes:
Beijing Community Diabetes Study 4. Rev. Diabetes Care. 2010; 
33 (11): 2465–2467.

9. Stabe C, Vasques ACJ, Lima MMO, Tambascia MA, Pareja JC,
Yamanaka A, et al. Neck circumference as a simple tool for iden-
tifying the metabolic syndrome and insulin resistance: results
from the Brazilian Metabolic Syndrome Study. Rev. Clinical
Endocrinology. 2013; 78: 874–881.

10. Preis SR, Massaro JM, Hoffmann U, et al. Neck circumference as
a novel measure of cardiomatabolic risk: the Framingham Heart
Study. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(8):3701-10. 

11. BRASIL, Ministério da Saúde. Antropometria: como pesar e me-
dir [Internet]. Ministério da Saúde, 2009 [acesso 2016 jun 25].
Disponível em: <http://www.nutricao.saude.gov.br/documen-
tos/álbum_antropometria.pdf>.

12. BRASIL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESI-
DADE E SÍNDROME METABÓLICA. ABESO [Internet]. Diretrizes
brasileiras de obesidade, 3. ed, ABESO, 2009 [acesso 2015 jun
20]. Disponível em:<http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_bra-
sileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf>

13. Tibana RA, Teixeira TG, Farias DL, Silva AO, Madrid B, Vieira A et
al. Relation of neck circumference and relative muscle strength
and cardiovascular risk factors in sedentary women. Rev.
Einstein. 2012;10(3):329-34. 

14. Pitanga FJG. Antropometria na avaliação da obesidade abdominal
e risco coronariano. Rev Bras Cineantropom Desemp Hum.
2011;13(3):238-41.

15. Ben-Noun L, Sohar E, Laor A. Neck circumference as a simple
screening measure for identifying overweight and obesity pa-
tients. Rev. Obes Res. 2001; 9:470–477.

16. Lucas RE, Fonseca ALF, Dantas RO. Neck circumference can dif-
ferentiate obese from non-obese individuals. MedicalExpress.
2016; 3(4): 1-4.

17. Baena CP, Lotufo PA, Fonseca MG, et al. Neck Circumference Is
Independently Associated with Cardiometabolic Risk Factors:
Cross-Sectional Analysis from ELSA-Brasil. Metab Syndr Relat
Disord. 2016;14(3):145-53.

18. Saad MAN, Rosa MLG, Lima GB, Filho RAC. A circunferência do
pescoço prediz a resistência insulínica no idoso? Um estudo trans-
versal na atenção primária no Brasil. Cad. Saúde Pública. 2017,
33: 1-8. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00060916.

94 Nutr. clín. diet. hosp. 2018; 38(4):90-94

PONTOS DE CORTE DA CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXCESSO DE PESO EM ADULTOS: UM ESTUDO TRASNVERSAL



ABSTRACT

Background: Malnutrition is one of the most common nu-
tritional disorders in cancer patients, making early diagnosis
and nutritional intervention necessary to minimize or prevent
undesirable outcomes. 

Objective: To identify nutritional status and the need for
nutritional intervention in cancer patients according to
Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)
and the scored PG-SGA at hospital admission, and to verify
the association of the scored PG-SGA with objective methods
of nutritional assessment

Methods: A cross-sectional study was carried out in a uni-
versity hospital with adult and elderly cancer patients of both
sexes. Conventional anthropometric variables, body mass in-
dex, and PG-SGA within 48 hours of hospital admission were
evaluated. The data were evaluated by Fisher’s Exact test,
ANOVA, Pearson’s correlation, and multiple linear regression.

Results: Of the 70 patients evaluated, 64 (95.7%) pre-
sented some degree of malnutrition according to PG-SGA.

The total scored PG-SGA showed that 60 (91.4%) of patients
had nutritional intervention (≥ 4 points) and 43 (61.4%) had
nutritional risk (≥ 9 points). The scored PG-SGA was associ-
ated with objective variables of nutritional status. 

Conclusion: PG-SGA was able to efficiently identify mal-
nutrition in its different stages, as well as the need for nutri-
tional intervention at hospital admission. The PG-SGA score
was associated with objective methods of nutritional assess-
ment. PG-SGA and its score should be included in the initial
evaluation of cancer patients, because they allow different
evaluations in a single instrument.

KEY WORDS

Nutritional Assessment. Malnutrition. Cancer. Patient ad-
mission.

RESUMEN 

Introducción:La desnutrición es uno de los trastornos nu-
tricionales más comunes en pacientes con cáncer, lo que hace
que el diagnóstico precoz y la intervención nutricional ade-
cuada sean fundamentales para minimizar o prevenir resulta-
dos indeseables. 

Objetivo: Identificar la presencia de desnutrición y la ne-
cesidad de intervención nutricional en pacientes con cáncer
según Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente
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(VGS-GP) y su puntuación en la admisión hospitalaria, y veri-
ficar la asociación del score de la VGS-GP con métodos obje-
tivos de la evaluación nutricional. 

Métodos: Estudio transversal, realizado en un hospital uni-
versitario, con pacientes oncológicos, adultos y ancianos, de
ambos sexos. Se evaluaron las variables antropométricas con-
vencionales y el índice de masa corporal aplicados a VGS-GP
en hasta 48 horas de la admisión hospitalaria. Los datos se
evaluaron por la prueba Exacta de Fisher, ANOVA, Correlación
de Pearson y regresión lineal múltiple. 

Resultados: De los 70 pacientes evaluados, 67 (el 95.7%),
presentaron algún grado de desnutrición según la VGS-GP. La
puntuación total de la VGS-GP mostró que el 91.4% (60 pa-
cientes) presentó la necesidad de intervención nutricional (≥ 4
puntos) y que el 61.4% (43 pacientes) presentó el riesgo nu-
tricional (≥ 9 puntos). La puntuación de la VGS-GP se asoció
con variables objetivas del estado nutricional. 

Conclusión: La VGS-GP y su puntuación fueron capaces
de identificar de manera eficiente la desnutrición en sus dife-
rentes etapas y la necesidad de intervención nutricional en la
admisión hospitalaria. La puntuación de la VGS-GP se asoció
a métodos objetivos de la evaluación nutricional. La VGS-GP
y su puntuación deben ser incluidos en la evaluación inicial de
los pacientes con cáncer al permitir diferentes evaluaciones
en un único instrumento.

PALABRAS CLAVE

VGS-GP. Desnutrición. Riesgo nutricional. Cáncer. Admisión
hospitalaria.

ABBREVIATIONS LIST

AC: Arm circumference.

AMC: Arm muscle circumference.

ASPEN: American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition. 

BMI: Body mass index.

CAMA: Corrected arm muscle area.

CC: Calf circumference.

CI: Confidence interval.

ESPEN: European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism.

PG-SGA: Patient-Generated Subjective Global Assessment.

TSF: Triceps skinfold.

TAPM: Thickness of the adductor pollicis muscle.

WHO: World Health Organization.

WL: Weight loss.

INTRODUCTION

Malnutrition is one of the most frequent nutritional disor-
ders in cancer patients, and its prevalence varies from 20%
to 80% worldwide1-3. Cancer patients are more susceptible
to malnutrition due to the innumerable metabolic changes
caused by the tumor or by the cancer therapy altering the
ability to utilize nutrients4. Rapid and marked weight loss
promotes morphological and functional changes that reflect
the patient’s ability to respond to treatment and quality of
life5. Malnutrition detection and early nutritional interven-
tion minimize muscle loss and body weight, which con-
tributes to better control of adverse symptoms and clinical
outcomes6.

In the search for early diagnosis, several objective and
subjective instruments are used to assess the nutritional
status of this population. Among them, the Patient-
Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) has ex-
celled in clinical practice and academic research as a refer-
ence method to assess the nutritional status of patients with
chronic diseases, including cancer7-8. 

One of the implicit arguments for this broad acceptance is
the fact that PG-SGA is an instrument that adequately ad-
dresses all dimensions of malnutrition as defined by the
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ES-
PEN) and the American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (ASPEN)7 for evaluating different aspects, such as
weight loss, food intake, and symptoms of nutritional impact,
besides allowing patient participation7,8.

In addition to the classification of nutritional status in three
categories, PG-SGA produces an individual score capable of
pointing out those that require priority nutritional support9,10.
The nutritional risk determined by the PG-SGA score can be
considered a marker of the patient’s health status and an in-
dicator of the severity of the disease, and it indicates the need
and intensity of the nutritional intervention9,11.

The scored PG-SGA is a fast and reliable nutritional indica-
tor tool and has been validated as an objective measure of
nutritional status11,12. Its continuous scoring system is practi-
cal for the identification of patients requiring immediate in-
tervention9. Studies have shown that the scored PG-SGA is
needed to differentiate malnourished cancer patients from
those who are well nourished10,13,14. Thus, when considering
the various nutritional assessment proposals available, the
PG-SGA, which has been validly translated into Brazilian
Portuguese11, is a standard nutritional assessment tool rec-
ommended by groups of experts, the Brazilian Consensus on
Oncological Nutrition to evaluate the nutritional status and
need for nutritional intervention in cancer patients in the
Brazilian population15.

Based on this recommendation, and because it deals with
a population that presents an advanced diagnosis of the dis-
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ease and thus requires risk identification and early nutritional
intervention, this study aimed to (1) identify the nutritional
status and need for nutritional intervention in cancer patients
according to PG-SGA and its score at hospital admission, and
(2) to verify the association of the scored PG-SGA with ob-
jective nutritional assessment methods.

METHODS

Study Design and Sample

A cross-sectional study was conducted in the period from
March to September 2016 in a university hospital located in
Vitoria, Espirito Santo, Brazil. Adult (<60 years) and elderly
(≥60 years) patients of both sexes with confirmed clinical di-
agnosis of cancer were included in the study. Participants
were assessed within 48 hours of hospital admission.
Exclusion criteria were: precaution by aerosols, palliative
care, and in the use of nutritional support.

Data collection was performed by two properly trained re-
searchers and was accompanied by an experienced nutrition-
ist from the nutrition service of the referred hospital. First, the
clinical and biochemical data were collected from the infor-
mation available in the medical records. Subsequently, an-
thropometric evaluation and application of the PG-SGA in the
patient’s bed were performed.

This study was approved by the Ethics and Research
Committee of the Federal University of Espirito Santo (no.
CAAE 27954014.0.0000.5060). All patients enrolled in the
study signed the informed consent term.

Anthropometric Measurements

Body weight (Kg) was measured using a Tanita® scale with
an accuracy of 100 g. Height (m) was measured using the
portable AlturExata® stadiometer with bilateral scale and use
capacity of 0.35 to 2.13 m. Arm circumference (AC) and calf
circumference (CC), in centimeters, were measured with an
inextensible measuring tape of the Sany® brand with a ca-
pacity of 2 m. The triceps skinfold (TSF) (mm) was measured
using the Lange® Adipometer, with an accuracy of 1 mm, on
a scale from 0 to 60 mm. All measures were performed as
recommended by Lohman et al.16.

Arm muscle circumference (AMC), corrected arm muscle
area (CAMA), and body mass index (BMI) were calculated.
The thickness of the adductor pollicis muscle (TAPM) was de-
termined with the patient sitting, arm flexed, at approxi-
mately 90° with the forearm and the relaxed hand resting on
the knee. The Lange® plicometer was also used, exerting
continuous pressure of 10 g/mm2 to pinch the adductor mus-
cle at the apex of an imaginary triangle formed by the exten-
sion of the thumb and index finger17. All measures were done
in the non-dominant hand three times, using the average of
the three measures to compose the data evaluated.

The BMI was calculated from the following formula: current
weight (kg)/height (m). The adults were classified according
to the World Health Organization (WHO), considering the fol-
lowing ranges: low weight, BMI <18.5 kg/m2; eutrophy, BMI
≥18.5 to 24.9 kg/m2; overweight, BMI ≥25 kg/m2 to 29.9
kg/m2; and obesity, BMI ≥30 kg/m2 18. The elderly were clas-
sified according to the cut-off points of Lipschitz19: low
weight, BMI ≤ 22 kg/m²; eutrophy, BMI between 22 kg/m²
and 27 kg/m²; and overweight, BMI ≥ 27 kg/m².

Patient-Generated Subjective Global
Assessment (PG-SGA) 

The PG-SGA® is a subjective nutritional assessment tool
used in oncology and other chronic catabolic conditions, and
it differs from SGA by including questions about symptoms of
nutritional impact and recent weight loss8,9. The PG-SGA al-
lows to classify nutritional status into three categories: A=
well nourished; B= suspected or moderate malnutrition; and
C= severe malnutrition. In addition to the categorization of
nutritional status, the total scored PG-SGA was also used in
this study to identify patients at nutritional risk. Patients were
classified without nutritional risk (score 0–8 points) and with
nutritional risk (score ≥ 9)9.

Patients in need of nutritional intervention were identified
by means of a total numerical score. From 0 to 1 point, there
is no need for nutritional intervention; from 2 to 3 points, the
patient and his/her family require nutritional education; be-
tween 4 and 8 points, the patient requires nutritional inter-
vention; and ≥ 9 points, the patient requires critical interven-
tion and symptom control. This study used the Brazilian
Portuguese version of the PG-SGA, translated and validated
by Gonzalez11; its use was allowed by the PG-SGA/Pt-Global
Platform (www.pt-global.org). All boxes were filled by the re-
searchers, due to the characteristics of the study population.

Statistical Analysis

Means and standard deviations were used to describe the
continuous and percentage variables for the categorical vari-
ables. The normality of the quantitative variables was tested
using the Kolmogorov–Smirnov test. All variables presented
normal distribution. The difference between the proportions
was evaluated by the Fisher Exact test and for comparison
of the means according to the PG-SGA categories. To verify
the correlation between continuous variables, Pearson’s cor-
relation was used. The correlation coefficients may vary
from -1 to +1 and be categorized as weak (r <0.3), moder-
ate (r = 0.3–0.7), or strong (r> 0.7)20. Multiple linear re-
gression analysis (stepwise method) was applied to deter-
mine which independent variables were associated with the
PG-SGA score (dependent variable). The data were analyzed
using SPSS 21.0 software. A significance level of 5.0% was
adopted for all tests.
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RESULTS

Seventy-six patients were admitted to the study. Of these, six
patients were excluded because they presented data inconsis-
tency. Thus, the sample consisted of 70 patients, with 51.4%
(36) males and 55.7% (39) adults, with a mean age of 55.0 ±
16.6 years. Cancer of the gastrointestinal tract (GIT) was the
most prevalent, affecting 48.6% (34) of patients. Other diag-
noses (7.10%; n = 5) were thymus, mediastinal, and ocular
neoplasms. According to the BMI classification, 57.1% (40)
were diagnosed in eutrophy. No significant differences were
found between the variables cited and the nutritional status ac-
cording to PG-SGA. The percentage of weight loss and nutri-
tional risk increased concomitantly with worsening nutritional
status (p <0.001). The nutritional risk from the PG-SGA score
(≥ 9 points) was identified in 61.4% (43) of patients (Table 1).

Figure 1 presents the nutritional status and the need for
nutritional intervention obtained by PG-SGA. Among those
evaluated, 95.7% (67) presented suspicion or some degree of
malnutrition (B + C) according to the PG-SGA classification.
According to the total score, the majority of patients, 91.4%
(60), presented a need for nutritional intervention at hospital
admission (≥ 4 points).

Correlations between PG-SGA score and anthropometric
variables are described in Table 2. Significant, but weak, cor-
relations were found between PG-SGA and BMI (p = 0.019);
inverse, significant, and moderate correlations were found
with the current weight (p = 0.011), AC (p = 0.002), CC (p =
0.019), TSF (p<0.001), and TAPM (p=0.012); and a signifi-
cant and moderate correlation was found with % weight loss
(%WL) at one month (p <0.001).

The results of the multiple linear regression are shown in
Table 3. The %WL, TSF, and BMI variables remained in the fi-
nal model, accounting for 51.4% of the PG-SGA score. The
%WL was the variable that most influenced the score, indi-
cating that the higher the weight loss, the higher the score.

DISCUSSION

PG-SGA and its PG-SGA score were able to identify malnu-
trition, nutritional risk, and the need for nutritional interven-
tion in cancer patients at hospital admission. When evaluat-
ing the nutritional state in different dimensions, this
instrument allows fast and accurate results and consequent
early nutritional and clinical interventions by the multidiscipli-
nary team.

The high prevalence of malnutrition, from the categories of
PG-SGA; the nutritional risk; and the need for nutritional in-
tervention obtained from their scores found in this study cor-
roborate with different studies9, 10, 14, 21, 22 and are possibly
based on previous malnutrition, since they were evaluated in
a public tertiary hospital.

Santos et al.21 evaluated the elderly with different cancers
and found 43.8% with some degree of malnutrition (B or C)
in the PG-SGA categories, and 47.9% had a score ≥9 points.
Bauer et al.9, with a sensitivity of 98.0% and a specificity of
82.0%, compared to the Global Subjective Assessment (ASG),
found a 53.0% risk of malnutrition (score ≥9 points) by PG-
SGA in a population with different cancers. In women with gy-
necological cancer, malnutrition in different degrees (B + C)
was present in 53.5% according to PG-SGA14.

In the study by Silva et al.22 79.4% presented a score ≥9
points, required critical intervention and symptom control. All
these studies reinforce the advantages, viability, and capacity
of the PG-SGA, either by the use of its categories or by the
use of the score, making possible, in addition to nutritional
assessment, nutritional risk screening and indication and
monitoring of an appropriate intervention for each patient8.

In this context, the use of the PG-SGA score can be used
as an objective and effective measure to demonstrate and
monitor the outcome of the nutritional intervention weekly,
which becomes more difficult with the use of categories
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Figure 1. Nutritional diagnosis and indication of nutritional intervention obtained by the Patient-Generated Subjective Global
Assessment.
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Table 1. Characteristics of the sample according to nutritional status obtained by Patient-Generated Subjective Global Assessment.

Variable
PG-SGA

Total A B C p value

Age (years)

Mean (SD) 55.0 ± 16.6 48.0 ± 15.0 55.5 ± 17.0 53.0 ± 16.5 0.669

Sex n (%) n (%) n (%) n (%)

Male 36 (51.4) 1 (2.8) 14 (38.9) 21 (58.3) 0.380

Female 34 (48.6) 2 (5.9) 18 (52.9) 14 (41.2)

Life Stage

Adult 39 (55.7) 2 (5.1) 17 (43.6) 20 (51.3) 0.920

Elderly 31 (44.3) 1 (3.2) 15 (48.4) 15 (48.4)

Location of the tumor

Gastrointestinal tract 34 (48.6) - 17 (50.0) 17 (50.0) 0.385

Hematological 12 (17.1) 1 (8.3) 4 (33.3) 7 (58.3)

Pancreas 9 (12.9) - 4 (44.4) 5 (55.6)

Lung 6 (8.60) 1 (16.7) 3 (50.0) 2 (33.3)

Hepatobiliary 4 (5.70) 1 (25.0) 1 (25.0) 2 (50.0)

Others* 5 (7.10) - 3 (60.0) 2 (40.0)

Body Mass Index

Low weight 8 (11.4) 1 (12.5) 3 (37.5) 4 (50.0) 0.158

Eutrophy 40 (57.1) 13 (32.5) 14 (35.0) 13 (32.5)

Overweight 22 (31.4) 12 (54.5) 7 (31.8) 3 (13.6)

%Weight loss

Without loss 10 (14.3) 2 (20.0) 8 (80.0) - < 0.001*

< 10.0% 37 (52.8) 1 (2.7) 19 (51.4) 17 (45.9)

≥ 10.0% 23 (32.9) - 5 (21.7) 18 (78.3) 

Scored PG-SGA 

Without nutritional risk (< 8 points) 27 (38.6) 3 (11.1) 19 (70.4) 5 (18.5) < 0.001** 

With nutritional risk (≥ 9 points) 43 (61.4) - 13 (30.2) 30 (69.8) 

ANOVA*; Fisher Exact test**; PG-SGA: Patient-Generated Subjective Global Assessment.



only13,23,24. Early identification of nutritional risk and malnu-
trition in cancer patients, especially at hospital admission, has
the important purpose of reversing or improving the clinical
nutritional prognosis through individualized intervention, with
the possibility of reducing hospitalization time and morbidity
and mortality, as well as improving tolerance to treatment and
quality of life in this group8,13,25.

In addition, PG-SGA specifically addresses symptoms of nu-
tritional impact that are routinely present in cancer patients
and detects small variations in nutritional status through the
percentage of weight loss by affect food intake26. Weight loss
has been associated with reduced survival and worsening of
nutritional status in this group of patients23. Our findings
showed that weight loss was the variable that most influ-
enced the PG-SGA score and, therefore, reinforced the valid-
ity of this method at hospital admission.

Pinho et al.26 showed that the presence of more than 3 nu-
trition impact symptoms were independent factors associated
with the malnutrition, and almost half of the patients (45.8%)
required critical nutritional intervention/symptom manage-
ment (score ≥9 points).

It was also observed that the great majority of the patients
presented eutrophy and overweight by BMI, even though
they were classified as malnourished by PG-SGA, a condition
that also influenced the results of multiple regression. Other
studies have already pointed out the fragility of BMI in iden-
tifying malnutrition and loss of muscle mass in cancer pa-
tients, most of whom remain eutrophic despite high weight
loss22,23,27.

The correlation between the score obtained by PG-SGA and
the anthropometric variables shows the reduction of muscle
mass and the presence of common malnutrition in cancer pa-
tients22,27. The PG-SGA score has been adopted as a nutri-
tional evaluation parameter because it presents a high degree
of inter-rater reproducibility and high sensitivity and speci-
ficity when compared to other validated instruments in nutri-
tional status evaluation2,14,26.

The PG-SGA and its score were efficient in identifying mal-
nutrition and nutritional risk, indicating the need for nutri-
tional intervention, having been considered the preferred
method in the diagnosis of malnutrition in cancer pa-
tients7,10,14,26,28. 

Among the limitations of this study is the non-evaluation
of tumor staging and the presence of metastasis, situations
associated with worsening nutritional status. However, as a
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Table 2. Mean and correlation between the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment and anthropometric variables.

Variable (n=70) Mean (SD) CI 95% r p value

Actual weight 62.3 ± 1.90 61.45 – 69.10 - 0.303 0.011*

% WL (1 mês) 9.0 ± 0.90 10.88 – 8.40 0.650 <0.001**

BMI (kg/m2) 24.40 ± 0.52 23.40 – 25.50 - 0.280 0.019*

AC (cm) 27.94 ± 0.58 26.77 - 29.10 - 0.371 0.002**

CC (cm) 34.40 ± 0.35 33.49 -35.30 -0.300 0.013*

TSF (mm) 14.38 ± 0.76 12.85 - 15.91 -0.424 <0.001**

TAPM (mm) 16.06 ± 0.64 14.77 - 17.35 - 0.300 0.012*

AMC (cm) 23.42 ± 0.48 22.46 - 24.40 - 0.223 0.064

CAMA (cm2) 36.61± 1.75 33.10 - 40.11 - 0.185 0.125

%WL: % weight loss; BMI: Body Mass Index (kg/m²); AC: Arm Circumference (cm); CC: Calf Circumference (cm); CI: Confidence interval; TSF:
Triceps Skin Fold (mm); AMC: Arm Muscle Circumference (cm); CAMA: Corrected Arm Muscle Area (cm²); TAPM: thickness of the adductor po-
llicis muscle. * Pearson's correlation, *p<0.05; ** p<0,001.

Table 3. Multiple linear regression for the dependent variable
Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment.

Scored PG-SGA

ββ Standard error P

%WL 0.650 0.081 <0.001 

TSF (mm) -0.434 0.128 0.001 

BMI (kg/m2) 0.335 0.192 0.016 

R2= 0,514; WL: Weight loss; TSF: Triceps Skin Fold; BMI: Body Mass
Index.



strong point, this study indicated evaluation within 48 hours
of hospital admission, which allows the early intervention of
these patients and meets one of the objectives of this in-
strument.

CONCLUSION

PG-SGA and its score were able to efficiently identify mal-
nutrition at its different stages, as well as the need for nu-
tritional intervention at hospital admission. The PG-SGA
score correlated well with objective measures of nutritional
status. The use of PG-SGA should be encouraged in clinical
practice and at hospital admission, as it allows for different
evaluations in a single instrument, besides analyzing char-
acteristic alterations of the cancer patient. The numerical
score allows the rapid screening of patients with nutritional
intervention for reducing complications and malnutrition
during hospital stay.
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RESUMO

Introdução: O consumo elevado de alimentos calóricos,
como cereais refinados, óleos, açúcares e o sedentarismo po-
dem contribuir para o surgimento de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) e lesões na cavidade oral, sendo ne-
cessária a criação de um instrumento específico que associe
a dieta e a ocorrência da doença.

Objetivos: Desenvolver um Questionário Alimentar quan-
titativo para pacientes com lesão oral (QFA-LO).

Métodos: Estudo transversal, com abordagem metodoló-
gica, onde foram utilizados 42 recordatórios de 24 horas em
duplicata (dia típico e atípico) de pacientes com lesão oral, de
ambos os sexos, com idade de 20 a 72 anos. Foram elabora-
das duas listas para composição do QFA (I- recordatório
24 horas; II- Alimentos antioxidantes). Os alimentos foram di-
vididos conforme o Novo Guia Alimentar para a População
Brasileira (2014) em alimentos in natura ou minimamente
processados, processados e ultraprocessados. As colunas fo-
ram divididas em: lista de alimentos; periodicidade; frequên-
cia; medidas caseiras e porção média.

Resultados: Foram definidos 58 itens alimentares fon-
tes de antioxidantes para compor o instrumento. A vitamina

A esteve presente em 92% dos alimentos. Os alimentos in
natura ou minimamente processados foram os mais consu-
midos (67%), seguido dos ultraprocessados (19%) e pro-
cessados (14%). Os entrevistados apresentaram feijão
e arroz como os alimentos mais consumidos, com 93% e
84%, respectivamente.

Discussão: A literatura mostra que o QFA é um instru-
mento de avaliação do consumo alimentar de fácil aplicação
e que merece cuidado durante o seu desenvolvimento para
não o tornar longo e cansativo. O ideal é que seja específico
para a população-alvo, diminuindo a suscetibilidade ao erro e
dando maior credibilidade ao estudo.

Conclusão: O QFA foi elaborado com a inclusão dos itens
alimentares antioxidantes mais relevantes a população com
lesão oral e nordestina.

PALAVRAS-CHAVES

Inquéritos e Questionários. Antioxidantes. Saúde Bucal.

ABSTRACT

Introduction: High consumption of caloric foods such as
refined cereals, oils, sugars and sedentary lifestyle may con-
tribute to the development of chronic noncommunicable dis-
eases (DCNT’s) and lesions in the oral cavity, and it is neces-
sary to create a specific instrument that associates diet and
the occurrence of the disease.

Objectives: To develop a quantitative food questionnaire
for patients with oral lesions (FFQ-LO).
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Methods: A cross-sectional study with a methodological
approach where 43 24-hour reminders were used in duplicate
(typical and atypical day) of patients with oral lesions, of both
sexes, aged 20 to 72 years. Two lists were prepared for QFA
composition (I- 24-hour recall; II- Antioxidant foods). Food
was divided according to the New Food Guide for the Brazilian
Population (2014) in fresh or minimally processed, processed
and ultraprocessed foods. The columns were divided into:
food list; Frequency; frequency; home measures and medium
portion.

Results: 58 food items were defined as sources of an-
tioxidants to compose the instrument. Vitamin A was present
in 92% of foods. In natura or minimally processed foods
were the most consumed (67%), followed by ultraprocessed
(19%) and processed (14%). The interviewees presented
beans and rice as the most consumed foods, with 93% and
84%, respectively.

Discussion: The literature shows that the FFA is an in-
strument for assessing food consumption that is easy to ap-
ply and deserves careful care during its development so as
not to make it long and tiring. Ideally, it should be specific to
the target population, reducing susceptibility to error and giv-
ing more credibility to the study.

Conclusion: The QFA was elaborated with the inclusion of
the most relevant antioxidant food items in the population
with oral and northeastern lesions.

KEYWORDS

Surveys and Questionnaires. Antioxidants. Oral Health.

INTRODUÇÃO

O Brasil tem passado por uma transição nutricional, mar-
cada por alterações no estilo de vida, como aumento do se-
dentarismo e mudança no padrão alimentar que refletem di-
retamente na saúde e qualidade de vida das pessoas. Com
isso, observa-se que problemas relacionados a saúde bucal
afeta grande parte da população e estão associados a uma
má alimentação, marcada por uma dieta rica em gorduras,
açúcares, sódio e pobre em frutas e hortaliças1,2.

Sabe-se que uma má alimentação consiste em um fator de
risco para várias doenças crônicas, bem como para doenças
bucais. Diante disso, consumir alimentos com baixo teor de
açúcares, ricos em fibras e que exigem mastigação são alia-
dos na prevenção dessas doenças, principalmente a cárie. O
consumo diversificado de frutas e verduras é indicado para
compor uma dieta variada e rica em nutrientes antioxidantes,
como vitamina A, C e E, por inibir, potencialmente, o cresci-
mento de lesões orais3. Vale ressaltar que, após a industriali-
zação, houve um maior consumo de alimentos mais cariogê-
nicos, como açúcares e farinha, contribuindo para altos
índices de cárie4.

A investigação entre a dieta e a ocorrência da doença re-
quer um método de avaliação do consumo alimentar que as-
socie a ingestão alimentar de uma população alvo com as va-
riáveis avaliadas. Para isso, não há um padrão ouro, sendo
necessária uma análise cautelosa para contemplar o melhor
método, pois esta escolha deve ser fundamentada no objetivo
do estudo, nos dados existentes, na população alvo, nos ali-
mentos e nos nutrientes de interesse5.

Existem diversos métodos para avaliação do consumo ali-
mentar, sendo o Questionário de Frequência Alimentar (QFA)
apontado como um inquérito de grande relevância em estu-
dos epidemiológicos, pois classifica de acordo com os padrões
alimentares existentes e evidencia fatores como a cultura, a
religião, a sazonalidade e as condições socioeconômicas. Esse
instrumento possui baixo custo, fácil e rápida aplicação e é
utilizado de forma adaptada para várias populações. No en-
tanto, possui algumas limitações, como dependência de me-
mória e menor acurácia na quantificação da ingestão, pois
utiliza medidas predefinidas, podendo superestimar ou su-
bestimar uma porção alimentar6.

Suas limitações podem ser minimizadas quando há a cria-
ção de um instrumento específico para cada população-alvo,
diminuindo a suscetibilidade ao erro e dando maior credibili-
dade ao estudo6-8. Dessa forma, resolveu-se estudar o con-
sumo alimentar de pacientes com lesão oral, pois existem
poucos instrumentos específicos e nenhum direcionado para
essa população.

OBJETIVO

Desenvolver um Questionário de Frequência Alimentar
quantitativo para pacientes com Lesão Oral (QFA-LO).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal com abordagem metodo-
lógica e faz parte de um subprojeto de um projeto de pesquisa
intitulada ‘’Plano Alfa-Saúde: Aplicação dos Pressupostos do
Letramento em Saúde e da Formação de Navegadores na
Capacitação de Equipes do SUS’’.

O estudo utilizou o banco de dados coletados no Hospital
Geral de Fortaleza (HGF) para o desenvolvimento do QFA, onde
estudantes de nutrição que foram previamente capacitados
aplicaram 2 recordatórios de 24 horas em 166 pacientes, de
ambos os sexos, que buscavam atendimento no ambulatório
do hospital, de janeiro a agosto de 2015, e que concordaram
em participar da pesquisa. Destes, apenas 42 pacientes, que
apresentavam lesão oral, foram avaliados para elaboração do
QFA, sendo o restante da amostra excluída pois buscavam o
atendimento por profilaxia, cirurgia de trauma ou cirurgia or-
tognatia, não possuindo relação direta com a alimentação.

A construção do Questionário de Frequência Alimentar para
Pacientes com Lesão Oral -QFA-LO envolveu a elaboração de
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duas listas de alimentos. Sendo a primeira lista, a partir dos
dois recordatórios alimentar de 24 horas (um do dia da se-
mana e outro do final de semana), e a segunda lista baseada
na composição bioquímica dos alimentos, elaborada a partir
da Tabela de Composição dos Alimentos – TACO (2011)9 e II-
Phillipi (2013)10.

Na primeira lista foram selecionados os alimentos consumi-
dos pelos indivíduos, desconsiderando a repetição dos ali-
mentos. Ou seja, mesmo com o consumo do mesmo alimento
nos dois dias e/ou mais refeições, foi contabilizado de forma
unitária por paciente.

A segunda lista foi elaborada seguindo o proposto por
Fisberg et al. (2005)11. Alimentos fontes de vitamina A, C e se-
lênio foram analisados pela TACO (2011)9 e alimentos fontes
de zinco e vitamina E foram analisados pela II – Phillipi
(2013)10. Posteriormente, foi realizada uma interseção entre
essas duas tabelas e agrupamento para que os alimentos não
se repetissem, além da exclusão de alimentos que não são tí-
picos da cultura nordestina, como xinxim de galinha, alcarávia,
aspargo, catalonha, caviar, damasco, tornando o instrumento
mais específico, uma vez que o público analisado apresentou
cultura diferente em relação às outras regiões do Brasil.

Considerou-se como alimentos fontes em vitaminas anti-
oxidantes aqueles que em 100 gramas, apresentassem um
teor maior ou igual que 7,5% da sua recomendação segundo
Dietary Reference Intake (DRI)12,11; e alimentos fontes em
minerais antioxidantes aqueles que em apresentassem um
teor maior ou igual que 15% da sua DRI12,11.

Para elaboração da lista dos alimentos que desenvolvesse o
QFA-LO (APÊNDICE C) foi realizada uma nova interseção com
os alimentos antioxidantes encontrados nos recordatórios de
24 horas e os encontrados pelas tabelas de composição nu-
tricional. Além disso, para a composição da lista final, foram
acrescentados alimentos fonte em antioxidantes que apare-
ceram apenas nas tabelas de composição nutricional, consi-
derando os fatores como sazonalidade e costumes, como al-
face, melancia, abacate, castanha e ciriguela.

Para organização do QFA-LO, os alimentos foram agrupa-
dos em Alimentos in natura ou minimamente processados;
Alimentos processados e Alimentos ultraprocessados, se-
guindo a classificação do Guia Alimentar para a População
Brasileira (2014)2. Além da coluna com a lista de alimentos,
definiu-se mais 4 colunas: I. Periodicidade; II. Frequência de
consumo; III. Porção média; IV: Tamanho da porção consu-
mida. Ressalta-se que o questionário é composto por per-
guntas fechadas, onde a pessoa tem opções já prestabeleci-
das para responder.

A periodicidade com que cada paciente consumia determi-
nada porção média foi classificada em nenhum consumo (N)
até dez vezes o consumo de acordo com a frequência e esta foi
definida como diária (D), semanal (S), mensal (M) e anual (A).

As porções médias e medidas caseiras de cada alimento fo-
ram encontradas a partir da maior frequência das quantida-
des referidas e medidas caseiras listadas pelos entrevistados
nos recordatórios de 24 horas. Após a definição da porção
média, definiu-se a porção pequena, grande e extragrande,
onde a porção pequena correspondeu a ½ da porção média;
a porção grande correspondeu a porção média mais 50% da
mesma; e a extragrande correspondeu a duas porções mé-
dias (APÊNDICE C).

O estudo respeitou as exigências éticas de acordo com a
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do
Conselho Nacional de Saúde. Assim sendo, o projeto foi en-
caminhado à Plataforma Brasil, com vista à aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Estadual do
Ceará (UECE) e do HGF, com aprovações de números
34570314.2.0000.5534 e 34570314.2.3001.5040, respecti-
vamente.

Todas as pessoas que participaram do estudo receberam
informações sobre a pesquisa e sanaram eventuais dúvidas.
Foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) para todos os participantes do estudo.
Somente após a assinatura deles, a pesquisadora foi autori-
zada a obter os dados relativos ao estudo.

RESULTADOS

Para melhor compreensão acerca do perfil sociodemográ-
fico dos participantes do estudo foi realizada análise descri-
tiva de tabelas, a fim de encontrar possíveis padrões nos da-
dos coletados, além de facilitar o entendimento.

De acordo com a Tabela 1, a população estudada foi com-
posta por 42 pacientes com lesão oral, que variavam de 20 a
72 anos, e a idade média encontrada foi de 41 (1,9) anos. A
maioria dos pacientes era do sexo feminino (32; 73,8%), pos-
suía o ensino médio incompleto (22; 52,4%) e ensino médio
completo (20; 47,6%).

A renda média foi de 2,21 e desvio padrão de 0,24 salários
mínimos, apenas 12 (28,6%) fumavam e 21 (50%) bebiam.
Observou-se a prevalência de 50% de excesso de peso na
amostra estudada (IMC ≥ 25 kg/m²). Em relação a circunfe-
rência da cintura, 20 pacientes (47,6%) apresentaram risco
cardiovascular.

Após a análise dos 43 recordatórios de 24h em duplicata,
foram encontrados 89 itens alimentares e apenas 54 foram
escolhidos para compor o QFA-LO, por serem fonte de anti-
oxidantes. Foram adicionados 5 alimentos na lista, alface, me-
lancia, abacate, castanha e ciriguela, utilizando como critério
de inclusão a sazonalidade e os hábitos culturais. Na Tabela 2
de antioxidantes, desenvolvida a partir da TACO (2011)9 e
Phillipi (2013)10, foram encontrados 242 alimentos, sendo que
a vitamina A foi encontrada em 92 (38%) alimentos e o selê-
nio em 12 (5%) alimentos.
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Já a Tabela 3 demonstra que a lista final do QFA-LO foi es-
truturada com 58 itens alimentares fontes de nutrientes anti-
oxidantes (APÊNDICE C), com a maior prevalência na classi-
ficação de alimentos in natura ou minimamente processados
(38; 67%), seguidos dos ultraprocessados (11;14%) e pro-
cessados (8; 19%).

Levando em consideração os alimentos mais consumidos
pelos pacientes, observou-se, na Tabela 4, que o arroz e fei-
jão foram os mais relatados 40 (93%) e 36 (84%), respecti-
vamente.
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Tabela 1. Características sociodemográficas, antropométricas e
de estilo de vida de portadores de lesão oral atendidos em setor
de referência de odontologia de Fortaleza, Ceará, 2016.

Variáveis
Portadores

de lesão oral

Idade (média) 41 (1,9)

Sexo (n/%)

Feminino 32 (73,8%)

Masculino 11 (26,2%)

Escolaridade (n/%)

< Ensino Médio Completo 22 (52,4%)

>Ensino Médio Completo 20 (47,6%)

Renda (média) 2,21 (0,24)

Consumo de cigarro (n/%)

Não fuma 30 (71,4%)

Fuma/ Fumava 12 (28,6%)

Consumo de bebidas alcoólicas (n/%)

Não bebe 21 (50,0%)

Bebe/ Bebia 21 (50,0%)

Estado Nutricional (n/%)

Sem excesso de peso 21 (50,0%)

Com excesso de peso 21 (50,0%)

Classificação Circunferência da Cintura (n / %)

Sem risco 22 (52,4%)

Com risco 20 (47,6%)

Total 42

Fonte: CORDEIRO (2017)13.

Tabela 2. Alimentos fontes de nutrientes antioxidantes segundo
Tabela de Composição dos Alimentos (TACO) e Tabela da Sônia
Tucunduva Phillipi. Fortaleza, 2018.

Nutrientes N %

Vitamina A 92 38

Vitamina E 58 24

Vitamina C 44 18

Zinco 36 15

Selênio 12 05

Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 4. Distribuição dos alimentos de acordo com frequência
de consumo entre os participantes com lesão oral, atendidos em
setor de referência de odontologia de Fortaleza, Ceará, 2016.

Alimentos N %

Arroz 40 93

Feijão 36 84

Pão 35 81

Café 33 77

Frango 29 67

Leite 29 67

Margarina/manteiga 28 65

Suco Natural 22 51

Carne Bovina 21 49

Macarrão 19 44

Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 3. Distribuição qualitativa dos alimentos do QFA-LO, se-
gundo a classificação dos alimentos conforme o Guia Alimentar
para a População Brasileira (2014). Fortaleza, 2018.

Classificação N %

Alimentos in natura ou minimamente processados 39 67

Alimentos processados 8 14

Alimentos ultraprocessados 11 19

Fonte: Elaborada pela autora.



DISCUSSÃO

De acordo com Botelho, Vieira e Pedro (2010)14, a preva-
lência de lesão oral é mais significativa em mulheres, repre-
sentando cerca de 79%, dados que vão de acordo com os
achados desta pesquisa. Sousa e Rosa (2005)15 justificam a
alta hegemonia pelo estresse emocional em mulheres relacio-
nados ao nível de exacerbação da doença e ansiedade. Com
relação à idade, o estudo de Ghizoni (2012)16 realizado com
pacientes com lesão oral da clínica de Estomatalogia da
Unisul, mostrou média de 44,12 anos, corroborando com os
valores do presente artigo.

A escolaridade torna-se fundamental na saúde bucal, pois
quanto maior o grau de conhecimento, melhor a percepção e
cuidado bucal e menor a necessidade de tratamento17.
Segundo Baldani et al. (2010)18, a baixa renda familiar men-
sal teve influência direta na frequência dos atendimentos re-
ferentes à saúde bucal, refletindo no edentulismo e conse-
quentemente, na qualidade de vida das pessoas.

De acordo com Carvalho et al. (2010)7, o QFA é um instru-
mento importante para avaliação do consumo alimentar. No
entanto, necessita-se de cuidado para não se tornar um ins-
trumento longo e cansativo. Fisberg, Marchioni e Collucci
(2009)19 mencionaram a praticidade do instrumento quando
comparado a outros, pois possui baixo custo e não altera o
padrão de consumo, ressaltando também que este não é in-
dicado quando busca-se aferir quantitativamente o consumo
de nutrientes. Deve-se buscar vantagens e desvantagens de
acordo com o objetivo clínico, além da interpretação dos re-
sultados obtidos para escolha do melhor método.

A aplicação prévia do recordatório de 24 horas está de
acordo com o proposto por diversos autores7,20,21. O recorda-
tório foi utilizado como forma de inquérito para investigação
do consumo de alimentos e bebidas durante um período de
24 horas, considerando um dia típico e atípico, não esque-
cendo de determinar a quantidade e porções dos alimentos,
bem como sua medida caseira, além de detalhamento de ho-
rário e local para que nenhum alimento fosse omitido21.

Achados na literatura indicam que os autores variam bas-
tante em relação à quantidade de itens alimentares encon-
trados para composição do seu QFA. Machado et al. (2012)20

com 120 alimentos em população de adultos. Carvalho et al.
(2010)7 possuíam em seu estudo 77 itens alimentares para
graduandos. Giovanelli et al. (2013)22 sugerem uma lista que
varia de 50 a 100 itens alimentares. Ressalta-se que o QFA
avalia o hábito alimentar e uma lista reduzida de alimentos
torna-o mais útil para identificações de padrões alimentares
e, consequentemente, do risco de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT’s), o que facilita na definição de reco-
mendações nutricionais para a população20.

No estudo de Camilo et al. (2016)8, os itens alimentares fo-
ram distribuídos em sete categorias de consumo (nunca; me-

nos de uma vez ao mês; de uma a três vezes ao mês; uma
vez por semana; de duas a quatro vezes por semana; uma
vez ao dia; e duas ou mais vezes ao dia). Já no nosso estudo,
as categorias foram distribuídas em nunca até dez vezes com
a frequência diária, semanal, mensal ou anual, objetivando
coletar resultados mais precisos.

Segundo Turek et al. (2017)23, os antioxidantes vêm ga-
nhando destaque devido ao seu potencial inibitório de efei-
tos deletérios dos radicais livres sobre o organismo.
Carotenoides, flavonoides e vitamina E são alguns exem-
plos de substâncias que impedem os danos causados por
radicais livres nas membranas das células e no orga-
nismo24. Destaca-se que a vitamina A e C apresentaram-
se mais frequentes nos alimentos presentes nas tabelas de
composição nutricional, podendo ser mais facilmente ad-
quiridas pela população em geral.

Segundo o Guia da População Brasileira (2014)2, há a abor-
dagem de alimentos em 3 classificações, como alimentos in
natura ou minimamente processados, alimentos processados
e alimentos ultraprocessados, sendo diferenciados em relação
a recomendação da quantidade da ingestão média diária e o
método de processamento.

O Guia2 aborda e explica que alimentos in natura são aque-
les alimentos naturais, de origem animal ou vegetal, sem pas-
sar por processamento, como carne ou fruta. Já o alimento
minimamente processado, é o alimento in natura que passou
por alguma alteração simples, como o leite pasteurizado.
Alimentos processados são alimentos industrializados com
adição de sal e açúcar para aumentar o tempo de prateleira
e a palatabilidade, podendo ser representado por queijos e
pães. Por fim, alimentos ultraprocessados são aqueles ali-
mentos que passam por diversas técnicas de fabricação com
acréscimo de sal, açúcares, sintetizantes e aromatizantes,
tendo como exemplo o biscoito recheado e refrigerante.

Os alimentos in natura ou minimamente processados re-
presentaram o maior percentual de consumo (69,5%) no es-
tudo de Louzada et al. (2015)25 realizado com brasileiros
maiores de 10 anos de idade, semelhante ao valor encontrado
no presente estudo (67%). Considera-se esses alimentos os
mais relevantes na alimentação brasileira, como carnes ver-
melhas, frutas, vegetais e alguns cereais, destacando que as
frutas e vegetais contribuem para o maior aporte de antioxi-
dantes dentro de uma dieta com efeitos benéficos na saúde,
prevenindo radicais livres e doenças degenerativas26.

Com relação aos alimentos ultraprocessados, foi encon-
trado percentual de 21,5% no estudo de Louzada et al.
(2015)25, sendo evidenciado nesses alimentos alto teor de
gordura saturada, gorduras trans, sódio e o baixo teor de fi-
bras, proteína e potássio quando comparado ao in natura ou
minimamente processado. Esse valor foi próximo ao do nosso
estudo, com ultraprocessados representando percentual de
19% e os processados 14%.
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Segundo Leal et al. (2010)27, o consumo de feijão deve ser
priorizado na alimentação devido ao alto valor nutritivo por
ser fonte de proteínas, ferro, ácido fólico e por fazer parte da
cultura brasileira. Em Louzada et al. (2015)25, feijão e arroz
representaram os alimentos mais consumidos pelas pessoas,
representando 1/5 da kcal do dia. Resultados semelhantes fo-
ram observados no nosso estudo, onde tais alimentos desta-
caram também primeiros lugares.

Já Defante et al. (2015)28, com o objetivo de analisar a
alimentação de famílias de baixa renda brasileiras, trouxe-
ram em seu estudo a escolha dos alimentos com relação a
identidade cultural do Brasil, sendo o arroz e o feijão os ali-
mentos frequentemente mais consumidos pela população de
baixa renda, constituindo os principais alimentos da dieta. A
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009, confirma
os achados e traz os percentuais do arroz (84%) e do feijão
(72,8%), aproximando-se dos valores encontrados nesse
estudo.

CONCLUSÃO

Desse modo, foi possível desenvolver o questionário de fre-
quência alimentar quantitativo para pacientes com lesão oral
e perceber a composição da alimentação desta população,
sendo caracterizada por alimentos in natura ou minimamente
processados e pelo consumo mais frequente de arroz e feijão.

O estudo facilitou o desenvolvimento de um instrumento
de avaliação do consumo alimentar associado com nutrien-
tes antioxidantes que poderá ser validado e utilizado para o
público-alvo.

LIMITAÇÕES

Uso do Recordatório de 24 horas que apresenta suas falhas
em retratar o consumo da população, mas que foi utilizado
em duplicata e, assim, minimizou-se a falha, obtendo-se
maior chance de apreciamento dos alimentos consumidos.
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RESUMEN

Objetivo. Determinar la relación entre el desarrollo motor
y el estado nutricional en niños de 0 a 5 años de la etnia
Kankuamo.

Materiales y métodos. Investigación de enfoque cuanti-
tativo con diseño de tipo transversal analítico, la población es-
tuvo constituida por 135 niños de 0 a 5 niños de la etnia
Kankuama, de los cuales se obtuvo una muestra no probabi-
lística por selección intencionada que cumplía con los criterios
de inclusión y exclusión, Para la evaluación del desarrollo mo-
tor se utilizó la escala abreviada del desarrollo, para estable-
cer el estado nutricional se utilizó la evaluación antropomé-
trica.

Resultados y Discusión: los datos obtenidos del estudio
correspondieron a 135 niños de la etnia Kankuama de los cua-
les el 54% correspondían al género femenino y el 60% al gé-
nero masculino, las edades oscilaron entre los 49 y 71 meses
con un 29,6%, en los resultados de la escala abreviada del
desarrollo la población se encuentra en medio con un 45,2%,
seguido del grupo medio alto con un 27,4%, en tercer lugar
se encuentra el grupo alerta con 25,2% y solo un 2,2% se en-

cuentra en alto, en cuanto al estado nutricional el 16,3% se
encuentra en desnutrición aguda severa, el 31,9 en desnutri-
ción aguda moderada, el 21,5 en desnutrición aguda y un
14,1% en sobrepeso.

Conclusión. Existe relación entre el estado nutricional y el
desarrollo motor de los niños de 0 a 5 años de la etnia
Kankuama, las pruebas estadísticas resultaron positivas para
asociación fuerte, esto se relaciona con diferentes factores
entre estos que el pueblo Kankuamo ha tenido cambios cul-
turales y ha adoptado un estilo de vida más globalizado de-
bido a todo el proceso de violencia que tuvo que padecer, así
mismo se le suma la falta de educación sobre la importancia
de los alimentos, suplementos y medicamentos que el niño
debe consumir.

PALABRAS CLAVES

Grupos étnicos, niños, malnutrición infantil, terapia física,
desarrollo infantil.

ABSTRACT

Objective. To determine the relation between the motor
development and the nutritional state in children of 0 to 5
years of the Kankuamo ethnic group.

Materials and methods. Investigation of quantitative ap-
proach with design of analytical cross-sectional type, the pop-
ulation was constituted by 135 children of 0 5 children of the
Kankuama ethnic group from who a no probabilistic sample
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by deliberate selection was obtained that fulfilled the inclusion
criteria and exclusion, For the evaluation The anthropometric
evaluation of the motor development was used to develop the
state of the art.

Results and Discussion: the collected data of the study
corresponded to 135 children of the Kankuama ethnic group
of who 54% corresponded to the feminine and 60% to the
masculine, the ages oscillated between the 49 and 71 months
with a 29.6%, in the results of a EAD the population is in the
middle with a 45.2%, followed by the average group with a
27.4%, thirdly the alert group with 25.2% and single to 2.2%
are in stop, as far as the nutritional state 16.3 % is in severe
acute undernourishment, the 31.9 in moderate acute under-
nourishment, the 21.5 in acute undernourishment and a
14.1% in overweight.

Conclusion. Relation between the nutritional state exists
and the motor development of the children of 0 to 5 years of
the Kankuama ethnic group, the statistical tests were positive
for strong association, this is related to different factors be-
tween which the Kankuamo town has had cultural changes
and has adopted a globalized style of life more due to the
process of violence that it had to suffer, also adds the lack of
education on the importance of foods, supplements and med-
icines to him that the boy must consume.

KEYWORDS

Ethnic groups, Child, Infant Malnutrition, Physical Therapy,
Infant Development.

INTRODUCCIÓN

El pueblo Kankuamo es conocido como los guardianes del
equilibrio del mundo, residen al norte de Colombia, y com-
parten aspectos culturales con etnias que cohabitan en las
regiones cercanas como lo son Kaggabba, Iku y Wiwa. Sus
costumbres y cultura se han visto debilitadas debido al con-
tacto y colonización española, sin embargo ha iniciado un
proceso de reivindicación étnica, pervivencia cultural y re-
sistencia pacífica.

En el Departamento de Cesar, habitan ocho etnias indíge-
nas, que representan el 4,87% de la población total del César
con 56.900 habitantes, son el segundo grupo indígena con
más habitantes 14,000 personas, este comparte la cultura y
la tradición con los demás pueblos que cohabitan la sierra ne-
vada de Santa Marta, según su cosmología cada uno repre-
senta “una pata de la mesa” conformada por la sierra nevada
con un 4,3% (1.378.884 personas, DANE, Censo General
2005) de la población total de Colombia1.

Teniendo en cuenta lo anterior, los niños indígenas están in-
fluenciados por distintos factores que afectan de manera pos-
itiva y negativa el proceso de maduración general del organ-
ismo, dentro de ellos encontramos factores biológico,

ambientales, sociales, culturales, políticos entre otros. Unos
de los factores ambientales que influencian el desarrollo es el
estado nutricional, comprometiendo áreas del desarrollo psi-
comotor desde el coeficiente intelectual hasta el desarrollo
muscular, generando vulnerabilidad a enfermedades infec-
ciosas cuando esta no se da de manera adecuada. Frecuen-
temente afecta el primer ciclo de la vida hasta una probabili-
dad alta de enfermedades crónica en la segunda y tercer
etapa2. Una situación importante en los problemas de malnu-
trición en el pueblo Kankuamo se debe a la temprana incur-
sión en la vida sexual de la mujer, lo que repercute en la
adopción no adecuada de su rol como madre y por ende, en
la no aceptación de la lactancia materna como un alimento
esencial para un adecuado crecimiento y desarrollo del niño;
debido a lo cual las nuevas generaciones deben padecer to-
davía “la cultura del biberón”3.

Esta investigación evaluó el desarrollo motor, permitiendo
conocer si existen alteraciones en el mismo y de igual manera
establecer su relación con el estado nutricional de los niños
Kankuamos ya que el estado nutricional de una comunidad
tiene estrecha asociación, entre otros, con factores socioeco-
nómicos de la sociedad a la que pertenecen; los niños son los
que se ven más afectados ya que la infancia es considerada
como una etapa trascendental en el proceso evolutivo del
hombre, caracterizada por dos fenómenos: crecimiento y de-
sarrollo, para lo cual es fundamental una adecuada nutrición4.

METODOLOGÍA

Esta investigación es un estudio de corte transversal
analítico, la población objeto fueron niños de la etnia Kan-
kuama entre 0 y 5 años de edad de los pueblos Atánquez y
la Mina, corregimientos del municipio de Valledupar. Se ob-
tuvo información complementaria por parte del cuidador o
tutor, previa autorización del equipo técnico del cabildo
gobernador del pueblo Kankuamo. Como criterios de ex-
clusión se estableció, niños con patologías de orden
metabólico y neurológico, así como cuidadores con inca-
pacidad para comunicarse.

La investigación se organizó en tres momentos, inicial-
mente la valoración del estado nutricional, segundo la evalu-
ación fisioterapéutica del desarrollo motor y tres preguntas
sobre prácticas saludables.

Para detallar el estado nutricional (EN) se utilizó la relación
peso para la talla que el Ministerio de salud y Protección
Social5 emplea como un indicador antropométrico, el cual fue
adoptado en la resolución 2465 del 20165 donde se adoptan
los indicadores antropométricos, patrones de referencia y
puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica
del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores
de 18 años, conforme con los patrones de crecimiento publi-
cados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial
de la Salud – OMS, este indicador clasifica antropométrica-
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mente al niño en obesidad, sobre peso, riesgo de sobrepeso,
peso adecuado para la talla, riesgo de desnutrición aguda,
desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa.
Para la evaluación de talla se utilizó un tallímetro, una báscula
para la valoración del peso, para la evaluación del perímetro
cefálico se utilizó cinta métrica; Para la valoración del perí-
metro braquial se utilizó una cinta métrica inextensible con
precisión de 1 mm. Para establecer el estado nutricional se
utilizó la medición de la talla, peso, perímetro cefálico, perí-
metro braquial y cálculo del índice de masa corporal (IMC)
ajustados para la edad.

Para la evaluación del desarrollo motor se utilizó la escala
abreviada de desarrollo (EAD)6 la cual surgió como un pro-
yecto colaborativo entre el Ministerio de Salud y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que se realizó
entre 1987 y 19907, con esta escala se valoraron cuatro áreas
específicas, la primer área fue la motricidad gruesa, aquí se in-
cluyeron criterios como maduración neurológica, control de
tono y postura, coordinación motriz de cabeza, miembros,
tronco; la segunda el área motriz fino-adaptativa, en la cual se
tuvo en cuenta la capacidad de coordinación de movimientos
específicos, coordinación ojo-mano, control y precisión para la
solución de problemas que involucran prehensión fina, cálculo
de distancias y seguimiento visual, tercera el área de audición-
lenguaje se observaron aspectos como la evolución y perfec-
cionamiento del habla y el lenguaje: orientación auditiva, in-
tención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas,
formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de
frases simples y complejas, nominación, comprensión de ins-
trucciones, expresión espontanea oraciones, y por último se
valoró el área personal-social esta comprendió procesos de ini-
ciación y respuesta a la interacción social, dependencia-inde-
pendencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendi-

zaje de pautas de comportamiento relacionadas con el auto-
cuidado. Se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov
Smirnov, y T Student para el análisis de los datos.

RESULTADOS

Se evaluaron 135 infantes que cumplían con los criterios de
inclusión y exclusión definidos previamente, estos estuvieron
distribuidos por pueblos de la siguiente manera el 64% per-
tenecían al pueblo de Atánquez y 36% de estos a la Mina, el
54% correspondían al género femenino y el 60% al género
masculino, las edades oscilaban entre los 6 y 66 meses. En
los resultados de la aplicación de la escala abreviada del de-
sarrollo, los resultados totales de la escala indican que el ma-
yor porcentaje se encuentra en el grupo medio con un 45,2%,
seguido del grupo medio alto con un 27,4%, en tercer lugar
se encuentra el grupo alerta con 25,2% y solo un 2,2% se en-
cuentra en alto.

En el área de motricidad gruesa el 66,7% se encuentra en
medio, el 18,5% en medio alto, el 8,9% en alerta y solo un
5,9% se encuentra en Alto (ver gráfica 1). En el área de mo-
tricidad fina un 55,3% de los niños evaluados se encuentra en
el grupo medio, seguido de 21,5% medio alto, 14,1 alerta y
por ultimo 8,1% alto. Para el área de Audición y Lenguaje el
45,2% está en nivel medio así mismo para el área de perso-
nal social.

Los resultados de dicha evaluación muestran que el 16,3%
se encuentra en desnutrición aguda severa, el 31,9% en des-
nutrición aguda moderada, el 21,5 en desnutrición aguda y
un 14,1% en sobrepeso (ver tabla 1).

Para determinar la relación entre el desarrollo motor y el es-
tado nutricional, se aplicó prueba de normalidad Kolmogorov
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Gráfica 1. Resultados Escala abreviada del desarrollo.

Fuente: Elaboración propia 2018.



Smirnov, indicando normalidad. Para establecer la asociación
se realizó prueba paramétrica T Student, teniendo como refe-
rencia p no mayor a 0,05. Se encontró asociación positiva en-
tre el estado nutricional y motricidad gruesa, fina, audición,
lenguaje y personal social con p=0,000 (Ver tabla 2).

Lo anterior en concordancia con lo referido por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colombia
cuenta con 701.866 de habitantes indígenas8 y de estos un
29,5% presentan desnutrición crónica, un 7,5 desnutrición
global, y un 0% desnutrición aguda9 sin embargo se observa
un porcentaje importante en sobre peso, un factor que puede
estar influyendo relacionado con el grupo indígena evaluado,
es el hecho de que está etnia ha sido azotada no solo desde
el contacto y la colonización española, sino que también por
sus características geográficas, desde finales de la década del
ochenta, esta subregión fue el lugar estratégico para los ac-
tores del conflicto armado, pues constituía un corredor de im-
portancia por su cercanía al mar para el tráfico de armas, pro-

visión logística y el repliegue rápido y seguro de tropas. Esta
presencia armada así como la colonización ha venido debili-
tando en gran medida sus usos y costumbres, como por
ejemplo la lengua nativa y su sistema alimentario10.

DISCUSIÓN

La población evaluada se enmarca dentro de lo referen-
ciado según el censo realizado por el Departamento adminis-
trativo nacional de estadísticas (DANE) 2005 el cual reportó
que de las 12.714 personas que se reconocen como pertene-
cientes al pueblo Kankuamo, 48,62% son hombres (6.182
personas) y el 51,38% mujeres (6.532 personas), estos re-
presentan el 0,91% de la población indígena de Colombia. La
mayoría de ellos se concentra en el departamento del Cesar,
en donde habita el 96,29% de la población, en pueblos como
Atánquez es donde se concentra la mayor cantidad de pobla-
ción, el cual hace las veces de epicentro sociopolítico y cultu-
ral. Le siguen en importancia Chemesquemena y la Mina11.
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Tabla 1. Distribución del estado nutricional.

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Desnutrición aguda severa 22 16,3 16,3 16,3

Desnutrición aguda moderada 43 31,9 31,9 48,1

Riesgo de desnutrición aguda 29 21,5 21,5 69,6

Peso adecuado para la talla 16 11,9 11,9 81,5

Riesgo de sobre peso 6 4,4 4,4 85,9

Sobre peso 19 14,1 14,1 100,0

Total 135 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia 2018.

Tabla 2. Relación entre las variables índice de masa corporal y desarrollo motor.

Diferencias relacionadas

Sig.
(bilateral)Media

Desviación
típ.

95% Intervalo de confianza
para la diferencia

Superior Inferior

Par 1 IMC – motricidad gruesa 0,77037 1,89635 0,44757 1,09317 0,000

Par 2 IMC – motricidad fina 0,74815 1,97264 0,41236 1,08394 0,000

Par 3 IMC – audición y lenguaje 0,87407 2,00160 0,53335 1,21480 0,000

Par 4 IMC – personal social 0,91852 2,04082 0,57112 1,26592 0,000

Par 5 IMC – total EAD 0,91852 1,93958 0,58836 1,24868 0,000

Fuente: Elaboración propia 2018.



Las bases de datos registradas en la Empresa Promotora de
Salud Indígena (EPSI) Dusakawi, permiten establecer que
existe mayor número de niños entre los 1 a 4 años y menor
prevalencia en los niños menores de 1 años12.

De igual manera Priscilla Sete de Carvalho y col13, en la uni-
versidade federal Fluminense en el año 2015 realizaron un es-
tudio llamado “Avaliação entre estado nutricional e desenvol-
vimento neuropsicomotor em crianças”, en el cual los
resultados indican que las edades más prevalentes se en-
cuentran entre los 2 años con un 35,36% y 3 años con
29,27%, guardando similitud con el presente proyecto ya es-
tas mismas edades ocupan igual el segundo puesto.

En el estudio realizados por Adrián Díaz en el año 201514,
titulado Situación de salud y nutrición de niños indígenas y ni-
ños no indígenas de la Amazonia peruana, utilizaron la rela-
ción talle/peso para evaluar el estado nutricional de los me-
nores de 5 años, indígenas y no indígenas, de dos provincias
de la Amazonia peruana hallando desnutrición crónica en un
mayor número de casos 56,2% y en menor proporción el
sobre peso 2,3% y obesidad 0,4%. Al confrontar este trabajo
con la presente investigación se evidencia que existe una di-
ferencia significativa ya que en la etnia Kankuama el mayor
porcentaje se encuentra en desnutrición aguda severa
16,3%, el 31,9% en desnutrición aguda moderada, el 21,5%
en desnutrición aguda y un 14,1% en sobrepeso.

La adquisición de habilidades durante el ciclo vital es lo que
se denomina desarrollo, es consecuencia de procesos cere-
brales definidos genéticamente en interacción permanente
con el ambiente. El desarrollo normal depende de un compo-
nente genético, un período de gestación adecuado y la in-
fluencia de factores medioambientales de orden biológico, so-
cio económico y familiar que actúan en la adquisición de
diferentes habilidades, en el 2015 Quino Aura y Barreto Paola
evaluaron el desarrollo motor en niños con desnutrición en
Tunja, Boyacá encontrándose una relación significativa con el
presente estudio en el cual de 46 niños evaluados el 69,6%
se encontraban en estado medio y el 30,4% en estado alerta
en cuanto a motricidad fina y en motricidad gruesa el 58,7%
se encontraban en estado medio y el 41,3% en estado alerta,
observándose mayor prevalencia en el estado medio15.

Los resultados hallados en este trabajo se atribuyen a las
características sociodemográficas de este pueblo indígena,
pues sus costumbres han cambiado y han adquirido hábitos
de ciudades capitales como Valledupar, la población indígena
Kankuama registrada ante el Ministerio del Interior, es de
25.600 habitantes, de los cuales permanecen en el territorio

indígena aproximadamente 13 mil; el resto fue desplazado y
viven en Valledupar, Bogotá, Santa Marta, Riohacha,
Barranquilla, entre otras ciudades16. Un ejemplo de la perdida
de costumbres ancestrales son las prácticas en la lactancia
materna, ya que el 60% de las madres encuestadas expresan
que el alimento líquido que le proporciona a sus hijos son ju-

gos de frutas endulzados con azúcar factor principal atribuido
al estado nutricional, ya que el exceso de glucosa en el orga-
nismo que no se utiliza se convierte en lípidos.

Anteriormente su alimentación se basaba en la totalidad de
actividades productivas como la agricultura, la actividad pe-
cuaria, la cría de especies menores y las artesanías. La agri-
cultura ocupaba el lugar central, sin embargo el proceso de
debilitamiento de su cultura ha conllevado a la llegada de pro-
ductos enlatados, refrescos azucarados, galletas, caramelos,
entre otros17 los cuales pueden inducir a un aumento en el
peso de las nuevas generaciones, ya que este tipo de comi-
das poseen una densidad calórica muy alta, esto significa que
basta consumir una porción mínima para que los niveles de
calorías en el cuerpo suban, así mismo, a esto se le suma la
falta de conocimiento y educación sobre la importancia del
consumo de micronutrientes los cuales son ser factores que
pueden repercutir en el desarrollo del niño, lo anterior guarda
relación con el presente estudio el cual arrojo según la apli-
cación de la encuesta sociodemográfica que solo un 25% de
la población encuestada le suministro vitamina A en tabletas
o capsulas al niños durante los últimos 6 meses, un 20% no
sabe y el 55% respondieron que no haberles dado, para la
pregunta si le ha dado jarabe o tabletas de sulfato ferroso
solo un 40% dijo que si mientras que el 60% respondió no
hacerlo.

CONCLUSIONES

Los niños presentan en un 16,3% desnutrición aguda se-
vera, el 31,9% en desnutrición aguda moderada, el 21,5 en
desnutrición aguda y un 14,1% en sobrepeso, así como re-
sultados en cuanto a desarrollo motor bajos. Se concluye que
existe relación entre el estado nutricional y el desarrollo mo-
tor de los niños de 0 a 5 años de la etnia Kankuama, las prue-
bas estadísticas resultaron positivas para asociación fuerte.

Por esta razón, el grupo investigador plantea ciertos facto-
res que están relacionados de una u otra manera con los re-
sultados de la presente estudio, uno de estos y el que ha sido
el detonante para que se presenten los demás puede ser el
conflicto armado, el cual fue tan intenso que generó el aban-
dono de los territorios habitados por parte de este grupo in-
dígena lo cual generó las movilizaciones hacia otras zonas del
país y la perdida de sus costumbres, lo que a su vez inició
cambios en el uso del suelo debido al ingreso de empresas
agroindustriales cambiando su forma de cultivar incluyendo:
palma aceitera, soya, caña de azúcar y otros cultivos de plan-
tación, entre esos la coca, amapola y marihuana y por consi-
guiente la entrada de alimentos procesados de bajo valor nu-
tricional, y en segundo lugar se contempla como un posible
factor relacionado con el estado nutricional, la escasa infor-
mación acerca de la importancia de los hábitos alimenticios
no solo en el desarrollo motor de los niños, si no a su vez en
la predisposición al desarrollo de enfermedades no transmisi-
bles tal como la diabetes.
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Se sugiere plantear proyectos que permitan realizar un
análisis de la alimentación, conocimientos y actitudes de los
grupos étnicos que permita desde el enfoque de ecosalud di-
señar diversas estrategias de mitigación sobre dichos factores
de riesgo y sus efectos en el desarrollo de los niños y niñas.
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RESUMEN

Introducción: La malnutrición afecta el crecimiento y de-
sarrollo del ser humano. La falta de conocimiento sobre ali-
mentación y nutrición es uno de los principales desencade-
nantes de este padecimiento. Este problema afecta a México,
acrecentándose en áreas rurales.

Objetivos: Evaluar el impacto de un programa educativo
para modificar conocimientos, actitudes y prácticas sobre ali-
mentación y nutrición en mujeres adultas campesinas de zo-
nas rurales.

Métodos: Se seleccionaron dos comunidades rurales del
sur del estado de Yucatán, México. Se hizo un diagnóstico nu-
tricional mediante antropometría asociado al nivel socioeco-
nómico; y se aplicó una Intervención de Orientación Alimen-
taria con pre y post prueba. Las diferencias entre las variables
antropométricas y sociales en cada localidad se calcularon
con estadística no paramétrica (χ2). Las calificaciones obteni-
das en la pre y postprueba fueron comparadas analizándose
en función de la edad, nivel educativo de las participantes y
estado civil. Los análisis se facilitaron empleando un paquete
estadístico.

Resultados: Los datos globales indicaron en promedio,
que se trató con mujeres jóvenes, con un nivel educativo
bajo, viviendo una relación de pareja bajo el régimen matri-
monial, siendo de reducida estatura y mostrando signos de
sobrepeso y obesidad el 62.5% de las participantes incidiendo
en situaciones de riesgo nutricional. Las calificaciones de la
pre y post prueba no se vieron afectadas por la edad de las
participantes (p>0,05), pero el nivel educativo influenció a
estas variables (p<0,05). El estado civil no afectó significati-
vamente ninguna de las dos calificaciones. La Intervención en
Orientación Alimentaria favoreció de manera positiva y signi-
ficativa cambios sobre conocimientos en alimentación saluda-
ble (p< 0,01).

Discusión: La aplicación de intervenciones en nutrición
como la empleada en este trabajo representan una herra-
mienta importante para coadyuvar a revertir el fenómeno de
obesidad manifestado en la población mexicana, sobre todo
en el área rural. Esta alternativa de solución debe comple-
mentarse con políticas que promuevan la comercialización de
alimentos equilibrados y no lo contrario.

Conclusiones: La aplicación de una Orientación Alimen-
taria aumentó significativamente el nivel de conocimientos
sobre una alimentación saludable.
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ABSTRACT

Introduction: Malnutrition is a key factor affecting growth
and development of humans. Lack of knowledge on feeds and
nutrition is one of the main reasons that triggers this prob-
lem. Malnutrition affects countries like Mexico being bigger in
rural areas.

Objective: Evaluate the impact of an educational inter-
vention to modify knowledge, attitudes and practices on feed-
ing and nutrition, in rural female adults.

Methods: Two rural communities located in the south of
Yucatán State were chosen. A nutritional diagnosis was made
by means of anthropometry associated to the socioeconomic
level; and a Food Orientation Intervention was applied with
pre and post test. The differences between the anthropomet-
ric and social variables in each location were estimated using
non-parametric statistics (χ2). The grades obtained in the pre
and post test were analyzed in function of age, educational
level of the participants and their marital status. Analysis
were facilitated by the use of a statistical package.

Results: Overall data from both communities indicated that,
on average target population consisted of young women, with
a low educational level, living in a marriage relationship, hav-
ing a low height and showing 62,5% of them signs of over-
weight and obesity which induced a nutritional health risk. The
pre and post test scores were not affected by the age of the
participants (p>0,05), but the educational level influence these
variables (p<0,05). Marital status did not significantly affect ei-
ther score. The educational intervention improved knowledge
on the importance of a healthy diet (p<0,01).

Discussion: The application of nutrition interventions such
as the one used in this work represent an important tool to
reverse the phenomenon of obesity affecting the Mexican
population, especially in rural areas. This tool must be com-
plemented with policies that promote the commercialization
of balanced foods and not the opposite.

Conclusions: The implementation of a Food Orientation
Intervention program, turned into a significant increase in the
level of knowledge of a healthy diet.

KEY WORDS

Food Orientation Intervention, Malnutrition, Rural community.

ABREVIATURAS

IMC: Índice de masa corporal.

CC: Circunferencia de cintura.

DIF: Desarrollo Integral de la Familia.

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud.

UADY: Universidad Autónoma de Yucatán.

CADA: Cuerpo Académico Desarrollo Alimentario.

INTRODUCCIÓN

El deficiente conocimiento que las personas tienen del va-
lor nutricional de los alimentos y su mal manejo, sobre todo
en el área rural de México, se debe en parte a la reducida
educación básica de este sector poblacional. El problema ra-
dica en que hay pocos medios para que ellos conozcan los be-
neficios que nos brinda una buena alimentación y a su vez los
riesgos de una deficiencia. Como consecuencia se aumenta la
probabilidad de padecer alguna de las enfermedades crónicas
relacionadas con la obesidad o desnutrición1, tales como el in-
farto al miocardio y las dislipidemias. Ambas patologías son
consideradas prevenibles mediante actividades de promoción
y educación para la salud2.

La más reciente Encuesta Nacional de Salud (ENSA-
NUT),20163 reveló que la prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en la población adulta a nivel nacional de 20 a 49 años,
fue de 75.2% en mujeres y 69.4% en hombres; en localida-
des rurales fue mayor en 11.6% que en áreas urbanas. En
Yucatán en 2012 estos valores fueron notoriamente más al-
tos: 82.0% y 78.6% respectivamente4.

Es importante que se conozca mejor a los alimentos me-
diante la Educación para la Salud en localidades rurales, para
que los individuos pueden seguir hábitos dietéticos adecua-
dos. El objetivo de estos programas es informar y motivar a
la población para adoptar y mantener prácticas y estilos de
vida saludables. Se basan en teorías y métodos que ofrecen
las ciencias médicas y las de educación. Mediante interven-
ciones de Educación para la Salud, se puede logar motivar a
la persona respecto a su alimentación como condicionante de
su estado de salud5.

La aplicación de intervenciones de manera oportuna tiene
altos porcentajes de éxito afectando positivamente a adultos
sin distinción de género6. En Yucatán se diseñó una interven-
ción llamada “Promoviendo la Salud” que demostró sus bon-
dades al aplicarla a migrantes varones de retorno proceden-
tes de Estados Unidos7.

Con base en lo anterior, se localizó el mayor problema de
obesidad en el estado de Yucatán en el grupo etario de muje-
res de localidades rurales y se consideró razonablemente que
la inducción a un cambio favorable en los hábitos alimenticios
de este grupo, pudiera afectar no solo a ellas, sino a futuro
también a su familia, dado que son ellas las personas que pla-
nean y preparan los alimentos para toda la familia.

OBJETIVOS

Diagnosticar e informar el estado nutricional de madres de
familia de dos comunidades rurales del sur del estado de
Yucatán, México y aplicar una intervención de orientación ali-
mentaria, con el propósito de incrementar el nivel de conoci-
mientos sobre mejores hábitos alimenticios, con la finalidad
de promover una dieta saludable.
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MÉTODOS

Se eligieron dos comunidades rurales mediante el apoyo de
las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) del gobierno del estado de Yucatán. Las locali-
dades elegidas fueron: Catmis y El Escondido pertenecientes
al programa “Comunidad DIFerente” del municipio de
Tzucacab, ubicado en el sur de Yucatán, México. Catmis
cuenta con una población de 933 habitantes de los cuales 471
son mujeres8; El Escondido tiene 131 habitantes entre los que
se cuentan 57 mujeres9.

Se incorporaron al trabajo 20 y 27 personas de cada co-
munidad respectivamente empleando un muestreo aleatorio.
La inclusión fue voluntaria teniendo como criterios que estu-
vieran en buen estado de salud, sin distinción de edad. El tra-
bajo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2016.

Diagnóstico Antropométrico Se llevó a cabo un estudio epi-
demiológico, observacional, transversal y descriptivo me-
diante una evaluación del estado nutricional, con datos an-
tropométricos. El universo de estudio fue: mujeres adultas
residentes. A las participantes del estudio se les informó so-
bre los objetivos del trabajo de investigación y firmaron un
consentimiento informado.

El protocolo de esta investigación fue revisado desde el
punto de vista ético y aprobado por el Cuerpo Académico
Desarrollo Alimentario (CADA) de la Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), si-
guiendo los principios de la Declaración de Helsinki10.

Se registraron las variables: nivel educativo de las partici-
pantes (primaria, secundaria o bachillerato), estado de alfa-
betización (si o no), estado civil (soltera, casada o unión li-
bre) y edad (años). La antropometría se obtuvo de la
siguiente manera: El peso se medió con una báscula electró-
nica digital marca Tanita TBF-300A estando las personas des-
calzas pero vestidas. La estatura se midió con un estadíme-
tro portátil marca Seca con longitud de 2 m y con precisión
de 1 mm, instalado en una pared alineado con ayuda de cinta
adhesiva. Para conocer el estado de nutrición de los partici-
pantes se utilizó el índice de masa corporal (IMC), que se cal-
culó mediante la siguiente ecuación para obtener el valor fi-
nal: IMC = Peso (kg) / Talla elevada al cuadrado (m2). La
clasificación utilizada para categorizar el IMC fue la de
FAO/OMS11, que utiliza cuatro categorías: desnutrición
(<18,5), normal (18,6 a 24,9), sobrepeso (25,0 a 29,9) y
obesidad (≥30,0). La medición de la circunferencia de cintura
(CC) se llevó a cabo con el empleo de una cinta marca Seca
modelo 203 con una precisión de un milímetro, tomándose la
medición a la altura del ombligo, teniendo la persona una mí-
nima parte de ropa puesta en esta área. Todos los resultados
fueron informados a las interesadas.

Aplicación La Intervención de Orientación Alimentaria
“Promoviendo La Salud”. Se adaptó esta intervención origi-

nalmente hecha para un auditorio masculino, modificándose
para a una audiencia femenina. Se llevó a cabo un estudio
tipo cuasi experimental de prueba y post prueba aplicando un
programa con enfoque metodológico basado en aprender, a
través de actividades teórico – prácticas. Se planteó como
meta lograr un porcentaje de aprovechamiento en los partici-
pantes de un mínimo de 70/100, con base a la puntuación fi-
nal de la post prueba, después de haber impartido la inter-
vención de orientación alimentaria12.

Inicialmente se aplicó la prueba diagnóstica de conocimien-
tos con 26 ítems relacionados con una adecuada alimentación.
Posteriormente se condujo la Intervención de Orientación
Alimentaria llamada “Promoviendo la Salud”13, en siete sesio-
nes a razón de una semana durante los meses de Marzo y Abril
de 2016. Éste es un programa ecléctico que utiliza varios mo-
delos para la educación. Básicamente consistió en un taller de
siete tópicos presentados en diapositivas con 15 a 21 imáge-
nes cada uno. Los temas tratados fueron: Conceptos Básicos;
Etiquetas Nutrimentales; Cereales; Alimentos de Origen
Animal y Leguminosas; Lácteos; Frutas; Verduras.

Al finalizar cada lección se llevaron a cabo actividades prác-
ticas para reafirmar el conocimiento adquirido. Al terminar las
siete lecciones se realizó una evaluación final del conoci-
miento (post-prueba), que consistió de 24 ítemes. Ambas
pruebas (pre y post) abarcaban los mismos temas, emple-
ando preguntas similares. Se midió la confiabilidad de la post
prueba calculando su coeficiente Alfa de Crombach habién-
dose obtenido un valor de 0,79 indicando que tenía una
buena consistencia interna14.

Los resultados de las variables categóricas nominales y or-
dinales fueron interpretados calculando sus porcentajes. La
significancia de las diferencias entre estas variables en cada
localidad (Catmis vs El Escondido) se calculó con estadística
no paramétrica utilizando la ji cuadrada (χ2), considerando
como significativo un valor de p < 0,05. Las variables numé-
ricas continuas se interpretaron calculando su promedio ±
desviación estándar. Las calificaciones obtenidas en las pre y
postprueba se agruparon en función de la edad, del nivel edu-
cativo de las participantes y de su estado civil. Los cálculos se
facilitaron mediante el empleo del paquete estadístico SAS15.

RESULTADOS

El trabajo se inició con un total de 47 personas, pero hubo
abandono de dos personas por desinterés y tres por falta de
tiempo. Los resultados de la condición general de las perso-
nas entrevistadas se presentan en la tabla 1. Se encontraron
diferencias entre todos los factores en función de la localidad.
En ambas comunidades, el mayor porcentaje de mujeres solo
tenían educación primaria (55%), habiendo sido mayor el
porcentaje observado en El Escondido en comparación con
Catmis (64% vs 45%; p<0,01). En México, la educación bá-
sica obligatoria es la secundaria; evidentemente que el nivel
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educativo que se encontró fue muy bajo. El porcentaje de
personas con educación secundaria o bachillerato, fue mayor
en las mujeres de Catmis (p<0,01). El 88 % de las personas
estaban alfabetizadas y un 12 % no lo estaban, porcentaje de
analfabetismo superior a lo registrado en Yucatán16 en 2015
de 7.4% y notoriamente mayor al resultado nacional de 5.5%
en el mismo año. Se encontró un mayor porcentaje de anal-
fabetas en Catmis (15%), comparado con El Escondido (9%)
(p<0,01). Con la finalidad de asegurar su participación, las
personas analfabetas recibieron apoyo a lo largo de las acti-
vidades. En cuanto a su estado civil, la mayoría eran casadas
(83 %). La edad promedio fue de 35.2±13.2 años, con un va-
lor mínimo de 16, máximo de 66 y una moda de 50 años.

Diagnóstico Antropométrico. Los resultados de antropome-
tría obtenidos por cada comunidad se encuentran en la tabla 2.

Las personas eran en su mayoría adultas, siendo de menor
edad en El Escondido, donde también se encontró una mayor
dispersión en los resultados, con jóvenes de 14 años, hasta
mujeres de la tercera edad de 66 años. En cuanto al peso los
datos más bajos fueron en El Escondido, siendo la altura simi-
lar entre las dos localidades. Como consecuencia de lo ante-
rior, el IMC promedio fue peor en Catmis en donde las perso-
nas se clasificaron como obesas (30,7), en cambio en El
Escondido el promedio cayó en la categoría de sobrepeso
(27,2) (p>0,01). En global, el 37,8% de las personas se clasi-
ficaron con obesidad, el 44,4% con sobrepeso y solo el 17,8%
en normopeso. Fue notoria la presencia de un registro máximo
de IMC de 38,4 que se categoriza como Obesidad Mórbida.
ENSANUT Yucatán en 20124 reportó para el estado un por-

centaje de obesidad del 51% y de sobrepeso de 32,1 %; evi-
dentemente en esta investigación se observó una disminución
del porcentaje de mujeres con obesidad, incrementándose las
de sobrepeso. Esto implica una mejoría en el IMC de este
grupo etario. Sin embargo, la sumatoria de los casos de obe-
sidad y sobrepeso se han mantenido similares en 20124 con
83,1%, comparados con los aquí obtenidos de 82,2%, impli-
cando poco avance. A manera comparativa, los mismos datos,
prevalentes en un país desarrollado como Suiza en 2012 fue-
ron de 9% de obesidad y 22% de sobrepeso17.

La CC fue mayor en las mujeres de Catmis comparadas con
El Escondido (95,6 vs. 87,3 cm; p<0,01). Se encontró una alta
correlación entre el IMC y la circunferencia de cintura (r =0.80;
p<0,01) confirmando que este segundo parámetro es una me-
dida rápida y confiable del estado de salud nutricia de un indi-
viduo. Según la Secretaría de Salud de México, mujeres con va-
lores de CC mayores de 80 se encuentran en riesgo de salud
medio para contraer enfermedades cardiometabólicas y el
Instituto Mexicano del Seguro Social puntualiza que mujeres
con una CC mayor a 88 cm están en un riesgo elevado. Estos
puntos de corte fueron referidos en la ENSANUT 20163. Con
este considerando, el 22,5 % de las mujeres se encontraron en
riesgo medio y el 62,5% en riesgo elevado. Solamente un 15%
estaban fuera de riesgo. Estos porcentajes de riesgo son ex-
tremadamente elevados. Los resultados fueron comunicados
detalladamente a las personas participantes, con la finalidad de
hacerlas conscientes de su situación de salud nutricia.

Las observaciones de los datos globales de ambas comuni-
dades indicaron que, en promedio, se trata de mujeres jóve-
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Tabla 1. Condición general de las mujeres participantes en función de la localidad de origen. % (n).

Factores Catmis (C) El Escondido (EE) Total χ2 p-valor C/EE

Nivel Educativo

Sin Estudios 15 (3) 9 (2) 12 (5) 0,01 C>EE

Primaria 45 (9) 64 (14) 55 (23) 0,01 EE>C

Secundaria 30 (6) 23 (5) 26 (11) 0,01 C>EE

Bachillerato 10 (2) 4 (1) 7 (3) 0,01 C>EE

Alfabetismo

Alfabetizada 85 (17) 91 (20) 88(37) 0,05 EE>C

No alfabetizada 15 (3) 9 (2) 12 (5) 0,01 C>EE

Estado civil

Casada 75 (15) 91 (20) 83 (35) 0,01 EE>C

Soltera 10 (2) 4.5 (1) 7 (3) 0,01 C>EE

Unión libre 15 (3) 4.5 (1) 10 (4) 0,001 C>EE



nes, con un nivel educativo bajo, viviendo una relación de pa-
reja bajo el régimen del matrimonio, siendo de reducida es-
tatura y mostrando signos de exceso de peso, con lo cual in-
cidieron en situaciones de riesgo nutricional.

Aplicación de la Intervención de Orientación Alimentaria
“Promoviendo La Salud”. Los resultados de las evaluaciones
llevadas en cada comunidad se encuentran en la tabla 3.

Las calificaciones inicial y final no se vieron afectadas por la
edad de las participantes (p>0,05). El nivel educativo si in-
fluenció a estas variables (p<0,05), habiendo sido las califica-

ciones en orden de mayor a menor: bachillerato (79,5 y 89,4),
secundaria (72 y 84), primaria (68,6 y 72,6) y sin estudios (49,7
y 65,3), para las mujeres de Catmis y El Escondido respectiva-
mente, indicando que, a mayor calificación inicial atribuible al ni-
vel educativo, mayor fue la final. Resultados similares se han en-
contrado en la población adulta española, recalcando la
importancia de mejorar el nivel de educación como solución al-
ternativa a la malnutrición de la población18. En cuanto al estado
civil no afectó significativamente ninguna de las calificaciones.

En ambas comunidades hubo un incremento en la califica-
ción obtenida post prueba comparada con la obtenida en la
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Tabla 3. Calificaciones en escala de 100 obtenidas en la aplicación de los exámenes de conocimientos, en dos comunidades rurales.

Variable n Promedio Desv. Est Mínimo Máximo

Catmis

Calif. Inicial 19 73 9,9 58 92

Calif. Final 18 82 10,7 50,4 96

% asistencia 84 21,5 20 100

El Escondido

Calif. Inicial 24 66 12,9 31 81

Calif. Final 21 73 17,6 23 96

% asistencia 84 23 14 100

Tabla 2. Antropometría de las mujeres de dos comunidades rurales.

Variable n Promedio Desv. Est Mínimo Máximo

Catmis

Edad (años) 20 40,4 11,1 18,0 59,0

Peso (kg) 20 65,5 9,5 51,8 85,9

Altura (m) 20 1,46 0,04 1,33 1,52

IMC 20 30,7 4,0 23,7 38,4

Circunf. Cint. (cm) 16 95,6 9,6 81 120

El Escondido

Edad (años) 27 31,4 13,5 14,0 66,0

Peso (kg) 24 57,1 7,5 42,4 72,4

Altura (m) 24 1,45 0,06 1,32 1,58

IMC 24 27,2 3,8 20,5 35,2

Cincunf Cint. (cm) 24 87,3 10,6 68 105



prueba inicial (73,4 vs 81.6 para Catmis y 66,1 vs 72,9 para
El Escondido) (p<0,01). En ambos casos se logró superar el
porcentaje de aprovechamiento de las participantes de
70/100 planteado originalmente. Por lo tanto, se mejoró no-
toriamente el nivel de conocimientos sobre alimentación en
las personas sometidas a la intervención alimentaria “Pro-
moviendo la Salud”. El porcentaje de asistencia de las perso-
nas de Catmis y El Escondido fue similar (84 %). El éxito lo-
grado en esta intervención es similar a lo alcanzado con
programas similares en otros países19.

DISCUSIÓN

Los resultados de la metodología empleada en la antropo-
metría resaltan la precisión de la medición de la CC como pre-
dictor del estadio nutricional, similar al IMC. Esta variable es
extremadamente simple de obtener y de ahí su bondad. Otros
autores han también ponderado sus ventajas20, habiendo
también detractores que recomiendan usarlo solamente aso-
ciándolo a la talla y a la conicidad21. En cuanto al IMC hay au-
tores quienes incluso consideran que debiera ser recalculado
para adultos mayores debido a su falta de exactitud22 para
este grupo etario.

La aplicación de la Intervención Educativa adaptada para el
caso, llamada “Promoviendo la Salud” demostró su eficiencia
al incrementar significativamente el nivel de conocimientos
sobre el tema en la población objetivo. Esto confirma que el
diseño, planeación y ejecución de este tipo de herramientas
permite sentar las bases para lograr un cambio favorable en
los hábitos de consumo.

Si bien es posible revertir la epidemia de sobrepeso y obe-
sidad que abaten a México y muchos otros países en desa-
rrollo, mediante el empleo de estrategias educativas, sería
primordial reforzar la legislación para asegurar seguridad ali-
mentaria y nutricional rescatando la soberanía alimentaria;
una de ellas es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que sin-
téticamente promueve “la libre determinación del país en ma-
teria de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la
población, basada fundamentalmente en la producción nacio-
nal”23. Un análisis profundo de las consecuencias de la rela-
jación de la normatividad24 conduce, entre otros aspectos a la
comercialización de alimentos poco equilibrados en nutrimen-
tos y a la dificultad de que la gente del campo produzca y co-
mercialice bienes alimentarios.

CONCLUSIONES

Una muestra de dos grupos de mujeres adultas residentes
del área rural de sur del estado de Yucatán mostró un elevado
porcentaje de sobrepeso y obesidad estimándose que el
62,5% estaban en riesgo elevado de contraer enfermedades
cardiometabólicas. La aplicación de la orientación alimentaria
“Promoviendo la Salud” adaptada para el tipo de población
objetivo, se tradujo en un aumento significativo en el nivel de

conocimientos| sobre el tema, superando notoriamente el
porcentaje mínimo de aprovechamiento esperado. La difusión
de este tipo de estrategias conseguirá concientizar a la gente
sobre las prácticas de una buena alimentación y los predis-
pondrá a un cambio favorable en su salud nutricia.
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RESUMEN

Introducción: El ámbito de residencia urbano o rural po-
dría promover desigualdades en el crecimiento y la composi-
ción corporal infantil.

Objetivos: Describir el crecimiento y la composición cor-
poral de niños y niñas de la provincia de Tucumán (Argentina)
y analizar posibles diferencias en relación con el contexto de
residencia urbano-rural.

Métodos: Se realizó un estudio antropométrico transversal
en 1948 escolares con edades comprendidas entre 8.0 y 11.9
años, residentes en ámbitos urbanos y rurales de Yerba
Buena, San Miguel de Tucumán y Simoca (Tucumán). Se mi-
dió: peso, talla, circunferencias del brazo, de la cadera y de la
cintura, y pliegues subcutáneos bicipital, tricipital, subescapu-
lar y suprailíaco. Se calculó: índice de masa corporal, porcen-
taje de grasa corporal, masa grasa y masa libre de grasa. Se
estimaron medias y desvíos estándar y se efectuaron compa-
raciones urbano-rurales mediante la prueba U de Mann-
Whitney (p<0.05).

Resultados: Los escolares rurales reportaron valores sig-
nificativamente menores para la mayoría de las variables ana-
lizadas. Las diferencias urbano-rurales se observaron tanto en
varones como en mujeres. Los escolares urbanos evidencia-
ron mayor adiposidad que sus pares rurales.

Discusión: Las diferencias observadas en el crecimiento y
la composición corporal de los escolares urbanos y rurales de
Tucumán expresan desigualdades en las condiciones de vida.
Coincidentemente con lo informado en estudios previos, los
niños/as residentes en las ciudades resultan menos propen-
sos/as a presentar alteraciones en el crecimiento. El mayor
acúmulo adiposo registrado en la población urbana puede in-
terpretarse en el contexto global de la transición nutricional,
que resulta especialmente acelerado en las ciudades.

Conclusiones: El crecimiento y la composición corporal de
los niños y niñas de Tucumán se manifiesta diferencialmente
de acuerdo con el contexto urbano o rural de residencia.

PALABRAS CLAVE

Desigualdades; crecimiento; infancia; rural; urbano.

ABSTRACT

Introduction: Urban or rural context of residence may
promote inequalities in children growth and body compo-
sition.
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Objective: The purpose of this study was to describe
growth and body composition of children from the province of
Tucumán (Argentina) and analyze possible differences in rela-
tion to the context of urban-rural residence.

Methods: A cross-sectional anthropometric study was per-
formed in 1948 schoolchildren between 8.0 and 11.96 years
old living in urban and rural areas of Yerba Buena, San Miguel
de Tucumán and Simoca (Tucumán). We measured weight,
height, arm, hip and waist circumferences, and bicipital,
tricipital, subscapular and suprailiac skinfolds. Body mass in-
dex, fat percentage and adipose and muscle area were as-
sessed. Means and standard deviations were calculated, and
urban-rural comparisons were made using the Mann-Whitney
U test (p <0.05).

Results: Significant differences between urban and rural
children were found for most of the variables analyzed. Such
differences were observed in both sexes. Urban schoolchild-
ren showed more adipose accumulation than their rural
peers.

Discussion: The differences observed in growth and body
composition of urban and rural schoolchildren from Tucumán
express inequalities in their living conditions, which is in line
with previous studies arguing that children living in cities are
less likely to suffer growth retardation. The greater accumu-
lation of fat in the urban population can be interpreted in the
global context of nutritional transition, which is especially ac-
celerated in cities.

Conclusions: Growth and body composition in Tucumán
children manifested differentially according to the urban or
rural context of residence.

KEYWORDS

Inequalities; growth; childhood; rural; urban.

ABREVIATURAS

P: Peso.

T: Talla.

IMC: Índice de masa corporal.

CB: Circunferencia braquial.

CCI: Circunferencia de cintura.

CCA: Circunferencia de cadera.

PB: Pliegue bicipital.

PT: Pliegue tricipital.

PSE: Pliegue subescapular.

PSI: Pliegue suprailíaco.

D: Densidad corporal.

%G: Porcentaje de grasa corporal.

MG: Masa grasa.

MLG: Masa libre de grasa.

M: Media.

DS: Desvío estándar.

NBI: Necesidades básicas insatisfechas.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento y desarrollo refiere al conjunto de modifica-
ciones somáticas y funcionales mediante los cuales los orga-
nismos, a la vez que incrementan su tamaño corporal, madu-
ran morfológicamente y adquieren progresivamente su plena
capacidad funcional1. Se trata de un proceso que está deter-
minado genéticamente, pero es modulado por el ambiente.
Cuando los niños viven en ambientes favorables, su potencial
genético podrá expresarse sin limitaciones dando como resul-
tado un crecimiento óptimo. Por el contrario, cuando el am-
biente presenta características hostiles prolongadas en el
tiempo, el crecimiento y desarrollo puede verse afectado. En
este sentido, el crecimiento infantil constituye uno de los in-
dicadores biológicos más precisos de la calidad de vida de las
poblaciones2.

En los últimos años han cobrado importancia las investiga-
ciones interesadas en detectar la variabilidad del crecimiento
y el estado nutricional en poblaciones urbanas y rurales3-5.
Esto se debe a que dichos ambientes son considerados dife-
rentes y en algunos casos antagónicos. En general, se sugiere
que el ambiente urbano ofrece mejores condiciones de vida,
en tanto que el ambiente rural se asocia a un escaso desa-
rrollo social y económico3,5,6. Se plantea así, un escenario en
donde la desigualdad urbano-rural jugaría un rol preponde-
rante sobre el crecimiento infantil7.

En Argentina, el proceso de urbanización ha presentado un
aumento sostenido desde la década de 1950, constituyendo
el segundo país con mayor porcentaje de población urbana en
el contexto latinoamericano y proyectándose, para el año
2030, con un 94% de sus habitantes residiendo en ciudades8.
Esto se explica, en gran medida, por la transferencia de po-
blación rural hacia zonas urbanas, en busca de mejores con-
diciones de vida9. Sin embargo, el proceso de urbanización no
siempre fue planificado y junto con el crecimiento de las ciu-
dades, aumentó la pobreza, se deterioró el ambiente y se vie-
ron exacerbados los problemas de salud; asociados a la ca-
rencia de infraestructura de saneamiento básico y al
hacinamiento10. En este contexto, las ventajas del ambiente
urbano sobre el crecimiento infantil no resultan necesaria-
mente ciertas3,4. Por otra parte, en nuestro país se emplea un
criterio estrictamente demográfico para definir lo “urbano”
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que se sustenta en la determinación de un umbral de tamaño
de población aglomerada, por debajo del cual se define a una
población como “rural”11. Así, la definición de rural es residual
con respecto a la urbana, formando parte de un sistema cla-
sificatorio dicotómico, que no contempla indicadores sociales,
económicos y ambientales.

El ámbito del presente estudio lo constituye la provincia
de Tucumán, un territorio caracterizado por presentar con-
diciones de vida insatisfactorias y niveles históricos y altos
de desigualdad y pobreza12,13. Asimismo, con un 20% de su
población residente en ámbitos rurales y ubicándose por
encima del percentil 75 en el contexto nacional, constituye
la cuarta provincia con mayor porcentaje de ruralidad del
país11.

OBJETIVO

Describir el crecimiento y la composición corporal de niños
y niñas de la provincia de Tucumán (Argentina) y analizar po-
sibles diferencias con relación al contexto de residencia ur-
bano-rural.

MÉTODOS

Área de estudio

Tucumán es una de las 23 provincias que componen el
territorio argentino y se sitúa en el noroeste del país
(27°00’S; 65° 30’O) (Figura 1). Aunque es la más pequeña
(22.524 km2), también resulta ser una de las más densa-
mente pobladas (72.04 hab./km2). Su economía se destaca
por la explotación de recursos naturales (especialmente los
complejos agroindustriales de azúcar y limón), actividades
terciarias y servicios.

En esta provincia, se seleccionaron tres departamentos:
San Miguel de Tucumán; que concentra el mayor porcentaje
de población por tratarse de la capital provincial, Simoca; de-
partamento destacado por sus niveles de ruralidad y cuyos in-
dicadores de pobreza determinan una baja calidad de vida13,
y Yerba Buena; donde se reportaron las peores tasas provin-
ciales de desnutrición infantil en el período 2008-201214. Tal
como puede observarse en la Tabla 1 y de acuerdo con la in-
formación obtenida en el último censo nacional11, la pobla-
ción, los hogares y las viviendas tucumanas revelan profun-
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Figura 1. Provincia de Tucumán en el contexto latinoamericano y nacional (A) y localización de los departamentos Yerba Buena, San
Miguel de Tucumán y Simoca (B).

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas11.



das disparidades; con una evidente situación de desventaja
de las condiciones de vida en las áreas rurales.

Población

Durante los años 2015 y 2016, se realizó un estudio
cuantitativo, no experimental y transverso. Se relevaron va-
riables antropométricas de 1948 escolares (51.8% niños,
48.2% niñas) con edades comprendidas entre 8.0 y 11.9
años asistentes a escuelas públicas de los departamentos
mencionados.

Se excluyeron los escolares que presentaron enfermedad
manifiesta al momento del estudio, los que no contaron con
el consentimiento informado de los padres o tutores y los
que, aun teniéndolo, se rehusaron a participar.

De acuerdo con el domicilio de cada participante se deter-
minó el lugar de residencia como urbano o rural, en concor-
dancia con los criterios propuestos por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos11.

Estudio antropométrico

El relevamiento antropométrico fue realizado en las escue-
las por un único antropometrista (MLC), siguiendo normas es-
tandarizadas15.

Los datos del sexo y de la fecha de nacimiento se obtuvie-
ron del Documento Nacional de Identidad de cada niño o de
los registros escolares. Con este último dato se calculó la
edad exacta decimal.

Las mediciones antropométricas relevadas fueron: Peso cor-
poral (P) medido en kilogramos con una balanza digital portá-
til (100g de precisión) con el niño vistiendo ropa liviana y cuyo
peso fue posteriormente descontado; Talla (T) medida en cen-
tímetros con un antropómetro vertical (1mm de precisión) con
el niño descalzo y la cabeza orientada en el plano de Frankfort;
Circunferencia del brazo (CB), de la cintura (CCI) y de la ca-
dera (CCA) medido en centímetros con cinta métrica inexten-
sible (1mm de precisión) y los pliegues subcutáneos bicipital
(PB), tricipital (PT), subescapular (PSE) y suprailíaco (PSI) me-
didos en milímetros con calibre Lange de presión constante
(1mm de precisión). Las medidas anatómicas bilaterales se to-
maron en el lado izquierdo del cuerpo. Con los datos de P y T
se calculó el Índice de Masa de Corporal (IMC =P/T2).

Para el análisis de la composición corporal se estimó la den-
sidad corporal (D) a partir de la suma de los cuatro pliegues
subcutáneos, empleando la ecuación de Brook16. Poste-
riormente se calculó el porcentaje de grasa corporal (%G),
empleando la fórmula de Siri17:

%G = [(4.95 / D)] – 4.50] * 100

Asimismo, se calculó la masa grasa (MG) (kg) y la masa li-
bre de grasa (MLG) (kg) mediante las siguientes fórmulas:

MG (kg) = [(peso* %G)/100]

MLG (Kg)= [peso-MG]

Análisis estadístico

El procesamiento estadístico se realizó con el programa
SPSS 25.0. Se realizó un control de calidad de la base de da-
tos excluyendo los casos atípicos (outliers) tomando como re-
ferencia el rango intercuartílico Q3-Q1 y considerando como
valores atípicos por exceso a aquellos que fueron mayores al
tercer cuartil (Q3) más 1.5 veces el rango intercuartílico y va-
lores atípicos por defecto a aquellos que fueron menores al
primer cuartil (Q1) menos 1.5 veces el rango intercuartílico18.

Se analizaron parámetros descriptivos de tendencia central
y dispersión para todas las variables (Media y Desvío
Estándar). La normalidad de las distribuciones de todas las
variables fue testeada aplicando la prueba de bondad de
ajuste de Kolmogorov-Smirnov y, dado que los resultados in-
dicaron distribuciones asimétricas, se aplicó la prueba U de
Mann-Whitney para detectar las diferencias entre las mues-
tras urbana y rural (nivel de significación de 0.05).

Consideraciones éticas

Los datos empleados en este trabajo fueron obtenidos de
acuerdo con las recomendaciones nacionales e internaciona-
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Tabla 1. Comparación de las características de la Población,
Hogares y Viviendas en el medio urbano y rural de la provincia de
Tucumán (Argentina).

Escalas de análisis y variables
Porcentaje (%)

Urbano Rural

Población

Desocupación 44 53

Analfabetismo 7 11

Ausencia de cobertura
social

33 49

Hogares
Con NBI 11 22

Hacinamiento 5 9

Viviendas

Provisión de agua
inconveniente

13 48

Vivienda con condiciones
deficitarias

18 53

Ausencia de electricidad 0,4 4

Conexión insatisfactoria a
servicios básicos

44 5

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas11.



les sobre investigación humana. Los protocolos de investiga-
ción siguieron los principios de la Declaración de Helsinki y su-
cesivas modificaciones. Todos los datos personales fueron
resguardados conforme a las normativas y reglamentaciones
bioéticas vigentes observando el estricto cumplimiento de la
Ley Nacional Argentina Nº 25.326 y su reglamentación Nº
1.558/01. El estudio contó con la aprobación del Comité de
Ética en Investigación en Salud del Sistema Provincial de
Salud de la Provincia de Tucumán.

RESULTADOS

En la tabla 2 se presentan las medias (M) y los desvíos es-
tándar (DS) de las variables de crecimiento analizadas, consi-
derando la muestra total y discretizada por sexos, de acuerdo
al lugar de residencia. Los escolares rurales reportaron valores
medios inferiores en todas las variables, con diferencias ur-
bano-rurales significativas para P, T, CB, CCI, CCA, PB, PT, PSE.
Resultados similares se obtuvieron cuando las comparaciones

se efectuaron el subgrupo de las niñas. Contrariamente, el
análisis en el subgrupo de varones indicó diferencias urbano-
rurales significativas solo para P, T, CB, CCI y PB.

Por otra parte, el análisis de la composición corporal indicó
diferencias urbano-rurales sólo en el tejido adiposo, siendo
los niños urbanos los que evidenciaron mayores valores tanto
para el %G como para la MG. Esta tendencia se mantuvo al
distinguir los subgrupos de varones y mujeres, en donde los
niños residentes en ciudades registraron valores superiores,
con diferencias significativas en ambos indicadores de adipo-
sidad corporal (Tabla 3).

DISCUSIÓN

El crecimiento es considerado uno de los indicadores más
importantes de salud y bienestar infantil y por lo tanto su va-
loración constituye un componente esencial de la asistencia
pediátrica y en los estudios epidemiológicos. Los resultados
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Tabla 2. Medias y Desvíos Estándar de las variables de crecimiento relevadas en la muestra total y discretizada por sexos. Pruebas U
de Mann-Whitney para testear diferencias entre las poblaciones urbana y rural.

Variables

Muestra Total Varones Mujeres

Urbano
(n: 1482)

Rural
(n: 466)

p
Urbano
(n:762)

Rural
(n: 248)

p
Urbano
(n: 720)

Rural
(n: 218)

p

Peso
38.6

(10.82)
36.94

(10.71)
0.01

38.23
(10.38)

36.79
(10.23)

0.04
39.09

(11.27)
37.09

(11.26)
0.01

Talla
141.81
(9.31)

139.26
(9.30)

0.01
141.83
(8.33)

139.62
(8.91)

0.01
141.82
(10.25)

138.84
(9.74)

0.01

IMC
18.98
(3.96)

18.81
(4.17)

0.22
18.79
(3,85)

18.67
(3.93)

0.55
19.17
(4.07)

18.97
(4.43)

0.27

Circunferencia Braquial
22.96
(3.90)

22.08
(3.76)

0.01
22.70
(3,88)

21.84
(3.62)

0,01
23.24
(3,90)

22.35
(3,89)

0.01

Circunferencia Cintura
68.02

(10.44)
66.33
(9.97)

0.01
68.37

(10.64)
66.43

(10.06)
0,02

67.65
(10.23)

66.21
(9.90)

0.08

Circunferencia Cadera
78.79

(10.28)
77.60
(9.76)

0.01
77.42
(9.56)

76.97
(9.33)

0,51
80.24

(10.81)
78.32

(10.20)
0.01

Pliegue Bicipital
10.57
(6.28)

8,67
(5.58)

0.01
10.29
(6.60)

8.59
(5.81)

0,01
10.88
(5.93)

8.77
(5.32)

0.01

Pliegue Tricipital
14.25
(7.13)

12.99
(6.60)

0.01
13.31
(7.28)

12.39
(6.55)

0,13
15.24
(6.84)

13.66
(6.61)

0.01

Pliegue Subescapular
12,51
(8.12)

11.43
(7.74)

0.01
11.56
(8.07)

10.65
(7.43)

0,13
13.52
(8.06)

12.33
(8.01)

0.01

Pliegue Suprailíaco
17.74

(10.54)
17.36

(10.74)
0.35

16.48
(11.09)

16.70
(11.03)

0.63
19.08
(9.75)

18.11
(10.38)

0.10

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo de las autoras.



obtenidos en el presente trabajo evidenciaron que la mayoría
de las variables de crecimiento analizadas en la población in-
fantil de Tucumán, expresaron magnitudes inferiores en los
residentes rurales. Así, por ejemplo, los escolares urbanos
fueron, en promedio, 1.7 kilos más pesados y 2.5 cm más al-
tos que sus pares rurales. Esto coincide con estudios previos
que afirman que los niños y las niñas que habitan en las ciu-
dades son menos propensos a presentar retardos en el creci-
miento lineal y ponderal19-21.

De la misma manera, el resto de las medidas corporales
analizadas (a excepción del índice de masa corporal y el plie-
gue suprailíaco) fueron mayores en los escolares urbanos. En
tal sentido, numerosas investigaciones advierten disparidades
urbano-rurales en el crecimiento infantil vinculadas a un ac-
ceso desigual en los recursos económicos, educativos, sanita-
rios y, especialmente, alimentarios4,13,20-23. En suma, las dife-
rencias encontradas constituyen un reflejo de las profundas
inequidades entre ambos territorios.

En Argentina, con la instauración del neoliberalismo en la
década de 1990, se produjo una agudización de las desigual-
dades entre los sectores urbanos y rurales. Si bien este mo-
delo implicó una modernización tecnológica del campo, la du-
plicación de la producción y el aumento del volumen de las
exportaciones agrícolas; también desencadenó un proceso de
concentración del capital y exclusión en la estructura social
agraria, afectando principalmente los sectores más vulnera-
bles24,25. Por otra parte, la mecanización del agro implicó una
menor demanda de mano de obra y esto impactó en la diná-
mica poblacional y ocupacional del sector (desempleo, creci-
miento del sector de servicios) y sus relaciones con el medio
urbano (migraciones). En consecuencia, los sectores rurales
tradicionales, tales como los explorados en el presente estu-
dio, han experimentado un empeoramiento en sus condicio-
nes de vida, que se reflejan claramente al indagar la infor-
mación del último censo nacional.

Así, la población rural de Tucumán evidencia una situación
socioeconómica perjudicada, en donde la desocupación y la

ausencia de cobertura social constituyen sus puntos más ál-
gidos; afectando alrededor de la mitad de sus habitantes. Los
hogares rurales con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
duplican a los del área urbana y una situación similar se ob-
serva cuando se analizan los porcentajes de analfabetismo y
hacinamiento. Por último y en relación con las características
de las viviendas, el 18% reviste cualidades constructivas de-
ficitarias, en tanto que alrededor del 50% presenta inade-
cuado abastecimiento de agua de red pública y desagüe clo-
acal11. Estas condiciones definen un escenario poco
saludable, que se expresa en el cuerpo de los niños a través
de desigualdades urbano-rurales del crecimiento7.

Las características antes mencionadas definen un contexto
de pobreza estructural producto de rezagos históricos, que
debería considerarse un aspecto de la deuda social argentina,
que se reflejan en el crecimiento infantil. De acuerdo con
Bolzán et al.26 las “deudas sociales” tienen su expresión física
a modo de “deuda biológica” caracterizada, en otros térmi-
nos, por la imposibilidad de expresar la potencialidad genética
de grupos de población sometidos a ambientes carenciales.
En coincidencia con lo planteado, la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud27 informó que, en Argentina, la prevalencia
de baja talla infantil en los hogares con NBI resulta aproxi-
madamente 3% superior a la registrada en los hogares sin
NBI, dando cuenta de la necesidad de implementar acciones
tendientes a mejorar la situación socioeconómica de dichas
familias.

Finalmente, cabe destacar que, si bien el IMC fue similar en
los niños/as urbanos y rurales, los primeros mostraron mayor
acúmulo adiposo que se vio reflejado tanto en los pliegues
subcutáneos como en los parámetros de composición corpo-
ral calculados (%G y MG). Estos resultados podrían interpre-
tarse en el contexto global de la transición nutricional, que re-
sulta especialmente acelerado en ámbitos urbanos, llevando
a reconocer a las ciudades como entornos promotores de so-
brepeso, obesidad y otras morbilidades asociadas. En tal sen-
tido, autores como Popkin28 y Ruel et al.10 han argumentado
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Tabla 3. Medias y Desvíos Estándar de las variables de composición corporal relevadas en la muestra total y discretizada por sexos.
Pruebas U de Mann-Whitney para testear diferencias entre las poblaciones urbana y rural.

Variables
Muestra Total Varones Mujeres

Urbano Rural p Urbano Rural p Urbano Rural p

Porcentaje de Grasa
20.66
(8.79)

18.74
(9.11)

0.01
20.21
(8.29)

18.98
(7.95)

0.04
21.12
(9.27)

18.46
(10.26)

0.01

Masa Grasa
8.24

(5.48)
7.51

(5.36)
0.01

8.20
(5.22)

7.44
(4.90)

0.03
8.86

(5.72)
7.59

(5.83)
0.01

Masa libre de Grasa
29.47
(5.68)

28.98
(5.70)

0.08
29.30
(5.41)

28.74
(5.31)

0.13
29.64
(5.96)

29.25
(6.02)

0.34

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo de las autoras.



que, en las últimas décadas, se han producido importantes
cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física ur-
banos, incrementándose el consumo de alimentos ultra-pro-
cesados, ricos en grasas y azúcares y los estilos de vida cada
vez más sedentarios. Por otra parte, resulta de importancia
resaltar que la circunferencia de la cintura también fue mayor
en la población escolar urbana. Si se considera que los valo-
res aumentados de esta variable antropométrica, así como del
exceso de adiposidad, resultan factores de riesgo asociados a
problemas cardiovasculares y metabólicos, los resultados del
presente estudio advierten la necesidad de desarrollar estra-
tegias de promoción y prevención en salud en las poblaciones
infantiles estudiadas.

CONCLUSIONES

El crecimiento y la composición corporal de los niños y ni-
ñas de Tucumán difiere de acuerdo con el contexto de resi-
dencia. Los niños rurales presentan, en general, menor cre-
cimiento que sus pares urbanos. Estos resultados son
consistentes con los indicadores sociales, económicos y am-
bientales que dan cuenta de una calidad de vida rural de-
teriorada.
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RESUMO

Introdução: A Doença Renal Crônica pode ser conside-
rada como epidemia deste milênio, uma vez que há uma ele-
vada prevalência mundial. O estágio dialítico da doença é
considerado um problema de saúde mundial.

Objetivos: Avaliar a influência de atividades de Educação
Alimentar e Nutricional (EAN) sobre o perfil nutricional de in-
divíduos que realizam hemodiálise.

Métodos: Estudo do tipo ensaio clínico controlado, não-
randomizado, desenvolvido no Centro de Hemodiálise do
Hospital Universitário de Juiz de Fora (HU-UFJF). Os pacien-
tes foram divididos em dois grupos: Grupo Intervenção (GI),
que realizou as intervenções de EAN, e Grupo Controle (GC).
Os dados dos prontuários foram coletados para ambos os
grupos, na Linha de Base (LB), no Pós-Intervenção Imediato
(PII), avaliação realizada logo após o término da última inter-
venção e no Pós-Intervenção Tardio (PIT), seis meses após a
realização da última atividade.

Resultados: Observou-se diminuição da mediana do fós-
foro sérico no GI, em curto e longo prazo, demonstrando re-
sultado positivo das atividades de EAN. Não se observou in-

fluência das intervenções sobre o perfil antropométrico e ali-
mentar dos pacientes em hemodiálise.

Conclusões: As atividades de EAN podem provocar mu-
danças positivas sobre a hiperfosfatemia dos pacientes em
hemodiálise. No entanto, essas ações devem ser contínuas e
fazer parte da rotina dos indivíduos, para que os efeitos posi-
tivos sejam mais expressivos.

PALAVRAS-CHAVE

Insuficiência Renal Crônica; Hemodiálise; Educação
Alimentar e Nutricional; Avaliação Nutricional; Fósforo.

ABSTRACT

Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) has being
considered a Millennium epidemic, since there is a high preva-
lence worldwide. Currently, the final stage of the disease is
considered a global health problem.

Objectives: To evaluate the impact of interventions of
Food and Nutrition Education (FNE) on the nutritional profile
of individuals undergoing hemodialysis (HD).

Methodology: Non-randomized controlled clinical study
developed at the Hemodialysis Center of the University
Hospital of the Federal University of Juiz de Fora (HU-UFJF).
The patients were divided into two groups: Intervention Group
(IG), who participated in the interventions of FNE, and the
Control Group (CG). Data were collected for both groups at
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three moments: Baseline (BL), Post-Intervention Immediate
(PII) (shortly after the end of the last intervention), and Post-
Intervention Late (PIL) (six months after the last intervention).

Results: It was observed a decrease in the median serum
phosphorus in the GI, in the short and long term, demon-
strating a positive result of the EAN activities. There was no
influence of the interventions on the anthropometric and ali-
mentary profile of hemodialysis patients.

Conclusion: Interventions of FNE can lead to positive
changes in hyperphosphatemia in hemodialysis patients.
However, these actions must be continuous and part of the
routine of individuals, so that the positive effects are more
comprehensive.

KEYWORDS

Chronic Kidney Disease; Hemodialysis; Food and Nutrition
Education; Nutrition Assessment; Phosphorus.

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica tem se configurado como um pro-
blema de saúde pública em todo o mundo, sendo considerada
como epidemia deste milênio1,2. Segundo dados da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, em 2016, 122.825 pacientes realiza-
vam terapia dialítica no Brasil, sendo que 92,1% estavam em
hemodiálise (HD)3.

Apesar da reconhecida eficácia deste procedimento no au-
mento da sobrevida dos pacientes, é fundamental admitir que
a partir do início da HD, o indivíduo passa por um processo
de modificações que interferem em suas condições fisiológi-
cas, nutricionais e sociais4.

As intensas modificações nutricionais as quais estes pa-
cientes são submetidos estão relacionadas, principalmente,
ao próprio procedimento que reduz a ingestão alimentar, gera
disfunções gastrointestinais e hormonais, restrições dietéti-
cas, além de poli medicação e doenças associadas. A fim de
auxiliar na compreensão dessas modificações, o nutricionista
se faz importante como membro da equipe de cuidado com
estes pacientes. Este profissional, além de atuar no acompa-
nhamento nutricional individual, também é capaz de promo-
ver atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN),
para que as formas de abordagem a esses pacientes possam
ser mais abrangentes e esclarecedoras5.

As atividades de EAN podem auxiliar no aumento da quali-
dade de vida dos pacientes, uma vez que a compreensão so-
bre seu novo processo alimentar pode gerar um maior auto-
cuidado. O poder de tomada de decisão sobre sua alimentação
pode ser essencial na adesão às restrições alimentares6.

Diante da importância da EAN sobre o aumento da capaci-
dade do paciente de melhor se nutrir, o objetivo do presente
estudo foi avaliar a influência de atividades de EAN sobre o

perfil nutricional a curto e longo prazos de indivíduos que rea-
lizam hemodiálise.

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico controlado, não-randomizado,
desenvolvido no Centro de Hemodiálise do Hospital
Universitário de Juiz de Fora (HU-UFJF). O projeto de pes-
quisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HU-
UFJF, com o nº 1.233.142.

Os critérios de inclusão foram: ter idade maior ou igual a
18 anos e frequentar a hemodiálise no período de julho de
2014 ao mesmo mês no ano de 2015. Foram excluídos pa-
cientes em hemodiálise portadores de doenças infecciosas,
hepatopatias e cardiopatias graves.

Para o presente trabalho realizou-se coleta de dados se-
cundários, obtidos dos prontuários da Equipe de Nutrição do
HU-UFJF, nos quais continham informações em relação à an-
tropometria, avaliação dietética e exames bioquímicos dos in-
divíduos avaliados.

Os pacientes foram divididos em dois grupos para as inter-
venções de EAN: Grupo Intervenção (GI) e Grupo Controle
(GC). Os dados dos prontuários foram coletados para ambos
os grupos, em Linha de Base (LB), Pós-Intervenção Imediata
(PII), avaliação realizada logo após o término da última inter-
venção e Pós-Intervenção Tardia (PIT), seis meses após a
realização da última atividade

Foram convidados para participar do estudo, todos os in-
divíduos que frequentavam a HD e que correspondiam aos
critérios de inclusão, sendo selecionados 59 pacientes. Os
indivíduos foram divididos em Grupo Intervenção (GI) e
Grupo Controle (GC), de acordo com os dias de frequência
na hemodiálise.

Para avaliação antropométrica foram coletados o peso cor-
poral seco dos pacientes, o peso pré e pós-hemodiálise, para
posterior cálculo de peso interdialítico, além da estatura. O ín-
dice de massa corporal (IMC) foi classificado, para os adultos,
de acordo com a Organização Mundial da Saúde7 e Lipschitz8,
para os idosos.

A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio da
análise de Recordatório de 24h, aplicados pela Equipe de
Nutrição do HU-UFJF, durante a sessão de HD. No entanto, no
mês correspondente ao PII, o mesmo não foi aplicado, o que
explica a avaliação do consumo alimentar pelo estudo, so-
mente nos momentos de LB e PIT.

O Recordatório de 24h de cada paciente foi analisado e os
itens de consumo foram classificados, segundo o Guia
Alimentar para População Brasileira, em quatro grupos: ali-
mentos in natura ou minimamente processados, alimentos
processados, alimentos ultraprocessados9 e suplementos
alimentares.
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Os seguintes parâmetros laboratoriais referentes aos me-
ses correspondentes a LB, PII e PIT foram observados: al-
bumina, cálcio, fósforo, potássio, PTH, Proteína C Reativa
(PCR) e Kt/v.

As intervenções de EAN foram realizadas utilizando meto-
dologias ativas que buscavam o envolvimento dos participan-
tes, a partir de intervenções com temas específicos para pa-
cientes em hemodiálise e também, temas gerais sobre
promoção da alimentação adequada e saudável.

A publicação da nova versão do Guia Alimentar para a
População Brasileira9 também motivou a equipe a discutir so-
bre alimentação saudável com os pacientes, de acordo com
as novas recomendações e conforme as restrições necessá-
rias ao paciente dialítico.

O GI era convidado para as intervenções, previamente,
através de informativos entregues durante as sessões de he-
modiálise. As atividades foram desenvolvidas por cerca de 60
a 90 minutos, antes do início do procedimento de HD. Ao
todo, foram realizadas cinco intervenções nutricionais nas
sextas-feiras, durante dois meses no ano de 2014.

Além das intervenções em grupo, o GI recebeu orienta-
ções individuais com os temas trabalhados nas atividades.
Essas discussões ocorriam durante o procedimento dialítico,
à beira leito, nos dois meses de contato da Equipe com o
GI. Nessas abordagens individuais, todos os temas das in-
tervenções eram rediscutidos, por meio dos materiais en-
tregues ao final de cada intervenção, como panfletos e jo-
gos utilizados.

Os pacientes do GC receberam orientação nutricional de ro-
tina, da nutricionista do Centro de Hemodiálise do HU/UFJF.
Essas orientações eram fornecidas para todos os pacientes,
inclusive àqueles do GI.

As atividades de EAN compreenderam os seguintes temas:
Leitura e interpretação dos rótulos de produtos industrializa-
dos; Mitos e verdades sobre a alimentação e nutrição; Sal,
açúcar, óleo e doenças crônicas; Potássio, Fósforo e ingestão
de líquidos; e, Especial de Natal e Ano Novo: o que preferir e
o que evitar. A descrição das atividades de EAN foi publicada
e pode ser observada com maior detalhamento, no artigo
“Relato de experiência: educação alimentar e nutricional com
pacientes renais crônicos em hemodiálise”10.

Para a análise dos dados utilizou-se o teste Qui-quadrado,
para comparar as variáveis categóricas entre os dois grupos
(GI e GC), no momento em LB. O teste de Wilcoxon foi utili-
zado para comparar todas as medianas das variáveis desfe-
chos em três momentos (LB, PII e PIT) e o teste de Mann-
Whitney comparou as medianas das variáveis desfechos entre
o grupo intervenção e o grupo controle. O programa utilizado
foi o SPSS 23.0. Em todas as análises foi considerado o nível
de significância de 0,05.

RESULTADOS

Dos 59 pacientes incluídos no início do estudo, 53 perma-
neceram até o final. As seis perdas foram atribuídas à migra-
ção dos pacientes da hemodiálise para diálise peritoneal, rea-
lização de transplante e óbitos.

A média de idade dos participantes foi de 58,71±14,03
anos, nos quais 56,6% eram do sexo masculino. O tempo mé-
dio em hemodiálise era de 79,49±72,73 meses, com máximo
de 20 anos de realização do procedimento, aproximada-
mente. Não houve diferença (p>0,05) entre os Grupos
Intervenção e Controle em Linha de Base, segundo caracte-
rísticas sócio-demográficas e clínica.

Em relação à antropometria, na avaliação em LB, havia di-
ferença entre os GI e GC, com relação ao IMC (p=0,029) e
ganho de peso interdialítico (p=0,023). Em PII, houve dimi-
nuição no ganho de peso interdialítico em ambos os grupos
(GI p<0,001 e GC p=0,010), não demonstrando influência
das atividades de EAN sobre o GI. Além disso, não houve di-
ferença (p>0,05) quando se compara a antropometria dos
grupos Intervenção e Controle em PIT.

Em relação aos exames bioquímicos, houve aumento na
mediana da albumina sérica para ambos os grupos, em PII.
Em relação ao fósforo sérico, houve diminuição da mediana
tanto no PII (p= 0,036), quanto no PIT (p<0,001) no GI, in-
dicando resultado positivo das atividades de EAN, em curto e
longo prazo. Sobre o potássio sérico, na avaliação em PII
houve diminuição em ambos os grupos, no entanto, PIT, a di-
minuição (p= 0,021) ocorreu apenas no GC.

Os níveis medianos de PTH apresentaram-se elevados nos
dois grupos em PII e PIT, porém compatíveis com o nível de
perda funcional renal. A mediana do Kt/V da amostra não ob-
teve diferença (p> 0,05) em ambos os grupo entre LB e PII.
No entanto, em longo prazo (PIT) ocorreu um aumento
(p<0,001) na mediana no GI, indicando melhora na eficiência
da diálise em relação à remoção dos eletrólitos.

Em uma análise qualitativa dos Recordatórios 24h, classifi-
cando os itens de consumo segundo graus de processamento,
pode-se observar que não houve diferença significativa nas
comparações entre GI e GC, em ambas as avaliações (LB e
PIT). Apesar de não haver diferença (p<0,05) no consumo
antes e após a realização das atividades de EAN, pode-se des-
tacar alguns pontos qualitativos da alimentação dos pacientes
estudados. Verificou-se que a maioria dos pacientes, de am-
bos os grupos em LB e PIT, consumiram arroz, feijão, café,
verduras e legumes e pão francês. Além disso, observou-se
que no GI, a frequência de consumo no grupo das carnes de
boi ou porco era maior, enquanto que no GC, as carnes de
aves eram mais consumidas (Tabela 1).

Quanto ao consumo de ultraprocessados, nenhum dos ali-
mentos apresentou uma frequência de consumo maior que
50%. No entanto, verificou-se que o grupo dos bolos, tortas e
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Tabela 1. Frequência absoluta e relativa do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, processados e ultraproces-
sados entre os Grupos Intervenção e Controle, em Linha de Base e Pós Intervenção Tardia.

Grupos de alimentos e itens de consumo

Grupo Intervenção Grupo Controle

LB PIT LB PIT

N % n % n % n %

Alimentos in natura ou minimamente processados

Arroz 17 85 20 100 15 93,75 13 81,25

Feijão 15 75 15 75 11 68,75 14 87,5

Carne de boi ou de porco 11 55 14 70 3 18,75 8 50

Frutasa 8 40 10 50 8 50 8 50

Outros cereaisb 8 40 6 30 4 25 5 31,25

Leite 8 40 12 60 4 25 5 31,25

Carne de ave 6 30 3 15 6 37,5 7 43,75

Raízes e tubérculos 4 20 5 25 3 18,75 2 12,5

Café e chás 20 100 20 100 15 93,75 14 87,5

Peixes 0 0 1 5 3 18,75 0 0

Verduras e legumes 12 60 14 70 11 68,75 10 62,5

Ovos 0 0 3 15 0 0 1 6,25

Outros alimentos in naturac 0 0 0 0 1 6,25 0 0

Ingredientes culináriosd 12 60 11 55 8 50 10 62,5

Alimentos processados

Pão francês 13 65 14 70 10 62,5 11 68,75

Queijos 2 10 4 20 2 12,5 1 6,25

Carnes processadas 0 0 0 0 0 0 0 0

Conservas de frutas e hortaliças 2 10 0 0 0 0 1 6,25

Alimentos ultraprocessados

Bolos, tortas e biscoitos doces 9 45 4 20 1 6,25 7 43,75

Lanches do tipo fast foode 1 5 0 0 0 0 1 6,25

Refrigerantes e sucos de frutas industrializados 4 20 0 0 2 12,5 2 12,5

Pães de forma, de hambúrguer, de hot dog e similares 6 30 3 15 3 18,75 3 18,75

Guloseimasf 3 15 2 10 2 12,5 1 6,25

Bolachas salgadas e salgadinhos tipo chips 3 15 3 15 5 31,25 3 6,25

Embutidos 1 5 1 5 1 6,25 2 12,5

Pratos prontos ou semiprontosg 1 5 1 5 1 6,25 0 0

Bebidas lácteas adoçadas 3 15 2 10 0 0 0 0

Outros alimentos ultraprocessadosh 4 20 9 45 3 18,75 5 31,25

Suplementos Alimentares 2 10 4 20 2 12,5 6 37,5
a Incluem sucos espremidos das frutas.
b Milho, aveia e trigo e suas farinhas e preparações como cuscuz e pratos de macarrão.
c Nozes e sementes, iogurte natural, preparações à base de lentilha, ervilha, soja, frutos do mar e preparações feitas com misturas de vários ali-

mentos.
d Ingredientes como açúcar, óleo, manteiga.
e Hambúrguer e cheeseburguer, hot dog, salgados fritos e assados e semelhantes.
f Balas, confeitos, chocolates, gelatina, pudins e sorvetes.
g Pizzas, pratos de massa ou de carne congelados, macarrão instantâneo e sopas em pó.
h Margarina, molhos industrializados e cereais matinais.
i Mediana (Intervalos Interquartis).



biscoitos doces e o de margarinas, molhos industrializados e
cereais matinais, representaram os produtos mais consumidos
entre os pacientes dos dois grupos, em LB e PIT (Tabela 1).

DISCUSSÃO

Um comportamento alimentar adequado é reconhecido
como fator fundamental no bem-estar e melhora da quali-
dade de vida dos pacientes em hemodiálise11. As atividades
de EAN desenvolvidas no presente estudo primaram em for-
talecer os conceitos a respeito de uma alimentação saudável,
reforçar as restrições dietéticas necessárias a estes indivíduos
e alertar sobre o aumento do consumo proteico, a partir do
início da hemodiálise.

Atualmente, são poucos os estudos que apresentam os
efeitos de atividades de EAN, sob a perspectiva do perfil nu-
tricional dos pacientes em hemodiálise. A maioria deles relata
os resultados das intervenções nutricionais utilizando questio-
nários de análise de qualidade de vida destes indiví-
duos2,11,12,13. Os resultados do presente estudo mostraram
que as atividades de EAN podem afetar de forma positiva,
principalmente, o controle do fósforo nos pacientes em HD.
No entanto, as intervenções não mostraram influência sobre
a antropometria dos pacientes, tanto sob análise em curto
prazo quanto em longo prazo.

Rhee e colaboradores14 avaliaram o efeito de doze sema-
nas de educação nutricional realizadas durante as sessões
de HD, em pacientes dialíticos de Pusan, na Coreia do Sul.
O estudo também não encontrou diferença na antropome-
tria dos pacientes, considerando avaliações antes e após as
intervenções.

Alguns estudos avaliaram o impacto de programas educa-
cionais sobre o controle da hiperfosfatemia e encontraram re-
sultados semelhantes ao do presente estudo. Nisio e colabo-
rados15 observaram uma diminuição significativa do fósforo
sérico em 147 pacientes, que estavam em programa de HD e
receberam programa educacional durante as sessões, por
cinco meses. Nerbass et al.16 realizaram avaliação e orienta-
ções individuais quanto ao consumo proteico e de fósforo, em
pacientes hiperfosfatêmicos que realizavam HD, resultando
em uma média adequada de fósforo sérico para 39% dos in-
divíduos após intervenção.

A modificação no perfil alimentar a partir de atividades de
EAN, também foi analisada por Casas, Rodrigues e D’Ávila11.
Segundo estes, o curso de cinco intervenções não promoveu
mudanças significativas no comportamento alimentar dos pa-
cientes estudados. Sabe-se que o tempo de intervenção e a
adesão das orientações obtidas através de atividades de EAN
podem interferir na melhora dos parâmetros nutricionais dos
indivíduos17.

O presente estudo realizou cinco intervenções em grupo e
dois meses de aconselhamento individual, que pode ser con-

siderado um tempo curto para influenciar sobre mudanças no
estado nutricional dos pacientes. No entanto, ainda não há
um consenso sobre o número e tempo ideais de prática da
EAN capazes de provocar mudanças, nos quais os estudos de
intervenção poderiam se basear.

Seguindo a atual recomendação do Guia Alimentar para a
População Brasileira9, a diminuição do consumo de produtos
ultraprocessados e processados, em detrimento do aumento
da ingestão de alimentos in natura, foi um tema bastante dis-
cutido durante as intervenções de EAN. É notório que, ali-
mentos que apresentam maior grau de processamento utili-
zam aditivos de fósforo em sua composição. Além disso,
apresentam outros fatores maléficos, como uma quantidade
excessiva de sódio e gorduras trans18.

Apesar de não haver diferença (p<0,05) qualitativa entre a
alimentação antes e após as atividades de EAN, pode-se des-
tacar que a maioria dos pacientes de ambos os grupos con-
sumiram alimentos in natura. No entanto, os grupos de pro-
dutos ultraprocessados mais frequentes entre os pacientes
(bolos, tortas e biscoitos doces, margarinas, molhos indus-
trializados e cereais matinais), podem contribuir com um au-
mento do consumo de sódio e gorduras trans. Ademais, den-
tre estes produtos, muitos contém aditivos a base de fósforo,
sendo a restrição de tais alimentos essencial para redução da
hiperfosfatemia em pacientes em HD19.

O consumo alimentar dos pacientes em HD, analisado se-
gundo os graus de processamento dos alimentos, ainda não
está descrito na literatura. Estudo brasileiro que utilizou uma
amostra representativa de indivíduos com 10 anos ou mais,
verificou que 69,5% da dieta brasileira são provenientes de
alimentos in natura ou minimamente processados, 9,0% de
alimentos processados e 21,5% de alimentos ultraprocessa-
dos20. Esta também é uma análise importante nos indivíduos
que apresentam alguma patologia, uma vez que pode auxi-
liar no entendimento sobre o perfil alimentar e contribuir
para o planejamento da EAN de forma mais específica para
cada público.

O presente estudo apresenta limitações, as quais estão re-
lacionadas principalmente ao número da amostra e a não ran-
domização dos pacientes². Ademais, a realização de apenas
um Recordatório de 24hs pode ter influenciado nos achados
qualitativos da alimentação dos pacientes, uma vez que pode
não ter representado as ingestões habituais. No entanto,
acredita-se que a EAN precisa ser mais difundida como prá-
tica importante do nutricionista, com a constante necessidade
de divulgação de seus métodos e impactos.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostraram que as atividades de
EAN podem promover mudanças, principalmente, no controle
do fósforo sérico dos pacientes em hemodiálise. A partir dos
achados neste estudo, constata-se a relevância das atividades
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de EAN no cuidado com o paciente em hemodiálise, demons-
trando sua influência sobre modificações no perfil nutricional
dos indivíduos.

Ressalta-se ainda, que a Educação Alimentar e Nutricional
deve fazer parte da rotina dos centros de hemodiálise, para
que as mudanças possam ser permanentes, resultando no
aumento da qualidade de vida dos pacientes.
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ABSTRACT

Objective: The study aim was to identify the nutritional
status and factors associated with possible nutritional
changes of cancer patients undergoing antineoplastic treat-
ment.

Methodology: A cross-sectional study with cancer pa-
tients on chemotherapy treatment, of both sexes, aged 18
years or older, admitted between November 2016 and June
2017 at a university hospital in Rio Grande do Sul, Brazil. Data
were collected from nutritional evaluation using the Patient
Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), biochem-
ical exams and patient records. Data analysis was performed
using descriptive statistics, and correlation and association
tests were conducted, depending on the nature of each vari-
able, considering a 95% confidence interval, and a P-value of
0.05 was considered statistically significant.

Results: Sixty patients were evaluated, most of them were
female (58.3%), adult individuals (51.7%), suffering from
colon and rectal cancer (45%) and were enrolled in the first
cycles of chemotherapy treatment (68%) with associated co-
morbidities (77%). The PG-SGA showed a prevalence of mal-
nutrition (77%) in the sample, severe weight loss (40%), and
a reduction in food consumption (41.7%) with gastrointesti-
nal symptoms (75%), and changes on functional capacity
(78%), concluding the need for critical nutritional intervention
(70%). Biochemical parameters showed some reduction of
serum albumin (56%) and total lymphocyte count (76%).

Conclusion: Based on the results, it is important to well
evaluate nutritional status and carry out a good nutritional in-
tervention at the beginning and in the course of the treat-
ment, allowing the recovery and maintenance of patient’s nu-
tritional status, contributing positively to the clinical outcome
of these patients.

KEY WORDS

Nutrition assessment, neoplasms, food consumption, nutri-
tional status.

INTRODUCTION

Cancer currently occupies a relevant space in the global
epidemiology scenario. The World Health Organization
(WHO)1 projects that, by 2035, there will be 24 million new
cases of cancer and 14.5 million deaths from this disease
each year. Regarding mortality, the situation is even worst
considering that 8 million deaths are expected, 70% of them
in developing countries2,3. In Brazil, the projection of the
National Institute of Cancer José Alencar Gomes da Silva
(INCA), indicates the incidence of 1.2 million new cases be-
tween 2018-20194.

Characterized as a chronic, non-communicable disease
(CNCD), cancer is due to changes in the genetic code, and
originates from the interaction between several endogenous
and exogenous factors1. The progress of cancer treatments
leads to higher rates of cure and better outcomes. Added to
this, early diagnosis and treatment corroborate to raise pa-
tients’ expectation and quality of life5.

In this perspective, nutritional support is fundamental,
since malnutrition is considered the secondary most common
diagnosis found in cancer patients. Such nutritional threats
can be caused by a multi-causal process, related mainly to the
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metabolic changes due to the cancerous cells, to the severe
adverse effects of cancer treatments, recurrent infections, as
well as to economic and social conditions6.

There is no gold standard indicator that alone permits nu-
tritional assessment. Otherwise, different methods must be
combined in order to increase the specificity and sensitivity of
this evaluation. Among the methods, clinical, physical, di-
etary, social, anthropometric, biochemical and subjective indi-
cators can be used7. Patient Generated Subjective Global
Assessment (PG-SGA) is considered to be an effective method
of screening and nutritional assessment indicated for cancer
patients8,9.

Considering these specificities, we recognize the impor-
tance of nutritional status assessment of cancer patients, so
that appropriate nutritional therapy can be established and
the harmful effects of the disease can be minimized10,11.
Then, the aim of this research was to identify the nutritional
status and factors associated with possible nutritional
changes of cancer patients undergoing treatment.

METHODS

We conducted a cross-sectional study in a cancer unit of a
tertiary, general and public university hospital located in Rio
Grande do Sul, Brazil, from November 2016 to June 2017.

The population was based on previous data, and then the
sample size calculation was performed, assuming 95% confi-
dence interval and 5% error rate. The study included individ-
uals of both sexes, aged 18 years or older, with confirmed di-
agnosis of cancer, hospitalized at the research site for
chemotherapy treatment associated or not to radiation ther-
apy. We also selected patients in good physical and mental
conditions to complete the data collection instrument.

Data was gathered through individual interviews. We re-
trieved personal data (age and sex), lifestyle data (smoking and
ethnicity), clinical data (diagnosis, neoplasia grade, chemother-
apy protocol, other illnesses) and biochemical data from physi-
cal and electronic records. Nutritional status was determined
through anthropometric, biochemical and PG-SGA data.

We carried out the anthropometric evaluation according to
the recommendations12,13. The current body weight and
height were measured by a calibrated anthropometric digital
scale, brand Balmak®, model BK-50FA. The Body Mass Index
(BMI) was determined using individuals’ body weight (kg), di-
vided by their height (m) squared (kg / m²). Then, adults’ nu-
tritional status was defined according to the World Health
Organization14: low weight: <18.5 kg/m²; normal weight:
18.5 - 24.9 kg/m²; overweight: 25 - 29.9 kg/m² and obesity:
≥ 30 kg/m². For the elderly, the cut-off points recommended
by the Pan American Health Organization15 were used: low
weight: < 23 kg/m²; eutrophy: 23 - ≤ 28kg/m²; overweight:
>28 - <30 kg/m² and Obesity: ≥ 30 kg/m².

Weight loss was defined using the following equation
[(usual body weight – current body weight) / usual body
weight × 100]. Patients who presented body weight loss of
up to 5% in one month or 7.5% in three months or 10% in
six months presented a significant body weight loss. Body
weight loss greater than 5% in one month or greater than
7.5% in three months or greater than 10% in six months was
considered severe body weight loss16.

To assess patients, we used a PG-SGA questionnaire trans-
lated and validated for the Brazilian population9. The first part
of this questionnaire consists of questions about body weight
changes, symptoms of nutritional status (nausea, vomiting,
decreased appetite, constipation and diarrhea), changes in
food intake and functional capacity. SGA was completed by
the patient. When the interviewee was illiterate or found it
difficult to complete the form, the researcher helped filling out
the form. The second part addresses aspects of the clinical
history of the disease, metabolic demand and stress and
physical examination. A dietitian experienced in performing
SGA assessed all patients’ data. Each patient was classified as
well-nourished (SGA A), moderately malnourished (SGA B) or
severely malnourished (SGA C). In addition, a total PG-SGA
score was calculated to provide a guideline to the level of nu-
trition intervention required, from 0-1 point: there is no need
for nutritional intervention, 2-3 points: patient and family ed-
ucation, from 4-8 points: requires nutritional intervention and
up to 9 points: need for urgent nutritional intervention.

Biochemical parameters were collected from the electronic
medical record. The total number of lymphocytes per cubic
milliliter (TLC) was calculated using the following formula:
TLC= (Lymphocyte % X White Blood Cells) / 100. The cutoff
points used for the classification of nutritional status (im-
munological depletion) according to TLC were:> 2000
cells/m³ (normal), 1200 to 2000 cells/m³ (light depletion),
800 to 1199 cells / m³ (moderate depletion) and <800
cells/m³ (severe depletion). We also used albumin parame-
ters to classify nutritional status. The following cutoff points
were used: > 3.5 g/dL (nourished); 3.0 to 3.5 g/dl (mild mal-
nutrition); 2.4 to 2.9 g/dl (moderate malnutrition) and < 2.4
g/dl (severe malnutrition)17.

Data analysis was performed using descriptive statistics
(frequency, mean and standard deviation), using Microsoft
Excel® Software, version 2016. For the statistical tests, pro-
gram R, version Ri 386.3.3.0 Ink was used. For the assess-
ment of normality, Shapiro-Wilk test was conducted, consid-
ering a significance level of 5%. Finally, correlation and
association tests were conducted (with a 95% confidence in-
terval, p <0.05), depending on each type of variables.

This study was carried out after being approved by the
Ethics Committee in Research with Human Beings of the
Federal University of Santa Maria under the statement nº
1.812.236 and Presentation Certificate for Ethics Appre-
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ciation no 61039316.1.0000.5346. Data collection occurred
after obtaining each research participant’s Informed Con-
sent Form (ICF).

RESULTS

A sample of 60 patients agreed to participate in the study:
58.3% (n = 35) were female and 41.7% (n = 25) were male.
The average age was 78 ± 12.4 years old. 48.3% (n = 29) of
the patients were elderly and 51.7% (n = 31) were adults.
Medical history features of researched patients are presented
in Table 1.

At the time of this research, 68% (n = 41) of the sample
were in the first three cycles of chemotherapy. Cancer pa-
tients in this sample had different comorbid conditions, the
most prevalent were the following: 43.5% (n = 20) of the pa-
tients had arterial hypertension (HA), 17.4% (n = 8) cardio-
vascular diseases (CVD), 11% (n = 5) diabetes mellitus and
8.7% (n = 4) chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
It should be noted that 59% (n = 27) had two or more co-
morbid conditions associated with cancer.

We classified the nutritional status of the sample by an-
thropometric parameters and PG-SGA. These results and the
need for nutritional intervention are presented in Table 2.
Weight loss was identified in 70% (n = 42) of the sample and
27% (n = 12) of the patients presented weight gain. The Chi-
square test did not indicate association between the percent-
age of weight loss with tumour location (p-value = 0.098),
gender (p-value = 0,116) and adult or elderly individuals (p-
value = 0.535).

We also analyzed the nutritional status, based on biochem-
ical parameters, presented in Table 3. Spearman’s correlation
was significant (p-value: 0.016), but regular and inverse (rho
= - 0.309) between BMI and serum albumin. This result indi-
cates that the higher body mass index is, the lower is the al-
bumin depletion. Albumin classification was also significantly
associated with the diagnosis of PG-SGA (p-value = 0.009).
However, when the same test was applied for the classifica-
tion of the TLC variable, there was no significant association
for both BMI (p-value = 0.804) and the PG-SGA classification
(p-value = 0.4763).

Food intake and symptoms related to changes in dietary in-
take of patients are described in Table 4. It is worth mention-
ing that 75% (n = 45) of the sample reported gastrointesti-
nal and / or general symptoms in the last two weeks, of which
71% (n = 32) reported two or more simultaneous symptoms.

Regarding functional capacity, the results showed that only
21.7% (n = 13) of the patients maintained their normal ca-
pacity, with no limitations. Moderate functional activity was re-
ported by 30% (n = 18) of the sample, 16.7% (n = 10) did
not feel willing to perform many activities, 21.7% (n = 13) had
capacity reduction and spent most of the day lying down or sit-
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Table 1. Medical history features of cancer patients under treatment
(n=60) in a university hospital. Rio Grande do Sul (RS), Brazil (2017).

Variables
Total (N=60)

N %

Tumour location

Colorectal 27 45.0

Head and Neck 13 22.0

Stomach 7 12.0

Hematologic 5 8.0

Female Reproductive System 3 5.0

Male Reproductive System 2 3.0

Mediastinum 1 2.0

Male Breast 1 2.0

Cancer of unknown primary 1 2.0

Stage

I - -

II 1 2.0

III 6 10.0

IV 26 43.0

Unknown 27 45.0

Metastasis

Yes 25 42.0

No 35 58.3

Cancer treatment

Chemotherapy 56 93.3

Chemotherapy and radiation 4 6.7

Comorbid conditions

Yes 46 77.0

No 14 23.0

Current smoker and ex-smoker

Yes 28 47.0

No 32 53.0

Current drinker and ex-drinker

Yes 14 23.0

No 46 77.0



ting and 10% (n = 6) indicated that they spent most of their
time in bed. The Qui² test identified a significant association
of functional capacity with tumour location (p-value = 0.007)
and gender (p-value = 0.012), however, there was no associ-
ation of this indicator with the nutritional status and age.

DISCUSSION

We found in this study a prevalence of malnutrition in the
sample, severe weight loss and reduction in some biochemi-
cal parameters. A large part of the participants reported re-
duction in food consumption associated with gastrointestinal
symptoms, as well as altered functional capacity, resulting in
aggressive nutritional intervention. The presence of malignant
diseases, such as neoplasias, can significantly compromise
the general and nutritional status of patients, through multi-
ple pathways related to the mechanisms linked to the disease
course or to the therapy itself18.

The present study showed a prevalence of adult and female
patients. A survey of fifty cancer patients undergoing anti-
neoplastic treatment, hospitalized in Minas Gerais, Brazil,
showed that 70% of the sample was composed of adults, but
62% of the patients were men19. Some authors highlight that
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Table 2. Nutritional status classification by BMI, PG-SGA, weight loss percentage and need of nutritional intervention of cancer patients
under treatment (n=60) in a university hospital. Rio Grande do Sul (RS), Brazil (2017).

Parameters Nutritional status classification
Adult (N=31) Elderly (N=29) Total (N=60)

N % N % N %

BMI

Underweight 6 19.3 8 27.6 14 23.3

Normal weight 13 42.0 12 41.4 25 41.7

Overweight 10 32.0 3 10.3 13 21.7

Obesity 2 6.4 6 20.7 8 13.3

PG-SGA

SGA A – wellnourished 10 32.2 4 13.8 14 23.3

SGA B – moderately or suspected of being malnourished 15 48.4 19 65.5 34 56.7

SGA C – severely malnourished 6 19.3 6 20.7 12 20.0

Percentage
weight loss

None 2 6.4 - - 2 3.33

Not classified 9 29.0 6 20.7 15 25.0

Significant body weight loss 3 9.7 2 6.9 5 8.3

Severe body weight loss 11 35.5 11 37.9 22 36.7

Score
PG-SGA

No need for nutritional intervention 1 3.22 - - 1 1.7

Patient and family education 3 6.4 1 3.4 4 6.7

Requires nutritional intervention 8 25.8 5 17.2 13 21.7

Need for urgent nutritional intervention 19 61.3 23 79.3 42 70.0

BMI: Body Mass Index; PG-SGA: Patient-Generated Subjective Global Assessment.

Table 3. Nutritional status according to biochemical parameters of
cancer patients under treatment (n=60) in a university hospital. Rio
Grande do Sul (RS), Brazil (2017).

Variables
Total (N=60)

N %

Serum albumin

Nourished 26 43,0

Mild malnutrition 20 33,0

Moderate malnutrition 11 18,0

Severe malnutrition 3 5,0

TLC

Normal 16 21,7

Mild depletion 23 38,0

Moderate depletion 11 18,0

Severe depletion 10 17,0

TLC: Total Lymphocyte Count.



the increasing of age is considered one of the most relevant
risk factors for the appearance of cancer, however, it is worth
mentioning that they can occur in different age group20.

In southern Brazil, studies forecast that the most prevalent
tumor type of cancer will be of colon and rectum, between fe-
male patients. It will be the third most common for the male
subjects, between 2018 - 20194. This prediction seems to
confirm the results of this research. According to these find-
ings, a cross-sectional retrospective study of 70 elderly can-
cer patients in Passo Fundo, Brazil, showed that colorectal
cancer was the most frequent (70%) among participants21. It
is also worth noting that among the patients with clinical tu-
mor staging, the majority of the sample was in the more ad-
vanced stages of the disease.

In this study, more than 70% of the patients had comor-
bidities associated with cancer, specially hypertension and
cardiovascular diseases. There is support in the literature,
that this co-prevalence is commonly found in cancer patients
and can be explained by sharing similar risk factors, such as
overweight, sedentary lifestyle, smoking, alcoholism, and bad
eating habits. However, it is important to note that
chemotherapy can cause changes in the individual’s blood
pressure and can have a great impact in the occurrence of hy-
pertension in this public22,23.

According to the Brazilian Inquiry on Oncological Nutrition,
the nutritional status established through PG-SGA showed a
high frequency of malnutrition and weight loss in patients af-
fected by gastrointestinal cancer24. These data are similar to
the findings of this study, in which about 77% of the patients
presented underweight and 40% severe weight loss, accord-
ing to PG-SGA. However, assessment of the nutritional status
through BMI highlighted the prevalence of normal weight
and overweight in the patients. Nevertheless studies empha-
size that BMI is a parameter that should not be used alone
for the diagnosis of malnutrition, since it presents several
limitations25.

Previous studies indicate that reduced levels of albumin and
TLC correlate with malnutrition and mainly to worse clinical
outcomes26. In the present study, this relationship between
malnutrition and these biochemical parameters was con-
firmed only for nutritional diagnosis through serum albumin.

In Iran, a study with 300 cancer patients showed that
41.7% of the sample had a decrease in food consumption,
and the most prevalent factors associated with this reduction
were hyporexia (41.3%), and nausea (39%)27. In our study
we found similar results. The presence of gastrointestinal
symptoms in individuals suffering from cancer is mainly asso-
ciated with chemotherapy. It is due to the fact that anticancer
drugs do not attack only the tumor cells, but also the cells of
rapid rate of proliferation, such as those of the gastrointesti-
nal mucosa28.

There is support in the literature that patients affected by
cancer, undergoing chemotherapy and malnourished tend to
reduce functional capacity29. Results from this study also pro-
vided some information about the large proportion of patients
with disability to perform their daily activities. In a study con-
ducted in Pernambuco, Brazil, with 30 cancer patients under-
going chemotherapy, 70% of the patients reported altered
functional capacity according to PG-SGA30. In our study the
results were similar.

Although these data have a number of strengths, they also
have limitations. One of them is due to the fact that patients
with several different cancer types were compared. We can
also consider that our study investigated a small sample.
Nevertheless, these limitations cannot make the discussion of
the results unfeasible.

CONCLUSION

Overall, this analysis adds to the existing cancer literature
that patients present variable degrees of malnutrition and
weight loss, besides the presence of gastrointestinal symp-
toms and reduction in food consumption. Then, aggressive
nutritional intervention is indicated for a large part of cancer
patients.

These data clearly support the need for early and adequate
evaluation, diagnosis and nutritional intervention in all phases
of the treatment. These actions will lead to the recovery and
maintenance of the patients’ nutritional status, since impor-
tant nutritional adjustments can influence directly their clini-
cal outcome.
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RESUMEN

Introducción: Los tarahumaras son un pueblo nativo de
la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua y uno
de los más pobres de México. La Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos indígenas, mantiene un programa
de alimentación en los Albergues Escolares destinado a paliar
la desnutrición infantil.

Objetivo: analizar la adecuación de la dieta que los esco-
lares siguen en el albergue y compararla con la tienen en sus
hogares.

Métodos: la muestra es de 50 escolares de ambos sexos
(edad 9.78 ± 1.25 años) asistentes a la “Escuela Albergue
Indígena Ignacio León Ruíz” de Agua Zarca. Se aplicó un re-
cordatorio de 24 horas, en la escuela y en los hogares. Se
analizó el consumo energético, de macro y micronutrientes
tomando como referencia las recomendaciones para la pobla-
ción mexicana.

Resultados: el consumo energético y de todos los nu-
trientes fue superior en la comida de la escuela (p < 0.001),
pero la proporción de sujetos con consumo deficitario fue

para niacina (40%), ácido fólico (40%-55%) calcio (23,3%-
35%), hierro (35%), magnesio (55%) y zinc (80%). En los
hogares, hasta 50% de los niños y 83,3% de las niñas no al-
canzaron cobertura para ácido ascórbico, tiamina y ribofla-
vina; entre 70%-95% reportaron baja ingesta en sodio, mag-
nesio y potasio. Más del 50% presentó déficit para todos los
micronutrientes y ningún escolar alcanzó cobertura para cal-
cio y zinc.

Conclusiones: Los albergues proporcionan una alimenta-
ción cualiatativa y cuantitativamente mejor que la del hogar,
pero no alcanza a cubrir las necesidades de los escolares.

PALABRAS CLAVE

Dieta, malnutrición, escolares, grupos étnicos, México.

ABSTRACT

Introduction: The Tarahumaras are a native people of the
Sierra Madre Occidental, in the state of Chihuahua and one of
the poorest in Mexico. The National Commission for the
Development of Indigenous Peoples maintains a food pro-
gramme in school shelters to alleviate child malnutrition.

Objective: to analyse the adequacy of the diet that
schoolchildren follow in the shelter and to compare it with
what they have at home.

Methods: the sample is 50 schoolchildren of both sexes
(age 9.78 ± 1.25 years) attending the “Ignacio León Ruíz
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Indigenous Shelter School” in Agua Zarca. A 24-hour re-
minder was applied at school and at home. The consumption
of energy, macro and micronutrients was analyzed taking as
a reference the recommendations for the Mexican population.

Results: energy and all-nutrient intake was higher at
school meal (p < 0.001), but the proportion of subjects with
deficient intake was for niacin (40%), folic acid (40%-55%),
calcium (23.3%-35%), iron (35%), magnesium (55%) and
zinc (80%). In households, up to 50% of boys and 83.3% of
girls did not reach coverage for ascorbic acid, thiamin and ri-
boflavin; between 70%-95% reported low sodium, magne-
sium and potassium intake. More than 50% were deficient in
all micronutrients and no schoolchildren achieved coverage
for calcium and zinc.

Conclusions: The shelters provide a qualitatively and
quantitatively better diet than the home, but this is not
enough to cover the needs of the schoolchildren.

KEY WORDS

Diet, malnutrition, schoolchildren, ethnic groups, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Los tarahumaras son un pueblo nativo del norte de México
constituido por poco más de 80.000 personas que conservan
su lengua originaria1. Habitan en la Sierra Madre Occidental
que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de
Durango y Sonora. Comparten esta región con los tepehua-
nes, pimas, guarojíos y mestizos, pero son el grupo más nu-
meroso, por lo que a este territorio también se le denomina
Sierra Tarahumara. Esta es una región árida, con altitud va-
riable (entre 500 y 3000 msnm) y temperatura extrema, con
calor en las barrancas y mucho frío en la cumbres. Los culti-
vos de maíz y frijol constituyen la base de la alimentación de
esta población, que se complementa con papa, calabaza y
chile. La recolección de frutas silvestres, la caza y la pesca
(pavos salvajes, ratón de campo, ardillas, peces de río) com-
pletan la dieta con el consumo ocasional de pollo, cabra y
huevos2.

En este entorno el acceso a la educación y a la asistencia
sanitaria es escaso y según datos de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, el 42,09% de los
hogares tarahumaras no cuentan con electricidad, agua, ni
drenaje de deshechos, lo que les convierte en uno de los gru-
pos más pobres del país3. Por otra parte, estudios realizados
a comienzo del presente siglo pusieron de relieve que los ni-
ños presentaban una elevada prevalencia de desnutrición cró-
nica, anemia y déficit de micronutrientes4.

Para paliar en parte la situación descrita el Gobierno
Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) lleva a cabo un programa para
dar asistencia educativa y nutricional a la población infantil.

Actualmente, en el estado de Chihuahua se atienden 105
“Albergues escolares indígenas”. Estas pequeñas escuelas
funcionan como internado de lunes por la mañana a viernes
al mediodía y dan hospedaje y alimentación a niños y niñas
tarahumaras que cursan educación primaria. Estos albergues
que cuentan con cocineras indígenas, ofrecen tres comidas
básicas (desayuno, comida y cena) y ocasionalmente un dulce
o a pieza de fruta entre horas.

El objetivo de este trabajo es analizar la adecuación de la
dieta que los escolares tarahumaras siguen en el albergue y
comparar ésta con la que tienen en sus hogares durante los
períodos no lectivos.

MÉTODOS

El presente estudio se inserta en el marco de un proyecto
de investigación colaborativo entre el grupo académico sobre
Actividad Física, Educación y Salud (ref.CA-27) de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua y el Grupo de Investigación
EPINUT (ref. 920325) de la Facultad de Medicina de Uni-
versidad Complutense de Madrid. Fue aprobado por el Comité
de Ética del Hospital General “Doctor Salvador Zubiran” de
Chihuahua (México). Toda la información recabada respetó la
legislación mexicana vigente y se pidió el consentimiento in-
formado de padres o tutores. Se contó con el apoyo del
Departamento de Indígenas de los Servicios Educativos del
Estado de Chihuahua (SEECH), y de la Dirección de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas
(CDI) de la República de México.

La muestra se compone de 50 escolares de ambos sexos
(20 niños y 30 niñas) con una edad promedio de 9.78 ± 1.25
años reclutados en la “Escuela Albergue Indígena Ignacio
León Ruíz” en la comunidad de Agua Zarca, municipio serrano
de Guachochi, estado de Chihuahua. Fue criterio de inclusión
que los cuatro abuelos de los niños pertenecieran a la etnia
tarahumara, de familias hablantes de la lengua y que asistie-
ran a la escuela primaria. Se aplicó un cuestionario de recor-
datorio de 24 horas, en dos ocasiones diferentes: un día en-
tre semana en periodo lectivo y otro en fin de semana o
vacaciones cuando los niños estaban en sus hogares. Se re-
cogieron tipo y cantidad de ingredientes de cada ingesta rea-
lizada. Se analizó cuantitativamente el consumo energético,
de macronutrientes, tipos de grasas, vitaminas y minerales
utilizando una modificación del software DIAL5. Se tomaron
como referencia las tablas del sistema mexicano de alimentos
equivalentes y las recomendaciones de ingestión de nutri-
mentos para la población mexicana6. Previa comprobación de
la normalidad de las variables (prueba de Kolmogorov-
Smirnov), se efectuaron comparaciones mediante los test de
Student o de U-Mann Whitney con un intervalo de confianza
del 95%. El procesamiento estadístico se efectuó mediante el
programa IBM SPSS 21.0.
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RESULTADOS

En la tabla 1 se muestra el consumo energético, de princi-
pios inmediatos y tipo de grasas que corresponde a la ingesta
promedio en la escuela y los hogares. Puede observarse que
existen diferencias significativas (p<0.001) en las cantidades
ingeridas para todos los macronutrientes analizados. Cabe se-
ñalar que la ingesta de energía promedio (que debe situarse
en un rango de 1800-2100 calorías) no se alcanza cuando los
escolares comen en su casa.

La proporción en la que los hidratos de carbono y las pro-
teínas contribuyen a la ingesta calórica total también muestra
variaciones (p<0.001), de manera que el consumo proteico
disminuye cuatro puntos porcentuales en las comidas que se
realizan en el hogar. La proporción en que los carbohidratos
contribuyen a la ingesta calórica total, sobrepasa las reco-
mendaciones (que son del 55-63%) para población mexicana
de esta edad tanto en las comidas realizadas en el hogar
como en el albergue. Por el contrario, el porcentaje de con-
tribución de las grasas es inferior a lo recomendado (25-30%)
en ambas situaciones. La proporción de proteínas (recomen-
dada entre 12-15%) es correcta en la comida del albergue e
inferior a la referencia en la del hogar. Los niveles de coleste-
rol son ligeramente superiores a las recomendaciones (120-
130 mg /1000 kcal) en la comida del albergue y también la
contribución de las grasas saturadas al perfil lipídico, ya que
representan en promedio el 9% del consumo energético,
cuando las referencias establecen un límite del 7%. Tanto las
grasas monoinsaturadas como las poliinsaturadas se hallan
por debajo del punto de corte óptimo que es del 15% y 10%
respectivamente.

En la tabla 2 donde se compara la ingesta entre los días há-
biles y los periodos vacacionales separando la serie femenina
de la masculina. Esto es porque las referencias utilizadas6 es-
tablecen separación por sexos para ciertos micronutrientes.
Se puede observar que el consumo promedio de todos los nu-
trientes analizados fue superior cuando los menores comían
en la escuela que cuando lo hacían en sus casas (p < 0.001).
Cabe señalar que la ingesta media en la escuela superó el va-
lor recomendado para todas las vitaminas excepto para la nia-
cina (IDR= 12 mg) y el ácido fólico (IDR= 360 mg). Sin em-
bargo, dada la variabilidad individual, se constató que el 40%
de los niños y de las niñas participantes en el estudio se en-
contraban por debajo del nivel de la referencia para el con-
sumo de niacina. Para el ácido fólico, el 55% de los niños y el
40% de las niñas reportaron una ingesta deficitaria.

Por lo que respecta a los minerales, en la escuela el con-
sumo promedio de calcio se situó para ambos sexos en el lí-
mite del valor recomendado (IDR: 1200 mg). A pesar de ello,
el 35% de los varones y el 23,3% de las niñas de la muestra
no alcanzaron la cantidad de referencia. El consumo de hie-
rro resultó en promedio ligeramente inferior a lo recomen-
dado para el hierro (IDR: 20 mg en niños; 16 mg en niñas) y
para el magnesio (IDR= 240 mg). En concordancia con este
hecho, en la serie masculina la proporción de escolares con
consumo deficitario para hierro y magnesio fue del 35% y
55% respectivamente, mientras en la serie femenina dicha
proporción fue del 40% para ambos minerales. El consumo
medio de Zinc reportado en la comida de la escuela fue prác-
ticamente la mitad de lo recomendado (IDR= 11,6 mg en ni-
ños; 12,2 en niñas) de modo que no es de extrañar que el
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Tabla 1. Consumo diario de energía, principios inmediatos y tipo de grasas en escolares tarahumaras.

En la escuela (ambos sexos)
Media ± DE

En el hogar (ambos sexos)
Media ± DE

Kcal totales 2043,24 ± 23,68 1238,86 ± 52,08*

Carbohidratos (%) 67,21 ± 1,31 70,89 ± 10,10*

Proteína (%) 17,18 ± 0,33 13,64 ± 4,36*

Grasa (%) 15,59 ± 0,97 15,46 ± 7,28

Carbohidratos (g) 380,08 ± 24,36 297,50 ± 134,68*

Proteína (g) 117,43 ± 6,38 58,97 ± 28,50*

Colesterol (mg) 312 ± 21,31 153,18 ± 30,5*

Grasas saturadas (g) 20,80 ±1,11 9,82 ± 7,33*

Grasas monoinsaturadas (g) 21,06 ± 2,04 11,09 ± 7,67*

Grasas polinsaturadas (g) 17,60 ± 0,10 14,31 ± 9,28

*p <0.001.



80% de los escolares de ambos sexos no alcanzaran el nivel
de consumo marcado por las referencias.

La situación empeora en las comidas realizadas en los ho-
gares, donde el consumo promedio solo alcanza las canti-
dades recomendadas para el ácido ascórbico, la tiamina y
la riboflavina. Aun así, entre el 25 y 50% de los niños y en-
tre el 33,3 y 83,3% de las niñas no alcanzan la cobertura
de referencia para dichas vitaminas. Por lo que respecta al
resto de vitaminas y minerales, los niveles de ingesta pro-
medio son siempre más bajos que los recomendados.
Ninguno de los niños y niñas alcanzaron el consumo de re-
ferencia para el calcio y el zinc, entre el 70 y 95% de ellos
reportaron una ingesta deficitaria para sodio, magnesio y
potasio y más de la mitad de la muestra presentó déficit
para todos los micronutrientes.

DISCUSIÓN

Debe tomarse en cuenta que los niños tarahumaras partici-
pantes en el presente estudio estaban internos de lunes a

viernes en el albergue escuela donde se les proporcionaban
al menos tres comidas diarias, mientras que los fines de se-
mana y períodos vacacionales volvían a sus hogares. Los re-
sultados ponen de relieve que la comida de la que disfrutan
en la escuela es de mayor valor calórico y riqueza nutricional
que la que perciben en sus casas, que presenta grandes ca-
rencias desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sin
embargo, aunque la alimentación que reciben en la escuela
supone una clara mejora con relación a la recibida en el ho-
gar familiar, es más elevada en hidratos de carbono y más
baja en grasa de lo que sería óptimo para escolares de esta
edad; también el perfil lipídico podría mejorarse reduciendo el
aporte de grasas saturadas. Pero sobre todo, sería necesario
incrementar el contenido de algunas vitaminas como el ácido
fólico y de minerales.

El análisis antropométrico de la muestra ya publicado7 re-
veló que el 20% de las niñas y el 35% de los niños presenta-
ban crecimiento retardado, mientras que el 10% de los niños
y el 3,3% de las niñas tenían bajo peso para la edad. Además,
el valor de su índice de masa corporal, de sus pliegues adi-
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Tabla 2. Consumo de vitaminas y minerales en escolares tarahumaras.

Niños Niñas

En la escuela
% < IDR

En el hogar
% < IDR

En la escuela
% < IDR

En el hogar
% <IDR

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD

Retinol (ER) 1528,30 ± 263 - 272,91 ± 0,09* 75 1605,94 ± 56,35 - 283,90 ± 47,00 * 66,6

Ac, Ascórbico (mg) 110,23 ± 47,84 - 61,28 ± 72,49* 50 96,17 ± 46,70 - 51,18 ± 52,81* 83,3

Tiamina (mg) 1,97 ± 0,96 - 0,81 ± 0,38* 25 1,86 ± 0,35 - 0,96 ± 0,52* 33,3

Riboflavina (mg) 1,50 ± 0,11 - 0 ,77 ± 0,40* 40 1,47 ± 1,10 - 0,74 ± 0,50 53,3

Niacina (mg) 10,26 ± 1,95 40 3,97 ± 2,21* 95 9,69 ± 1,90 40 6,82 ± 5,23* 76,7

Piridoxina (mcg) 1,12 ± 0,26 - 0,57± 0,30* 65 1,06 ± 0,20 - 0,71 ± 0,51* 56,7

Ac, Fólico (mcg) 326,42 ± 10,11 55 218,27 ± 39,79* 80 329,39± 9,87 40 257,63 ± 51,41** 70,0

Cobalamina (mcg) 2,92 ± 0,20 - 1,10 ± 0,11* 55 2,93 ± 0,19 - 1,42 ± 0,12* 53,3

Calcio (mg) 1192,66 ± 60,95 35 474,31± 73,16* 100 1174,74± 59,50 23,3 495,21 ± 50,88 * 100

Hierro (mg) 19,17 ± 1,74 35 8,48 ± 3,61 100 18,66 ± 1,70 40 10,74 ± 5,44 90

Magnesio (mg) 223,04 ± 13,56 55 166,70± 27,12* 95 227,02 ± 13,23 40 115,47 ± 34,09* 70

Sodio (mg) 1197,89 ±763,90 55 611,61 ± 323,96* 95 1222,38 ± 74,73 40 536,20 ± 52,10* 86,7

Potasio (mg) 2714,95 ± 22,34 30 1260,51 ± 32,34* 85 2721,52 ± 224,85 40 1616,44 ± 43,33* 70

Zinc (mg) 6,34 ± 0,15 80 2,80 ± 2,00* 100 6,30 ± 0,14 80 4,01 ± 2,40* 100

*p <0,001; %<IDR: porcentaje de individuos que no alcanzan la ingestión diaria de acuerdo a las Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos
para la Población Mexicana6.



posos subcutáneos, porcentaje de grasa y componente so-
matotípico medio de endomorfia eran significativamente infe-
riores al correspondiente a escolares tarahumaras de la
misma edad y sexo que habían migrado con sus familias a la
ciudad de Chihuahua8.

Estudios previos reportaron entre el 10 y el 30% de des-
nutrición crónica en la misma población2,9,10. Esto supone que
en la última década la proporción de baja talla para la edad
no se ha reducido entre los escolares de etnia tarahumara y
cuestiona que la mejora alimentaria que proporcionan los al-
bergues indígenas alcance para compensar sus carencias nu-
tricionales.

CONCLUSIONES

Los albergues suministran una alimentación con mayor
contenido energético y calidad respecto a la que los niños tie-
nen en sus hogares. Sin embargo, la dieta escolar no cubre
todas las necesidades de vitaminas y minerales propias de la
edad. Aunque comer en el albergue durante el período lectivo
supone una mejora nutricional no puede suplir la insuficiente
alimentación que los escolares reciben en sus hogares.
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RESUMEN

Introducción: El zinc es uno de los micronutrientes esen-
ciales en el organismo por intervenir en numerosos procesos
biológicos como el crecimiento y desarrollo, siendo de espe-
cial importancia durante el periodo de gestación.

Objetivo: Determinar los niveles de zinc urinario en ges-
tantes del municipio de Baranoa del (Atlántico) por el método
colorimétrico utilizando zincon (MCZ) y el método de espec-
trofotometría de absorción atómica (MEAA) y comparar los ni-
veles de zinc urinario por el método de MCZ y MEAA.

Métodos: Se estudiaron 54 gestantes entre 24 y 30 años
de edad, las cuales fueron atendidas en el Hospital José
Gómez Heredia del municipio de Baranoa (Atlántico), entre
los meses de enero a agosto del año 2008 cuando se encon-
traban en las semanas 8–15, 20–25 y 32–36 de la gestación.
Las gestantes llenaron una encuesta acerca de datos genera-
les que incluye edad e historia patológica y entregaron mues-
tras de orina durante los tres trimestres de gestación. Las
muestras fueron colectadas en ayuna de 12 horas y conser-
vadas a -20°C. Luego se determinó el zinc urinario por el
MEAA y MCZ.

Resultados: Los niveles totales de zinc urinario fueron de
16.2±7 µg/dL por MCZ y 25±16 µg/dL por MEAA, se encon-
tró que el zinc urinario fue de 17.81±5.20 µg/dL, 16±6.50
µg/dL y 14.30±9.05 µg/dL, para el primero, segundo y tercer
trimestre de gestación por MCZ y 27.2 ± 16.8µg/dL, 19.8 ±
14.9b µg/dL, 27.3 ± 14.5a µg/dL, para el primero, segundo y
tercer trimestre de gestación por MEAA. Los niveles de Zn de-
terminados por MCZ y MEAA presentaron diferencias estadís-
ticamente significativas (p≤0.05), indicando que el MEAA de-
tecta mejor la excreción de Zn. Pero el MCZ propuesto se
puede utilizar para estudios a largo plazo.

Conclusiones: El comportamiento del zinc urinario en la
gestación mostró variaciones, hallando las concentraciones
de zinc urinario más bajo en el segundo y tercer trimestre de
la gestación.

PALABRAS CLAVES

Zincon, zinc, gestación, colorimetría, espectrofotometría de
absorción atómica.

ABSTRACT

Introduction: Zinc is one of the essential micronutrients
in the organism for intervening in numerous biological
processes such as growth and development, being of special
importance during the gestation period.

Objective: To determine the levels of urinary zinc in preg-
nant women of the municipality of Baranoa del (Atlántico) by
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the colorimetric method using zincon (MCZ) and the method
of atomic absorption spectrophotometry (MEAA) and to com-
pare the levels of urinary zinc by the MCZ method and MEAA.

Methods: Fifty-four pregnant women between 24 and 30
years of age were studied, who were treated at the José
Gómez Heredia Hospital in the municipality of Baranoa
(Atlántico), between the months of January and August 2008
when they were found in weeks 8- 15, 20-25 and 32-36 of
gestation. Participants completed a survey on general data in-
cluding age and pathological history and delivery of urine
samples during the three trimesters of pregnancy. Samples
were collected in a 12-hour fast and stored at -20°C. Urinary
zinc was then determined by the MEAA and MCZ.

Results: The total urinary zinc levels were 16.2 ± 7 µg /
dL per MCZ and 25 ± 16 µg / dL per MEAA, the urinary zinc
was found to be 17.81 ± 5.20 µg / dL, 16 ± 6.50 µg / dL and
14.30 ± 9.05 µg / dL, for the first, second and third trimesters
of pregnancy by MCZ and 27.2 ± 16.8µg / dL, 19.8 ± 14.9b
µg / dL, 27.3 ± 14.5a µg / dL, for the first, second and third
trimesters of gestation by MEAA. Zn levels determined by
MCZ and MEAA showed statistically significant differences
(p≤0.05), indicating that MEAA better detects Zn excretion.
But the proposed MCZ can be used for long-term studies.

Conclusions: The behavior of urinary zinc in pregnancy
showed variations, finding the concentrations of urinary zinc
lower in the second and third trimesters of gestation.

KEY WORDS

Zincon, zinc, pregnancy, colorimetry, Spectrophotometry
Atomic.

ABREVIATURAS

MCZ: Método colorimétrico utilizando zincon.

MEAA: Método de Espectrofotometría de absorción ató-
mica.

µg/dL: Microgramos/decilitros.

Zn: Zinc.

INTRODUCCIÓN

El zinc (Zn) es considerado un micronutriente importante
para el crecimiento y desarrollo del organismo humano, ya
que interviene en el metabolismo actuando como cofactor de
las enzimas necesarias para la síntesis proteica de ácidos nu-
cleídos, procesos de oxidación, proliferación y división celular
entre otras funciones biológicas1-3. La cantidad de Zn en la
dieta depende del peso de cada porción (en crudo) en la ali-
mentación. Pero, hay factores que afectan su biodisponibili-
dad en el individuo, como los estados nutricionales, coexis-
tencia de condiciones patológicas, defectos genéticos,
alteraciones en su absorción e interacciones con otros nu-
trientes entre otros factores4,5.

Las necesidades diarias de Zn cambian con la edad, la fase
de crecimiento y el estado fisiológico, cuando estas necesida-
des no son suplementadas con las dosis requeridas, causan
deficiencias severas y moderadas, siendo la población infantil
(≤4años de edad) y mujeres durante el embarazo y la lac-
tancia los más afectados6.

En el estado nutricional de los seres humanos no se han
encontrado o establecido indicadores adecuados para deter-
minar los niveles de Zn, debido a que tiene un mecanismo ho-
meostático bastante rígido. Sin embargo, su deficiencia está
relacionada con niveles bajos en suero, eritrocitos, cabellos,
metalotioneínas, sudor, semen y orina7. Resaltando que en el
organismo humano existen mecanismos rígidos de regulación
del Zn, los cuales consisten en utilizar las cantidades de Zn
disponibles en los diferentes “pool” que se encuentran en
cada órgano, siendo estos los más vulnerables en caso de una
necesidad del nutriente en el organismo humano, como por
ejemplo el débil “pool” de Zn-albúmina (66%), caracterizado
porque la albumina intercambia Zn. La cantidad “pool” Zn-al-
búmina cambia conforme los niveles de Zn en suero8 mien-
tras que el “pool” Zn-α2macroglobulina contiene la mayoría
de Zn plasmático restante, el cual no se puede intercambia-
ble, no cambia con los niveles plasmáticos9,10. Por otro lado,
en caso de necesidad de Zn en el organismo, los “pool” ex-
cretados por el sudor, orina y heces disminuyen11.

Para establecer las concentraciones de Zn en muestras bio-
lógicas, como la orina se han utilizado métodos con buena
sensibilidad como la Espectrofotometría de Absorción Atómica
(MEAA) y la fluorescencia molecular. Sin embargo, no todos
los laboratorios cuentan con instalaciones dotadas de equipos
e instrumentos de última tecnología, con altos costos de re-
activos necesarios para realizar estas metodologías. Una al-
ternativa seria el uso de técnicas de análisis más sencillos y
menos costosos, uno de los métodos propuestos es la colori-
metría utilizando zincon (MCZ), un agente quelante que reac-
ciona con el Zn en condiciones de pH alcalino para formar un
complejo azul, el cual ha sido cuantificado en agua y suero,
pero no en muestras de orina12-14. Aunque hay estudios que
han determinado la concentración de Zn en orina por colori-
metría, pero utilizando otros complejos de color, diferentes al
zincon, han presentado baja sensibilidad15,16.

OBJETIVO

Determinar los niveles de zinc urinario en gestantes del mu-
nicipio de Baranoa del departamento del Atlántico por el mé-
todo colorimétrico utilizando zincon (MCZ) y el método de es-
pectrofotometría de absorción atómica (MEAA).

MATERIALES Y METODOS

Tipo de estudio: Estudio exploratorio, descriptivo y longi-
tudinal, la muestra estuvo formada por 54 gestantes del mu-
nicipio de Baranoa (Atlántico). Las gestantes donaron durante
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los tres trimestres de gestación muestras de orina, las cuales
fueron colectadas por triplicado durante cada mes. En el es-
tudio participaron todas aquellas mujeres que se encontraban
en estado de embarazo y que asistían a control prenatal en la
ESE Hospital local público de Baranoa José Gómez Heredia,
que presentaron bajo nivel socioeconómico y que se encon-
traban en un estado saludable. Además, las gestantes no po-
seían ningún tipo de enfermedad crónica o infecciosa, no te-
nían hábitos de fumar, no consumían alcohol u otro tipo de
drogas. Fueron excluidas aquellas mujeres que no asistieron
a las colectas programadas en los tres trimestres de la gesta-
ción y que eran menores de edad.

Las gestantes llenaron una encuesta acerca de datos gene-
rales que incluía edad, talla, peso antes del embarazo, histo-
ria patológica, padecimiento de complicaciones en las gesta-
ciones, actividades de ejercicios físicos y uso de suplemento,
de vitaminas o minerales, renta familiar, estrato entre otros.

Comité de ética: El estudio fue avalado por el Comité de
Ética del Departamento de Investigaciones de la Universitaria
del Atlántico.

Colección de la muestra y determinación de zinc uri-
nario: Las muestras fueron recogidas en ayuna de 12 horas
de la primera micción de la mañana, con la adición de 50µL
de HCL concentrado, luego fueron conservadas a -20°C. Las
determinaciones de las concentraciones de Zn por EAA, se
analizaron en el laboratorio de Proteínas y Enzimas,
Metabolismo y Nutrición de la Universidad del Valle en el
Espectrofotómetro de Absorción Atómica. SHIMADZU AA-
6300 a una longitud de onda de 213.93nm. Para la determi-
nación de Zn urinario por MCZ, se modificó el método descrito
por Eaton et al. 200517 y William et al. 1962.18 Se realizaron
tres pretratamientos antes de determinar el Zn por el MCZ,
los cuales fueron hidrolisis ácida (1:1 de HCl concentrado) a
120ºC por 20 horas, incineración hasta la formación de ceni-
zas y microcentrifugación por 10 minutos a 10000 rpm.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo para clasificar, organizar y
representar cada variable para su caracterización general que
incluye media, rango, mediana y desviación estándar. Para
determinar las diferencias estadísticas entre la excreción uri-
naria de Zn por MCZ y MEAA, se aplicó el test de chi cuadrado
(x2). Además, se aplicó el test de Tukey’s (test-t) para evaluar
parejas de variables (trimestres) de cada uno de los indica-
dores, logrando así estimar el grado de diferencia estadística-
mente entre los resultados de cada trimestre, el nivel de con-
fianza utilizado fue del 95,0%. Considerando como
significativos los valores de p<0.05.

Se graficaron las variaciones interindividuales de cada indi-
cador por trimestre a través de Gráficos de Cajas y Bigotes.

Los análisis estadísticos se realizaron con ayuda del programa
computacional Statgraphies plus 5.1, centurión versión 17.

RESULTADOS

La edad promedio de las gestantes fue de 24.8 años
(DE±5.1), el 55.6% de las mujeres tenían entre 18 a 24 años
(n=30), el 31.5% tenían entre 25 y 30 años (n=17) y el
13.0% tenían más de 30 años (n=7). Según el índice de masa
corporal pregestacional, el 70.4% de las mujeres (n=38) pre-
sentaban un peso normal antes de la gestación, mientras que
un 18.5% (n=10) y un 9.3% (n=5) presentaban bajos peso
y sobrepeso respectivamente, un 1.9% presentaba obesidad
(Figura 1).

En la tabla 1, se encuentra los niveles de Zn urinario de las
gestantes del estudio. Los niveles de Zn por MCZ y MEAA fue-
ron de 16.2±7µg/dL y 25±16µg/dL respectivamente. El rango
estuvo de 4.10µg/dL a 59.9µg/dL con MCZ y de 3.2µg/dL a
66µg/dL con MEAA. Se encontró diferencias estadísticamente
significativas entre MCZ y EAA.

En la tabla 2, se encuentra los niveles de Zn urinario de las
gestantes por trimestre de gestación. Durante el primer, se-
gundo y tercer trimestre de gestación se encontraron valores
de 17.81 µg/dL, 16 µg/dL y 14.3 µg/dL respectivamente. Los
valores máximos y mínimos para el primer trimestre fueron de
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Figura 1. Características generales de las gestantes del hospi-
tal publico de Baranoa, A: Edad y B. Indice de masa corporal
pregestacional.



9.41 µg/dL a 31.09 µg/dL, el segundo trimestre 4.05 µg/dL a
34.47 µg/dL y tercer trimestre de 5.41 µg/dL a 50.02 µg/dL.
Hubo variación entre los trimestres de gestación con dismi-
nución de los niveles de Zn del primero y segundo trimestre
de gestación con respecto al tercer trimestre, con variabilidad
interindividual entre los trimestres (Figura 2).

En la tabla 3, se encuentra los niveles de Zn urinario de
las gestantes por trimestre de gestación evaluados por EAA.
La excreción de zinc urinario exhibió variaciones a lo largo
de la gestación, entre el primer y el segundo trimestre los
valores fueron disminuyendo de 27.2 ± 16.8 µg/dL a 19.8 ±
14.9 µg/dL (t=2.30; p<0.05) pero luego incrementó en el
tercer trimestre hasta alcanzar un concentración similar al
primer trimestre 27.3±14.5µg/dL (t=2.84; p<0.01), hubo
diferencias estadísticamente significativas de Zn urinario en
el segundo trimestre de gestación con respecto al primer y
tercer trimestres.
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Tabla 1. Niveles de zinc urinario de las gestantes de Baranoa
(Atlántico) por el método colorimétrico utilizando zincon (MCZ) y el
método de espectrofotometría de absorción atómica (MEAA).

Variables MCZ (µg/dL) MEAA (µg/dL)

Media* 16.2 25

Mediana 15.2 22.37

Desviación estándar 7 16

Mínimo 4.10 3.27

Máximo 59.9 66

Rango 55.80 62.4

*Diferencia estadísticamente significativa entre los dos métodos
(P<0.05), según método de comparación de las medias de Mann-
Whitney.

Tabla 2. Niveles de zinc urinario de las gestantes de Baranoa (Atlántico) en los tres trimestres de gestación evaluados por MCZ.
ug/dL: microgramos/decilitros.

Trimestre Media* ± DE Mínimo Máximo Rango

1 17.81 ± 5.20µg/dL 9.41µg/dL 31.09µg/dL 22 µg/dL

2 16 ± 6.50µg/dL 4.05µg/dL 34.47µg/dL 30.42µg/dL

3 14.30 ± 9.05µg/dL 5.41µg/dL 50.02µg/dL 44.61µg/dL

Figura 2. Caja de bigotes del método colorimétrico utilizando zincon en los tres periodos de gestación. Los indicadores que presentan
diferente letra suscrita revelan diferencia estadísticamente significativa (Test de kruskal-Wallis P<0.05; Mann-Whitney P<0.05).
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DISCUSIÓN

Para determinar el zinc urinario en las gestantes por MCZ,
se realizaron unos pretratamientos, se trataron las muestras
con hidrolisis, incineración y microcentrifugación, se observó
que por hidrolisis con HNO3 producían diluciones que imposi-
bilitaban la detección de Zn. El proceso de la incineración de
las muestras obtuvo valores mayores a los observados
cuando las muestras no eran degradadas e hidrolizadas con
HNO3. Posiblemente porque hay una mayor interferencia del
zincon con otros iones que se encontraban altamente con-
centrados en las cenizas de las muestras de orina22. Por otro
lado, la preparación de las muestras por microcentrifugación,
fue la que presentó mejor resultado en la determinación de
Zn, porque no se requiere un tratamiento previo de la mues-
tra23. Hay que considerar que el Zn excretado se encuentra
en estado inorgánico, no unido a proteínas, por lo que se con-
vertiría en una matriz que no tuviera interferentes en la reac-
ción del acople de Zn con el zincon24,25.

Este estudio se reporta los niveles de zinc urinario en muje-
res gestantes de bajo nivel socioeconómico del municipio de
Baranoa Atlántico. Se pudo observar que los niveles de zinc uri-
nario presentan variaciones durante los trimestres de gesta-
ción, posiblemente por los cambios fisiológicos y los altos re-
querimientos de zinc por parte del feto, los cuales hacen que
cambie la excreción de zinc. En otros estudios en mujeres con
alto nivel socioeconómico pertenecientes a los países subdesa-
rrollados encontramos que la excreción de Zn aumenta. Fung
et al. 199728 en Estados unidos reporta que para el segundo y
tercer trimestre de gestación fue de 29.05 y 37.26 µg/dL res-
petivamente. Al comparar la excreción de Zn en las gestantes
de bajo nivel socioeconómico, se encontró que fueron similares
al estudio realizado por Hambidge et al. 199325 en mujeres de
bajo nivel socioeconómico de la india, con valores para los tri-
mestres de gestación de 21.2±8.12 µg/dL, 14.2±37 µg/dL,
14±2.5 µg/dL, diferente a lo reportado por los estudios de
Donangelo et al. 200527 21.2±8.12 µg/dL14.2±3.7µg/dL y
14±2.5 µg/dL durante el primer, segundo y tercer trimestre de
gestación en mujeres brasileñas, los niveles de Zn urinario fue-
ron más altas para los trimestres. Los cambios en la excreción
de Zn de acuerdo al nivel socioeconómico pueden deberse a la
ingesta y distribución de Zn en el organismo.

La disminución de Zn durante la gestación en este trabajo
está en concordancia a lo descrito en otros estudios, sobre

todo en mujeres de bajo nivel socioeconómico, pues el Zn en
el organismo presenta mecanismo de regulación homeostático
rígido. En caso de necesidad del Zn se presentaría una redis-
tribución entre los diferentes pools del organismo, depen-
diendo del estado nutricional de Zn en que se encuentra las
gestantes. Si la cantidad de Zn es baja en la dieta, se com-
prometerían los pools vulnerables como el de musculo, hígado,
hueso, además de la excreción en orina, sudor y heces se ven
afectados por las necesidades que debe cubrir el feto tal como
pudo ocurrir en el estudio. Además, en organismos sanos con
una ingestión adecuada en Zn durante la gestación se pre-
senta un aumento de la filtración glomerular, por ende, un au-
mento en la excreción del mineral. Sin embargo, debido al me-
canismo de regulación que presenta el Zn entre los diferentes
pools del organismo, parece ser que la conservación renal con-
tribuye a la homeostasis del Zn en mujeres embarazadas30.

CONCLUSIONES

Las gestantes presentaron niveles de zinc urinario variados,
presentando una disminución de la excreción de zinc al final
del tercer trimestre de gestación.

Diferencias en las excreciones de Zn urinario a lo largo de
la gestación en las mujeres de bajo nivel socioeconómico
puede deberse al mecanismo de regulación que presenta el
Zn entre los diferentes pools del organismo y la conservación
renal parece contribuir a la homeostasis del Zn en mujeres de
bajo nivel socioeconómico.
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RESUMO

Introdução: Potenciais compostos fitoterápicos extraí-
dos de plantas, sem toxicidade comprovada ou de baixa to-
xicidade, podem impactar no controle e tratamento da obe-
sidade. Neste contexto, destaca-se a Camellia sinensis,
que, devido a quantidade de polifenóis, com destaque para
a Epigalocatequina-3-galato, tem se tornado alvo de inves-
tigação devido a seus possíveis efeitos sobre o emagreci-
mento.

Objetivo: Avaliar o efeito tóxico do uso da Epigaloca-
tequina-3-galato e comparar seu poder de emagrecimento
com a sibutramina em ratos Wistar obesos.

Métodos: 57 filhotes oriundos de 13 ratas Wistar foram di-
vididos em 2 grupos de acordo com as condições nutricionais:
grupo controle, com 9 filhotes por ninhada, e, grupo ociden-
talizado, com 3 filhotes por ninhada. Da gestação ao 12º dia
de lactação todos os animais receberam dieta padrão comer-
cial. Do 13º dia de vida até o final do experimento, o grupo
ocidentalizado recebeu alimentação com maior teor de açú-
car, sódio e gordura. Foram avaliados o crescimento somático,
consumo alimentar, peso de órgãos, histologia hepática e pa-

râmetros bioquímicos. Após se tornarem obesos, 4 meses
após desmame, os animais do grupo ocidentalizado recebe-
ram por gavagem, durante 8 dias, solução salina (NaCl 0,9%)
ou sibutramina (7,5mg/kg/dia) ou epigalocatequina-3-galato
(50mg/kg/dia).

Resultados: As drogas não demonstraram toxicidade, mas
promoveram significante redução do consumo alimentar e de
peso corporal. A dieta ocidentalizada repercutiu em alterações
bioquímicas, esteatose hepática e infiltrado de linfócitos, mas
que não foram observadas no grupo que recebeu a Epigalo-
catequina-3-galato.

Discussão: As catequinas do chá verde parecem estar en-
volvidas na regulação da expressão de diversos compostos
metabólicos como PPAR-γ, LPL e FAS, entre outros, levando a
sua redução no tecido adiposo branco. Adicionalmente, a
EGCG tem importante papel na apoptose de adipócitos ma-
duros, podendo essas vias estarem envolvidas, isoladamente
ou associadas, nas repercussões observadas.

Conclusão: A Epigalocatequina-3-galato parece exercer
efeito protetor contra os efeitos do consumo da dieta ociden-
talizada e obesidade, podendo ser utilizada como via alterna-
tiva ao uso de sibutramina no controle do excesso de peso
corporal.
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ABSTRACT

Introduction:Potential phytotherapeutic compounds ex-
tracted from plants, without proven toxicity or low toxicity,
may have an impact on the controland treatment of obesity.
In this context, we high light Camellia sinensis, which, due to
the amount of polyphenols, especially Epigallocatechin-3-
gallate, has become the target of investigation due to its pos-
sible effects on weight loss.

Objective: To evaluate the toxic effect of Epigallocatechin-
3-gallate and to compare its weight-loss power with sibu-
tramine in obese Wistar rats.

Methods: 57 pups from 13 Wistar rats were divided into
2 groups according to nutritional conditions: control group,
with 9 pups per litter, and westernized group with 3 pups
per litter. From gestation to the 12th day of lactation, all an-
imals received commercial standard diet. From the 13th day
of life until the end of the experiment, the Westernized
group received food with higher sugar, sodium and fat con-
tent. Somatic growth, food consumption, organ weight,
liver histology and biochemical parameters were evaluated.
After the animals became obese, 4 months after weaning,
animals from the Westernized group received saline (NaCl
0.9%) orsibutramine (7.5mg / kg / day) or epigallocatechin-
3-gallate 50mg / kg / day).

Results: The drugs did not demonstrate toxicity, but they
promoted significant reduction of food consumption and body
weight. The Westernized diet had repercussions on biochem-
ical changes, hepatic steatosis and lymphocyte infiltrate,
which were not observed in the group receiving epigallocate-
chin-3-gallate.

Discussion: Green tea catechins appear to be involved in
regulating the expression of various metabolic compounds
such as PPAR-γ, LPL and FAS, among others, leading to their
reduction in white adipose tissue. In addition, EGCG plays an
important role in the apoptosis of mature adipocytes, and
these pathways may be involved, either alone or in associa-
tion, with the observed repercussions.

Conclusion: Epigallocatechin-3-gallate seems to exert a
protective effect against the effects of westernized diet and
obesity, and maybe used as an alternative route to the use of
sibutramine in the control of excess body weight.

KEY WORDS

Green tea, Camellia sinensis, Catechins, High-Fat Diet;
Obesity.

LISTA DE ABREVIATURA

OMS: Organização Mundial de Saúde.

ABESO: Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e
Síndrome Metabólica.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

SBCBM: Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica.

EGCG: Epigalocatequina 3 Galato.

COMT: Catecol-O-Metiltransferase.

UFPE: Universidade Federal de Pernambuco.

GC: Grupo Controle.

GO: Grupo Ocidentalizado.

CSAL: Grupo Controle Salina.

OSAL: Grupo Ocidentalizado Salina.

OSIB: Grupo Ocidentalizado Sibutramina.

OEGCG: Grupo Ocidentalizado Epigalocatequina 3 Galato.

IMC: Índice de Massa Corporal.

TGO: Transaminase Glutâmico-Oxalacética.

TGP: Transaminase Glutâmico-Pirúvica.

LDL: LowDensityLipoprotein.

HDL: High DensityLipoprotein.

VLDL: VeryLowDensityLipoprotein.

HE: Hematoxilina e Eosina.

PPAR-Y: PeroxisomeProliferator- Activated Receptor Gamma.

C/EBP-ALFA – CCAAT: EnhancerBindingProtein Alpha.

LPL: Lipoproteína Lipase.

FAS: FattyAcidSynthase.

mRNA: Ácido Ribonucleico mensageiro.

CTP-1: CytidineTriphospate 1.

UCP-2: UncouplingProtein 2.

HSL: HormoneSensitive Lipase.

ATGL: Adipose Triglyceride Lipase.

DNT: Dietilnitrosamina.

INTRODUÇÃO

A obesidade constitui assunto de crescente interesse na
comunidade científica em função de sua prevalência mundial
e comorbidades correlatas¹. Tem como causa primária o de-
sequilíbrio entre a quantidade de energia ingerida e a utili-
zada pelo organismo, sendo uma doença multifatorial se-
cundária à estímulos ambientais como os nutricionais,
metabólicos, neurais, comportamentais e genéticos, que
tem como consequência a hipertrofia e hiperplasia das célu-
las gordurosas².
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a obesi-
dade como um dos maiores problemas de saúde pública por
estar associada a 2/3 das mortes no mundo³. No Brasil, em
conjunto, a obesidade e o sobrepeso já atingiram metade da
população, estando também presente em 15% das crianças,
onde seu crescimento é preocupante em função do apareci-
mento precoce de doenças crônicas (diabetes mellitus, hiper-
tensão e dislipidemia), anteriormente observadas apenas em
indivíduos adultos/idoso4.

Métodos de tratamento ou controle da obesidade são di-
versos, porém, por sua característica crônica e recidivante,
seu controle permanente se torna frágil1. Atualmente, há
poucos medicamentos para controle da obesidade sendo uti-
lizados no Brasil. As substâncias comumente utilizadas, deri-
vadas das anfetaminas (Fenproporex, afepramona e Mazin-
dol), tiveram sua comercialização suspensa pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)5 em função de seus
efeitos colaterais. No entanto, o fármaco sibutramina perma-
nece como um dos medicamentos mais utilizado para a redu-
ção do peso, apesar de ter sofrido restrições por ter sido as-
sociado ao surgimento da hipertensão arterial e aumento da
frequência cardíaca3.

Por outro lado, a cirurgia bariátrica, indicada para obesos
em condições extremas, e suas variantes vem obtendo mui-
tos adeptos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o Brasil ocupa 2º lugar no
ranking em número de realização de tal procedimento6.

Potenciais agentes terapêuticos, especialmente os com baixa
toxicidade, poderiam apresentar importante impacto para o
controle e tratamento da obesidade7. Neste contexto, vale sa-
lientar a existência da Camelliasinensis. Esta, é uma planta ori-
ginária da Ásia e muito cultivada por países como China e
Japão, cujas folhas jovens, sem processo de fermentação, dão
origem ao chá verde, como é comercialmente conhecido8.

O chá verde, por sua grande quantidade de polifenóis pos-
sui potente ação antioxidante, onde destaca-se o grupo de
catequinas, em especial a Epigalocatequina-3-galato (EGCG),
que é a principal responsável pelas suas ações benéficas, com
possíveis efeitos sobre o emagrecimento7-9. Em ratos, verifi-
cou-se que a suplementação de catequinas foi capaz de re-
duzir o peso corporal, o colesterol e os níveis glicêmico10. Em
humanos demonstrou-se que as catequinas podem atuar ini-
bindo a ação da enzima catecol-O-metiltransferase (COMT),
levando a ação prolongada da noradrenalina nas junções si-
nápticas, aumentando, assim, a termogênese10,11.

Diante do exposto, observa-se que o controle da obesidade
é um grande desafio para a ciência, assim como eleva a de-
manda pela busca de novos tratamentos e meios de controle.
Logo, o presente estudo objetiva avaliar a ação anti-obesi-
dade da Camelliasinensis a partir do uso isolado de sua prin-
cipal catequina, a EGCG, quando comparada a ação farmaco-
lógica da Sibutramina.

MÉTODOS

Este trabalho foi aprovado pelo Comité de Ética em
Experimentação Animal da Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE) sob nº 23076.053073/2014-20. Inicialmente, fo-
ram utilizados 57 filhotes machos, provenientes da colônia do
Biotério de Nutrição da UFPE, oriundos de 13 ratas
Wistarprimíparas (± 250-320g). Desde o 1º dia da gestação
até o 12º dia de lactação as ratas receberam água e ração co-
mercial (Presence®) ad libitum.

Após o 12º dia de lactação, as fêmeas foram divididas em
2 grupos [Grupo controle (GC) e Grupo ocidentalizado (GO)],
onde o GC recebeu dieta comercial padrão (23% de proteína,
49% de carboidrato e 28% de lipídios com 3,24kcal/g) e o GO
dieta ocidentalizada, elaborada no Departamento de Nutrição
da UFPE (15% de proteína, 50% de carboidratos e 35% de li-
pídios com 4,0 Kcal/g), adaptada do estudo de Cavalcante et
al. (2013)12 de acordo com as fases de crescimento e manu-
tenção, até o final do experimento.

Afim de potencializar a obesidade induzida pela dieta o nú-
mero de filhotes, por ninhada do GO foram reduzidas a 3 fi-
lhotes/matriz durante a lactação. A seguir, ao desmame, nas
primeiras 5 semanas, foi ofertada solução de sacarose a 10%
com intuito de mimetizar o consumo de bebidas industrializa-
das açucaradas durante a fase juvenil, situação comum ao há-
bito alimentar ocidental. E, com finalidade de preservar o con-
sumo alimentar, foi intercalado aleatoriamente, durante 3 dias
da semana, a oferta de dieta comercial e ocidentalizada. Os
animais foram mantidos a 22°C (±1ºC) e sob ciclo claro/es-
curo invertido de 12 horas (claro: das 20h00 às 08h00).

Em função do tratamento farmacológico e após exclusão
dos animais oriundos da redução das ninhadas e de alguns
animais outliers, o número final de animais analisados foi 32.
O GC, após o desmame, passou a ser chamado de controle sa-
lina (CSAL) e o GO de obeso salina (OSAL), e, os que recebe-
ram tratamento formaram o grupo obeso sibutramina (OSIB)
e obeso epigalocatequina-3-galato (OEGCG). Assim, 4 grupos
foram formados: grupo controle (CSAL), alimentados com ra-
ção comercial padrão e que após 4 meses do desmame rece-
beu 2ml de solução de NaCl 0,9% (n=8); grupo obeso salina
(OSAL), cujos filhotes foram alimentados com dieta ocidenta-
lizada e, após a obtenção da obesidade, receberam 2ml de
NaCl 0,9% (n=8); grupo obeso sibutramina (OSIB), cujos fi-
lhotes foram alimentados com dieta ocidentalizada e após a
obtenção da obesidade receberam 2 ml de solução de
Cloridrato de Sibutramina Monoidratado (Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A.®) na dose de 7,5 mg/Kg (n=8) e grupo
obeso epigalocatequina-3-galato (OEGCG), onde os filhotes
foram alimentados com dieta ocidentalizada e tratados com
2ml de solução de epigalocatequina-3- galato (AktinChemicals,
China®) na dose de 50mg/Kg/dia (n=8). As soluções foram
administradas por gavagem, pela manhã, uma vez ao dia, du-
rante 8 dias consecutivos.
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Durante o período de oferta de água com sacarose também
foi analisado o consumo alimentar e hídrico, onde seus cálcu-
los foram obtidos através da subtração das cotas de água e
dieta oferecidas diariamente. A mensuração do peso foi reali-
zada através de balança digital (Kmach®), após o terceiro dia
de vida, com intervalos de três em três dias até o desmame,
e, após desmame, realizada semanalmente.

Medidas de crescimento somático e perímetros corporais fo-
ram realizados através da obtenção do peso, comprimento
naso-anal e perímetros abdominal e torácico. Estes permitiram
o cálculo do IMC, que foi realizado antes e após o tratamento
(quatro meses após desmame e imediatamente antes da eu-
tanásia), visto que, em ratos, o IMC tem sido referenciado
como uma medida associada ao aumento da gordura corporal
e doenças decorrentes do excesso de tecido adiposo13.

Os animais foram anestesiados com Ketamina, (45mg/kg)
e Xilazina (7mg/kg), via intramuscular, na pata traseira, 24
horas após o término dos 8 dias de tratamento para obtenção
do sangue e retirada de órgãos. Após obtenção do soro foram
realizadas as dosagens séricas de glicemia, ureia, transami-
nases (TGO, TGP), creatinina, triglicerídeos, fosfatase alca-
lina, ácido úrico, colesterol total e suas frações (HDL, LDL e
VLDL). Os soros foram imediatamente enviados para análise
no laboratório Central do Hospital das Clínicas- UFPE, através
do aparelho AU680 ChemistryAnalyzer, analisador de dosa-
gens bioquímicas que utiliza sistema analítico químico total-
mente automatizado.

Para retirada dos órgãos, os animais foram submetidos a
laparotomia mediana, onde foram coletados o fígado, rins,
coração, gordura retroperitoneal/gonadal/abdominal e estô-
mago para serem pesados em balança eletrônica digital,
marca Marte (modelo ASF11). Coração, fígado e rins foram
fixados em formol tamponado a 10%, desidratados em eta-
nol, diafanizados em xilos e processados convencionalmente
para estudo em microscopia de luz (campo aberto). Os cor-
tes foram obtidos na espessura de aproximadamente 4 µm,
corados pela hematoxilina-eosina e tricrômico de Gomori,
montados em Entellan e fotografados em Microscópio
Olympus BX-50.

Os dados foram registrados em planilhas do programa ex-
cel para subsequente análise. A normalidade dos dados foi
avaliada pelo teste de KolmogorovSmirnov. Com a finalidade
de verificar diferenças nos valores médios e entre grupos, fo-
ram utilizados os testes estatísticos, segundo o efeito dos fa-
tores testados, Oneway ou Two-Way de medidas repetitivas
(ANOVA RM), seguido pelo teste de comparação múltipla de
Bonferroni quando detectada diferença entre os grupos. O
teste “t” de student pareado foi realizado para verificar dife-
renças quando cada grupo era controle de si próprio. Utilizou-
se o programa estatístico GraphpadPrism 6.0 (GraphPad
Software inc., La Jolla, CA, USA). Todos os resultados foram
considerados significantes com p < 0,05.

RESULTADOS

O acompanhamento do peso corporal em função da redu-
ção da ninhada e da dieta mostrou que a partir do 15º dia de
vida o GO apresentou maior peso corporal e este foi mantido
até o desmame (Figura 1A). Ao continuar com a dieta, a di-
ferença observada ao desmame, decorrente da ninhada re-
duzida, não permaneceu; mas, voltou a ser significante nos
grupos da dieta ocidentalizada a partir da 11ª semana de
acompanhamento, com manutenção da diferença até antes
de iniciar os tratamentos com os respectivos compostos, si-
butramina e EGCG. A diferença de peso corporal observada
entre os grupos ocidentalizados comparados ao controle foi
em torno de 20%, revelando a eficácia a do modelo dietético
na indução da obesidade (Figura 1B, p <0,05). E nos dias de
uso da EGCG (OEGCG) e Sibutramina (OSIB), os pesos cor-
porais foram reduzidos significativamente comparados ao
OSAL e se igualando ao CSAL (Figura 3A).

Diferenças de medidas murinométricas entre os grupos
com dieta ocidentalizada não foram observadas antes do tra-
tamento. Porém, a administração por oito dias das drogas si-
butramina e EGCG revelou significante redução de peso nos
grupos tratados (OSIB e OEGCG) (Figura 1C). Quanto ao IMC,
os resultados demonstram que antes dos tratamentos os gru-
pos ocidentalizados (OSAL, OSIB e OEGCG) tinham IMC sig-
nificativamente maior que o CSAL e, após o tratamento, os
grupos OSIB e OEGCG, apresentaram IMC significativamente
menor que o controle obeso OSAL. Além disso, foi observada
redução no perímetro torácico do grupo OECGC quando com-
parado ao OSAL e redução na circunferência abdominal. No
entanto, apesar das reduções observadas, a razão entre as
circunferências abdominal e torácica não diferiram entre os
grupos após o tratamento (CSAL=1,07±0,03; OSAL=
1,09±0,03; OSIB=1,07±0,06 e OEGCG=1,05±0,03, P=0,28)
provavelmente decorrente de ambas as medidas terem redu-
zidas ou terem permanecido elevadas, como no grupo OSAL.
O controle da ingestão alimentar mostrou-se bastante irregu-
lar nos grupos com dieta ocidentalizada durante todo o pe-
ríodo, provavelmente decorrente da diversidade de dietas
oferecidas.

Na semana do tratamento ocorreu acentuada redução da
ingestão alimentar nos animais que fizeram uso de sibutra-
mina e EGCG em relação aos seus respectivos controles sa-
lina (CSAL e OSAL) (Figuras 2D e 2B) e, o consumo acu-
mulado revelou que o grupo CSAL ingeriu maior quantidade
de alimentos do que os grupos com dieta ocidentalizada
(Figura 2C).

A diminuição da ingestão alimentar foi vista logo nos pri-
meiros dias de tratamento e mantida até o oitavo dia. A com-
paração no mesmo grupo antes e depois da intervenção com
salina ou fármaco demonstra a acentuada redução da inges-
tão média semanal nos grupos tratados. Os valores se situa-
ram em torno de 62% para OSIB e 68% para OEGCG, mas,
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sem diferenças entre os grupos salinas (CSAL e OSAL). Assim
a ingestão alimentar durante os 8 dias de tratamento mos-
trou-se bastante reduzida nos grupos tratados comparados
aos controles salinas (CSALantes=357,0±51,8g;
CSALdepois=322,0±26,1g; OSALantes=278,0±26,9g,
OSALdepois=237,5±74,0g; OSIBantes=260,2±28,9,
OSIBdepois=98,3±28,7g; OEGCGantes=310,8±26,1,
OEGCGdepois=99,3±19,3g).

Em função de não serem observadas alterações nas dosa-
gens de ALT, AST, uréia e creatinina entre os grupos, su-
gere-se que não houve alterações nem na função hepática

nem renal em nenhum grupo do estudo. Porém, ocorreu au-
mento nas dosagens de triglicerídeos e VLDL-c no grupo
OEGCG, assim como aumento de depósito de gordura em
região gonadal, retroperitoneal e abdominal (Tabela 1). Nos
demais grupos, apenas a gonadal ou a retroperitoneal mos-
traram-se elevadas de modo que no total não diferiu do con-
trole (CSAL).

O estudo histológico não mostrou diferenças estruturais
entre os cortes de coração e rins em todos os grupos ana-
lisados (dados não mostrados). Entretanto, nos animais do
grupo CSAL, o fígado, apesar de mostrar estrutura hepática

Figura 1. Peso corporal dos animais submetidos à manipulação de ninhada e dietética, durante a lactação.

(A), do desmame até a 18ª semana (B) e durante o tratamento com as duas drogas (C): Grupos: CSAL dieta controle salina (n=8 animais); OSAL,
dieta ocidentalizada salina (n=8 animais); OSIB, dieta ocidentalizada e sibutramina (n= 8 animais) e OEGCG, dieta ocidentalizada e epialocatequina-
3-galato (n=8 animais). Valores expressos em média ±EPM Para comparação dos grupos foi usada twowayRM ANOVA (A,B,C,) seguido do pós teste
de Bonferroni. *vs GC/CSAL; δvs OSIB; (*δp<0,05).
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bem conservada, revelou leve grau de esteatose (Figura
3A). Nos animais dos grupos OSAL e OSIB observou-se
maior grau de esteatose que no grupo CSAL e presença de
infiltrado inflamatório entre os cordões hepáticos e nos es-
paços portais (Figuras 3B e 3C). Já no grupo OEGCG, a es-
teatose mostrou-se pouco evidente e houve ausência de in-
filtrado inflamatório (Figura 3D). As observações dos
espécimes corados com o tricrômico de Gomori não revelou
alteração na organização do tecido estromal, com distribui-
ção homogênea na vascularização e na matriz colágena in-
terlobular.

DISCUSSÃO

A redução da ninhada na lactação promoveu significante
aumento de peso nos animais até o desmame, concordando
com trabalhos prévios14,15. Em animais de experimentação,
diferentemente da população humana, a gênese da obesi-
dade está diretamente implicada com uma variedade de mu-
tações genéticas, determinando a predominância dessas so-
bre os fatores ambientais16-18, dificultando a obtenção da
obesidade em laboratório. Diante disso, utilizamos uma com-
binação de modelos de indução de obesidade desde o início

Figura 2. Ingestão alimentar segundo os tratamentos: durante 17 semanas de seguimento.

(A) ingestão média de alimento ingerido nos 8 dias de tratamento (B) e o acompanhamento diário da ingestão alimentar na semana de tratamento
(C). Grupos: CSAL, dieta controle salina (n=8 animais); OSAL, dieta ocidentalizada salina (n=8 animais); OSIB, dieta ocidentalizada e sibutramina
(n= 8 animais) e OEGCG, dieta ocidentalizada e epialocatequina-3-galato (n=8 animais). Valores expressos em média ±EPM Para comparação dos
grupos foi usada onewayANOVA (E) ou twowayRM ANOVA (AD,F) seguido do pós teste de Bonferroni. *vsCSAL; #vs OSAL δvs OSIB; (*δ#p<0,05).
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da vida. Ao final, conseguiu-se reproduzir uma relevante dife-
rença de peso em todos os grupos alimentados com dieta oci-
dentalizada comparada ao controle, quando analisados a
quantidade de gordura gonadal, nível de triglicerídeos séricos,
presença de esteatose e análise do infiltrado hepático.

A indução de obesidade persistente pelos modelos de redu-
ção da ninhada gera controvérsias entre os estudos. Xiao et al.
(2007)19, estudando o efeito de superalimentação sob o tecido
adiposo, no período perinatal de ninhada normal e reduzida,
submetidas ao frio, encontraram menor termogênese na gor-
dura marrom e que este mecanismo pode aumentar a suscep-
tibilidade de obesidade na idade adulta. Por outro lado, Nery et
al.(2011)20, com o mesmo modelo de promoção de obesidade
por redução da ninhada, também não encontraram persistên-

cia da obesidade com o avanço da idade. Alguns motivos que
explicam a não manutenção do ganho de peso após o des-
mame podem ser sugeridos pela redução na taxa específica ou
velocidade de ganho de peso com o avançar da idade19, a re-
tirada do leite materno e/ou a ocorrência da maturidade hipo-
talâmica levando à saciedade fisiológica do animal adulto.
Contudo, mais estudos são necessários para responder as dú-
vidas quanto aos possíveis mecanismos envolvidos.

No entanto, mesmo após um período de ausência de dife-
rença de peso corporal, o modelo combinado após o des-
mame (dieta ocidentalizada alternada com a dieta padrão,
mais o uso de sacarose a 10% na água de hidratação) cau-
sou nos grupos OSAL, OSIB e OEGCG maior peso corporal, e,
ao final das 16 semanas, alterações nos perímetros corporais.

Tabela 1. Parâmetros bioquímicos e peso de órgãos úmidos de ratos submetidos à manipulação de ninhada e dietética, após tratamento
(salina ou farmacológica) durante 8 dias consecutivos.

Parâmetros Bioquímicos
e peso de órgãos

CSAL (n=8) OSAL (n=8) OSIB (n=8) OEGCG (n=8) P Valor

Glicose 170,3 ± 9,2 166,1±12,4 171,1±12,4 158,1 ± 8,2 =0,802

Ureia 33,4 ± 1,5 37,2 ± 2,3 34,3 ± 1,9 31,18 ± 2,1 =0,199

Creatinina 0,3± 0,0 0,2 ± 0,0 0,3 ± 0,0 0,3 ± 0,0 =0,111

TGP/ALT 51,7±2,7 43,4±1,7 44,7± 2,2 46,3± 4,5 =0,282

TGO/AST 152,0±10,1 142,3±10,4 174,1±13,2 175,2±12,0 =0,134

Fosfatase Alcalina 180,5±18,2 164,6±18,7 121,5±13,8 169,3±14,8 =0,122

Triglicerídeos 39,8 ± 5,3 33,8 ± 2,7 39,0 ± 2,9 80,9±9,0* <0,000

Colesterol Total 58,6 ± 5,9 63,1 ± 3,2 50,4 ± 4,4 58,8 ± 5,6 =0,396

HDL- Colesterol 37,5 ± 2,2 36,5 ± 2,0 30,4±3,3 36,9 ± 3,7 =0,307

LDL- Colesterol 18,0 ± 5,42 22,0± 3,3 11,4 ± 2,1 13,9 ± 1,4 =0,219

VLDL – Colesterol 7,37 ± 1,1 6,4 ± 0,2 7,3 ± 0,3 16,1±1,8* <0,000

Fígado 2,5±0,1 2,6 ± 0,1 2,7 ±0,0 2,8 ± 0,2 =0,35

Coração 0,4±0,1 0,4 ± 0,0 0,3 ±0,0 0,4 ± 0,0 =0,34

Estômago 0,4±0,0 0,4 ± 0,0 0,4 ±0,0 0,4 ± 0,0 =0,37

Rim direito 0,4±0,0 0,4 ± 0,0 0,3 ±0,0 0,4 ± 0,0 =0,76

Gordura gonadal 1,4±0,3 2,7 ±0,0* 2,7 ±0,2 2,0± 0,4* <0,00

Gordura Retroperitoneal 2,0±0,4 2,6 ± 0,4 3,3 ±0,4* 3,2 ± 0,6* <0,05

Grupos: com dieta controle salina (CSAL, n=8) dieta ocidentalizada salina (OSAL, n=8) dieta ocidentalizada e sibutramina (OSIB, n=8) e dieta
ocidentalizada e epialocatequina-3-galato (OEGCG, n=8). Valores expressos em média ±EPM. Os parâmetros bioquímicos foram expressos em
mg/dl e o peso de órgãos úmidos analisados em g/100g de peso corporal. Para comparação entre os grupos foi usado o teste oneway ANOVA
seguido do pós-teste de Bonferroni. *vs CSAL.



A elevação do peso foi o parâmetro elegível para comparar-
mos a eficiência do fármaco testado (ECGC) em relação ao
uso de sibutramina.

No presente estudo, tanto a sibutramina quanto a EGCG
foram eficientes em reduzir o peso em 12 e 16% respectiva-
mente ao peso inicial dos grupos, em apenas 1 semana. O
estudo de Kao et al. (2000)21 mostrou resultados semelhan-
tes com o uso de EGCG, na dose de 15mg de 2 a 7 dias por
via intraperitoneal, em ratos da raça Sprague Dawley, com e
sem obesidade. Houve extrema perda de peso, com valores
próximos a 50% do peso inicial, e queda no consumo ali-
mentar, que se aproximou de 60%. Os resultados obtidos se
assemelham ao estudo citado visto que o fármaco reduziu o
apetite em cerca de 60% para o grupo OSIB e de 70% para
o grupo OEGCG comparando com a ingestão dos mesmos
grupos antes do período de uso dos fármacos. Estudo prévio
mostrou que o uso de extrato da planta Camellia sinensis em
ratos causa redução no consumo alimentar com consequente
perda de peso21. Porém, no extrato encontram-se vários
princípios ativos associados o que dificulta a comparação
com os possíveis mecanismos que possam ter ocorrido em

virtude de termos utilizado a
substância pura (EGCG) e não o
extrato da planta.

Contrário a esses achados,
Choo (2003)22 defende que a
perda de peso, nos animais
tratados com EGCG, decorre
de outros mecanismos meta-
bólicos, não sendo a redução
de ingestão alimentar algo
preponderante. Os mecanis-
mos moleculares comprometi-
dos na atuação da ECGC no
combate a obesidade incluem
a redução da lipogênese atra-
vés de possível envolvimento
com modulação mitótica da
proteína quinase (MAP), princi-
palmente através de sinais re-
gulatórios21,23. Esses sinais ati-
variam o fator de crescimento
envolvido em processos mito-
gênicos, suprimindo, assim, a
proliferação de pré-adipóci-
tos21,22. Ademais, o fármaco
teria participação na inibição
da catecol-O-metiltransferase
(COMT), complexo enzimático
responsável pela gradação de
noradrenalina, o que levaria a
um aumento da estimulação
simpática em receptores beta

adrenérgicos presentes nos adipócitos, com aumento da
termogênese23,24. Além disso, atribui-se a ela uma ação na
regulação da absorção de gorduras e açucares através de
bloqueio de algumas enzimas a nível intestinal, como a
amilase e lipase pancreática25.

Uma limitação desse estudo foi a não realização de estu-
dos moleculares, visto que a maioria dos estudos com EGCG
purificada são realizados em nível de metabolismo celular
com análise biomolecular de proteínas envolvidas em pro-
cessos de lipogênese11, o que dificulta uma discussão mais
incisiva com o presente trabalho. No entanto, a regulação do
apetite, com diminuição da ingestão alimentar, nos ratos
após ingestão da EGCG pode sugerir um mecanismo indi-
reto. A oxidação de ácidos graxos no fígado e produção de
ATP influenciam diretamente o apetite por regular os cen-
tros cerebrais envolvidos no controle alimentar14. As cate-
quinas do chá verde parecem estar envolvidas na regulação
da expressão de diversos compostos metabólicos como
PPAR-γ, C/EBP-α, SREBP-1c, aP2, LPL e FAS levando a sua
redução no tecido adiposo branco e aumentando os níveis
de expressão de mRNA da CPT-1, UCP2, HSL E ATGL26. Em
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Figura 3. Fotomicrografias do fígado de animais submetidos a manipulação de ninhada e dieté-
tica após tratamento com solução salina ou droga.

A = GC salina; B = GO salina; C = GO sibutramina e D = GO epialocatequina-3-galato. Presença de infil-
trado gorduroso intenso nos grupos OSAL e OSIB. Os grupos CSAL e OEGCG com esteatose insipiente e sem
nichos linfocitários. Setas apontam esteatose hepática e locais de infiltrado linfocitário. Todos os grupos apre-
sentaram arquitetura herpática conservada. Coloração com Hematoxilina e Eosina (HE), observados pela ob-
jetiva de 40x.



adendo, a EGCG parece ter importante papel na apoptose
de adipócitos maduros, podendo esses serem os mecanis-
mos envolvidos, isoladamente ou associados, que repercu-
tem nos achados observados.

A presença de maior gordura gonadal no grupo EGCG in-
dica um aumento da gordura visceral geralmente mais resis-
tente à redução que a gordura subcutânea24. Esse achado
leva a crer que talvez tenha ocorrido remoção primária da
gordura subcutânea em detrimento da visceral. Há quem de-
fenda que a massa gorda em animais obesos pode ser remo-
vida, durante o emagrecimento, de maneira diferenciada nos
variados tecidos28. Este fato corrobora com a redução das
medidas do perímetro torácico observado no grupo tratado,
priorizando a subcutânea em detrimento da visceral. O grupo
OEGCG também apresentou aumento de triglicerídeos e
VLDL-c, onde tais achados divergem do relatado na literatura,
tendo em vista que as catequinas, em especial a EGCG, tem
sido descrita como capaz de reduzir substancialmente os ní-
veis de glicose, triglicerídeos e colesterol LDL, tanto em mo-
delo animal como em humanos obesos29. Contudo, é rele-
vante lembrar que esses parâmetros não se mostram
alterados no grupo não tratado. Um motivo para essa não
modificação no grupo ocidentalizado sem tratamento pode ter
sido em função dos animais se alimentarem alguns dias da
semana com a dieta padrão que possui um teor nutricional
mais adequado para manutenção de taxas sanguíneas nor-
mais em roedores.

Há relatos de que o chá verde provoca alterações hepáti-
cas, porém, possivelmente, isto ocorre com o uso de chás ou
extrato da planta, diferindo do presente estudo que utilizou a
substância pura. Um resultado de destaque desse estudo re-
fere-se ao efeito da EGCG na manutenção com preservação
da função hepática e renal. Foi observado um padrão histoló-
gico pouco evidente de esteatose no grupo EGCG e ausência
de processo inflamatório, não ocorrendo o mesmo com os de-
mais grupos obesos. A EGCG poderia ter promovido redução
de danos hepáticos, decorrente do acúmulo de gordura, pelo
seu poder antioxidante, ou mesmo ter impedido o acúmulo
dos mesmos. Nossos achados corroboram com os de Schmitz
e colaboradores (2005)30 que demonstraram atividade hepa-
toprotetora do extrato alcoólico da Camelliasinensisem fíga-
dos de ratos lesados pelo dietilnitrosamina (DNT), em dife-
rentes momentos, mostrando sua importante ação,
principalmente de forma preventiva da ocorrência de lesões
hepáticas. Achados de normalidade renal e cardíaca sugerem
neutralidade para os dois fármacos em nível histológico.

CONCLUSÃO

A EGCG foi capaz de promover redução do consumo ali-
mentar e do peso corporal em ratos e o fez na mesma inten-
sidade da sibutramina. Estudos histológicos não deixaram dú-
vidas quanto a sua ação benéfica na não ocorrência de
esteatose hepática e esteato-hepatite produzida pelo modelo

dietético utilizado. Estudos bioquímicos e histológicos não re-
fletiram toxicidade com o uso da substância. Contudo, o au-
mento das concentrações de triglicerídeos e VLDL-c,não eram
esperados, necessitando de investigações adicionais. Em
suma, conclui-se que a EGCG pode ser usada como via natu-
ral alternativa ao uso de fármacos na tentativa da perda pon-
deral, visto que mostrou ser eficaz no emagrecimento de ra-
tos. No entanto, mais estudos, que elucidem mecanismos
moleculares envolvidos nos efeitos sobre a perda de peso cor-
poral, são necessários.
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Comparación de los métodos de antropometría clásica
e impedancia bioeléctrica a través de la determinación
de la composición corporal en jóvenes universitarias

Comparison of classical anthropometry methods and bioelectrical impedance
through the determination of body composition in university students
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RESUMEN

Introducción: Evaluar la composición corporal (CC) por
antropometría clásica e impedancia bioeléctrica (IB) permite
conocer la proporción de los diferentes segmentos corporales
y su relación con el estado nutricional, sin embargo, no está
suficientemente documentado si ambos métodos resultan
comparables en la evaluación de mujeres jóvenes. El objetivo
de este estudio es comparar la composición corporal por an-
tropometría clásica e impedancia bioeléctrica en jóvenes uni-
versitarias sanas.

Material y Métodos: Estudio correlacional, comparativo,
transversal y retrospectivo. Donde participaron 60 mujeres
universitarias, con edad promedio: 20,9 ± 2,3. Se calculó el
índice de masa corporal (IMC); antropometría/ecuaciones:
Grasa corporal (GC)/ Siri, Deurenberg y Lean; masa muscular
(MM)/ Heymsfield y Poortmans; agua corporal (AC)/ Watson
y Hume. Antropometría realizada según ISAK®. IB analizador
tetrapolar de medición segmental directa. Estadística: prueba
t de student, coeficiente de correlación de intraclase (CCI),
Spearman (CCS) y gráficos de Bland-Altman.

Resultados: Peso y estatura promedio 56,94±10,21 kg,
159±6,38 cm, respectivamente. El IMC promedio fue de

22,24 ± 3,15. Antropometría clásica e IB: GC (%): Siri
28,4±4,55, Deurenberg 26,0±4,41, Lean 26,94±3,66 e IB
32,3±7,04; mejor CCI: Siri-IB (0,600). MM (kg): Heymsfield
17, 47 ± 3,81, Poortmans 25,85 ± 4,62, IB 20,55 ± 2,77;
mejor CCI: Poortmans-IB (0.719). AC (%): Watson 51, 6 ±
3,75, Hume 53,5 ± 4,77, IB 49,96 ± 4,69; mejor CCI:
Watson-IB (0.817).

Conclusiones: Al comparar la CC por ambos métodos las
ecuaciones de Siri, Poortmans y Watson para la determina-
ción de la GC, MM y AC, respectivamente presentaron mayor
asociación respecto a la IB.

PALABRAS CLAVE

Composición Corporal, Antropometría Clásica, Impedancia
Bioeléctrica, Jóvenes, Universitarias.

ABSTRACT

Introduction: Assessing the body composition (CC) by
classical anthropometry and bioelectrical impedance (BI) al-
lows to know the proportion of the different body segments
and their relationship with the nutritional status, however, it is
not sufficiently documented if both methods are comparable in
the evaluation of young women. The objective of this study is
to compare body composition by classical anthropometry and
bioelectrical impedance in healthy university students.

Material and Methods: Correlational, comparative, trans-
versal and retrospective study. Where 60 university women
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participated, with average age: 20.9 ± 2.3. The body mass in-
dex (BMI) was calculated; anthropometry/equations: Body fat
(CF) / Siri, Deurenberg and Lean; muscle mass (MM) /
Heymsfield and Poortmans; body water (BW) / Watson and
Hume. Anthropometry performed according to ISAK®. IB
with the tetrapolar direct segmental measurement analyzer.
Statistics: Student’s t-test, intraclass correlation coefficient
(CCI), Spearman (CCS) and Bland-Altman graphs.

Results: Average height and weight 56.94 ± 10.21 kg, 159
± 6.38 cm, respectively. The estimated BMI was similar with
both methods (p> 0.05). Classical anthropometry and IB: GC
(%): Siri 28.4 ± 4.55, Deurenberg 26.0 ± 4.41, Lean 26.94 ±
3.66 and IB 32.3 ± 7.04; best CCI: Siri-IB (0,600). MM (kg):
Heymsfield 17.47 ± 3.81, Poortmans 25.85 ± 4.62, IB 20.55
± 2.77; best CCI: Poortmans-IB (0.719). AC (%): Watson
51.6 ± 3.75, Hume 53.5 ± 4.77, IB 49.96 ± 4.69; best CCI:
Watson-IB (0.817).

Conclusions: When comparing the CC by both methods,
the equations of Siri, Poortmans, and Watson for the deter-
mination of the GC, MM, and AC, respectively, showed a
greater association with respect to the IB.

KEYWORDS

Body Composition, Classical Anthropometry, Bioelectrical
Impedance, Young boys, University.

ABREVIATURAS

AC: Agua corporal.

AMBr: Área Muscular del Brazo Corregido.

BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

CB: Circunferencia de Brazo Relajado.

CC: Composición Corporal.

CCI: Coeficiente de correlación de intraclase.

CCS: Coeficiente de Spearman.

CM: Circunferencia de muslo.

CP: Circunferencia de pantorrilla.

DC: Densidad Corporal.

DEXA: Absorsiometria dual de rayos x.

FM: Facultad de Medicina.

GC: Grasa corporal.

IB: Impedancia Bioeléctrica.

IMC: Índice de Masa Corporal.

ISAK: Society for the Advancement of Kinanthropometry.

LNC: Licenciatura en Nutrición Clínica.

MG: Masa Grasa.

MLG: Masa Libre de Grasa.

MM: Masa muscular.

MO: Masa Ósea.

PB: Panículo Bicipital.

PSE: Panículo Sub escapular.

PSI: Panículo Supra iliaco.

PT: Panículo Tricipital.

TAC: Tomografía axial computarizada.

TOBEC: Conductividad eléctrica corporal.

Xc: Reactancia.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la composición corporal (CC) permite
obtener resultados confiables para la determinación de los di-
ferentes segmentos corporales y la relación que tiene con el
estado nutricional de un individuo1. Conocer la CC es funda-
mental para el desarrollo de las ciencias de la salud y el en-
tendimiento de las variaciones en los componentes corpora-
les asociados a los procesos fisiológicos como el crecimiento,
envejecimiento y otros cambios que se originan como resul-
tado de la actividad física y el balance energético2.

Mantener un equilibrio entre las proporciones de los com-
ponentes corporales (grasa y masa libre de grasa) es esen-
cial, ya que una alteración negativa en estas condiciona a la
aparición de enfermedades por carencia u/o exceso; como re-
sultado de lo expuesto es de gran interés la valoración de CC
como herramienta diagnostica3,4,5.

La veracidad de los resultados obtenidos de la medición de
la CC depende de los métodos e instrumentos utilizados6, en-
tre los más utilizados se pueden citar el uso de modelos mul-
ticompartimentales como la densitometría hidrostática, la ab-
sorciometría dual con energía de rayos X (DEXA), las técnicas
de imagen, la antropometría clásica y la impedancia bioeléc-
trica (IB) entre otros4,6.

Por su parte, la antropometría clásica y la IB han destacado
como métodos cuyas técnicas son relativamente sencillas y de
bajo costo en comparación a otros. Estas características ha-
cen que puedan ser ampliamente considerados cuando se
busque evaluar la CC en diferentes grupos poblacionales sin
comprometer la efectividad de la evaluación7.

La antropometría clásica consiste en la medición de panícu-
los cutáneos, circunferencias, longitudes y peso con la finali-
dad de aplicar los resultados en ecuaciones predictivas para
estimar la proporción de los distintos compartimentos corpo-
rales8. La adecuada selección de los instrumentos con que se
lleven a cabo las mediciones antropométricas asegurará la
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precisión en la lectura y en los resultados de la evaluación9.
Entre las ventajas de este método destaca su bajo costo, el
uso de materiales transportables y el empleo de técnicas de
medición relativamente sencillas, sin embargo no se debe per-
der de vista que este método no distingue alteraciones de la
CC causadas por deficiencias nutrimentales, teniendo una me-
nor precisión en sujetos con obesidad y que el resultado de la
evaluación, así como el margen de error son proporcionales a
la experiencia del evaluador5,10. Existe un gran interés entre la
asociación de las medidas corporales tomadas por antropo-
metría clásica y la cuantificación de los diferentes componen-
tes corporales, sin embargo, los estudios realizados con este
enfoque en mujeres jóvenes son escasos10.

Por otra parte, la IB es una técnica que se basa en la rela-
ción existente entre el contenido total de agua corporal (AC)
y las características eléctricas de los tejidos del organismo
ante el paso de pequeñas corrientes alternas de una frecuen-
cia relativamente alta y calculada a través de diferentes equi-
pos, siendo los más sofisticados los de tipo tetrapolar11,12.

El principio de la IB se basa en que el tejido graso, el mus-
cular y los líquidos extracelulares oponen distinta resistencia
al paso de corriente eléctrica. Supone también que el AC y la
MM presentan una alta conductividad que se traduce en una
baja resistencia o impedancia, mientras que la GC tiene una
baja conductividad o lo que es igual una alta impedancia11.
Cabe destacar que el análisis por IB se ha posicionado como
un método de gran precisión, inocuo, no invasivo, sencillo, de
rápida aplicación, poca dificultad técnica y de bajo costo en
comparación con otros métodos; siendo la IB igualmente de
efectivo como el “estándar de oro” DEXA13. Sin embargo, se
debe tomar en cuenta la falta de conocimiento sobre las
ecuaciones con las que determina la CC que responden a una
patente del fabricante y que los aparatos de IB están diseña-
dos a partir de una población sana que asume un equilibrio
de fluidos y electrolitos en el organismo, por lo que podría
arrojar resultados erróneos cuando son aplicados en sujetos
con alguna alteración física12,13.

El empleo y comparación de la antropometría clásica contra
equipos de IB tetrapolar, cobra importancia en la valoración de
la CC en mujeres jóvenes universitarias, debido a la escasa in-
formación existente que permita comparar el empleo de las di-
ferentes ecuaciones antropométricas de mayor uso con la IB.
De lo anterior, el objetivo de este estudio fue comparar la com-
posición corporal por antropometría clásica e impedancia bio-
eléctrica en una población de mujeres jóvenes universitarias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio correlacional, comparativo, transver-
sal y retrospectivo, durante el periodo comprendido entre no-
viembre y octubre de 2018. La selección de los participantes
se basó en un diseño no probabilístico por conveniencia, con
una muestra conformada por 60 alumnas (edad promedio

20,9 ± 2,3 años), sin antecedentes de riesgo o enfermedad,
inscritas al programa de estudios de Nutrición Clínica de la
Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México. Todos los participantes fueron informados
del procedimiento y objetivo del estudio a partir de los cual se
obtuvo la firma de su carta de consentimiento informado.
Éticamente los métodos empleados son inocuos e inofensivos
catalogando a la investigación con riesgo mínimo de acuerdo
al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud de México14.

La evaluación por antropometría clásica fue realizada por
un nutriólogo clínico certificado de acuerdo a la metodología
propuesta por la International Society for the Advancement of
Kinanthropometry (ISAK).

Todos los sujetos se evaluaron usando ropa ligera, bajo un
ambiente adecuado y las mediciones se tomaron en la misma
sesión tres veces, con lectura cada una a los tres segundos.
La estatura se obtuvo con el uso de un estadiómetro marca
“SECA® modelo 213” y con una longitud de hasta 2,2 m y pre-
cisión de 1,0 mm. El peso se registró haciendo uso de una
báscula digital marca “SECA® modelo 813” con precisión de
± 100,00 g, calibrada y con capacidad de hasta 150,00 kg.
Las circunferencias evaluadas fueron: brazo relajado (CB),
cintura, muslo (CM) y pantorrilla (CP), usando una cinta mé-
trica marca “Lufkin®” flexible no elástica y metálica con pre-
cisión de ±0,1 cm con anchura de 5,0 a 7,0 mm, longitud de
2,0 m y graduación a partir de 2,0 cm del inicio. Los panícu-
los cutáneos que se midieron fueron: tricipital (PT), bicipital
(PB), subescapular (PSE) y supra iliaco (PSI), utilizando plico-
metro “Harpenden®” de presión constante de 0.2 mm.

Una vez tomadas todas las medidas se procedió al cálculo
del Índice de Masa corporal (IMC) y de los diferentes compar-
timentos corporales. El IMC fue calculado por ambos métodos
empleando la fórmula de Quetelet: IMC kg/m

2= Peso kg/Talla m
2
.

La GC se calculó en porcentaje por tres ecuaciones: Siri15,16:
% GC = [(4,95 / DC) – 4,5] x 100, donde la densidad corpo-
ral (DC) se estimó usando la sumatoria de los cuatro pliegues
evaluados y empleándolos en la ecuación de Durnin y
Womersley15: DC= c- (m x log10 (∑ cuatro pliegues mm);
Deurenberg 17.

: GC = (1,20 x IMC kg/m
2) + (0,23 x Edad años)

– (10,8 x género) – 5,4, donde el género para mujeres es igual
a cero; y la ecuación de Lean18: GC = (0,439 x circunferencia
de cintura cm) + (0,221 x Edad años) – 9,4. La MM se estimó en
kg a partir de dos ecuaciones: Heymsfield10: MM= estatura

cm x (0,0264 + (0,0029+ AMBr cm
2) donde el área muscular del

brazo corregida. (AMBr) se calculó a través de la fórmula del
mismo autor: AMBr cm

2 = ((CB cm- [PT cm X π])2)/4π-[Género

cm
2] y empleado como género para mujeres 6.5 cm2; y la

ecuación de Poortmans20: MM= estatura cm x (0,0264 x CB

cm
2) + (0,0032 x CM cm

2) + (0,0015 x CP cm
2) + (2,56 x gé-

nero) + (0,136 x edad años) donde el género es igual a cero.
Los litros de AC se calcularon a partir de las ecuaciones de
Watson21: AC = (0,069 x estatura cm) + (0,2466 x peso kg) –
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2,097 y por la ecuación de Hume-Weyers22: AC = (0,344547
x estatura cm) + (0,183809 x peso kg) – 35,270121.

La evaluación por IB fue registrada siempre por el mismo
evaluador que realizó la antropometría clásica, haciendo uso
del analizador de CC tetrapolar “In‘Body 230®”, considerando
que el sujeto a evaluar no portara ningún objeto metálico y que
contara con la menor cantidad de ropa posible. Primero se
tomó el peso del sujeto estando de pie, en posición normal so-
bre la superficie que indica la báscula, siempre con una postura
relajada, quieta y con las extremidades inferiores ligeramente
separadas. Tras la obtención del peso se procedió a introducir
en el software de la báscula los datos de estatura en centíme-
tros, edad en años y el género femenino. Ya introducidos estos
datos, el sujeto extendió los brazos durante 35 segundos en un
ángulo de 45º y sostuvo los electrodos del equipo para la de-
terminación de la CC, cuidando de con los dedos de las manos
sin hacer excesiva presión ni agarrar con las uñas de las ma-
nos. Esta medición se tomó una vez en cada individuo a fin de
evitar variaciones en los resultados. Concluido este procedi-
miento el equipo calculó de manera automatizada el IMC,
%GC, kg de MM y porcentaje de AC. Los valores de las varia-
bles antropométricas y de IB se estratificaron en porcentaje se-
gún los resultados obtenidos en cada uno de ellos. El procesa-
miento de los datos se hizo a través del programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS.INC®) versión 24/ 2016)
y el software Microsoft Office Excel® 2013. Las pruebas esta-
dísticas empleadas fueron: medidas de tendencia central, Test
de contraste de las medidas obtenidas a través de la prueba T
Student con el grado de significancia de p< 0,05. El estudio de
comparación entre los métodos se realizó analizando la asocia-
ción entre los resultados mediante el coeficiente de correlación
intraclase (CCI) y de Spearman (CCS). Para observar la varia-
ción entre los datos se emplearon las tablas de Bland-Altman.

RESULTADOS

Los valores medios de las mediciones antropométricas de la
población, se observan en la Tabla 1. Respecto a la medición

de panículos adiposos y circunferencias se observó una simi-
litud sin diferencia estadística respecto de los valores de refe-
rencia para esta población.

Los porcentajes de GC obtenidos por las diferentes ecua-
ciones muestran valores más altos para la ecuación de Siri y
la IB (ver Tabla 2). Respecto a la MM se pudo observar que
los valores más bajos fueron los obtenidos por la ecuación
de Heymsfield (ver Tabla 2). El AC mostro valores similares
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Tabla 1. Peso, IMC, panículos adiposos y circunferencias de la
población.

Variable Media ± DE Valores de Referencia25

Peso kg 56,32 ± 9,02 -

Estatura cm 159 ± 6,39 -

IMC kg/m2 22,24 ± 3,15 18.5-24.9

Panículo

Tricipital mm 17,21 ± 5,26 18,50

Subescapular mm 16,45 ± 5,07 16,00

Suprailiaco mm 17,75 ± 6,89 17,00

Bicipital mm 9,18 ± 3,53 9,80

Circunferencias

Brazo relajado cm 26,46 ± 2,99 26,80

Muslo cm 47,74 ± 5,60 -

Pantorrilla cm 33,51 ± 3,52 -

Cintura cm 72,57 ± 7,53 <88,0

DE: Desviación Estándar, IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Valores medios del porcentaje de grasa corporal, masa muscular y agua corporal calculados por antropometría clásica e im-
pedancia bioeléctrica.

Compartimento Método

Grasa Corporal (%)
Siri Deurenberg Lean IB

28,23 ± 4,59 26,37 ± 5,61 26,64 ± 3,27 31,75 ± 6,33

Masa Muscular (%)
Heymsfield Poortmans IB

17,47 ± 3,81 25,85 ± 4,62 20,55 ± 2,77

Agua Corporal (%)
Watson Hume IB

51,6 ± 3,75 53,5 ± 4,77 49,96 ± 4,69

IB: Impedancia bioeléctrica.



entre ambas ecuaciones. Además, se observó una diferencia
significativa (p < 0,001) al comparar cada ecuación entre sí
y con la IB.

La valoración del grado de acuerdo de las ecuaciones res-
pecto a la IB (ver Tabla 3) demostró que para el porcentaje
de GC, es la fórmula de Siri la que presenta “Buena” relación
estadística (CCI = 0,60, CCS =0,617) respecto a la IB, siendo
la fórmula de Poortmans (CCI=0,719, CCS=0,715) la que pre-
sentó mayor correlación al ser comparada con IB para el cál-
culo de la MM. Respecto al AC ambas ecuaciones mostraron
una correlación satisfactoria (Watson, CCI=0,796 y
CCS=0,792; Hume, CCI= 0787 y CCS= 0.788).

El método de Bland-Altman mostró que el grado de con-
cordancia establecido entre las ecuaciones de Deurenberg y
Lean en ambos casos sobrepasa el rango del 10% del límite
superior e inferior (mayor dispersión) respecto al de la com-
paración de la ecuación de Sir con la IB (ver figura 1, 2, 3).

Respecto a la MM el grafico de Bland-Altman mostró una
mayor tendencia hacia la línea media de ajuste entre los re-
sultados de MM por Poortmans e IB, esto indica una mayor
relación entre resultados con menor tendencia al error (ver
Figura 4, 5).

Al comparar el AC por el método de Bland-Altman se en-
contró para ambas fórmulas una menor dispersión en relación
a la línea media de ajuste al compararlas contra la IB (ver
Figura 6, 7).
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Tabla 3. Coeficiente de la antropometría clásica respecto a la
impedancia bioeléctrica.

CCI* CCS

Grasa Corporal

Siri – IB 0,600 0,617

Deurenberg – IB 0,589 0,576

Lean – IB 0,505 0,538

Masa Muscular

Heymsfield – IB 0,678 0,676

Poortmans – IB 0,719 0,715

Agua Corporal

Watson – IB 0,796 0,792

Hume – IB 0,787 0,788

CCI: Coeficiente de correlación intraclase.
CCA: Coeficiente de correlación de Spearman.
IB: Impedancia Bioeléctrica.
* Muy Buena: ≥0,75, Buena: 0,75-0,5, Regular: 0,5-0,4, Mala: ≤ 0,04.

Figura 1. Concordancia entre porcentaje de grasa corporal cal-
culado por la fórmula de Siri e impedancia bioeléctrica según el
método de Bland-Altman.

Figura 2. Concordancia entre porcentaje de grasa corporal cal-
culado por la fórmula de Lean e impedancia bioeléctrica según el
método de Bland-Altman.

Figura 3. Concordancia entre porcentaje de grasa corporal cal-
culado por la fórmula de Deurenberg e impedancia bioeléctrica
según el método de Bland-Altman.
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DISCUSIÓN

Respecto al IMC el 70% de la población se determinó con
“normopeso” y el resto con “sobrepeso”, de acuerdo a los cri-
terios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los re-
sultados de nuestro estudio obtenidos por ambos métodos
son similares a los de Cossío-Bolaños (2011)23 en el que fue-
ron evaluados también a jóvenes universitarias con una edad
promedio entre 18 a 25 años. Esto probablemente se deba a
la preocupación constante que existe sobre el cuidado físico
presente en los jóvenes adultos, los cuales son estudiantes de
la carrera en Nutrición y que puede repercutir en conductas
de alimentación que les influya sobre el hecho de consumir
alimentos con una menor carga calórica, sin embargo debe
destacarse que si bien los resultados indican normalidad, el
IMC no es determinante suficiente para considerarse como un
parámetro de adiposidad o predictor de GC23,24.

Respecto a los panículos, las diferencias numéricas obser-
vadas entre los valores promedio se muestran similar al del
estudio realizado por Ortega et al (2017)25 en una población
de jóvenes universitarios mexicanos con un rango de edad
entre los 18 y 24 años obtuvo valores similares con una po-
blación que incluyo ambos géneros.

Los valores obtenidos con la medición de las circunferen-
cias se comportan de forma similar a los obtenidos por otros
autores como Canda A (2015)26. En este estudio se incluyó
una población de ambos géneros con edades entre 19 y 40
años en el que se evaluó la CB, CM y la CP, al realizar el diag-
nostico se señala que los puntos de corte no están estableci-
dos concretamente para la CM y CP por lo que únicamente
encontró que en las mujeres la medición de CB fue ≥ 24,1 cm
lo que indica ausencia de riesgo a disminución de la MM.

Figura 4. Concordancia entre porcentaje de masa muscular cal-
culado por la fórmula de Heymsfield e impedancia bioeléctrica se-
gún el método de Bland-Altman.

Figura 5. Concordancia entre porcentaje de masa muscular cal-
culado por la fórmula de Poortmans e impedancia bioeléctrica se-
gún el método de Bland-Altman.

Figura 6. Concordancia entre porcentaje de agua corporal total
calculado por la fórmula de Watson e impedancia bioeléctrica se-
gún el método de Bland-Altman. Figura 7. Concordancia entre porcentaje de agua corporal total

calculado por la fórmula de Hume e impedancia bioeléctrica se-
gún el método de Bland-Altman.



Los datos del presente estudio comparados con los resulta-
dos de GC por la fórmula de Siri contra otros métodos están-
dar5,27 en poblaciones de personas de edades entre los 20 y
54 años sugiere que la aplicación de la fórmula de Siri resulta
tener una mayor viabilidad o conveniencia al obtener un me-
nor error de estimación, respecto de otras fórmulas. Estudios
similares con población de hombres y mujeres de edades en-
tre 18 y 68 años, también emplan las tres fórmulas del pre-
sente estudio, demostrando que la fórmula de Siri obtiene
mejores resultados frente a otras, tanto en porcentaje final
como estadísticamente al evaluar la GC28,29. Aun así, existen
otros estudios que han reportado resultados muy diferentes,
que señalan que al comparar la ecuación de Deurenberg
frente a la IB, esta subestima el resultado de GC, dando la im-
presión de mejores resultados, un supuesto que muchos au-
tores argumentan que sucede porque se utiliza el IMC en el
cálculo del porcentaje. Los lineamientos actuales sugieren
que en la valoración nutricional de la CC el IMC existe poca
sensibilidad y especificidad para identificar y diferenciar entre
la GC y la masa libre de grasa en el organismo, por lo que su
utilización queda a consideración de cada profesional o inves-
tigador1. Adicionalmente, en el presente trabajo los resulta-
dos estadísticos y los gráficos comparativos mostraron que la
fórmula de Siri contra la IB tiene mayor relación cuando se
elimina la aleatoriedad de datos. Estudios con poblaciones si-
milares de mujeres jóvenes que utilizaron la fórmula de Siri
con la DC por la fórmula de Durnin y Womersley, han mos-
trado que estadísticamente si existe una buena correlación
entre los métodos (Siri - IB) (r= 0,8), especialmente cuando
se utilizan aparatos de IB tetrapolar mano-pie. Estos estudios
refuerzan la teoría de que la fórmula de Siri para el cálculo de
GC es más comparable con la IB30. Los resultados mostrados
mantienen similitud con otros trabajos comparativos11,27 que
indican que en cuanto a especificidad, la fórmula de Siri (con
densidad corporal calculada por la fórmula de Durnin-
Womersley) es mejor para la valoración de la GC. La eviden-
cia que se ha obtenido de comparar los resultados de GC por
la fórmula de Siri contra otros métodos estándar10,27 en po-
blaciones de jóvenes de edades entre los 20 y 54 años su-
giere que la aplicación de la fórmula de Siri es más viable al
obtener menor error de estimación contra otras.

Respecto a la MM varios estudios concluyen que la fórmula
de Heymsfield subestima la MM si se compara con los resul-
tados obtenidos por Poortmans, como sugiere el meta análi-
sis realizado por Currilem G. et al, el cual expone evidencia
comparativa que señala buenos resultados de correlación en-
tre la fórmula de Poortmans y el “estándar de oro” que es la
DEXA (r2= 0,96)31.

Cabe mencionarse que los estudios comparativos de fór-
mulas para el cálculo de la MM han destacado que la fórmula
de Poortmans en poblaciones jóvenes es muy útil pues consi-
dera la medición de miembros y áreas superiores del cuerpo,
así como de miembros inferiores altamente relacionados con
el cálculo del componente muscular30,31.

En cuanto al AC los resultados son similares a los de otros
estudios en los que se muestra que al evaluar del % AC por
las dos ecuaciones seleccionadas no hay diferencia estadística
cuando se realiza la comparación contra la IB32. Gallardo J et
al32 en su estudio compararon las mismas fórmulas contra la
IB, concluyendo la fórmula de Watson es bastante similar a la
IB (r= 0,88) y que la fórmula de Hume obtiene una correla-
ción menor en el % AC (r=0.87), así mismo cuando la ecua-
ción de Watson se compara contra DEXA en jóvenes tiene una
muy buena correlación (r= 0,84).

CONCLUSIONES

Al comparar en una población de mujeres jóvenes la com-
posición corporal por antropometría clásica respecto a la im-
pedancia bioeléctrica, resultaron con buenos coeficientes de
correlación ≥0.6 la fórmula de Siri para grasa corporal, la de
Poortamans para masa muscular y la de Watson para agua
corporal, por lo que pueden ser usados indistintamente este
tipo de población ambos métodos para estos parámetros de
composición corporal.
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RESUMEN

Introducción: El incremento de la población de adultos
mayores (AM) es una realidad global que plantea a las socie-
dades grandes retos y oportunidades.

Objetivo: Relacionar la calidad de sueño y percepción de
la calidad de vida con el estado nutricional y riesgo cardio-
metabólico en AM chilenos físicamente activos.

Material y método: Estudio transversal que evaluó 212
AM. Se estudió el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, la
escala de somnolencia de Epworth, la calidad de vida relacio-
nada con la salud SF-36, el estado nutricional según el índice
de masa corporal y el riesgo cardiometabólico según períme-
tro de cintura e índice cintura estatura. Se realizaron compa-
raciones a través de la prueba t de Student y asociaciones por
medio de regresión logística, considerando un p<0,05.

Resultados: Los AM evaluados presentaron diferencias
significativas sólo entre las mujeres para latencia al sueño
(p=0,022). Además, la regresión logística manifestó relación
entre menor latencia al sueño con baja probabilidad de pre-
sentar sobrepeso/obesidad (OR=0,276; IC95%=0,086-0,887;
p=0,031). Por su parte, menor cantidad de sueño aumenta la
probabilidad de presentar sobrepeso/obesidad (OR=3,921;
IC95%=1,061-14,490; p=0,031). La calidad de vida no re-
portó relaciones significativas con el estado nutricional ni con
el riesgo cardiometabólico.

Conclusiones: Los AM chilenos que participan en talleres
gubernamentales de actividad física que presentan mayor la-
tencia al sueño y menor cantidad de sueño exhiben más
riesgo de poseer sobrepeso/obesidad. Además, la percepción
de la calidad de vida es positiva independiente de su estado
nutricional o riesgo cardiometabólico.
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ABSTRACT

Introduction: The increase in the population of older
adults is a global reality that poses great challenges and op-
portunities to societies.

Objective: To relate sleep quality and the perception of
quality of life with the nutritional status and cardiometabolic
risk in Chilean physically active older adults.

Material and method: Cross-sectional study that evalu-
ated 212 older adults. We studied the Pittsburgh Sleep Quality
Index, the Epworth Sleepiness Scale, the health-related qual-
ity of life SF-36, the nutritional status according to body mass
index and the cardiometabolic risk according to waist circum-
ference and waist-to-height ratio. Comparisons were made
through the Student’s t-test and associations through logistic
regression, considering p<0.05.

Results: Older adults evaluated showed significant differ-
ences only among women for sleep latency (p=0.022). In addi-
tion, the logistic regression showed a relationships between
lower sleep latency with a low probability of being over-
weight/obesity (OR=0.276, 95% CI=0.086-0.887, p=0.031). On
the other hand, less sleep increases the probability of being
overweight/obesity (OR=3.921, 95% CI=1.061-14.490,
p=0,031). The dimensions of quality of life did not report signif-
icant relationships with nutritional status or cardiometabolic risk.

Conclusions: Chilean older adults participating in physical
activity governmental workshops that present greater sleep
latency and less sleep exhibit a higher risk of being over-
weight/obesity. In addition, the perception of quality of life is
positive regardless of their nutritional status or cardiometa-
bolic risk.

KEYWORDS

Sleep quality, quality of life, obesity, physical activity, elderly.

ABREVIATURAS

AF: Actividad física.

AM: Adultos mayores.

ESE: Escala de somnolencia de Epworth.

ICE: índice cintura estatura.

IND: Instituto Nacional de Deportes.

IMC: Índice de masa corporal.

ISI: Insomina Severity Index.

ISAK: International Society for the Advancement of
Kinanthropometry.

OR: Odds ratio.

PC: Perímetro de cintura.

SPSS: Statistical Package for Social Science.

INTRODUCCIÓN

El incremento de la población de adultos mayores (AM)
es una realidad global que plantea a las sociedades gran-
des retos y oportunidades1,2. Entre ellos, la promoción de la
actividad física (AF), frente a las conductas sedentarias, ha
sido definida como una pieza clave para un envejecimiento
saludable2.

En Chile, los AM han aumentado de un 10,1% en 1990 a
17,6% el 20153, de los cuales el 35,6% presenta obesidad4.
Esto ha sido asociado a mayor riesgo de padecer enferme-
dades crónicas no transmisibles5, deterioro de la calidad del
sueño6-8 y disminución de la calidad de vida9. Por otra
parte, la inactividad física se ha descrito como un factor de
riesgo de mortalidad, incluso mayor que el sobrepeso/obe-
sidad10, y el rendimiento físico, como un factor protector11.
Lamentablemente, en Chile sólo el 15,8% de los AM es físi-
camente activo12.

El sueño en cantidad y calidad adecuada proporciona la re-
cuperación del bienestar físico y mental, mejora el estado de
ánimo, la concentración, la memoria y reduce el riesgo de ac-
cidentes (especialmente caídas) en los AM13. Sin embargo,
durante el proceso de envejecimiento, tanto la cantidad como
la calidad del sueño se ven alteradas14. Mientras que, la per-
cepción de la calidad de vida relacionada con la salud se ve
incrementada cuando los AM son sometidos a programas de
AF reportando efectos positivos a nivel físico, motriz, psicoló-
gico y social2,15.

A pesar de la abundante evidencia respecto a los beneficios
que proporciona la AF sobre la salud en AM16, existen pocos
trabajos que relacionen la calidad de sueño y calidad de vida
con parámetros antropométricos en AM latinoamericanos.
Región que ha sido señalada como la de más rápido enveje-
cimiento en las próximas décadas1. En este sentido, el obje-
tivo del presente estudio es relacionar la calidad de sueño y
percepción de la calidad de vida con el estado nutricional y
riesgo cardiometabólico en AM chilenos físicamente activos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio transversal que evaluó 212 AM de ambos sexos
(88,6% mujeres), situados entre los 60 y 88 años de edad,
seleccionados bajo un criterio no probabilístico intencionado y
que asisten al programa “Adulto mayor en movimiento” del
Instituto Nacional de Deportes (IND), región de La Araucanía,
Chile. Los criterios de inclusión utilizados, fueron: a) estar ins-
crito y contar con una antigüedad ≥ 6 meses en los talleres
del programa; b) tener ≥ 60 años de edad; c) presentar ca-
pacidad para comprender y seguir instrucciones; d) ser autó-
nomo. Se consideró autónomo a la persona que contaba con
un puntaje ≥ 43 puntos en el Examen de Medicina Preventiva
del Adulto Mayor17. Los AM que participan en el programa
“Adultos mayor en movimiento” realizan más de 150 min de
AF moderada por semana, hecho que los clasifica como físi-
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camente activos16. Fueron excluidos los AM que presentaron:
a) alguna enfermedad inhabilitante; b) aquellos que poseían
lesiones musculoesqueléticas o en tratamiento de rehabilita-
ción física que impidiera su normal desempeño físico; c) quie-
nes tuviesen contraindicaciones permanentes o temporales
para realizar AF. Todos los participantes fueron informados de
los alcances de la investigación y firmaron un consentimiento
informado que autoriza el uso de la información con fines
científicos. El protocolo de investigación fue revisado y apro-
bado por el Comité Ético Científico de la Universidad
Autónoma de Chile (N°06-16) y fue desarrollado siguiendo lo
expuesto en la Declaración de Helsinki.

Calidad de sueño

Se evaluó a través del índice de calidad del sueño de
Pittsburgh y por medio de la escala de somnolencia de
Epworth (ESE). El Índice de calidad del sueño de Pittsburg
tiene como propósito evaluar la calidad del sueño a través de
siete componentes: calidad subjetiva del sueño, latencia al
sueño (cantidad de tiempo que lleva conciliar el sueño), du-
ración, eficiencia habitual, alteraciones, uso de medicación
hipnótica y disfunción diurna18. Está compuesto por 10 pre-
guntas que oscilan entre 0 (no existe dificultad) y 3 puntos
(grave dificultad), con una puntuación global entre 0 (nin-
guna dificultad) y 21 puntos (dificultades en todas las áreas),
además cuenta con un criterio de corte en la puntuación 5
para diferenciar a los buenos de los malos dormidores18. Por
su parte, la ESE evalúa la propensión a quedarse dormido en
ocho situaciones sedentarias diferentes, donde cada situación
brinda opciones de respuesta19. Cuenta con un puntaje que
va de 0 a 3 puntos. Al final se obtienen puntajes acumulati-
vos que varían entre 0 y 24 puntos. Entre más elevado el pun-
taje mayor es el grado de somnolencia.

Percepción de la calidad de vida

Se midió a través de la encuesta de percepción de la cali-
dad de vida relacionada con la salud (SF-36), instrumento que
contiene 36 preguntas o ítems, las cuales miden los atributos
de ocho dimensiones de salud20: función física, rol físico, do-
lor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emo-
cional y salud mental. Cada dimensión, está compuesta por
una serie de preguntas que en su conjunto otorgan una es-
cala de puntuación que va de 0 (el peor estado de salud para
esa dimensión) a 100 (el mejor estado de salud)20,21.

Estado nutricional y riesgo cardiometabólico

Las evaluaciones para obtener los datos antropométricos
de los AM comenzaron con el peso corporal utilizando una ba-
lanza mecánica (Scale-tronix, USA; precisión 0,1 kg), la esta-
tura bípeda se midió con estadiómetro (Seca modelo 220,
Alemania; precisión 0,1 cm) y el perímetro de cintura (PC)
con cinta métrica (Sanny, Brasil; precisión 0,1 cm). Poste-

riormente, se calculó el índice de masa corporal (IMC) por
medio de la división del peso corporal por la estatura bípeda
al cuadrado (kg/m2) y se clasificó a los participantes según su
estado nutricional en: normopeso (≤ 27,9 kg/m2) y sobre-
peso/obesidad (≥ 28 kg/m2), siguiendo los criterios de la
Organización Panamericana de la Salud22 y del Ministerio de
Salud de Chile17. El riesgo cardiometabólico se determinó a
través del PC considerando un valor de ≥ 88 cm para muje-
res y ≥ 102 cm para hombres17,23 y, por medio del ICE, el cual
fue obtenido a través de la división del PC por la estatura bí-
peda, utilizando como riesgo el valor ≥ 0,5 según lo pro-
puesto por Browning, Hsieh24. Todas las evaluaciones se rea-
lizaron de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad
Internacional para Avances de la Cineantropometría (ISAK)25

a través de dos antropometristas ISAK, uno nivel II (error téc-
nico de medición: 0,8%) y otro nivel III (error técnico de me-
dición: 0,7%).

Análisis estadístico

Se utilizó planilla Microsoft Excel versión 7.0 para el vaciado
preliminar de los datos y para el tratamiento estadístico se
usó el programa Statistical Package for Social Science (SPSS)
versión 23.0 ®. Las variables fueron sometidas a la prueba de
normalidad de Kolmogorov-Smirnov y a un análisis descriptivo
calculando la media aritmética, desviación estándar, mínimo,
máximo y porcentajes según el tipo de variable. Se realizaron
comparaciones a través de la prueba t de Student entre los
grupos de normopeso vs sobrepeso/obesidad, y entre los par-
ticipantes clasificados sin riesgo cardiometabólico vs con
riesgo según PC e ICE. Para analizar los factores asociados
con la calidad de sueño y calidad de vida se aplicó un modelo
de regresión logística para obtener los odds ratio (OR) utili-
zando el estado nutricional (0 normopeso y 1 sobrepeso/obe-
sidad) y riesgo cardiometabólico (0 sin riesgo y 1 con riesgo)
dicotomizados. Se consideró un nivel de significancia de
p<0,05 en todos los casos.

RESULTADOS

Un total de 212 AM fueron evaluados. De ellos, 43,9% pre-
senta normopeso y 56,1% ostenta sobrepeso/obesidad. El
58,5% exhibe riesgo cardiometabólico según el PC y 7,1%
tiene riesgo de acuerdo al ICE (Tabla 1). Por otra parte, el
60,3% duerme menos de lo recomendado, el 52% presenta
una latencia al sueño mayor a 30 min y el 60,4% muestra una
mala calidad de sueño. Respecto a la percepción de la calidad
de vida, los valores media de las dimensiones de salud refle-
jaron un puntaje de 76,5 para la función física, 94,1 para el
rol físico, 67,8 para el dolor corporal, 65,5 para la salud ge-
neral, 67,3 para la vitalidad, 80,5 para la función social, 94,3
para el rol emocional y 71,6 para la salud mental.

En la Tabla 2 se exponen los resultados de las comparacio-
nes entre los puntajes de calidad de sueño y calidad de vida
según el estado nutricional (normopeso vs sobrepeso/obesi-
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Tabla 1. Características generales de la muestra.

(n=212) Edad (años)
Peso Corporal

(kg)
Estatura bípeda

(m)
PC

(cm)
IMC

(kg/m2)
ICE

Mínimo 60 44,7 1,37 61,6 20,7 0,46

Media 70,1 70,3 1,52 93,5 30,2 0,62

DE 6,3 12,1 0,74 11,6 4,7 0,1

Máximo 88 126,2 1,81 130,7 55,3 0,86

Según IMC Según PC Según ICE

Normopeso
(n)

Sobrepeso/Obesidad
(n)

Sin riesgo
(n)

Con riesgo
(n)

Sin riesgo
(n)

Con riesgo
(n)

93 119 88 124 15 197

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICE: índice cintura estatura; n: número de casos; PC: perímetro de cintura.

Tabla 2. Comparación entre los puntajes de calidad de sueño y calidad de vida según estado nutricional y riesgo cardiometabólico de
los adultos mayores evaluados.

Normopeso vs Sobrepeso/Obesidad
(según IMC)

Sin riesgo vs Con riesgo
(Según PC)

Sin riesgo vs Con riesgo
(Según ICE)

Hombres

(n=20 vs n=4)

Valor p

Mujeres

(n=73 vs n=115)

Valor p

Hombres

(n=15 vs n=9)

Valor p

Mujeres

(n=73 vs n=115)

Valor p

Hombres

(n=22 vs n=2)

Valor p

Mujeres

(n=175 vs n=13)

Valor p

Calidad de sueño

Latencia al sueño 0,568 0,116 0,777 0,022 0,243 0,536

Cantidad de sueño 0,118 0,822 0,634 0,062 0,056 0,612

Somnolencia diurna 0,122 0,122 0,742 0,331 0,220 0,237

Calidad de vida

Función Física 0,932 0,399 0,165 0,525 0,406 0,518

Rol físico 0,530 0,492 0,941 0,720 0,461 0,095

Dolor corporal 0,695 0,103 0,356 0,146 0,540 0,561

Salud general 0,407 0,241 0,944 0,286 0,222 0,418

Vitalidad 0,788 0,831 0,124 0,510 0,353 0,258

Función social 0,610 0,272 0,110 0,772 0,365 0,579

Rol emocional 0,672 0,580 0,465 0,176 0,933 0,078

Salud mental 0,350 0,941 0,889 0,603 0,293 0,296

ICE: índice cintura estatura; IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de cintura; n: número de casos. Significancia estadística (Valor p)
de acuerdo a la prueba t de Student.
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dad) y riesgo cardiometabólico (sin riesgo vs con riesgo) de
los AM. Sólo se presentan diferencias significativas en laten-
cia al sueño (p=0,022) en las mujeres distribuidas por riesgo
cardiometabólico de acuerdo al PC. El resto de variables con-
sideradas en el estudio no reflejaron diferencias significativas.

La regresión logística (Figura 1) mostró que los AM con me-
nor latencia al sueño exhiben menor probabilidad de presen-
tar sobrepeso/obesidad (OR=0,276; IC95%=0,086-0,887;
p=0,031), específicamente, tienen 0,28 veces mayor probabi-
lidad de ser normopesos. Por su parte, menor cantidad de
sueño aumenta 3,9 veces la probabilidad de presentar sobre-
peso/obesidad (OR=3,921; IC95%=1,061-14,490; p=0,031).
El analisis no mostró una asociación significativa entre las va-
riables de calidad de vida con el sobrepeso/obesidad. Sin em-
bargo se puede observar la tendencia hacia una menor cali-
dad de vida con mayor riesgo de padecer sobrepeso/obesidad
en los AM evaluados.

DISCUSIÓN

El principal resultado de nuestro estudio señala que los AM
que manifiestan mayor latencia al sueño y menor cantidad de
sueño presentan mayor riesgo de padecer sobrepeso/obesi-
dad. Por otra parte, las variables de calidad de vida no repor-
taron relación con el estado nutricional ni con el riesgo car-
diometabólico de los AM evaluados. En este contexto,
diversos estudios han asociado los problemas de sueño con
menor calidad de vida, bajo nivel educativo, menor rendi-
miento de memoria, mayor discapacidad y menor funcionali-
dad motriz en la vejez13,26.

Un estudio que evaluó los problemas de sueño en mujeres
mayores de Vietnam indica que la dificultad para mantener el
sueño, mayor latencia al sueño y disminución en la calidad de
sueño son los principales problemas27. Además, presentar so-
brepeso aumenta la alteración del sueño, por el contrario, re-
alizar AF beneficia el buen dormir. En nuestro estudio más del
60% de los AM presenta mala calidad de sueño y un 52% ex-
hibe latencia al sueño alterada, siendo similar en ambos se-
xos. Otras investigaciones han reportado cambios positivos
sobre la calidad de sueño y composición corporal en AM so-
metidos a ocho semanas de entrenamiento combinado15.
Situación que no se reflejó en nuestro estudio, dado que los
AM evaluados presentaron en su mayoría mala calidad de
sueño, pese a ser físicamente activos.

Por otra parte, el 16,8% de los AM evaluados mostró som-
nolencia leve (<10 ESE). Hecho favorable al compararlos con
AM chilenos sedentarios, quienes presentan un 27,3% de
somnolencia leve14, y similares, a los reportados en AM japo-
neses28. A su vez, la cantidad reducida de sueño se ha vincu-
lado con incrementos en el riesgo de obesidad tanto en AM
chilenos26, como en adultos de diversos países13. Es posible
que este fenómeno se encuentre asociado con la variación de
las hormonas reguladoras del apetito, como son: la leptina y
grelina, que conducen a un aumento del apetito, y por consi-
guiente, una mayor ingesta calórica7. Además, las personas
que duermen menos, cuentan con mayor tiempo de vigilia, lo
que incrementa las oportunidades de comer8.

Las mujeres mayores evaluadas sin riesgo cardiometabólico
según PC presentaron menor latencia al sueño respecto al

Figura 1. Variables de calidad de sueño y calidad de vida asociadas con el sobrepeso/obesidad de los adultos mayores evaluados*.

*Análisis ajustado por sexo, educación, edad, función física, vitalidad, rol emocional, somnolencia diurna, perímetro de cintura e índice cintura esta-
tura. Referencia para variables: latencia de sueño = menor cantidad de minutos; cantidad de sueño = menor número de horas; calidad de sueño =
menor puntaje; actividad física = menor puntaje; rol físico = menor puntaje; dolor corporal = menor puntaje; salud general = menor puntaje; fun-
ción social = menor puntaje; salud mental = menor puntaje. IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; valor p: prueba de regresión logística.



grupo de mujeres con riesgo. Mayor latencia al sueño se ha
asociado con estrés psicológico29, efectos cardiovasculares
adversos (aumento del ritmo cardíaco)30 y efectos nocivos so-
bre el sistema endocrino (aumento de las catecolaminas)31.
No obstante, convendría realizar este tipo de análisis a través
de métodos más objetivos de medición, por ejemplo, actigra-
fía o polisomnografía.

En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, los
AM presentaron una buena percepción, incluso, al distribuir-
los por estado nutricional y riesgo cardiometabólico. Sin em-
bargo, no se reportaron relaciones significativas entre las di-
mensiones de calidad de vida con el resto de variables
estudiadas. Situación que podría ser consecuencia de la prác-
tica regular de AF, lo que ha sido descrito en investigaciones
previas9. Sin perjuicio de lo anterior, sería interesante que in-
vestigaciones futuras pudiesen ahondar sobre este tipo de va-
riables a través de estudios longitudinales o experimentales,
con el afán de informar sobre los posibles cambios que pro-
vocan los programas gubernamentales de AF sobre la per-
cepción de la calidad de vida en los AM chilenos.

Entre las fortalezas del estudio se encuentran: la cantidad
de AM evaluados que participan en el programa “Adulto ma-
yor en movimiento”, el uso de encuestas validadas interna-
cionalmente, la evaluación directa de las medidas antropo-
métricas (no autorreportada) y la escasez de estudios sobre
iniciativas gubernamentales de AF para AM en Chile32. Como
limitaciones se pueden señalar: la selección no probabilística
de la muestra que restringe la validez externa de los resulta-
dos y el diseño del estudio que no permite relaciones
causa/efecto.

CONCLUSIÓN

Los AM chilenos que participan en talleres gubernamenta-
les de actividad física que presentan mayor latencia al sueño
y menor cantidad de sueño exhiben más riesgo de poseer so-
brepeso/obesidad. Además, la percepción de la calidad de
vida es positiva independiente de su estado nutricional o
riesgo cardiometabólico. Al parecer, la AF podría ser un factor
que contrarresta algunos aspectos negativos que genera el
sobrepeso/obesidad. Es importante que tanto instituciones
públicas como privadas favorezcan las intervenciones con AF
como estrategia de prevención y promoción de la salud en los
AM, con equipos multidisciplinarios y que consideren dentro
de sus diagnósticos y seguimientos variables relacionadas con
los trastornos del sueño.
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RESUMO

Introdução: Sabe-se que a prática de exercício físico traz
diversos benefícios à nossa saúde, como a melhora do meta-
bolismo, prevenção de doenças e proporciona resistência
muscular, contudo pode ser um fator de risco para o desen-
volvimento de transtornos relacionados à imagem corporal.
Diante disso vemos que essa distorção e insatisfação fazem
com que ocorra o crescimento na prevalência de distúrbios
alimentares, em ambos os sexos, assim havendo uma busca
de um corpo que seja compatível ao padrão de beleza, po-
dendo ocasionar bulimia, ortorexia, vigorexia (Dismorfia
Muscular) e insatisfação corporal.

Objetivo: Identificar a prevalência de Ortorexia e
Vigorexia em universitários da área de saúde.

Métodos: O Estudo foi do tipo transversal quantitativo
descritivo, realizado com 104 universitários, de 18 a 40 anos,
de uma Instituição de Ensino Superior (IES), com contribui-
ção quantitativa. Coletaram-se dados antropométricos para
determinação do estado nutricional por meio do Índice de
Massa Corporal (IMC). O diagnostico de ortorexia foi feito a
partir do instrumento elaborado por Bratman, para identifica-
ção da vigorexia utilizou-se um instrumento de medida de dis-
morfia muscular, desenvolvido e validado por Pope.

Resultado: segundo o IMC, 67,3% dos universitários en-
contram-se em estado de eutrofia, da mesma forma, o per-

centual de gordura corporal apontou um percentual de 63,5
para peso adequado. Em relação à ortorexia, 13,8% dos ho-
mens e 24% (n=18) das mulheres foram classificados como
fanáticos por saúde, enquanto os resultados do diagnostico
de vigorexia indicaram que 76% das mulheres e 89,7% dos
homens não possuem o transtorno.

Conclusão: A vigorexia e ortorexia apresentaram preva-
lência elevada para diagnósticos positivos para os transtor-
nos, na população estudada. É importante que os profissio-
nais da área da saúde possam aproveitar desse tipo de
informação para melhorar a compreensão e identificação des-
ses transtornos.

PALAVRAS-CHAVE

Distorção Corporal; Transtornos Alimentares; Estudantes
Universitários.

ABSTRACT

Introduction: It is known that the practice of physical exer-
cise brings several benefits to our health, such as improved me-
tabolism, disease prevention and muscular endurance, but can
be a risk factor for the development of disorders related to body
image. In the face of this, we see that this distortion and dis-
satisfaction cause growth in the prevalence of eating disorders
in both sexes, so there is a search for a body that is compatible
with the beauty pattern, which can lead to bulimia, orthorexia,
vigorexia (Muscular Dysmorphia) and body dissatisfaction.

Objective: To identify the prevalence of Orthorexia and
Vigorexia among university students.

Methods: The study was of descriptive quantitative
cross-sectional study, with 104 university students aged 18
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to 40 years, from a Higher Education Institution (HEI), with
quantitative contribution. Anthropometric data were col-
lected to determine the nutritional status through the Body
Mass Index (BMI). The diagnosis of orthorhexis was made
using the instrument developed by Bratman to identify the
use of a muscle dysmorphic instrument, which was devel-
oped and validated by Pope.

Results: according to the BMI, 67.3% of university stu-
dents are in a state of eutrophy, in the same way, the per-
centage of body fat pointed out a percentage of 63.5 for ad-
equate weight. In relation to orthorexia, 13.8% of the men
and 24% (n = 18) of the women were classified as health fa-
natics, while the results of the diagnosis of vigorexia indicated
that 76% of the women and 89.7% of the men do not have
the disorder.

Conclusion: Vigorexia and orthorexia had a high preva-
lence for positive diagnoses for the disorders in the study
population. It is important that health professionals can use
this type of information to improve the understanding and
identification of these disorders.

KEY WORDS

Body Dystrophy; Eating Disorders; University Students.

ABREVIATURAS

CNS: Conselho Nacional de Saúde.

IES: Instituição de Ensino Superior.

IMC: Índice de Massa Corporal.

TCLE: Termo de Consentimento Livre Esclarecido.

INTRODUÇÃO

Com a aproximação da vida adulta os universitários estão
mais vulneráveis a mudanças de comportamento, essas mu-
danças fazem com que eles procurem se espelhar em um pa-
drão de beleza1. Diante disso, vemos que essa distorção e in-
satisfação são provenientes do modelo de aparência física
difundida pelos meios de comunicação, fazendo com que haja
o crescimento na prevalência de distúrbios alimentares, em
ambos os sexos, assim havendo uma busca de um corpo que
seja compatível a o padrão de beleza, podendo ocasionar or-
torexia e vigorexia.

A Vigorexia é um transtorno psicológico relacionada com a
imagem corporal e tem como sintoma a prática de exercício
físico excessivo (essas pessoas podem ficar mais de 4 horas
em uma academia) e padrões alimentares específicos, geral-
mente compostos de dieta hiperproteica, com a finalidade do
aumento da massa muscular, além de inúmeros suplementos
com base em aminoácidos ou substancias para aumentar o
rendimento físico2.

A ortorexia nervosa é um comportamento alimentar onde
há uma preocupação exagerada em alimentar-se bem, pri-
vando-se de vários alimentos e hábitos da sociedade mo-
derna. Não há preocupação com quantidade dos alimentos e
sim com a qualidade, onde o comportamento exagerado pela
busca da alimentação adequada deixa de ser “saudável” e
passa a ser patológico3.

OBJETIVOS

O objetivo proposto da presente pesquisa foi verificar o
diagnóstico de vigorexia e ortorexia dos universitários partici-
pantes da pesquisa.

MÉTODOS

O Estudo foi do tipo transversal quantitativo descritivo, de
universitários de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em
Caxias-MA, com contribuição quantitativa. Participaram da pes-
quisa 104 universitários, com faixa etária de >18 anos a <40
anos, de ambos os sexos, praticantes de atividade física ou não,
entre Fevereiro a Abril de 2017, em livre demanda, matriculados
nos cursos de saúde disponíveis na IES, e que aceitaram assi-
nar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Diagnóstico da Ortorexia

O diagnóstico da ortorexia foi realizado por meio da utiliza-
ção de instrumento elaborado por Bratman4, composto por 10
questões tendo como opções de resposta as alternativas não
ou sim, referentes à alimentação e como o indivíduo se com-
porta em relação a ela. Os universitários foram classificados
em: fanático por saúde (5 a 9 pontos) ou atitude alimentar
saudável (5 pontos).

Determinação da Dismorfia Muscular
(Vigorexia)

Para a identificação da vigorexia, utilizou-se um instru-
mento de medida de dismorfia muscular, desenvolvido e vali-
dado por Pope5, no qual é constituído por um questionário
com 13 perguntas contendo 3 assertivas cada um, para que
estudante escolhesse a assertiva que mais se aproximava de
sua realidade.

Organização e Análise dos Dados

A análise dos dados coletados utilizou-se o programa esta-
tístico SPSS versão 17.0, para construção do banco de dados.
Foram realizados cálculos de medidas de tendência central,
dispersão e qui-quadrado para verificação da associação en-
tre as variáveis, utilizando 95% como nível de significância.

Aspectos Éticos

A pesquisa foi realizada de acordo com as recomendações
contidas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
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(CNS) que reúne os aspectos éticos em pesquisa que envolve
seres humanos. O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia – FA-
CEMA, por meio da Plataforma Brasil, no qual foi aprovado
com numero de CAAE: 65870317.0.0000.8007.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta a prevalência de ortorexia em univer-
sitários dos sexoa masculino e feminino da área da saúde,
constatou-se 24% das mulheres e 13,8% dos homens apre-
sentam comportamento fanático por saúde, não apontando
associação significativa com a ortorexia. Em relação a vigore-
xia, segundo a tabela 2, 76% das mulheres e 89,7% dos ho-
mens não possuem o transtorno, enquanto 17,3% (n=13) das
mulheres e 10,3% (n=3) dos homens estão classificadas
como “grau leve”. Assim como a ortorexia, a vigorexia não
mostrou associação significativa com o sexo.

DISCUSSÃO

O presente estudo verificou que 76% das mulheres e
89,7% dos homens universitários da área da saúde não apre-
sentavam comportamento de risco para ortorexia. Pontes6

realizou estudo semelhante, porém com estudantes do curso
técnico em Nutrição e Dietética, encontrando um resultado di-
ferente, onde observou que 83% dos alunos apresentavam
comportamento de ortorexia. Tais achados demonstram que

estudantes da área da saúde, são grupos de risco para o de-
senvolvimento de tal comportamento obsessivo.

Quando comparado com transtornos mais conhecidos,
como Bulimia Nervosa e Anorexia, a Ortorexia se destaca por
ter seu foco na qualidade dos alimentos e não na quantidade,
em buscar incansavelmente uma dieta perfeita e nem sempre
os indivíduos estão preocupados com a imagem corporal.
Contudo apresentam características semelhantes, como sen-
timentos, crenças, são ansiosos, perfeccionistas, com a ne-
cessidade de controle, e comportamentos para com os ali-
mentos que são considerados obsessivos7,8.

Observou-se que, tanto as mulheres como os homens,
não apresentaram vigorexia, isso porque a maioria não
eram praticantes de atividade física, ou seja, não malhavam
tanto para contribuir com a presença do complexo de adô-
nis, nos mesmos.

CONCLUSÃO

A vigorexia nesse estudo apresentou prevalência elevada
visto que um percentual considerável de praticantes foi clas-
sificado como “Grau leve” e “moderado” de desenvolvimento
da dismorfia muscular caracterizando a importância da aten-
ção em relação ao transtorno. A ortorexia por sua vez tam-
bém não houve uma prevalência elevada de fanáticos pela ali-
mentação, mas requer atenção, pois estudantes da área da

Tabela 1. Diagnóstico de Ortorexia em universitários, de acordo com o gênero Masculino e Feminino, Caxias – MA, 2017.

Variável
Feminino Masculino

Valor de p
n° % n° %

Fanático por saúde 18 24 4 13,8
0,297

Atitude alimentar saudável 57 76 25 86,2

Total 75 100 29 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Tabela 2. Diagnóstico de vigorexia em universitários, de acordo com o gênero Masculino e Feminino, Caxias – MA, 2017.

Variável
Feminino Masculino

Valor de p
n° % n° %

Não possui 57 76 26 89,7

0,297Grau leve 13 17,3 3 10,3

Grau moderado 5 6,7 - -

Total 75 100 29 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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saúde são mais vulneráveis, assim fazendo que aumente dis-
túrbio alimentar nessa população.

Portanto é importante que os profissionais da área da
saúde, possam aproveitar desse tipo de informação para me-
lhorar a compreensão e identificação desses transtornos, e
com isso fazer um melhor prognostico dos pacientes, po-
dendo servir, como um espelho para seus pacientes que pro-
curam profissionais competentes para ter uma melhor quali-
dade de vida.
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RESUMO

Introdução: A desnutrição é comum em pacientes com
neoplasias hematológicas. A avaliação do estado nutricional
de pacientes oncológicos hospitalizados pode ser realizada
através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), da afe-
rição da Circunferência do Braço (CB), da Dobra Cutânea
Tricipital (DCT) e o cálculo da Circunferência Muscular do
Braço (CMB). A Espessura do Músculo Adutor do Polegar
(EMAP) é uma ferramenta simples, não invasiva e de baixo
custo para avaliação do conteúdo muscular corporal, porém
não há muitos estudos quanto ao uso desta técnica de ava-
liação nutricional em pacientes onco-hematológicos.

Objetivo: Determinar a sensibilidade da EMAP para ava-
liação nutricional de pacientes onco-hematológicos.

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal analítico,
com avaliação de 133 pacientes onco-hematológicos atendidos
em um Hospital Universitário no Nordeste do Brasil. Foram sub-
metidos à avaliação nutricional através da aferição do peso, al-
tura, IMC, CB, DCT, CMB e EMAP da mão dominante.

Resultados: A média da espessura do músculo adutor do
polegar foi de 11,9 ± 3,2 mm. Para desnutrição, a sensibili-

dade da EMAP foi de 87% para os pontos de cortes encon-
trados com a curva Receiver Operating Characteristic
(12,8mm), e a especificidade foi de 56,3%. Encontrou-se cor-
relação significativa (p <0,001) da EMAP com CB, CMB e IMC.

Discussão: A EMAP apresentou alta sensibilidade no diag-
nóstico de desnutrição e especificidade de 56,3% proporcio-
nando, assim, menor inadimplência no manejo nutricional,
por detectar melhor os pacientes em risco nutricional do que
aqueles saudáveis.

Conclusão: A EMAP mostrou ser um método sensível na
detecção de desnutrição em pacientes onco-hematológicos,
podendo ser usada na prática clínica.

PALAVRAS-CHAVE

Neoplasias Hematológicas. Desnutrição. Avaliação Nutri-
cional. Antropometria.

ABSTRACT

Introduction: Malnutrition is common in patients with
haematological malignancies. The assessment of the nutri-
tional status of hospitalized oncology patients can be per-
formed by calculating body mass index (BMI), measuring
the circumference of the arm (CB), tricipital skinfold (DCT)
and calculating arm circumference (CMB). The thickness of
the Adductor Muscle of the Thumb (EMAP) is a simple, non-
invasive and inexpensive tool for assessing body muscle
contents, but there are not many studies about the use of
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this nutritional assessment technique in onco-hematological
patients.

Objective: To determine the sensitivity of EMAP for nutri-
tional evaluation of onco-hematological patients.

Methodology: This is a cross-sectional, analytical study
with 133 onco-hematological patients attended at a University
Hospital from Northeastern Brazil. They were submitted to
nutritional assessment through the measurement of weight,
height, BMI, CB, TDC, CMB and EMAP of the dominant hand.

Results: The average thickness of the adductor muscle of
the thumb was 11.9 ± 3.2 mm. For malnutrition, the EMAP
sensitivity was 87% for the cut points found with the Receiver
Operating Characteristic (12.8mm) curve, and the specificity
was 56.3%. There was a significant correlation (p <0.001) of
EMAP with CB, CMB and BMI.

Discussion: EMAP presented a high sensitivity in the di-
agnosis of malnutrition and specificity of 56.3%, thus provid-
ing less delinquency in nutritional management, since it bet-
ter detects patients at nutritional risk than healthy ones.

Conclusion: EMAP has been shown to be a sensitive
method for the detection of malnutrition in onco-hematologi-
cal patients, and it can be used in clinical practice.

KEYWORDS

Hematologic Neoplasms. Malnutrition. Nutritional Evaluation.
Anthropometry.

ABREVIATURAS

CB: Circunferência do Braço.

CMB: Circunferência Muscular do Braço.

DCT: Dobra Cutânea Tricipital.

EMAP: Espessura do Músculo Adutor do Polegar.

HUWC: Hospital Universitário Walter Cantídio.

IMC: Índice de Massa Corporal.

INCA: Instituto Nacional do Câncer do Brasil.

ROC: Receiver Operating Characteristic.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

INTRODUÇÃO

As neoplasias hematológicas são decorrentes de alterações
no sangue, medula óssea e sistema linfático e correspondem
a 8,71% dos cânceres no Brasil1. A desnutrição é comum
nesse grupo de pacientes. O estado nutricional inadequado
reduz a resposta e a tolerância às terapias antineoplásicas,
traz períodos mais curtos de remissão da doença além de es-

tar associado a menores taxas de sobrevivência e qualidade
de vida2.

Nesse sentido, torna-se importante reconhecer e identificar
pacientes com desnutrição ou em risco de desenvolvê-la, a
fim de manter um estado nutricional adequado durante o tra-
tamento do câncer3.

Entre os métodos antropométricos recomendados pelo
Instituto Nacional do Câncer do Brasil (INCA)4 para pacientes
onco-hematológicos, estão: a aferição da Circunferência do
Braço (CB), da Dobra Cutânea Tricipital (DCT) e o cálculo da
Circunferência Muscular do Braço (CMB).

A Espessura do Músculo Adutor do Polegar (EMAP) tem sido
proposta como uma técnica nova de avaliação do estado nu-
tricional. Trata-se de uma ferramenta simples, não invasiva,
rápida, de baixo custo e útil para avaliação do conteúdo mus-
cular corporal5.

Dessa forma, sabendo que tais pacientes passam por si-
tuações de sensibilidade corporal e psicológica, e que o mé-
todo de EMAP é rápido e não invasivo, podendo diagnosticar
possível risco nutricional, esse trabalho torna-se relevante.

OBJETIVOS

Esse estudo tem como objetivo determinar a sensibilidade
e a especificidade da EMAP para a avaliação nutricional de pa-
cientes onco-hematológicos e analisar sua correlação com ou-
tros parâmetros antropométricos clássicos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal analítico realizado de
agosto de 2016 a maio de 2017 no serviço de Hematologia do
Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) em Fortaleza,
Ceará, Nordeste do Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do HUWC sob parecer
n°1287607. Os participantes foram avaliados após assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram avaliados 133 portadores de neoplasia onco-hematoló-
gica, confirmados através de exames patológicos e de citoge-
nética, maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Foram ex-
cluídos pacientes que apresentavam edema na mão
dominante no momento da avaliação. Foram coletados dados
demográficos como: sexo e idade. A história clínica foi cole-
tada nos registros médicos contidos em prontuários.

Antropometria

Para a avaliação do estado nutricional, foram utilizados:
peso atual, estatura, CB, DCT, CMB, IMC e a EMAP. Estas me-
didas foram realizadas de acordo com os métodos clássicos
por pesquisadores treinados6.

A CMB foi obtida a partir dos valores de CB e DCT, por meio
da equação: CMB (cm) = CB (cm) – π x [DCT(mm/10)]. Para
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a classificação da CMB foram utilizados os valores em per-
centil propostos por Frisancho7.

Para o cálculo do IMC foi utilizada a fórmula: peso em
kg/altura em m2. Os adultos pelo IMC foram classificados de
acordo com as referências da Organização Mundial da Saúde8

considerando os seguintes intervalos: baixo peso, se IMC <
18,5kg/m2; eutrofia ou sobrepeso/obesidade se IMC ≥ 18,5.
Os idosos foram classificados segundo os pontos de corte de
Lipschitz9, sendo baixo peso se IMC ≤ 22kg/m²; eutrofia ou
obesidade, se IMC > 22kg/m².

A medida da EMAP foi realizada com o paciente sentado, o
braço flexionado a aproximadamente 90° com o antebraço e
a mão apoiada sobre o joelho. Os pacientes foram orientados
a ficar com a mão relaxada. Foi utilizado o adipômetro cientí-
fico da marca Cescorf® exercendo pressão contínua para pin-
çar o músculo adutor no vértice de um triângulo imaginário
formado pela extensão do polegar e indicador. O procedi-
mento foi feito na mão dominante três vezes sendo usado a
média como medida da EMAP10.

Análise estatística

Estabeleceu-se a CMB como método padrão-ouro para a
avaliação nutricional. Os pontos de corte para a EMAP da mão
dominante, em relação ao estado nutricional, foram determi-
nados por meio de curvas ROC (Receiver Operating
Characteristic). Adicionalmente, foram determinadas a área
total sob a curva ROC e os intervalos de confiança (IC 95%).
Calculou-se a sensibilidade e especificidade da EMAP para
diagnosticar desnutrição entre pacientes onco-hematológicos
pelo programa MedCalc 12.7.2.0 (MedCalc Software,
Belgium). A verificação de normalidade foi realizada através
do Teste Kolmogorov-Smirnov. Foram realizados testes de
correlação de Pearson, Teste de Levene e Teste t de Student.
As análises foram desenvolvidas pelo Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versão 19.0. Foi estabelecido nível
de significância de 5%.

RESULTADOS

A média de idade foi de 58,2 ± 14,5 anos. A população foi
composta de 40,6% (n=54,0) de homens e 59,4% (n=79,0)
de mulheres. As variáveis de avaliação antropométrica estão
apresentadas na Tabela 1.

Em relação ao diagnóstico, 35,3% (n=47) apresentavam
algum distúrbio onco-hematológico clonal medular, como as
Síndromes Mielodisplásicas; 27,1% (n=36) mieloma múltiplo,
18% (n= 24) linfomas, 14,3% (n=19) leucemia aguda e
5,3% (n= 7) leucemia crônica.

Observou-se que 9,% dos pacientes (n=12) encontravam-
se desnutridos, de acordo com o IMC e 34,6% (n= 46) em
risco nutricional segundo a CMB. No entanto, mais da metade
dos pacientes apresentaram desnutrição, segundo a DCT e a
EMAP com 59,4% (n=79) em ambas as medidas.

Na Figura 1, está representada a curva ROC da EMAP e a
área sob a curva ROC para população estudada. O melhor
ponto de corte da EMAP para o desfecho de desnutrição foi
12,8 mm. Através dos pontos de corte estabelecidos pela
curva ROC, encontrou-se sensibilidade de 87% para EMAP e
especificidade de 56,3%.

Pacientes considerados eutróficos conforme a EMAP (>
12,8mm) possuíam valores de CB, IMC e CMB significativa-
mente maiores (p < 0,001) daqueles com EMAP ≤ 12,8mm
(Tabela 2). Houve correlação positiva significativa entre EMAP
e as medidas antropométricas clássicas: IMC (r = 0,469; p <
0,001), CB (r = 0,447; p < 0.001) e CMB (r = 0,407; p <
0,001). Não houve correlação significativa entre EMAP e idade
(r = - 0,005; p = 0,959) e entre EMAP e DCT (r = 0,096; p =
0,271) (Figura 2).

DISCUSSÃO

A medida da espessura do músculo adutor do polegar por es-
tar localizado entre duas estruturas ósseas permite uma ava-
liação adequada da sua espessura, uma vez que apresenta

Tabela 1. Dados demográficos e antropométricos de pacientes onco-hematológico, 2016-2017, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Idade 58,2 62,0 ±17,9 18 98

IMC (kg/m²) 26,1 25,7 ± 4,8 15,7 42,8

DCT (mm) 18,3 17,0 ± 8,5 2,5 44,0

CB (cm) 28,6 28,5 ± 4,3 20,0 43,5

CMB (cm) 22,9 22,8 ± 3,9 14,6 32,9

EMAP (mm) 11,9 12,0 ± 3,1 4,0 23,0

IMC: índice de massa corporal; CB: circunferência do braço; DCT: dobra cutânea triciptal; CMB: circunferência muscular do braço; EMAPD: es-
pessura do músculo adutor do polegar da mão dominante.
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uma referência anatômica bem definida e suas medições são
reprodutíveis por outros investigadores10. Pode indicar mudan-
ças na composição corporal, como redução da massa muscular
e, portanto, ser útil na detecção de alterações precoces rela-
cionadas à desnutrição e avaliar a recuperação nutricional11.

A avaliação nutricional através da EMAP apresentou sensi-
bilidade de 87%, conseguindo identificar, assim, bem os pa-
cientes desnutridos, e especificidade de 56,3%, indicando

maior detecção de desnutridos do que realmente ocorre no
padrão-ouro. Entretanto, como se trata da avaliação de um
grupo com alto risco nutricional, tal fato irá proporcionar me-
nor inadimplência e maior segurança no manejo da interven-
ção dietética desses pacientes.

Houve correlação entre os parâmetros antropométricos
clássicos (IMC, CB e CMB) e a EMAP, sugerindo, assim, que
esse novo método, de fácil execução e de baixo custo,
transmite segurança na avaliação do estado nutricional e
por isso pode ser usado na prática clínica em pacientes
onco-hematológicos. Não houve correlação significativa en-
tre EMAP e a idade (r = - 0,005; p = 0,959), demonstrando,
portanto, pouca influência dessa variável sobre a EMAP no
presente estudo.

Alguns poucos autores têm padronizado medidas da EMAP
para indivíduos saudáveis e pacientes oncológicos, porém es-
tudos avaliando o EMAP são escassos e, até o momento, não
existem publicações avaliando essa técnica em portadores de
neoplasia hematológica. Como esperado, a média encontrada
da EMAP foi menor que as encontradas por Gonzalez et al.12

em pessoas saudáveis uma vez que a doença, a desnutrição
e a diminuição da atividade laboral levam a perda proteica,
consequentemente, à depleção muscular. No entanto, o valor
médio de EMAP encontrado em nosso estudo foi maior que o
encontrado por Freitas et al.13 em pacientes oncológicos. Essa
diferença talvez se deva ao tipo de neoplasia e tipo de equi-
pamento utilizado.

O percentual de pacientes desnutridos segundo a CMB
(34,6%) foi menor do que o encontrado por Fonseca e
col.14 em estudo com pacientes oncológicos de tumores só-
lidos, o qual detectou desnutrição por meio desse método
em 67,9% dos pacientes. Porém a DCT encontrada por es-
ses autores (53,6%) corroborou com os achados do pre-

Figura 1. Relação da espessura do músculo adutor do polegar
(EMAP) e desnutrição, de acordo com a circunferência muscular
do braço (CMB), 2016-2017, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Tabela 2. Associação entre medidas antropométricas e estado nutricional determinado pela EMAP de pacientes onco-hematológicos,
2016-2017, Fortaleza, Ceará, Brasil.

EMAP

p> 12,8mm Eutrófico

Média ±DP

≤ 12,8mm Desnutrido

Média ±DP

N 54 (40,6%) 79 (59,4%)

Idade 59,4 ± 15,9 57,3 ± 19,2 0,514

IMC (kg/m2) 28,6 ± 4,6 24,4 ± 4,0 <0,001

CB (cm) 30,6 ± 3,7 27,3 ± 4,1 <0,001

DCT (mm) 19,3 ± 8,5 17,6 ± 8,5 0,269

CMB (cm) 24,6 ± 3,4 21,7 ± 3,9 <0,001

IMC: índice de massa corporal; CB: circunferência do braço; DCT: dobra cutânea triciptal; CMB: circunferência muscular do braço; EMAPD: es-
pessura do músculo adutor do polegar da mão dominante.
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Figura 2. Correlação entre a Espessura do Músculo Adutor do Polegar e medidas antropométricas, 2016-2017, Fortaleza, Ceará, Brasil.

IMC: índice de massa corporal; CMB: circunferência muscular do braço; DCT: prega cutânea tricipital; CB: circunferência do braço; EMAP: espessura
do músculo adutor do polegar da mão dominante.
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sente trabalho, a qual detectou desnutrição em 59,4% dos
pacientes investigados.

Serralde-Zúñiga e col.15, avaliando pacientes adultos com
leucemia aguda no momento do diagnóstico e após trata-
mento quimioterápico, encontraram alto percentual de des-
nutridos, segundo a Avaliação Subjetiva Global, a DCT e a CB,
concluindo que a frequência de desnutrição é alta em pacien-
tes com leucemia aguda no diagnóstico e aumenta significa-
tivamente após a quimioterapia.

Entre as limitações desse estudo, deve-se destacar o fato
de ser um estudo transversal realizado em uma única uni-
dade, com grande variedade de diagnósticos onco-hematoló-
gicos com características específicas.

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados indicaram que a medida da es-
pessura do músculo adutor do polegar provou ser confiável e
que pode ser implementada no processo de cuidado nutricio-
nal de pacientes onco-hematológicos com o objetivo de ace-
lerar e facilitar o diagnóstico nutricional desses pacientes e
detectar depleção muscular. A EMAP mostrou ser capaz de
identificar risco de desnutrição, juntamente com outros mé-
todos antropométricos de avaliação nutricional. Nossos acha-
dos reforçam a importância da busca de novos parâmetros de
avaliação nutricional sensíveis e confiáveis para a detecção
precoce de desnutrição nessa população.
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RESUMO

Introdução: Fatores cardiometabólicos característicos da
síndrome metabólica (SM) influenciam no metabolismo do
zinco, de forma isolada ou conjuntamente.

Objetivo: Comparar as concentrações de zinco no plasma
e na dieta entre os três de grupos de indivíduos com SM, dis-
tribuídos conforme número de componentes da SM.

Métodos: Estudo transversal incluindo 88 indivíduos com
SM, diagnosticados segundo NCEP-ATP III. Definiu-se os gru-
pos, considerando três (n=36), quatro (n=40) e cinco com-
ponentes da SM (n=12). O zinco da dieta foi avaliado por dois
recordatórios de 24h. Verificou-se a pressão arterial, períme-
tro da cintura e glicemia de jejum, colesterol da lipoproteína
de alta densidade e triglicerídeos. O zinco no plasma foi ava-
liado por espectrofotometria de absorção atômica. As compa-
rações entre os grupos foram realizadas por meio do teste
ANOVA, seguido do teste Tukey.

Resultados e discussão: A idade média foi de 50(11)
anos, predominando o sexo feminino (72%). Observou-se no
grupo com três componentes, dez diferentes fenótipos, des-
tacando-se a combinação: hipertensão arterial ou pressão ar-
terial elevada, diabetes mellitus ou glicemia de jejum elevada

e perímetro da cintura aumentado (11,4%). Não foram veri-
ficadas diferenças significativas do zinco no plasma entre os
grupos com três, quatro e cinco componentes, apresentando
médias de 92,62(18,26) µg/dL; 86,24(17,88) µg/dL;
86,94(17,12) µg/dL, respectivamente (p>0,05). Constataram-
se percentuais de inadequação de ingestão de zinco de 75%,
73,6% e 66,6% nos grupos com três, quatro e cinco compo-
nentes, respectivamente.

Conclusão: Indivíduos com SM, independentemente do nú-
mero de componentes, apresentam médias de zinco no plasma
dentro da normalidade e baixa ingestão de zinco na dieta.

PALAVRAS CHAVE

Síndrome metabólica, Zinco, Plasma, Dieta.

ABSTRACT

Introduction: Cardiometabolic risk factors characteristic
of the metabolic syndrome (MS) influence zinc metabolism,
either alone or in combination.

Objective: This study aims to compare plasma zinc and
zinc intake among the three groups of individuals with MS,
distributed according to the number of components of SM.

Methods: Cross-sectional study including 88 individuals
with MS, diagnosed according to NCEP-ATP III. The groups
were defined, considering three (n = 36), four (n = 40) and
five components of MS (n = 12). Zinc intake was evaluated
by two 24-hour recall. Blood pressure, waist circumference
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and fasting glycemia, high density lipoprotein cholesterol and
triglycerides were measured. Analysis of plasma zinc was per-
formed by atomic absorption spectrophotometry. We used
ANOVA, followed by the Tukey test, for comparisons between
the groups.

Results and discussion: The mean age was 5011 years,
predominantly female (72%). We found ten different pheno-
types based on the three components of MS, with emphasis
on the phenotype: arterial hypertension or high blood pres-
sure, diabetes mellitus or fasting blood glucose and increased
waist circumference (11.4%). There were no significant dif-
ferences in plasma zinc between the groups with three, four
and five components, presenting a mean of 92.62 (18.26) µg
/ dL; 86.24 (17.88) µg / dL; 86.94 (17.12) µg / dL, respec-
tively (p> 0.05). The percentages of zinc intake inadequacy
were 75%, 73.6% and 66.6% in the groups with three, four
and five components, respectively.

Conclusion: Individuals with MS, regardless of the num-
ber of components, present mean plasma zinc within normal
range and low dietary zinc intake.

KEYWORDS

Metabolic syndrome, Zinc, Plasma, Diet.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADA: Associação Americana de Diabetes.

DM: Diabetes mellitus.

HDL-c: Lipoproteína de alta densidade.

IMC: Índice de Massa de Corporal.

LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade.

NCEP-ATP III: Programa Nacional de Educação sobre o
Colesterol – Tratamento de Adultos Painel III.

PAS: Pressão Arterial Sistólica.

PAD: Pressão Arterial Diastólica.

PC: Perímetro da cintura.

RDA: Recomendação Dietética Diária.

EAR: Necessidade Média Estimada.

SM: Síndrome metabólica.

TG: Triglicerídeos.

INTRODUÇÃO

A síndrome metabólica (SM) é uma condição clínica repre-
sentada por alterações metabólicas decorrentes do aumento
da adiposidade abdominal, intolerância à glicose, hipertrigli-
ceridemia, baixas concentrações de lipoproteína de alta den-
sidade (HDL-c) e hipertensão arterial. Considerando sua etio-

logia multifatorial, os fatores genéticos e ambientais estão di-
retamente relacionados com a patogênese da SM1. Dentre es-
tes fatores, têm-se investigado o impacto do excesso ou ca-
rência de vitaminas e minerais antioxidantes com a ocorrência
das alterações metabólicas associadas à SM2.

O zinco, em particular, destaca-se devido a participação em
diversos processos bioquímicos e metabólicos, apresentando
funções catalíticas, regulatórias e estruturais na síntese e se-
creção da insulina, controle da pressão arterial e da produção
de citocinas pró-inflamatórias, bem como redução do estresse
oxidativo3. Considerando a relação do status de zinco com os
componentes da SM, existem evidências que a hiperglicemia
acentua a diminuição da concentração de zinco no plasma. O
zinco também atua no controle do colesterol total, LDL-c e tri-
glicerídeos, bem como elevação das concentrações de HDL-
c4. Autores sugerem que as alterações no metabolismo do
zinco têm relação com o aumento da pressão arterial5.

Ao considerar os efeitos proporcionados pela diversidade de
alterações fisiopatológicas da SM, a combinação dos seus com-
ponentes pode determinar riscos nutricionais diferenciados, a
depender da soma de cada fator isolado e, consequentemente,
influenciando no metabolismo ou funcionalidade do zinco6.
Assim, torna-se relevante o estudo do status de zinco, consi-
derando o número de componentes da síndrome, no sentido de
nortear condutas clínico-nutricionais e ações de promoção à
saúde, visando corrigir possíveis carências de zinco na SM.

OBJETIVOS

Comparar as concentrações de zinco no plasma e na dieta
entre os três de grupos de indivíduos com SM, distribuídos
conforme número de componentes da SM.

MÉTODOS

O estudo caracterizado como do tipo transversal foi reali-
zado no período de março de 2015 a fevereiro de 2016, no
Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário
Onofre Lopes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o número
CAAE: 38566914.5.0000.5292. O estudo foi desenvolvido com
pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, diagnosticados
com SM, conforme estabelecido pelo National Cholesterol
Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP
III)7. O ponto de corte da glicemia foi ajustado para
≥100mg/dL conforme recomendações da Associação Ame-
ricana de Diabetes. Não foram incluídos pacientes com
Diabetes mellitus (DM) Tipo 1, DM Tipo 2 com uso de insulina,
em uso de glicocorticóides nos últimos 3 meses, alterações da
função renal (clearance de creatinina estimado pelo
Modification of Diet in Renal Disease <60 mL/minutos) ou he-
pática (valores três vezes acima da faixa de referência das
transaminases), insuficiência cardíaca descompensada, histó-
rico de doença cardiovascular ou evento cardiovascular. Os in-
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divíduos com déficit cognitivo, estado de gravidez ou lactação
ou uso de suplemento de vitamínico-mineral também não fo-
ram incluídos no estudo.

Foram consultados 875 prontuários, dos quais 119 pacientes
atenderam aos critérios para o diagnóstico da SM e foram re-
crutados para participar da pesquisa. Desses, 26 não compare-
ceram ao atendimento clínico e 5 deles se recusaram a partici-
par do estudo, representando 26% de perdas. A amostra final
foi constituída de 88 indivíduos, os quais foram distribuídos em
três grupos, de acordo com o número de componentes que ca-
racterizaram o diagnóstico da SM: 3, 4, ou 5 componentes.

O peso e estatura foram mensurados e utilizados para o
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). A medida do pe-
rímetro da cintura (PC) foi aferida na metade da distância en-
tre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior, sendo avaliada
em duplicata com o auxílio de fita métrica inextensível. As
pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram
mensuradas por meio do dispositivo da coluna de mercúrio
(modelo Unitec®, São Paulo, SP, Brasil).

Foram coletados 15mL de sangue para análises de variáveis
bioquímicas. As dosagens da glicemia de jejum, triglicerídeos
e colesterol total foram realizadas pelo método enzimático,
enquanto que a concentração de HDL-c foi analisada por en-
saio colorimétrico direto. Os valores de LDL-c foram determi-
nados pela aplicação da fórmula de Friedewald. O não-HDL-c
foi calculado por meio da fórmula: não-HDL-c = colesterol to-
tal – HDL-c. Para todas as análises foram utilizados os kits da
Wiener-Lab® (Equipamento CMD 800ix1). As determinações
de zinco no plasma, foram realizadas por espectrofotometria
de absorção atômica, utilizando-se o equipamento Spectra
Varian AA-240 (Varian®, EUA). A determinação da concen-
tração de zinco no plasma foi realizada segundo o método
proposto por Rodrigues et al.8. Para certificação das análises
de zinco foram utilizados como materiais de referência os pa-
drões Seronorm™ Trace Elements Serum L-1 (Noruega)
(Referência 201405, Lote 0903106). Foram considerados
como referência para zinco no plasma os valores de 70 a
110µg Zn/dL9.

O consumo de zinco da dieta foi obtido por meio do mé-
todo do Recordatório de 24 horas (R24h), aplicado duas ve-
zes. A análise das dietas foi realizada por meio do software
Virtual Nutri Plus 2.0®. A ingestão de zinco foi avaliada con-
forme as recomendações do Food and Nutrition Board (FNB)
- Institute of Medicine10, comparando-se com os valores da
Recommended Dietary Allowance (RDA) e Estimated
Average Requirements (EAR).

ANÁLISES ESTATÍSTICAS

A análise descritiva incluiu média e desvio padrão, para as
variáveis quantitativas que apresentaram uma distribuição
normal, e frequências relativas (percentuais) e absolutas,
para as variáveis categóricas. As distribuições de frequência

das variáveis qualitativas foram comparadas utilizando o teste
Qui-Quadrado (χ2). O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado ini-
cialmente antes de realizar os testes de comparações das va-
riáveis quantitativas, no sentido de identificar se os dados se-
guiam uma distribuição normal. O teste ANOVA seguido do
teste Tukey foi aplicado para as comparações de variáveis nu-
méricas que apresentaram uma distribuição normal, entre
3 grupos. O teste Kruskal-Wallis foi aplicado para as compa-
rações de variáveis categóricas que apresentaram uma distri-
buição assimétrica. Para todos os testes foram considerados
estatisticamente significantes os valores de p < 0,05.

RESULTADOS

As características gerais e fenotípicas dos indivíduos com SM
estão apresentadas na Tabela 1. A média de idade da amos-
tra total de indivíduos foi de 50(11) anos, com predominância
do sexo feminino (72%). Não foram observadas diferenças es-
tatisticamente significativas para os parâmetros de avaliação
do perfil metabólico dos indivíduos (todos p>0,05). Quanto as
concentrações de zinco no plasma não foram verificadas dife-
renças estatísticas significativas entre os grupos (p>0,05),
com maior valor médio no grupo com 3 componentes. Adicio-
nalmente, não foram observadas diferenças significativas na
ingestão de zinco entre os grupos (p>0,05) (Tabela 2). Em
uma análise mais detalhada das concentrações de zinco no
plasma, considerando diferentes combinações fenotípicas, foi
observada uma maior concentração de zinco na combinação
perímetro da cintura aumentado, hipertrigliceridemia e HDL-c
baixo (CTH) e concentrações mais baixas no fenótipo diabetes
mellitus ou glicemia de jejum elevada, perímetro da cintura
aumentado, hipertrigliceridemia e HDL-c baixo (GCTH) (Figura
1). Não foram verificadas diferenças estatísticas no consumo
alimentar de zinco de homens e mulheres entre os grupos
(p>0,05), destacando-se que todos os homens apresentaram
consumo abaixo da RDA (Figura 2). Verificaram-se percentuais
de ingestão de zinco abaixo da RDA em 75% dos indivíduos
no grupo com 3 componentes, 73,6% no grupo com 4 com-
ponentes e 66,6% no grupo com 5 componentes.

DISCUSSÃO

No presente estudo foram investigadas as diferenças nas
concentrações de zinco no plasma e na dieta em função do
número de componentes da SM. Um resultado interessante
encontrado no nosso estudo foi que a maioria dos indivíduos
apresentaram concentrações de zinco no plasma dentro do
valor de referência. De maneira similar, outros autores confir-
mam esses achados11,12.

Alguns mecanismos possibilitam explicar a concentração de
zinco no plasma encontrada no presente estudo. A mobiliza-
ção de zinco entre os compartimentos celulares, plasma, fí-
gado e osso, associada ao fato da excreção de zinco pelo
trato gastrointestinal poder estar diminuída, na tentativa de
manter as concentrações plasmáticas13. O zinco também pos-
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sui um rígido controle homeostático, sendo modulado pela
sua principal proteína de ligação, denominada metalotioneína.
A ligação do zinco com a metalotioneína funciona como um
tampão em situações de estoques limitados do mineral, ofer-
tando a sua liberação para as proteínas dependentes de

zinco3,14. É importante destacar, que valores dentro da faixa
de referência podem não refletir com segurança os estoques
corpóreos, atribuídos às flutuações de cerca de 20% que
ocorrem durante o dia, além de alterações decorrentes de
infecção aguda, hipoalbuminemia e inflamação15.
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Tabela 1. Características gerais e fenotípicas dos indivíduos com SM.

Variáveis

Número de componentes da SM

P-valor3 componentes
(n=36)

4 componentes
(n=40)

5 componentes
(n=12)

Idade (anos) a 50 (11) 48 (12) 57 (8) 0,061

IMC a 31,4 (5,5) 34,8 (7,4) 35,1 (6,0) 0,057

DM Tipo 2 b 16 (44,4) 19 (47,5) 8 (66,7) 0,400

Hipertensão arterial b 26 (72,2) 30 (75,0) 11 (91,7) 0,382

Obesidade b 21 (58,3) 28 (70,0) 11 (91,7) 0,094

Dislipidemia b 31 (86,1) 38 (95,0) 12 (100,0) 0,197

Características fenotípicas b

PGCTH - - 12 (13,6) -

PGCH - 16 (18,2) - -

PGCT - 11 (12,5) - -

PCTH - 8 (9,1) - -

GCTG - 3 (3,4) - -

PGTH - 2 (2,3) - -

PGC 10 (11,4) - - -

PCH 8 (9,1) - - -

PGH 6 (6,8) - - -

PCT 3 (3,4) - - -

PGT 2 (2,3) - - -

GCT 2 (2,3) - - -

GCH 2 (2,3) - - -

PTH 1 (1,1) - - -

GTH 1 (1,1) - - -

CTH 1 (1,1) - - -

a: Dados apresentados como média (desvio padrão); b: Dados apresentados como n (%); IMC: índice de massa corporal; DMT2: Diabetes
Mellitus; P: Hipertensão arterial ou pressão arterial elevada; G: Diabetes mellitus ou glicemia de jejum elevada; C: Perímetro da cintura aumen-
tado T: Hipertrigliceridemia; H: HDL-c baixo.
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Apesar de alguns autores sugerirem que as concentrações
de zinco no plasma também podem variar de acordo com os
fatores de risco, alterações metabólicas e fenótipos apresen-
tados em indivíduos diagnosticados com SM6, as publicações
sobre os dados de zinco no plasma considerando essas parti-

cularidades são escassos, destacando-se o caráter inovador
do nosso trabalho. Embora não tenhamos registrado diferen-
ças significativas entre as concentrações de zinco no plasma
entre os grupos com SM no nosso estudo, atentou-se para o
maior percentual de indivíduos com zinco abaixo de 70µg/dL

Tabela 2. Perfil metabólico, concentrações de zinco no plasma e ingestão de zinco de indivíduos com SM.

Variáveis

Número de componentes da SM

P-valor3 componentes
(n=36)

4 componentes
(n=40)

5 componentes
(n=12)

PC (cm) a 102,62 (12,23) 106,08 (12,86) 108,94 (12,41) 0,255

PAS (mmHg) b 130 (110-200) 130 (110-190) 130 (110-160) 0,784

PAD (mmHg) b 90 (70-115) 90 (70-120) 80 (70-110) 0,401

Glicemia de jejum (mg/dL) b 100,50 (69-247) 108 (69-343) 123 (91-166) 0,080

TG (mg/dL) a 151,09 (70,12) 224,64 (247,59) 228,08 (73,77) 0,161

HDL-c (mg/dL) a 46,06 (11,37) 45,10 (8,19) 41,17 (4,32) 0,291

LDL-c (mg/dL) a 120,63 (49,68) 137,72 (47,92) 128,43 (46,29) 0,326

CT (mg/dL) a 196,72 (56,38) 221,95 (65,28) 215,33 (48,36) 0,183

Não HDL-c (mg/dL) a 150,64 (54,13) 176,85 (62,21) 174,17 (47,79) 0,124

Zinco no plasma (µg/dL) a 92,62 (18,26) 86,24 (17,88) 86,94 (17,12) 0,289

Ingestão de zinco (mg) a 7,89 (4,74) 7,15 (4,60) 7,99 (4,67) 0,745

a: Dados apresentados como média (desvio padrão); b: Dados apresentados como mediana (intervalo interquartil); PC: Perímetro da cintura;
PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; HDL-c: Colesterol da lipoproteína de alta densidade; Não HDL-c: Não colesterol
da lipoproteína de alta densidade; LDL-c: Colesterol da lipoproteína de baixa densidade; CT: Colesterol total.

Figura 1. Zinco no plasma de acordo com diferentes combinações de componentes da SM.

*P: Hipertensão arterial ou pressão arterial elevada; G: Diabetes mellitus tipo 2 ou glicemia de jejum elevada; C: Perímetro da cintura aumentado T:
Hipertrigliceridemia; H: HDL-c. baixo; -----: Ponto de corte entre 70-110 µg/dL9.
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no grupo com 5 componentes. Um dos poucos estudos regis-
trados na literatura, indicou que as concentrações séricas de
zinco diminuíam em mulheres coreanas com SM à medida que
aumentava o número de componentes da síndrome, eviden-
ciando que o fenótipo apresentado pelo indivíduo pode exer-
cer influência na concentração de zinco, informação que cor-
robora com os nossos achados6.

No nosso estudo, o fenótipo CTH apresentou valores de
zinco no plasma mais altos. A adiposidade abdominal, carac-
terística marcante do paciente com SM, estimula uma maior
liberação de ácidos graxos livres, resultando em um aumento
da síntese hepática de TG, levando à resistência à insulina
muscular e hepática. Adicionalmente, a adiposidade abdomi-
nal induz um aumento de mediadores inflamatórios circulan-
tes, que potencializam o quadro de hiperglicemia, estimu-
lando a secreção de insulina, no qual parte do pool de íons
zinco da célula β-pancreática é secretado no plasma junta-
mente ao hormônio, explicando as maiores concentrações de
zinco no plasma4.

Há evidências de que a hiperglicemia presente no DM Tipo
2 contribui para o aumento da excreção urinária de zinco e di-
minuição na concentração plasmática do mineral, devido a in-
sulina excedente e o controle da glicemia descompensado4.
Possivelmente esse fato justifique as menores concentrações
de zinco observadas no fenótipo GCTH no nosso estudo.

Outro resultado específico encontrado no nosso estudo foi o
baixo consumo alimentar de zinco. Apesar do pequeno percen-
tual de pacientes com concentrações de zinco no plasma abaixo
do valor mínimo da faixa de referência, observou-se uma alta
inadequação da ingestão de zinco, reforçando a importância da
utilização de outros biomarcadores para uma avaliação mais fi-

dedigna do status de zinco13. Essa peculiar característica reforça
o rígido metabolismo do zinco para manter a homeostase do or-
ganismo em situações de baixa ingestão de fontes alimentares.
Ainda que apenas 1% do zinco total no corpo esteja presente
no sangue circulante, o zinco no plasma é considerado um bio-
marcador importante e sensível para detectar deficiências gra-
ves. A interpretação desse biomarcador em populações clínicas
requer conhecer outros fatores de risco para deficiência, como
a ingestão inadequada de zinco na dieta14.

CONCLUSÕES

Os indivíduos com SM apresentam concentrações médias
de zinco no plasma dentro da normalidade e baixa ingestão
de zinco dietético, independentemente do número de compo-
nentes da SM. Os resultados desse estudo acentuam a com-
plexidade dos mecanismos envolvidos na homeostase do
zinco, revelando a importância de se conhecer os biomarca-
dores do status de zinco, bem como a ingestão dietética, no
intuito de direcionar condutas clínicas adequadas para ate-
nuar os efeitos da SM e seus condicionantes.
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RESUMO

Introdução: A alimentação escolar deve estimular hábitos
alimentares saudáveis e precisa ser saborosa e adequada
para cada faixa etária, visando o crescimento, desenvolvi-
mento, aprendizagem e assegurando a segurança alimentar e
nutricional dessa população.

Objetivo: Este estudo objetivou determinar a qualidade
nutricional de refeições ofertadas a estudantes de estabeleci-
mentos de ensino municipal, que se encontram na modali-
dade de ensino integral e comparar com a legislação vigente.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, onde foram
avaliadas as refeições ofertadas durante uma semana aos es-
colares. Os alimentos foram quantificados em relação à ener-
gia, macronutrientes e sódio. O índice glicêmico diário e a
carga glicêmica diária foram obtidos por equação. O teor de
sódio também foi analisado pelo método de cloretos por vo-
lumetria. Os resultados foram comparados com as recomen-
dações nutricionais para crianças segundo a ingestão dieté-
tica recomendada.

Resultados: O cardápio de uma semana avaliado apre-
sentou média de 822,9±218,6 kcal, 15,9±2,1g de proteína,
14,7±17,1g de lipídios, 156,8±19,7g de carboidratos,
16,2±1,9g de fibras, 77% de índice glicêmico diário e 108%
de carga glicêmica diária. O teor de sódio teórico foi de
2208,9±248,5mg e o analisado de 1869,0±186,0mg, sendo

considerado 24,6 a 55,7% superior as recomendações dieté-
ticas diárias.

Conclusão: O cardápio ofertado aos escolares ficou ina-
dequado em energia, proteínas, tipo e quantidade de carboi-
dratos e em sódio e necessita de revisão dietética a fim de
proporcionar uma alimentação saudável às crianças.

PALAVRAS-CHAVE

Cloreto de sódio. Alimentação escolar. Carboidratos na
dieta.

ABSTRACT

Introduction: School feeding should stimulate healthy
eating habits and must be tasty and adequate for each age
group, aiming at growth, development, learning and ensuring
food and nutritional security of this population.

Objective: This study aimed to determine the nutritional
quality of meals offered to students of municipal schools,
which are in the mode of integral education and compare with
current legislation.

Methods: It is a cross-sectional study, where the meals of-
fered during a week was evaluated to the students. Foods
were quantified in relation to energy, macronutrients and
sodium. Daily glycemic index and daily glycemic load were
quantified by equation. The sodium content was also ana-
lyzed by the volumetric chlorides method. The results were
compared with the nutritional recommendations for children
according to the recommended dietary intake.

Results: The evaluated one week menu presented a mean
of 822.9 ± 218.6 kcal, 15.9 ± 2.1 g protein, 14.7 ± 17.1 g
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lipids, 156.8 ± 19.7 g carbohydrates, 16.2 ± 1.9 g fiber, 77%
daily glycemic index and 108% daily glycemic load. The the-
oretical sodium content was 2208.9 ± 248.5 mg and the an-
alyzed was 1869.0 ± 186.0 mg, being 24.6 to 55.7% higher
than the daily dietary recommendations.

Conclusion: The menu offered to schoolchildren was in-
adequate in energy, protein, type and quantity of carbohy-
drates and sodium and requires dietary revision in order to
provide a healthy diet for children.

KEYWORDS

Sodium chloride. School Feeding. Dietary carbohydrates.

INTRODUÇÃO

Os padrões alimentares das crianças e adolescentes mu-
daram nas últimas décadas e demonstram comportamentos
inadequados do ponto de vista nutricional, com elevado
consumo de alimentos ricos em gorduras, sódio e açúca-
res1. Estima-se que crianças e adolescentes americanos de
2 a 19 anos consomem 3100mg de sódio ao dia2. Entre-
tanto, dados de consumo da população infantil brasileira
não estão disponíveis, mas o consumo de sódio por adoles-
centes brasileiros excede em 84 a 99% a estimativa média
recomendada (EAR)3.

A elevada ingestão de sódio e alimentos ricos em carboi-
dratos refinados na forma de alimentos ultraprocessados re-
fletem, em parte, no maior consumo de energia4. Carboi-
dratos refinados aumentam a glicemia pós-prandial, situação
essa definida como índice glicêmico (IG), uma medida da
qualidade do carboidrato sobre a glicemia5. Já a carga glicê-
mica (CG) engloba também a quantidade do carboidrato con-
sumido5. Dietas de baixo IG e CG são associadas com o au-
mento da saciedade e podem diminuir a gordura corporal6.
Crianças com sobrepeso são de 30-50% mais propensas a de-
senvolverem doenças na idade adulta6. Nesse contexto, es-
tima-se que 3 milhões de escolares brasileiros apresentam so-
brepeso e 1 milhão tem obesidade7.

Os métodos de processamento utilizados pelas indústrias
alimentícias alteram de modo desfavorável a composição nu-
tricional, tornando o alimento original em produto alimentício
pouco nutritivo8. Em relação ao público infantil, é notório o
crescimento do consumo de alimentos processados e ultra
processados, do qual cada vez mais o paladar está sendo
acostumado e modificado com altas concentrações de açúca-
res e sódio, influenciando significativamente o interesse e a
escolha de alimentos in natura e elevando o risco de doenças
crônicas não transmissíveis1,4,8.

Nesse sentido, a alimentação escolar deve estimular hábi-
tos alimentares saudáveis e precisa ser saborosa e adequada
para cada faixa etária, visando o crescimento, desenvolvi-
mento, aprendizagem e assegurando a segurança alimentar

e nutricional dessa população9. O Brasil apresenta um dos
maiores e mais abrangentes programas de garantia do
Direito Humano à Alimentação Adequada e saudável nas es-
colas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)9,
que especifica os requerimentos nutricionais das refeições a
serem ofertadas aos escolares. Avaliar a qualidade nutricio-
nal dos alimentos que estão sendo ofertados aos estudantes,
principalmente aos que encontram-se na modalidade de en-
sino integral, pela maior permanência no ambiente escolar, é
fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricio-
nal dessa população. Dessa forma, este estudo teve o obje-
tivo de determinar a qualidade nutricional com ênfase no IG,
na CG e no teor de sódio de refeições ofertadas a estudan-
tes de estabelecimentos de ensino municipal, que se encon-
tram na modalidade de ensino integral e comparar com a le-
gislação vigente.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional analítico transversal
das refeições ofertadas pelos Centros de Educação Integral
(CEI) em Curitiba, PR. O presente trabalho dispensou apro-
vação do Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de um es-
tudo analítico de cardápios escolares, entretanto, foi apro-
vado pela Superintendência de Gestão Educacional de
Curitiba, Paraná, BR.

O Município de Curitiba conta com 80 CEI municipais que
oferecem ensino regular obrigatório de 1º ao 5º ano, para es-
colares de ambos os sexos com faixa etária entre 6 a 11 anos
e permanência de nove horas diárias na escola. Os 20.224
alunos matriculados nos CEI de Curitiba, PR, recebem regu-
larmente três refeições ao dia, contemplando o café da ma-
nhã, o almoço e o lanche da tarde. As refeições são produzi-
das por uma empresa terceirizada, mediante cardápio e fichas
técnicas definidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba e a en-
trega das refeições ocorre diariamente, três vezes ao dia, nos
estabelecimentos de ensino. São entregues em média 60.672
refeições para escolares em período integral. Um estabeleci-
mento de ensino dentre todos os CEI foi escolhido de forma
aleatória para realizar a coleta das amostras dos alimentos
ofertados durante uma semana (cinco dias).

A fim de obter quantificação dos nutrientes de forma pre-
cisa, as porções de alimentos prontas para o consumo ofer-
tadas aos escolares foram quantificadas em relação ao ta-
manho da porção do alimento pronto para o consumo (g/ml)
em balança analítica (Original Line®), e o teor de energia
(kcal), proteínas (g), lipídios (g), carboidratos (g), fibras (g),
IG diário (%), CG por refeição (%) e diária (%) e sódio
(mg), foram avaliados conforme a descrição dos ingredien-
tes contidos nas fichas técnicas das preparações disponibili-
zadas pelo Departamento de Logística da Prefeitura de
Curitiba, PR. Os teores de energia, macronutrientes e sódio
foram quantificados de acordo com a Tabela Brasileira de
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Composição de Alimentos10. O teor de sódio também foi de-
terminado pelo método de cloretos por volumetria com ni-
trato de prata, em pH levemente alcalino (6,5 a 9,0) em pre-
sença de cromato de potássio, como indicador e comparado
com o teor de sódio calculado pela Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos10,11.

O IG total diário, a CG da refeição e a CG diária foram
quantificados e classificados conforme metodologia descrita
por Lemos, Patek e Mezzomo5. Os teores de energia e pro-
teína calculados foram comparados com a ingestão dietética
recomendada (RDA - recomended dietary allowances) con-
forme faixa etária, sendo 1800 kcal para a faixa de 4 a 6 anos
e 2000 kcal para a faixa etária de 7 a 10 anos para ambos os
sexos e 2500 kcal para o sexo masculino na faixa etária entre
11 a 14 anos e para o público feminino na mesma faixa etá-
ria 2.200 kcal12. A recomendação de proteína diária para a
faixa etária entre 4 a 6 anos e 7 a 10 anos para ambos os se-
xos é de 24g e 28g respetivamente, para a faixa entre 11 a
14 para o sexo masculino a recomendação proteica é 45g/dia
e para o sexo feminino de 46g/dia12. O teor energético e pro-
teico avaliado também foi comparado com a Resolução
CD/FNDE nº 26 de 17 de 20139, a qual refere que as refei-
ções para os alunos matriculados em período integral atinjam
o mínimo de 70% das necessidades nutricionais diárias em
três refeições.

Os teores de sódio teórico e determinado nos alimentos fo-
ram comparados com as recomendações de 1200mg e
1500mg da RDA entre 4 a 8 anos e de 9 a 13 anos para am-
bos os sexos12, respectivamente, e com a Resolução

CD/FNDE nº 26 de 20139, a qual refere que a quantidade má-
xima de sódio em três refeições diárias não deve exceder
1400mg de sódio per capita13.

Foi utilizada análise estatística descritiva com distribuição
de frequência simples, média e desvio padrão. Foi empregado
o teste de Mann-Whitney com o auxílio do programa SPSS
Statistics 17.0. O nível de significância adotado foi de p<0,05.

RESULTADOS

O cardápio escolar de uma semana (cinco dias) aleatória
em relação à energia, macronutrientes, IG, CG e teor de só-
dio dos alimentos ofertados aos alunos dos CEI do município
de Curitiba, PR foi avaliado. A estrutura do cardápio consistiu
em café da manhã, almoço e lanche da tarde, com, pelo me-
nos, uma opção de fruta e com variedade de legumes ao
longo do dia (mínimo duas porções) (Tabela 1).

Nos cinco dias da semana avaliados, verificou-se que a
quantidade de alimentos servidos nas três refeições por aluno
foi em média de 961g/dia. O teor energético ofertado variou
entre 632,5 a 1148,3 kcal, o teor proteico variou entre 13,5 a
18,2g, o teor lipídico ficou entre 2,4 a 41,4g, o teor de car-
boidratos foi de 130,3 a 175,8g e o teor de fibras variou en-
tre 14,5 a 18,4g (Tabela 2). Em relação à RDA20, o teor de
energia ofertado aos alunos ficou entre 32,9 e 45,7% e o teor
de proteína fornecido variou entre 34,6 a 66,3%, conforme a
faixa etária, entretanto, nenhum dos nutrientes atingiu a re-
comendação mínima da Resolução do FNDE para alunos em
período integral, que é de 70%13 (Figura 1).

Tabela 1. Cardápio semanal ofertado aos alunos dos Centros de Educação Integral de Curitiba, PR, Brasil, 2017.

Refeição/
Dia da semana

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da manhã Café com leite
(190ml)

Torta de fubá com
legumes (60g)

Vitamina de mamão
(180ml)

Biscoito de polvilho
(40g)

Chá mate (180ml)

Pizza de queijo e
presunto (80g)

Refresco de
tangerina (200ml)

Cuque de farofa
(80g)

Refresco de uva
(200ml)

Bolo de mármore
(50g)

Almoço Arroz branco (110g)

Feijão (90g)

Salada de beterraba
(50g)

Strogonoff de carne
(110g)

Batata palha (40g)

Abacaxi em calda
(100g)

Arroz branco
(110g)

Feijão (90g)

Farofa de couve
(30g)

Barreado (110g)

Salada de repolho
(40g)

Laranja (100g)

Arroz branco (110g)

Feijão carioca (90g)

Salada de tomate
(60g)

Peito de frango
(150g)

Brócolis refogado
(50g)

Maçã (90g)

Arroz branco (110g)

Feijão preto (90g)

Carne chinesa
(100g)

Acelga refogada
(30g)

Salada de chuchu
com vinagrete (35g)

Mamão (95g)

Arroz branco
(110g)

Feijão (90g)

Salada de feijão
(30g)

Aipim cozido (65g)

Frango à caçarola
(150g)

Mamão (95g)

Lanche da tarde Sagu de uva (105g)

Creme de leite
(105g)

Salada de fruta
(150g)

Creme de baunilha
(20g)

Bolo de banana
(60g)

Leite com aroma de
morango (190ml)

Risoto de legumes
(200g)

Risoto de legumes
(200g)
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Tabela 2. Valores médios de energia, macronutrientes e tamanho da porção do cardápio ofertado aos alunos dos Centos de Educação
Integral, 2017.

Refeição Variáveis
Segunda-

feira
Terça-
feira

Quarta-
feira

Quinta-
feira

Sexta-
feira

Média ± DP

Café da
manhã

Peso da refeição (g) 250 220 270 280 250 254 ± 23,0

Energia (kcal) 143,9 248,5 108,8 233,5 147,4 176,4 ± 61,1

PTN (g) 4,5 1,9 2,8 3,6 2,5 3,1 ± 1,0

LIP (g) 2,0 4,3 0,5 0,8 1,2 1,7 ± 1,5

CHO (g) 26,9 50,6 23,4 52,9 56,5 42,1 ± 15,6

Fibras (g) 19 47 17 0,5 0,9 29,8 ± 12,7

Sódio teórico (mg) 408,9 123,2 589,4 449,2 41,36 322,4 ± 231,1

Sódio analítico (mg) 290,7 ± 3,4 987,9 ± 2,0 909,2 ± 21,4 398,1 ±1,1 71,2 ± 1,6 531,4 ± 399,6

CG da refeição (%) 47 39 36 32 50 40,8 ± 7,5

Almoço Peso da refeição (g) 500 480 460 555 540 507 ± 39,9

Energia (kcal) 538,3 492,3 288,7 313,5 417 409,9 ± 108,7

PTN (g) 12,1 9,9 9,0 8,5 10,1 9,9 ± 1,4

LIP (g) 15,8 13,8 1,1 1,5 1,4 6,7 ± 7,4

CHO (g) 87,0 82,2 60,8 66,5 90,9 77,5 ± 13,1

Fibras (g) 13,4 14,6 13,0 12,7 15,7 13,9 ± 1,2

Sódio teórico (mg) 1824,5 1596,9 1585,6 1587,9 1749,6 1668,9 ± 111,1

Sódio analítico (mg) 1740,8 ± 5,6 774,6 ± 5,6 1376,4 ± 48,9 1238,5 ± 8,2 1408,3 ± 5,7 1307,7 ± 350,5

CG da refeição (%) 40 63 75 30 41 49,8 ± 18,5

Lanche
da tarde

Peso da refeição (g) 210 170 250 200 200 206 ± 28,8

Energia (kcal) 466,1 192,1 235 94,7 94,7 216,5 ± 152,4

PTN (g) 1,6 5,1 5,4 1,3 1,3 2,9 ± 2,1

LIP (g) 23,6 4,1 3,2 0,1 0,1 6,2 ± 9,9

CHO (g) 61,8 33,7 46,1 22,2 22,2 37,2 ± 16,9

Fibras (g) 40 16 24 17 17 22,8 ± 10,1

Sódio teórico (mg) 44,5 74,6 127,5 420,8 420,8 217,6 ± 187,8

Sódio analítico (mg) 10,0 ± 0,0 83,7 ± 0,5 242,5 ± 0,6 118,5 ± 1,1 154,2 ± 1,3 121,8 ± 85,9

CG da refeição (%) 16 17 27 52 17 25,8 ± 15,3

DP: desvio-padrão; PTN: proteína; LIP: lipídeo; CHO: carboidrato. CG: carga glicêmica. IG: índice glicêmico.
Nota: Carga glicêmica por refeição baixa: ≤10%, moderada: 11-19%, alta: ≥20%. Carga glicêmica moderada e alta: inadequadas, carga glicê-
mica baixa: adequada. Índice glicêmico diário baixo: ≤55%, médio: 56-69%, alto: ≥69%. Índice glicêmico diário moderado e alto: inadequados,
índice glicêmico diário baixo: adequado. Carga glicêmica diária baixa: ≤80%, moderada: 81-119%, alta: ≥120%. Carga glicêmica diária mode-
rada e alta: inadequadas, carga glicêmica diária baixa: adequada5.
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Tabela 2 continuación. Valores médios de energia, macronutrientes e tamanho da porção do cardápio ofertado aos alunos dos Centos
de Educação Integral, 2017.

Refeição Variáveis
Segunda-

feira
Terça-
feira

Quarta-
feira

Quinta-
feira

Sexta-
feira

Média ± DP

TOTAL Peso total das refeições (g) 960 870 980 1005 990 961 ± 53,4

Energia (kcal) 1148,3 932,9 632,5 641,7 759,2 822,9 ± 218,6

PTN (g) 18,2 16,9 17,2 13,5 14,0 15,9 ± 2,1

PTN (%) 9,7 7,2 10,9 8,4 7,4 8,7± 1,6

LIP (g) 41,4 22,2 4,7 2,4 2,7 14,7 ± 17,1

LIP (%) 23,5 21,4 6,7 3,35 3,3 11,6 ± 10,1

CHO (g) 175,8 166,4 130,3 141,6 169,7 156,8 ± 19,7

CHO (%) 66,8 71,3 82,4 88,3 89,4 79,6 ± 10,1

Fibras (g) 15 18,4 14,9 14,5 18,0 16,2 ± 1,9

Sódio teórico (mg) 2277,9 1794,7 2302,5 2458 2211,8 2208,9 ± 248,6

Sódio analítico (mg) 2040,9 ± 9,1 1846,1 ± 8,0 2069,4 ± 70,9 1755,1 ± 70,8 1633,8 ± 9,6 1869,05 ± 186,2

CG diária (%) 103 118 138 99 84 108,4 ± 20,5

IG diário (%) 62 54 96 75 100 77,4 ± 20,3

DP: desvio-padrão; PTN: proteína; LIP: lipídeo; CHO: carboidrato. CG: carga glicêmica. IG: índice glicêmico.
Nota: Carga glicêmica por refeição baixa: ≤10%, moderada: 11-19%, alta: ≥20%. Carga glicêmica moderada e alta: inadequadas, carga glicê-
mica baixa: adequada. Índice glicêmico diário baixo: ≤55%, médio: 56-69%, alto: ≥69%. Índice glicêmico diário moderado e alto: inadequados,
índice glicêmico diário baixo: adequado. Carga glicêmica diária baixa: ≤80%, moderada: 81-119%, alta: ≥120%. Carga glicêmica diária mode-
rada e alta: inadequadas, carga glicêmica diária baixa: adequada5.

Figura 1. Comparação dos teores de energia, proteína e sódio do cardápio escolar ofertado aos alunos dos Centros de Educação
Integral, segundo a ingestão diária recomendada e com base na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

RDA: recommended dietary allowances. FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
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Tanto o IG diário como a CG diária variam de acordo com
a refeição ofertada. No café da manhã se observou grande
oferta de alimentos ricos em carboidratos como torta, bis-
coito, pizza, cuque e bolo. A refeição do lanche da tarde apre-
sentou as menores CG dentre as refeições ofertadas, pois foi
composta de frutas ou legumes, entretanto, foi classificada
como CG média (entre 11 e 19%) (Tabela 2). Nenhuma re-
feição apresentou CG adequada (< 10%) (Tabela 2). O IG
diário variou entre 54 a 100%, apresentando IG diário total
de baixo a alto de acordo com o dia da semana, classificando-
os, em média, como inadequados (Tabela 2). A CG diária va-
riou entre 84 a 138%, sendo classificada predominantemente
como inadequada (Tabela 2).

O teor de sódio médio teórico foi de 2208,97 ± 248,56 mg
de sódio e 1869,05 ± 186,09 mg de sódio determinado pelo
método de cloretos por volumetria (Tabela 2), sem diferença
estatística significativa entre os valores (p=0,0555).
Evidenciou-se que a refeição do almoço apresentou o maior
teor de sódio e a segunda e a quarta-feira foram os dias que
proporcionaram os maiores teores de sódio. Nestes dias, ali-
mentos como torta de fubá com legumes, strogonoff de
carne, batata palha e pizza de presunto e queijo foram os ali-
mentos ofertados com maior teor de sódio.

Ao comparar os valores de sódio determinado analitica-
mente nos alimentos ofertados com a RDA12 para crianças de
4 a 8 anos, observou-se que o cardápio ofertou 155,7% do
teor de sódio em relação às necessidades dessa população.

Para a faixa etária entre 9 e 13 anos, o cardápio ofertou
124,6% da RDA e, em relação ao preconizado na Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 20139, o cardápio ofertou
133,5% da recomendação. Em relação à ficha técnica da pre-
paração, o teor de sódio ofertado foi de 84,6% (Figura 2).

DISCUSSÃO

O teor energético e proteico dos alimentos ofertados aos
estudantes de CEI foram inferiores às recomendações preco-
nizadas pelas diretrizes internacionais e pelo FNDE. A CG da
refeição, o IG diário e a CG diária se mostraram, em média,
inadequados, bem como, o teor de sódio ofertado aos estu-
dantes, o qual se mostrou elevado em todos os dias analisa-
dos. Poucos estudos avaliaram a qualidade nutricional de re-
feições ofertadas aos escolares que se encontram em tempo
integral no ambiente escolar13. Por outro lado, diversos estu-
dos têm demostrado o consumo alimentar inadequado de
crianças e adolescentes4,14. Este trabalho corrobora com essa
situação ao apresentar a qualidade nutricional de refeições
ofertadas a estudantes que encontram-se na modalidade de
ensino integral.

O PNAE visa garantir a alimentação de todos os estudantes
da educação básica, matriculados em escolas públicas e fi-
lantrópicas por meio de transferências, repassados pela União
aos Estados e Municípios9. Conforme essa legislação, o car-
dápio das refeições ofertadas para os estudantes dos CEI ava-
liados estavam adequados quanto ao número de refeições

Figura 2. Comparação do teor de sódio médio analisado no cardápio escolar ofertado aos alunos dos Centros de Educação Integral com
as recomendações diárias conforme faixa etária e conforme a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

RDA: recommended dietary allowances. FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.



diárias ofertadas, bem como, na variedade de grupos alimen-
tares. Fato esse satisfatório, pois uma alimentação saudável e
adequada é importante para garantir as necessidades biológi-
cas, para fortalecer os aspectos socioculturais e incentivar a
promoção dessas práticas alimentares, permite a perpetua-
ção de bons hábitos na vida adulta. Além disso, intervalos re-
gulares entre as refeições mantêm os níveis de glicemia, o
que permite otimizar as funções orgânicas para a produção
de neurotransmissores e energia, os quais revertem em ca-
pacidade cognitiva e disposição para as atividades diárias15.
Por outro lado, refeições hipocalóricas podem favorecer o
consumo de produtos alimentares de alta densidade energé-
tica, em refeições não programadas, que contribuem para o
aumento de peso4.

Nesse trabalho, os teores de energia, macronutrientes e só-
dio variaram de acordo com o tipo de alimento e refeição
ofertada aos estudantes, entretanto, ao considerar os valores
de energia e proteína, os teores ofertados foram insuficientes
em relação RDA recomendada à faixa etária e sexo da popu-
lação. Na infância os alimentos devem ser fornecidos em
quantidade, qualidade nutricional e sanitária suficientes, de
modo a atender às necessidades nutricionais dessa popula-
ção, garantindo assim, seu desenvolvimento adequado. A ca-
rência de energia e proteínas culmina em comprometimento
do crescimento e desenvolvimento infantil e, em longo prazo,
em desnutrição, os quais apresentam efeitos profundos e du-
radouros sobre a saúde e o desenvolvimento econômico do
país. Cerdán e colaboradores15 demonstraram resultados con-
trários a este estudo, com oferta predominante de alimentos
densamente energéticos.

Apesar do IG diário moderado dos cardápios avaliados, este
estudo evidenciou tendência de CG elevada nas refeições
ofertadas aos estudantes de ensino integral em Curitiba, PR e
revelou que os principais alimentos responsáveis pela elevada
CG foram os cereais refinados como tortas, biscoitos e bolos.
Corroborando com este trabalho, Goletzke et al.16 evidencia-
ram que crianças e adolescentes consomem refeições com IG
moderado e CG alta. O IG elevado dos alimentos consumidos
é associado com marcadores de risco para diabetes mellitus
tipo 2 e um determinante independente da distribuição da
gordura corporal em crianças, bem como, da adiposidade to-
tal, visto que após a ingestão de uma refeição de alto IG,
ocorre uma hiperglicemia relativa que estimula o anabo-
lismo. Esta resposta hormonal é fortemente atenuada após a
ingestão de uma refeição de baixo IG, pois retarda a absor-
ção de glicose e a secreção de insulina e, estimula a liberação
de incretinas, culminando em saciedade prolongada5,16.

É importante ressaltar que a CG diária elevada é resultado
da qualidade do carboidrato e do tamanho da porção do ali-
mento, particularmente da adição de açúcar simples em be-
bidas habitualmente consumidas5,17. O IG e a CG da dieta au-
mentam significativamente com a idade, impulsionados pelo
aumento do tamanho da porção alimentar consumida e pela

contribuição de pratos à base de cereais de baixa qualidade,
como pizzas, batatas fritas e bebidas açucaradas6,16. Para
abordar a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade na
infância, sugere-se que as diretrizes dietéticas incorporem re-
comendações para substituir opções de IG mais altos por op-
ções de IG mais baixos nos grupos de alimentos. Reduzir o
consumo de alimentos com alto teor de maltodextrinas, ami-
dos e açúcares contribuirá para a redução da CG. Ainda,
aconselha-se consumir produtos como grãos de baixo IG, os
quais, concomitantemente, aumentarão a ingestão de micro-
nutrientes6,16.

Outro ponto observado nesse trabalho foi a presença de
alimentos embutidos e industrializados, os quais são ricos
em sódio e que culminaram no alto teor de sódio ofertado
aos escolares. Esses alimentos contribuem para o excesso
de sódio na alimentação e são fatores de risco para desen-
volvimento de hipertensão arterial sistêmica (HAS), bem
como, contribuem para o desencadeamento de distúrbios
metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de ór-
gãos-alvo, agravados pela presença de outros fatores de
risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância
à glicose e diabetes4,18.

Dados nacionais demonstram que a prevalência de HAS na
população infantil varia de 2% a 13%, sendo que 5% dessa
população é composta por crianças obesas18. A HAS é um dos
principais agravos à saúde no Brasil e acarreta aumento no
custo médico-social, principalmente pelas suas complicações18.

Este foi o segundo estudo brasileiro a analisar o teor de
sódio em refeições escolares fornecidas por CEI, sendo que o
primeiro foi realizado com crianças de entre 7 a 36 meses13.
Retondario et al.13 demonstraram teor de sódio adequado nas
refeições ofertadas a crianças de 7 a 36 meses em creches
municipais na área metropolitana de Curitiba, PR. Entretanto,
outros estudos evidenciaram consumo médio de sódio diário
acima das recomendações em escolares de período parcial4,19.

A Organização Mundial de Saúde em 2013 programou a re-
dução de 30% do consumo total de sódio até 2020 e, um dos
principais objetivos é a redução do teor de sódio em alimen-
tos processados. Estratégias de redução do consumo de só-
dio abrangem diferentes linhas de ações, desde diminuição
do sal de adição em temperos prontos, no preparo dos ali-
mentos até a quantidade de sódio em alimentos processa-
dos20. Entretanto, as políticas públicas têm como dificuldade
a criação de estímulos para mudanças comportamentais que
visem à redução do sal de mesa20. Nesse sentido, a oferta de
alimentos saudáveis e adequados aos escolares é uma das
estratégias de educação alimentar e nutricional à população.

Esse estudo apresenta como limitação a não avaliação do
índice resto-ingestão dos alimentos consumidos pelos escola-
res, o que poderia informar o real consumido de nutrientes
por essa população.
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CONCLUSÃO

Esse estudo verificou inadequação da qualidade nutricional
das refeições ofertadas aos escolares de CEI em relação aos
teores de energia, proteínas, tipo e quantidade de carboidra-
tos e de sódio e, necessita de revisão a fim de melhor ofertar
alimentos saudáveis e adequados visando à saúde global a
essa população.

Ainda, considerando os poucos os estudos que analisaram
o teor de sódio nas refeições de escolares brasileiros e, pon-
derando o elevado impacto da alimentação na qualidade de
vida das crianças e futuros adultos, observa-se a necessidade
de verificar, orientar e monitorar o consumo de sódio pelas
crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar.
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RESUMO

Introdução: Os profissionais de saúde, embora tenham
conhecimento sobre hábitos saudáveis, apresentam grande
dificuldade em manter e persistir esses hábitos, propiciando o
sedentarismo, o aparecimento de doenças e o aumento de
peso.

Objetivo: Averiguar os hábitos de vida dos profissionais da
saúde que prestam atendimento em um hospital do Sul do
Brasil em relação à alimentação, qualidade do sono, taba-
gismo, prática regular de atividade física, consumo de bebi-
das alcoólicas e presença de doenças crônicas não transmis-
síveis.

Métodos: Estudo transversal, observacional, descritivo
com profissionais da saúde que trabalham no atendimento di-
reto a pacientes. Foi aplicado um questionário com questões
fechadas e foi aferido o peso e a altura para avaliação do es-
tado nutricional.

Resultados: Dos 198 profissionais, a maioria era mulheres
(78,2%). Os profissionais apresentaram hábitos alimentares
inadequados, cerca de 69% era sedentário e de acordo o es-

tado nutricional, a maioria dos adultos apresentou sobrepeso
(45,1%) e, entre os idosos, metade era eutrófico (50,2%),
além disto, cerca de 30% da amostra auto referiu ter alguma
doença crônica.

Discussão: Estudos mostram que os profissionais de
saúde não apresentam hábitos alimentares e de vida ade-
quados e que estes devem atentar-se ao autocuidado que é
tão importante quanto o cuidado prestado por estes profis-
sionais.

Conclusão: Os profissionais avaliados mostraram hábitos
alimentares inadequados, além de alta prevalência de seden-
tarismo e sobrepeso. Devido à importância da alimentação
saudável e da prática de exercícios físicos regulares, os resul-
tados evidenciam a importância das mudanças em relação
aos hábitos de vida dos profissionais de saúde.

PALAVRAS CHAVE

Estado nutricional, doenças crônicas, atividade física.

ABSTRACT

Introduction: Health professionals, although they have
knowledge about healthy habits, have great difficulty in main-
taining and persist these habits, providing a sedentary
lifestyle, the onset of diseases and the increase in weight.

Objective: To investigate the life habits of health profes-
sionals who provide care in a hospital in the south Brazil, in
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relation to food, quality of sleep, smoking cessation, regular
practice of physical activity, alcohol consumption and pres-
ence of chronic non-communicable diseases.

Methods: A cross-sectional study, observational, descrip-
tive with health professionals who work in direct care to pa-
tients. We applied a questionnaire with closed questions and
was measured height and weight for evaluation of nutritional
status.

Results: Of 198 professionals, the majority were women
(78.2%). The professionals showed poor eating habits, ap-
proximately 69% was sedentary and according the nutritional
status, the majority of adults showed overweight (45.1%),
and among the elderly, half was normal weight (50.2%), in
addition to this, about 30% of the sample self reported hav-
ing any chronic disease.

Discussion: Studies show that health professionals do not
present food habits and life and that they should take care of
self-care that is as important as the care provided by these
professionals.

Conclusion: The professionals evaluated showed poor
eating habits, in addition to a high prevalence of sedentary
lifestyle and overweight. Due to the importance of healthy
eating and physical exercise regularly, the results demon-
strate the importance of changes in relation to the life habits
of health professionals.

KEY WORDS

Nutritional status, chronic illness, physical activity.

LISTA DE ABREVIATURAS

DCNT: Doença Crônica Não Transmissível.

IMC: Índice de Massa Corporal.

UFPel: Universidade Federal de Pelotas.

OMS: Organização Mundial da Saúde.

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doença Crônica por Inquérito Telefônico.

UAN: Unidade de Alimentação e Nutrição.

INTRODUÇÃO

Um dos principais aspectos relacionados à melhoria da qua-
lidade de vida de uma população é o aumento de sua capa-
cidade de compreender os fenômenos relacionados ao seu
bem-estar, sendo os profissionais de saúde multiplicadores
dessas informações1. Embora tenham conhecimento sobre
hábitos saudáveis, apresentam grande dificuldade em manter
e persistir esses hábitos, propiciando o sedentarismo, o apa-
recimento de doenças e o aumento de peso¹. A principal
causa de morte no mundo atualmente são as doenças crôni-

cas não transmissíveis (DCNT) e incluem fatores de risco mo-
dificáveis, como o tabagismo, o consumo nocivo de bebida al-
coólica, a inatividade física e a alimentação inadequada2.

Com o desenvolvimento tecnológico, os trabalhadores
praticam menos atividade física moderada, resultando em
um gasto energético 20% menor, quando comparado aos
trabalhadores da década de 60³. Estudos relatam que a rea-
lização de atividade física regular no trabalho ou lazer pode
prevenir várias doenças, além de melhorar a qualidade de
vida3. Outra questão que tem sido crescentemente reconhe-
cida como problema para a saúde dos trabalhadores é o
consumo alimentar. Observa-se elevado consumo de ali-
mentos energéticos (óleos, gorduras e industrializados),
considerados de risco para o desenvolvimento de DCNT, e
um baixo consumo de legumes e verduras, considerados
protetores para estas doenças4.

Evidências recentes têm mostrado que o padrão de sono é
afetado de forma significante pelo número, duração e irregu-
laridade de horários dos turnos de trabalho, podendo com-
prometer os horários, frequência das refeições e as preferên-
cias alimentares destes profissionais, prejudicando os hábitos
alimentares5. Em relação ao uso de álcool e drogas, tal con-
duta gera preocupação por parte das empresas, em função
do prejuízo observado na produção. Entre as justificativas dos
trabalhadores para o uso abusivo de drogas está o estresse
gerado pelo trabalho, problemas pessoais e insatisfação com
a função que desempenham5.

OBJETIVOS

Este estudo teve por objetivo, analisar hábitos de vida e ali-
mentares de profissionais de saúde de um hospital do Sul do
Brasil.

MÉTODOS

Estudo transversal, observacional, descritivo realizado em
um hospital de Pelotas/RS, Brasil. A população foi composta
por todos os profissionais da área da saúde que atuavam di-
retamente no atendimento aos pacientes do hospital: médi-
cos, enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem, nu-
tricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

Os profissionais foram convidados a participar da pesquisa
dando sua concordância através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Um questionário estrutu-
rado contendo perguntas sobre alimentação, consumo de be-
bidas alcoólicas, presença de DCNT, frequência de atividade
física, hábito de fumar, horas de sono e informações sociode-
mográficas (sexo e idade) foi respondido.

O índice de massa corporal (IMC) para os adultos foi calcu-
lado mediante os critérios preconizados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)6. As medidas de peso e altura foram
auto referidas pelos participantes. As análises estatísticas fo-
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ram realizadas através do programa Stata® 11.1., admitindo-
se um nível de significância de p<0,05. E, o projeto foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisada Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sob pa-
recer no 1200651.

RESULTADOS

Dos 198 profissionais avaliados, a maioria era mulheres
(78,2%) com mediana de idade de 37 anos, sendo a maior
parte auxiliares e técnicos em enfermagem (69,5%), segui-
dos de enfermeiros (15,2%). Apenas 11,1% declararam ser
fumantes, mais da metade (55%) relatou ingerir bebida al-
coólica, porém, desse total, 54% consome raramente ou de 1
a 3 vezes na semana (Tabela 1) sendo em sua maioria ho-
mens (39,5%, p=0,005) (dados não apresentados).
Aproximadamente 30% da amostra referiu ter alguma DCNT,
sendo hipertensão (15,6%) e doença respiratória (11,1%) as
mais referidas (dados não apresentados).

Em relação aos hábitos alimentares, 45% relataram con-
sumir frutas e/ou sucos naturais todos os dias, porém ape-
nas 10,1% consomem o recomendado pelo Guia Alimentar
da População Brasileira7, que é de três frutas por dia.
Quase a metade dos profissionais (49%) relatou consumir
legumes e/ou verduras diariamente, entretanto a maioria
(27,4%) consome três ou menos colheres de sopa (Tabela
2). Em relação ao número de refeições diárias, a maioria
dos profissionais (77,6%) referiu fazer de três a quatro re-
feições. Já quanto ao consumo de água, mais da metade
dos profissionais (51,5%) consome menos de quatro copos
de água por dia. Quanto ao acréscimo de sal à refeição
pronta, apenas 17% da amostra relatou colocar mais sal no
alimento depois de servido no prato (Tabela 2). E quanto ao
consumo de carnes e/ou ovos, um maior consumo foi refe-
rido pelos homens, onde 34,8% disseram ingerir três peda-
ços ou mais por dia (p=0,000). Em relação às horas de
sono dormidas por dia, somente um quarto dos profissio-
nais referiu dormir mais de oito horas diárias (Tabela 1).
Mais da metade da amostra apresentou baixa freqüência de
exercícios físicos onde apenas 6% referiram praticar ativi-
dade física diariamente (Tabela 1). Dos profissionais que
não praticam exercícios físicos, 62,9% ingere álcool e o
consumo diário de produtos integrais foi maior entre os
praticantes de exercícios físicos regulares (30%).

DISCUSSÃO

A saúde do indivíduo é determinada pelos hábitos saudá-
veis adotados por ele ao longo da vida1. No presente estudo,
a maior parte da amostra apresentou hábitos alimentares ina-
dequados, baixa frequência de atividade física e alta preva-
lência de sobrepeso, o que resulta no aumento das DCNT8.
Dentre estas, a hipertensão arterial é considerada um dos
principais fatores de risco modificáveis e um dos mais impor-
tantes problemas de saúde pública. No Brasil, cerca de 20%

da população adulta tem hipertensão arterial9 e neste estudo
15,6% dos profissionais auto referiram ser hipertensos sendo
que, apenas 8% dos trabalhadores relataram realizar exercí-
cios físicos regularmente, prática recomendada para melhorar
a qualidade de vida e atuar na prevenção destas patologias10.

No presente estudo, os homens apresentaram maior fre-
quência de ingestão de bebida alcoólica (39,5% referiu inge-
rir uma a três vezes na semana) e 34,8% consomem quanti-
dades acima do recomentado de carne e/ou ovos (uma
porção diária). Além disso, a ingestão de alimentos ultra pro-
cessados foi elevada (Tabela 2), gerando preocupação, pois
estes alimentos são nutricionalmente desbalanceados e favo-
recem o consumo excessivo de calorias e sódio7.

O Guia Alimentar para a População Brasileira7 recomenda
que o consumo de frutas e hortaliças seja de no mínimo, 400-
600 gramas por dia e, no presente estudo, cerca de 10% in-
gere o recomendado de frutas e apenas 21,7%, o recomen-
dado de vegetais/dia (Tabela 2).

Hábitos alimentares inadequados observados nestes traba-
lhadores aumentam consideravelmente o risco para doenças
cardiovasculares, na medida em que o consumo elevado de
industrializados e gorduras saturadas, somados ao baixo con-
sumo de fibras influencia diretamente na ocorrência das dis-
lipidemias, diabetes, obesidade e hipertensão11.

Quanto ao estado nutricional, a maioria dos profissionais
apresentou sobrepeso (45,1%). Em estudo com profissionais
de saúde do Brasil, a obesidade apresentou resultado muito
semelhante (11,8%), porém o sobrepeso foi menor, 35,9%1.
O tratamento da obesidade e das doenças associadas gera
um aumento dos gastos de saúde para os diversos sistemas
de saúde12.

Em relação às horas de sono, dos profissionais avaliados,
apenas 24,7% atinge o recomendado de oito horas ou mais.
Quando a análise foi estratificada quanto ao sexo, observou-
se que entre os homens o tempo de sono foi ainda menor,
sendo que apenas 9,3% dormem oito horas diárias, resultado
semelhante ao estudo de Fonseca et al. que também encon-
traram maior prevalência de percepção negativa de sono no
sexo masculino12.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que os profissionais avaliados mostraram hábi-
tos alimentares inadequados, além de alta prevalência de se-
dentarismo e sobrepeso. Devido à importância da alimenta-
ção saudável e da prática de exercícios físicos regulares,
evidenciou-se, em vista da evidente dificuldade destes profis-
sionais, a importância das mudanças em relação aos hábitos
de vida e aponta-se a necessidade do repensar sobre a asso-
ciação entre o conhecimento teórico e a prática de um estilo
de vida saudável.
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e dos hábitos rela-
cionados à saúde entre os profissionais de saúde (n=198) de um
hospital do município de Pelotas, RS, 2016.

Variáveis n %

Formação profissional

Médico 19 9,7

Nutricionista 4 2,0

Enfermeiro 30 15,2

Psicólogo 1 0,5

Fisioterapeuta 5 2,5

Auxiliar e técnico em enfermagem 137 69,6

Farmacêutico 1 0,5

Sexo

Feminino 155 78,2

Masculino 43 21,8

Tabagismo

Sim 22 11,1

Não 176 88,9

Consumo de bebida alcoólica

Sim 109 55

Não 89 45

Frequência do consumo de bebida alcoólica

1 a 3 vezes/semana 40 20,2

4 a 6 vezes/semana 2 1,0

Raramente ou eventualmente 67 33,9

Horas de sono diárias

Menos de 8 horas 149 75,3

Oito horas 34 17,1

Mais de 8 horas 15 7,6

Prática de atividade física regular

Sim 60 30,3

Não 138 69,7

Frequência da prática de atividade física

Diariamente 11 5,5

1 a 3 vezes por semana 38 19,1

4 a 6 vezes por semana 5 2,5

Raramente ou eventualmente 8 4

Tabela 2. Caracterização dos hábitos alimentares entre os pro-
fissionais de saúde (n=198) de um hospital do município de
Pelotas, RS, 2016.

Variáveis n %

Consumo diário de frutas e/ou suco de frutas

Sim 89 45

Não 109 55

Consumo de frutas e/ou suco de frutas por dia

1 unidade e/ou 1 copo ou 1 porção 43 21,7

2 unidades e/ou 2 copos ou 2 porções 25 12,6

3 unidades e/ou 3 copos ou 3 porções 20 10,1

Consumo diário de legumes e verduras

Sim 97 49

Não 101 51

Consumo de legumes e verduras por dia

Menos de 3 colheres de sopa ou 1 porção 54 27,2

De 4 a 7 colheres de sopa ou 2 porções 33 16,7

8 ou mais de 8 colheres de sopa ou
3 porções 10 5

Consumo de produtos integrais

Diariamente 41 20,7

1 a 3 vezes na semana 59 29,8

4 a 6 vezes na semana 8 4

Raramente ou eventualmente 83 42

Consumo diário de carne e/ou ovo

Sim 167 84,3

Não 31 15,7

Consumo de carne e/ou ovo por dia

1 pedaço/fatia/colher de sopa ou 1 ovo 69 34,8

2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou 2 ovos 69 34,8

3 ou mais pedaços/fatias/colheres de sopa
ou 3 ovos 29 14,6

Consumo diário de leite e derivados

Sim 122 61,6

Não 75 37,9
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Tabela 2 continuación. Caracterização dos hábitos alimentares
entre os profissionais de saúde (n=198) de um hospital do mu-
nicípio de Pelotas, RS, 2016.

Variáveis n %

Consumo de leite e derivados por dia

1 copo de leite/iogurte/1 fatia de queijo 68 34,3

2 copos de leite/iogurte/2 fatias de queijo 40 20,2

3 copos ou mais de leite/iogurte/3 fatias de
queijo

13 6,5

Consumo de frituras e gordura aparente das carnes

Raramente ou nunca 84 42,2

Todos os dias 14 7

1 a 3 vezes na semana 93 47

4 a 6 vezes na semana 7 3,5

Consumo de doces, refrigerantes e sucos industrializados

Raramente ou nunca 35 17,7

Todos os dias 58 29,2

1 a 3 vezes na semana 86 43,4

4 a 6 vezes na semana 19 9,7

Acréscimo de sal na refeição pronta

Sim 34 17,1

Não 164 82,9

Número de refeições por dia

2 14 7

3 a 4 154 77,8

5 ou mais 29 14,7

1 1 0,5

Consumo diário de água (em copos)

Menos de 4 102 51,5

De 4 a 8 64 32,3

Mais de 8 32 16,1
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