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Resumo 

 

Objetivo: Correlacionar o perfil alimentar, as alterações bioquímicas e o estado 

nutricional de pacientes com insuficiência renal crônica (IRC). Materiais e Métodos: Foi 

realizado um estudo de transversal com pacientes com diagnóstico de IRC, em tratamento 

dialítico no Hospital São Lucas da PUCRS. Foram coletadas as características gerais 

demográficas e realizadas avaliações do estado nutricional (antropometria e avaliação 

subjetiva global-ASG), avaliação dietética (registro alimentar de 3 dias, sendo um dia de 

hemodiálise, um dia sem hemodiálise e um domingo) e coletados exames bioquímicos 

(albumina, glicemia de jejum, uréia pré e pós hemodiálise, creatinina, cálcio, fósforo, 

potássio, sódio, colesterol total, LDL e HDL) do prontuário assistencial. Foi realizada análise 

estatística com o auxílio dos programas SPSS, utilizando significância estatística de p<0,05. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUCRS. Resultados parciais: Foram 

avaliados 39 pacientes com IRC em tratamento hemodialítico (13F/26M, 53±13 anos). Os 

dados parciais do estudo apontam para excesso de peso bem como ganho de peso 

interdialítico acima do recomendado. Os exames bioquímicos indicam alterações diversas 

alterações, em especial no metabolismo de cálcio e fósforo. O perfil alimentar aponta 

inadequações, que podem contribuir para complicações e agravos da DRC. Resultados da 

correlação entre as variáveis ainda estão em analise. Conclusão: Os dados parciais apontam 

alterações tanto no perfil nutricional e bioquímico dos pacientes, e apontam para correlação 

entre as variáveis. Esses achados servirão como suporte a compreensão do manejo dos 

pacientes com IRC em hemodiálise bem como para o planejamento de estratégias que possam 

minimizar as complicações e agravos a saúde desses pacientes. 


