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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 transversal com pacientes que apresentavam diagnóstico de IRC, em tratamento 

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

demográficas e realizadas avaliações do estado nutricional, avaliação dietética (registro 

alimentar de 3 dias, sendo um dia de hemodiálise, um dia sem hemodiálise e um domingo) e 

coletados exames bioquímicos do prontuário clínico. Resultados: Foram avaliados 44 

pacientes (12F/32M, 55±13 anos). Quanto ao perfil nutricional, não identificou-se desnutrição 

pelo IMC; 56%  indicaram algum grau de excesso de peso e 44% eutrofia. Notou-se que  

45,5% apresentaram ganho de peso interdialítico (GPID) acima do recomendado (4,8±1,6kg). 

Em relação ao perfil alimentar, tanto a ingestão de carboidrato quanto de lipídeo  

encontraram-se dentro dos valores recomendados; contudo, observou-se baixa ingestão 

energética, consumo proteico acima do recomendado, e excesso de fósforo. Os exames 

bioquímicos indicam alterações, em especial no metabolismo de cálcio e fósforo, entretanto, a 

maioria dos pacientes apresentou adequação do produto cálcio-fósforo sérico. Observou-se 

correlação significativa entre a média do GPID e a média de ingestão de carboidrato (r=0,348/ 

p=0,021), e com a média de ingestão de líquidos (r=0,407 / p=0,006). Conclusão: Os dados 

apontam para alterações tanto no perfil nutricional quanto no perfil bioquímico dos pacientes. 

A alimentação tem relação com o GPID nos pacientes em HD, especialmente em relação a 

ingestão energética, de carboidratos e de líquidos. Portanto, o manejo nutricional é parte 

fundamental do tratamento hemodialítico.  
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