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RESUMO 

O objetivo foi avaliar o perfil dietético dos pacientes hemodialitico. Foi utilizado um 

questionário de frequência alimentar como método, em 55 pacientes. Com os 

resultados verificou-se que os alimentos mais consumidos foram as carnes, 

produtos lácteos, verduras e legumes. As principais fontes de fósforo ingeridas 

foram as carnes, produtos lácteos e ovos e para as fontes de potássio foram 

verduras e legumes e frutas. Observou-se uma dificuldade dos pacientes em 

quantificar o que era ingerido. 

Palavras-chave: Hábitos alimentares. Renais. Hemodiálise. 

 

ABSTRACT 

The objective was to evaluate the dietary profile of hemodialytic patients. A food 

frequency questionnaire was used as in 55 patients. With the results it was verified 

that the foods most consumed were meats, dairy products, vegetables and 

vegetables. The main sources of phosphorus ingested were meats, dairy products 

and eggs and for potassium sources were vegetables and vegetables and fruits. 

Patients' difficulty in quantifying what was ingested was observed. 

Keywords: Eating habits. Renais. Hemodialysis. 

 

INTRODUÇÃO 

Os rins são órgãos de extrema importância que auxilia na homeostase do corpo 

humano (SANTOS, 2014). 

No momento em que este deixa de exercer suas funções e ocorre a perda lenta, 

progressiva e irreversível dos rins, percebe-se a Doença Renal Crônica (DRC), 

que vem expandindo a ocorrência na população (SBN, 2012).  

Quando o paciente é diagnosticado com a DRC, logo é iniciada a terapia renal 

substitutiva (TRS). Sendo que a hemodiálise (HD) é mais comum entre elas 

(ALVARES, 2013). 



Na ocasião em que o indivíduo é submetido a HD, existe um grande desafio de 

adaptar ao novo estilo de vida, que vai desde do uso contínuo de medicamentos 

até mudanças nos hábitos alimentares (LOPES, 2014).  

Em paralelo com os procedimentos da HD, deve existir o cuidado redobrado com 

os alimentos ingeridos e seguir as recomendações nutricionais. Quando essas 

orientações não são seguidas, o quadro clinico da patologia pode agravar 

(DOBNER, 2014).  

Dessa forma, uma dieta adequada e equilibrada para pacientes renais crônicos, 

pode promover a melhora do estado nutricional do indivíduo, contribuindo assim 

para a queda das taxas de morbidade e mortalidade (PEREIRA, 2012). 

Nesse sentido, os hábitos alimentares desses pacientes contam de forma 

significativa para o seu tratamento, podendo contribuir positivamente e 

negativamente, pois quando as orientações alimentares são seguidas, eles não 

terão o excesso e nem a carência de nutrientes. Devido a isto, a importância de 

avaliar o perfil dietético dessa população, pois a alimentação do indivíduo esta 

inter-relacionada com o seu tratamento. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar o perfil dietético dos pacientes renais crônicos de Ivaiporã-PR; Avaliar a 

ingestão hídrica dos pacientes; Analisar a variedade dos alimentos consumidos; 

Identificar a frequência dos alimentos consumidos que são fonte de fósforo e 

potássio.  

 

MÉTODO 

O estudo é de caráter descritivo pois aplicou-se um questionário para obtenção de 

dados para avaliar a frequência alimentar. Porém também é de natureza 

quantitativa, pois os resultados geraram dados numéricos que foram distribuídos 

em gráficos e tabelas (FONTELLES, 2009). 

Está presente pesquisa foi realizada com 55 pacientes renais crônicos que 

frequentam o hospital do rim em Ivaiporã-PR. Foram incluídos na pesquisa 

pacientes adultos, com idade de 20 a 85 anos de ambos os sexos que realizavam 

o tratamento de hemodiálise há pelo menos 6 meses, que aceitaram participar do 

estudo por intermédio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido e foram 



excluídos os indivíduos com problemas cognitivos, limitações físicas, transtornos 

psiquiátricos, anúricos (pacientes que não urinam), que possuíam doenças que 

interfira a absorção intestinal e mulheres grávidas. 

A coleta de dados foi realizada na sala de hemodiálise, localizada dentro do 

hospital, onde todos os pacientes que aceitaram a participar da pesquisa estavam 

no local para realizar o tratamento de HD e serem entrevistados individualmente, 

foi realizada no mês de julho e durou 2 dias a coleta. Os dados foram tabulados 

em planilhas do programa Microsoft Excel® 2010. 

Para analisar os hábitos alimentares, foi aplicado um questionário de frequência 

alimentar da Sociedade Brasileira de Nefrologia, contendo 12 perguntas, nas 

quais 05 eram para identificar o entrevistado (dados pessoais), 03 em relação ao 

tratamento e da patologia, 02 sobre a ingestão hídrica e 1 tabela de frequência 

alimentar contendo 13 tipos de alimentos, onde era questionado a frequência de 

consumo de cada alimento, sendo diário, semanal, quinzenal, mensal ou nunca. 

A participação dos pacientes foi voluntaria, todos foram esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo, assim como seus benefícios, também foi dado total liberdade 

para desistirem do estudo a qualquer momento. Antes da coleta de dados foi 

aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), para assinatura. 

Esta pesquisa foi desenvolvida após a aprovação do comitê de ética da FAP-

CETI-FAP, sob o número CAAE: 68143917.2.0000.5216, conforme a resolução 

466/2012 que regulamenta pesquisas com seres humanos. 

 

RESULTADOS 

A pesquisa demostrou que 55,54% (n=30) dos pacientes eram do sexo masculino 

e 45,45% (n=25) eram do sexo feminino. E 78% (n=43) desses indivíduos 

apresentaram idade superior de 50 anos. 

Em relação ao tempo de hemodiálise, houve maior percentual de 36% (n=20) dos 

pacientes que estavam em tratamento de 6 a 12 meses incompletos. 

E ao se analisar a ingestão hídrica, relatada pelos entrevistados observou-se que 

grande parte da amostra (33%) (n=18) ingere de 400 a 600mL de água 

diariamente sem contar os outros tipos de líquidos. 



Quando refere-se a alimentos que agregam mais valor nutricional, encontrou-se 

um predomínio nas carnes, sendo 55% (n=30), seguido dos produtos lácteos 49% 

(n=27) empatando com verduras e legumes e os ovos com 14% (n=8). 

A prevalência diária em relação aos alimentos que são fontes de fósforo deu-se 

para as carnes 55% (n=30), produtos lácteos 49% (n=27) e ovo 14% (n=8) visto 

que os alimentos proteicos em sua maioria são ricos em fósforo. E em relação as 

fontes de potássio, destaca-se o predomínio diário nas verduras e legumes 49% 

(n=27) frutas 33% (n=18) e por último nas oleaginosas 4% (n=2). 

 

CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos, conclui-se que o perfil dietético dos pacientes 

entrevistados está adequado e possui uma boa variedade, e que, embora com 

inúmeras restrições, devido a patologia que lhes acomete, eles conseguem fazer 

a ingestão de alimentos os quais são benéficos para a saúde como um todo, 

desde que não seja em excesso devido a DRC e evitam o consumo daqueles que 

são prejudiciais e não agregam valor nutricional. 

Quanto a ingestão hídrica, verificou-se um elevado consumo, uma vez que, os 

pacientes não consideram a água oriunda dos alimentos e sim, somente a água 

ingerida. Dessa forma, ultrapassam o que é recomendado. 

Em relação a frequência diária dos alimentos fontes de fósforo, houve a 

predominância para as carnes, produtos lácteos e ovos, e quanto ao potássio 

observou-se a prevalência nas verduras, legumes e frutas. Pois esses alimentos 

são comuns no cotidiano e o seu consumo é habitual na população brasileira. 

Entretanto, observou-se uma grande dificuldade por parte dos indivíduos em 

quantificar o que é consumido, bem como o que devem ser evitados, pois ao 

iniciarem o tratamento, lhes é dado um panfleto com algumas recomendações e 

eles passam por uma integração em grupo, onde um psicólogo e um nutricionista 

lhes orientam, entretanto essas informações fornecidas pelo Hospital não visam 

quantidade mas apenas utiliza-se o termo consumir moderadamente ou evitar, 

sendo essas expressões muito relativas pois não são padronizadas.  

Dessa forma, sabendo-se do contato direto do nutricionista com o paciente, 

sugere-se que seja feito um trabalho ainda mais individualizado para que eles 

tenham a informação do quanto se pode consumir dos alimentos. Uma forma de 



faze-los entender essa quantidade, acrescentando as quantidades (seguindo à 

literatura) e transformando-as em medidas caseiras para aproximá-los das 

quantidades reais permitidas  

Sendo assim, o paciente terá uma maior clareza quanto a sua alimentação e se 

surgirem dúvidas ao longo do tempo, no acompanhamento individualizado, ele 

poderá sanar e ter uma resposta ainda melhor ao tratamento. 
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