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1. RESUMO 

Introdução: Os pacientes com problemas renais devem ser monitorados 

constantemente através de marcadores nutricionais devido a diversas alterações 

decorrentes da doença e de tratamentos utilizados. Sua ingestão alimentar deve ser 

monitorada através de recordatório de 24 horas, questionários de frequência 

alimentar ou diário alimentar, avaliando sua ingestão energética, proteica e de 

micronutrientes. Objetivos: Avaliar o consumo alimentar de pacientes em 

hemodiálise através de método utilizado em pesquisa comparando com o obtido 

pelo método tradicional. Método: Cálculo de energia e nutrientes do registro 

alimentar seriado de 3 dias, sendo um dia em diálise, um dia sem e um dia do final 

de semana de 3 pacientes através de software NDSR (Nutrition Data System for 

Research), comparados com os resultados provenientes da Tabela TACO (Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos) expressos em quantidade do nutriente 

através da plataforma Excel. Resultados Parciais: Os resultados obtidos do cálculo 

do consumo em relação à média de variação entre a tabela TACO e o software 

NDSR da amostra, são apresentados a seguir: carboidratos de 47,07 g, proteínas de 

3,83 g; lipídios 14,51 g; fibra alimentar 4,19 g; cálcio 1,77 mg; fósforo -9,59 mg; ferro 

-4,43 mg; sódio -58,23 mg; potássio 129,09 mg; vitaminas B1 0,15 mg. 

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica, Diálise, Registro Alimentar, Tabela TACO, 

Software NDSR. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, realizado em 

2016, foram registrados 122.825 mil pacientes em tratamento de diálise no Brasil, os 

quais possuem alterações metabólicas e hormonais que afetam o estado nutricional 

(1). 

O estado nutricional dos pacientes em diálise deve ser monitorado 

constantemente e para isso são utilizados marcadores nutricionais, os quais devem 

ser baratos, reprodutíveis, facilmente utilizáveis e que não devem sofrer alterações 

devido ao estado inflamatório, sexo, idade e doenças sistêmicas do paciente (2). 

Para monitorar a ingestão energética e proteica de pacientes em hemodiálise é 

preconizada a investigação do consumo alimentar que pode ser realizada pelos 



inquéritos alimentares (3). O método a ser escolhido depende dos objetivos da 

investigação, do tempo disponível, do nível de escolaridade do paciente e de outros 

fatores.  

O registro alimentar (R.A) ou diário alimentar (D.A) é um método quantitativo e 

prospectivo que avalia a adequação do consumo de nutrientes, onde o entrevistado 

registra as quantidades e os alimentos consumidos no período determinado e essas 

quantidades são convertidas em gramas e mililitros para realizar a contagem 

nutricional da dieta em relação as suas necessidades energéticas (4).  

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- Avaliar o consumo alimentar de pacientes em hemodiálise através de 

método utilizado em pesquisa comparando com o obtido pelo método tradicional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar o consumo alimentar dos pacientes por registro alimentar, cálculo no 

software e tabelas de composição de alimentos. 

4. METODOLOGIA 

Através dos registros alimentares de 10 pacientes obtidos no início do 

acompanhamento em dia de diálise e em dia de semana sem diálise serão avaliados 

pelo software Nutrition Data System for Research (NDSR), versão 2013, da 

Universidade de Minessota. É um software de precisão baseado na tabela 

desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 

Os dados obtidos serão comparados com os coletados pela Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TACO) para comparação dos resultados entre os 

métodos. 

Os valores obtidos foram dispostos na plataforma Excel para cálculo da variação 

de cada nutriente.  

5. DESENVOLVIMENTO 



O trabalho foi desenvolvido com o prazo de um ano, iniciado em agosto de 2017 

e finalizado até setembro de 2018.  

Os dados do cálculo da tabela TACO foram obtidos por intermédio de um 

trabalho que havia sido realizado no ano de 2012 com pacientes de uma clínica de 

hemodiálise. 

A comparação dos resultados se obteve utilizando os pacientes do estudo 

anterior onde os registros alimentares foram transformados em medidas usuais por 

tabelas de referência do software, o qual foi fornecido para o estudo pela 

Universidade São Judas Tadeu. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através dos resultados que foram obtidos da comparação utilizando a tabela 

TACO como referência podemos notar que a média de variação dos nutrientes se dá 

como: carboidratos cerca de 47,07 g, proteínas de 3,83 g; lipídios 14,51 g; fibra 

alimentar 4,19 g; cálcio 1,77 mg; fósforo -9,59 mg; ferro -4,43 mg; sódio -58,23 mg; 

potássio 129,09 mg; vitaminas B1 0,15 mg. Os resultados positivos indicam uma 

variação para mais para a Tabela TACO, enquanto os valores negativos indicam 

uma variação para menos em relação ao software NDSR, que foram apenas fósforo, 

ferro e sódio.  
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