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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE HOMENS COMDOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS AOTRATAMENTO DIALÍTICO

Introdução

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de
saúde pública por apresentar aspectos fisiopatológicos, psicoló

gicos, socioeconômicos e sua incidência aumentar progressivamente
em todo mundo (ROGRIGUES, 2005; JÙNIOR, 2004). A hemodiálise
é o principal tratamento para manter a sobrevida de paciente com
DRC, mas o procedimento em si acarreta complicações de alguns ór
gãos e sistemas (VALENZUELA et al., 2003). O último censo reali
zado, em 2010, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia estimou que
92.091 pacientes com DCR encontravamse em diálise, mas de acordo
com as fontes pagadoras do tratamento (SUS e não SUS) apenas
44.003 foram contabilizados nesse mesmo ano (SESSO et al., 2011).

Resumo
O objetivo deste estudo foi traçar o perfil antropométrico de pacientes com doença
renal crônica e estabelecer relações com o tempo de hemodiálise. Foram avaliados
36 pacientes, do sexo masculino de duas clínicas de hemodiálise de Goiânia,
quanto ao índice de massa corporal (IMC), prega cutânea tricipital (PCT) e circun
ferência muscular de braço (CMB). De acordo com o IMC, PCT e CMB, 65% dos
pacientes eram eutróficos; 74% tinham excesso de tecido adiposo e 49% apresen
taram déficit de tecido muscular, respectivamente. Concluindo, uma parte expres
siva dos pacientes do presente estudo apresentou alterações inadequadas nos
índices antropométricos e ainda foi identificada uma associação negativa entre o
tempo de hemodiálise e o comprometimento do seu estado nutricional.
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Os estudos demonstram que desnutrição energéticoprotéica é al
tamente prevalente e tem um impacto relevante nas morbidades e
mortalidades desses pacientes, constituindo a principal complicação
deste procedimento. (BISTRIAN; McCOWEN; CHAN, 1999; IKIZ
LER et al. 2002; MITCH, 2002; VALENZUELA et al. 2003; BATIS
TA; VIEIRA; AZEVEDO, 2004; KAMIMURA et al. 2004). De
acordo com Bistrian, McCowen e Chan (1999) dois mecanismos pato
fisiológicos definem o desenvolvimento da desnutrição energético
protéica: falta de apetite e a resposta do sistema inflamatório. A falta
de apetite resulta em um consumo deficiente de energia e proteína,
por meio da dieta, e a resposta inflamatória promove aumento dos
mobilizadores hormonais, particularmente catecolaminas, corticoeste
róides, glucagon e hormônio de crescimento, que mobilizam e deple
tam os estoques teciduais de energia, incluindo glicose, ácidos graxos
e aminoácidos. No paciente que realiza hemodiálise a condição de
desnutrição energéticoprotéica é derivada de uma redução tanto nas
reservas de tecido adiposo quanto de tecido muscular corporal, sendo
este último constituído por 60% de proteínas (OHKAWA et al., 2000;
SANTOS et al., 2004). Especialmente quando este procedimento é
realizado cronicamente, ocorre balanço negativo de proteínas e ener
gia com perda inevitável de aminoácidos (IKIZLER et al., 2002).

Um das ferramentas utilizadas para avaliação do estado nutricional
dos pacientes submetidos à hemodiálise é a antropometria. Entre ou
tros componentes do corpo, esta ferramenta pode inferir a massa mus
cular corporal (OHKAWA et al., 2000). As medidas antropométricas
mais comumente utilizadas para avaliação destes pacientes são índice
de massa corporal (IMC), prega cutânea tricipital (PCT) e circunfe
rência muscular de braço (CMB). É importante ressaltar que os estu
dos publicados apresentam, em sua maioria, os resultados de
pacientes sem diferença de gênero o que inviabiliza a análise visto
que as diferenças na composição corporal tanto sexo masculino quan
to feminino já são estabelecidas na literatura (CARVOUNIS; CAR
VOUNIS; HUNG, 1985; BATISTA; VIEIRA; AZEVEDO, 2004;
CABRAL; DINIZ; ARRUDA, 2005; SEGALL et al., 2009; SU
PASYNDH et al., 2009; STEFANELLI et al., 2010).

Apenas dois estudos consideraram na sua avaliação o gênero.
Cuppari et al. (1989) estudando 100 pacientes, do sexo masculino, de
vários serviços de hemodiálise encontraram que a medida que aumen
tava o tempo de hemodiálise menores eram os valores de CMB. Esses
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resultados demonstraram que quanto maior o tempo do procedimento
hemodialítico, maiores são as perdas das reservas musculares. Valen
zuela et al., (2003) avaliaram o perfil antropométrico de 105 homens e
a única análise referente ao sexo separadamente foi a adequação da
CMB que foi menor que no sexo feminino.

Diante do escasso número de trabalhos que avaliam separadamente
o perfil antropométrico de homens com doença renal crônica, e em
particular na cidade de Goiânia, o objetivo deste estudo foi traçar o
perfil antropométrico desses indivíduos e estabelecer relações com a
idade e tempo de terapia hemodialítica.
Sujeitos e métodos
Sujeitos

Este é um estudo descritivo, do tipo transversal. Todos os pacientes
com doença renal crônica (DRC), do sexo masculino, de duas clínicas
de hemodiálise (HD) da cidade de Goiânia foram convidados a parti
cipar do estudo (n=58). Destes, 36 pacientes aceitaram e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual cons
taram as informações necessárias à realização do estudo. Os critérios
de inclusão foram: idade superior a dezoito anos, tempo de hemodiá
lise superior a três meses, sem déficit cognitivo e que frequentavam o
serviço regularmente. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, aprovado sob protocolo nº
127/07. As informações como idade, tempo de hemodiálise e causas
da doença renal foram coletadas do prontuário.
Medidas antropométricas

As medidas antropométricas coletadas foram peso corporal (kg),
altura (m), prega cutânea tricipital – PCT – (mm) e circunferência de
braço – CB – (cm). Todas as medidas foram feitas na sessão interme
diária após realização do procedimento hemodialítico. Foram estima
dos: Índice de Massa Corpórea (IMC kg/m²), circunferência muscular
de braço (CMB  cm) e área muscular de braço (AMB – mm²). A es
tatura (m) foi mensurada por meio de estadiômetro (SECA) e o peso
realizado em balança antropométrica (PLENA). Para a realização
deste procedimento os pacientes permaneceram em posição ortostáti
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ca, pés descalços e unidos, com o corpo ereto e de costas para o esta
diômetro. Em seguida, executaram uma inspiração para compensar
um possível achatamento interdiscal que acontece durante o dia. Após
a coleta destas medidas foi aplicada a fórmula para cálculo do IMC
(massa corporal em kilogramas (kg) multiplicada pelo quadrado da
estatura) em metros. Os valores de referência de IMC foram os esta
belecidos pela OMS (1998). A prega cutânea tricipital (PCT) foi men
surada com adipômetro do tipo Lange®. A medida foi realizada na
linha mediana da parte posterior do membro superior relaxado, entre o
acrômio e o olecrano. A circunferência do braço (CB) foi medida com
fita inextensível, colocada sobreposta no braço direito, mantendoo
relaxado. A medida foi realizada no ponto médio entre o acrômio e o
olécrano. Para calcular a CMB e AMB foram utilizadas as seguintes
fórmulas: CMB = CB – π (PCT) e AMB= (CBPCT. π)2/4π (GIB
SON, 1990). Para comparar as medidas de PCT, CB, CMB e AMB
empregaramse os valores de referência adotados por Frisancho
(1981), considerando o percentil 50 para normalidade. Calculouse a
adequação da PCT, CB e CMB para o diagnóstico do nutricional con
forme critérios estabelecidos por Blackburn e Thornton (1979), para
pacientes hospitalizados.
Análise dos dados

O teste ShapiroWilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos
dados de cada variável. As variáveis independentes foram: idade e
tempo de hemodiálise e as variáveis dependentes foram peso, estatura,
PCT, CB, CMB, AMB e IMC. Os dados foram indicados nas tabelas
por meio de média e desvio padrão e a adequação dos dados antropo
métricos foi expressa em porcentagem. A associação entre o tempo de
hemodiálise (THD) e as variáveis IMC, PCT, CB, CMB e AMB foram
feitas por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Foi conside
rado nível de significância de 5%.
Resultados

Os resultados indicaram que a maioria dos pacientes teve como
causa da DRC: nefroesclerose hipertensiva (34%), nefropatia diabéti
ca (22%), glomerulonefrite crônica (25%) e outras (19%). A média de
idade, as medidas de composição corporal e o tempo de hemodiálise
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estão indicados na tabela 1. Quanto aos valores do IMC, 5% dos paci
entes apresentaram magreza grau I, 65% foram classificados como
eutróficos, 25% com préobesidade e 5% com obesidade grau I. As
medidas antropométricas PCT, CB, CMB, AMB foram semelhantes
nas três faixas etárias. A PCT entre os pacientes de 2039 anos de ida
de foi 14% maior do que os da faixa etária de 4059 anos e 16% maior
em relação aqueles ≥ 60 anos. Já, AMB indicou apenas um aumento
de 8,8% e 4,5% quando comparada com os outros dois grupos, res
pectivamente. O tempo de HD apresentou pequenas variações na mé
dia, mas, o desvio padrão foi elevado para ambos os grupos (tabela 1).
Tabela 1  Idade, tempo de HD e dados antropométricos doas pacientes submetidos
à hemodiálise.

IMC = índice de massa corporal; PCT = prega cutânea tricipital; CB = circunfe
rência de braço; CMB = circunferência muscular de braço; AMB = área muscular
de braço e THD = tempo de hemodiálise. Os dados estão indicados em média e
desvio padrão.

A classificação de Blackburn e Thornton (1979) foi utilizada para
avaliar a adequação das medidas antropométricas (tabela 2). O per
centual de eutrofia para adequação de PCT, CB, CMB foi 6%, 39%, e
22%, respectivamente. A obesidade atingiu 68% dos pacientes quando
analisada segundo a adequação da PCT. Já, a desnutrição foi maior
para adequação de CMB, indicando desnutrição leve em 34%, mode
rada em 22% e grave em 22% dos pacientes. Os valores médios para
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adequação dos dados antropométricos foram: 148,26 ± 63,27 mm pa
ra PCT, 89,90 ± 11,62 cm para CB e 82,00 ± 13,63 cm para CMB.
Tabela 2 Adequação dos dados antropométricos dos pacientes em hemodiálise.

PCT = prega cutânea tricipital; CB = circunferência de braço; CMB = circunferên
cia muscular de braço. A classificação sobrepeso e obesidade não são empregadas
para CMB. * Classificação de acordo com Blackburn e Thornton (1979). Os dados
estão indicados em porcentagem.

Ao realizar associações entre o tempo de hemodiálise e IMC, PCT,
CB, CMB e AMB, não foram observadas correlações fortes entre as
variáveis estudadas. A associação entre o tempo de HD e o IMC (r =
0,36; p = 0,03) e tempo de HD e PCT (r = 0,05; p = 0,98) foram fra
cas e negativas, porém, a primeira com significância estatística (figu
ras 1 a 5).

Figura 1  Associação entre o variável tempo de HD e IMC
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Figura 2  Associação entre o variável tempo de HD e PCT

Figura 3  Associação entre o variável tempo de HD e CB.
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Figura 4  Associação entre o variável tempo de HD e CMB

Figura 5  Associação entre o variável tempo de HD e AMB
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Discussão
Os valores médios do IMC para a população masculina deste estu

do permaneceram dentro dos valores previstos pela Organização
Mundial de Saúde e foram semelhantes aos estudos descritos na lite
ratura, mesmo com o número de pacientes variando consideravelmen
te em cada estudo (CARVOUNIS; CARVOUNIS; HUNG, 1986;
VALENZUELA et al. 2003; CABRAL; DINIZ; ARRUDA, 2005;
NIHI et al. 2010; VEGINE et al. 2011). Mas, quando análise foi feita
intragrupo, os valores de IMC apresentaram uma grande variabilida
de.

O número de pacientes (5%) com baixo peso, neste estudo, foi
menor que o observado por outros autores que encontram valores en
tre 11 e 29,8% (CABRAL; DINIZ; ARRUDA, 2005; FREITAS; VAZ;
FORNÉS, 2009; STEFANELLI et al. 2010). Quanto aos indivíduos
eutróficos, o índice foi maior que os encontrados na literatura para
populações com DRC (STEFANELLI et al. 2010; CALEGARI et al.
2011; SILVA et al. 2010), inclusive de Goiânia (FREITAS; VAZ;
FORNÉS, 2009). O total de indivíduos com préobesidade e obesida
de foi de 30%, menor que os valores encontrados em estudos realiza
dos com indivíduos adultos em hemodiálise de outras regiões do país
(BATISTA; VIEIRA; AZEVEDO, 2004; SILVA et al. 2010).

Algumas justificativas podem ser relatadas para explicar esta dife
rença. Primeiro, as mudanças na composição física que ocorrem com
o envelhecimento (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000). Se
gundo as diferenças regionais, socioeconômicas e por último os hábi
tos alimentares. Como a coleta de peso e estatura foi realizada logo
após a sessão intermediária, o IMC pôde ser utilizado para detectar a
desnutrição em pacientes sem o problema de retenção de líquido, que
acontece entre uma sessão e outra (SANTOS et al. 2006).

Para a composição corporal foram encontrados cinco estudos que
avaliaram homens separadamente. Um avaliou médias de PCT, CB e
CMB e indicou resultados semelhantes ao do presente estudo (CAR
VOUNIS; CARVOUNIS; HUNG, 1986). Os outros avaliaram os pa
cientes na totalidade, sem separação de gêneros, e indicaram valores
médios para PCT inferiores, CB e CMB semelhantes aos encontrados
em nosso estudo (CUPPARI et al. 2004; SUPASYNDH et al. 2009;
STEFANELLI et al. 2010; YELKEN et al. 2010).
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Quando comparada a classificação do estado nutricional pelo índi
ce de adequação, conforme proposto por Blackburn e Thornton (1979),
dois estudos que avaliaram a adequação para PCT apresentaram valo
res inferiores, enquanto, outro, realizado por Silva et al. (2010) com 42
pacientes, mostrou um adequação bem superior (168,00 ± 77,40)
(VALENZUELA et al. 2003; VEGINE et al. 2011).

Valores para adequação da PCT acima de 120% identificaram índi
ces de préobesidade e obesidade, perfazendo um total de 74%. Da
mesma forma o índice de adequação para CMB indicou que a massa
muscular dos pacientes avaliados, foi semelhante aos resultados des
critos na literatura, com o grau de desnutrição alcançando 49%. Fato
este que pode ser explicado pelo catabolismo proteico decorrente da
própria doença e do tratamento que é por si altamente catabólico
(BISTRIAN et al., 1999).

Como a hemodiálise é um procedimento catabólico e a perda de
massa muscular, invariavelmente acontece, podese pensar que com o
aumento do tempo de tratamento ocorra redução nas medidas de com
posição corporal. Os resultados de associação entre IMC e o tempo de
HD confirmam esta hipótese. E ainda, confirmam os resultados do es
tudo de Stefanelli et al. (2010) que encontraram correlação fraca e ne
gativa, mas, significante (r =  0,17 e p = 0,04) entre IMC e tempo de
HD. Mas, para a PCT esta relação foi negativa, mas, não teve signifi
cância estatística. Alguns estudos mostraram correlações negativas
entre tempo de hemodiálise, CB e CMB, fato que não ocorreu nessa
população (figuras 3 e 4) (CUPPARI et al. 1989; STEFANELLI et al.
2010).

A partir da avaliação do estado nutricional da população deste es
tudo, realizada por meio das medidas antropométricas, podese con
cluir que a maioria dos pacientes estava eutrófica, quando
classificados de acordo com o IMC. No diagnóstico nutricional reali
zado pela adequação da PCT e CMB foi observado que 74% apresen
tavam excesso de tecido adiposo e 49% com perda de tecido muscular.
Quando consideradas as associações entre o tempo de HD e as variá
veis antropométricas, concluise que há comprometimento do estado
nutricional da população masculina estudada. Sabemos que além da
antropometria o consumo alimentar, parâmetros hematológicos e bi
oquímicos tem papel fundamental na caracterização destes pacientes,
visto que sua evolução ou manutenção clínica depende, consideravel
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mente, do estado nutricional. Por isso, a necessidade de diagnóstico
nutricional e uma adequada intervenção nestes pacientes.
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