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Zibetti de Albuquerque² 

 
¹Pós graduanda, nível Especialização, Programa de Residência Multiprofissional 
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RESUMO 
 

Objetivo: verificar a situação nutricional de crianças e adolescentes de um 
programa de atendimento para FC, e investigar sua relação com as características 
alimentares desses pacientes. Métodos: estudo transversal, descritivo, realizado 
em um único centro, com dados prospectivos. Incluídos pacientes com com idade 
entre dois e 18 anos de idade. Foram coletados dados sociodemográficos, 
condição clínica, consumo alimentar e antropometria dos participantes. 
Resultados: Participaram deste estudo 23 crianças e adolescentes. Os resultados 
evidenciam déficit da adequação calórica, 87% (n= 20), e lipídica 95,7% (n= 22) 
dos participantes. A amostra foi heterogênea quanto a avaliação a partir da CB (p 
= 0,006), evidenciando maior frequência de déficits nutricionais, onde 52,1% (n = 
12) apresentavam desnutrição. Conlusão: a desnutrição ainda é uma 
complicação comum em crianças e adolescentes com FC, não obstante o 
aconselhamento dietético, e ainda, o consumo energético e lipídico adequado são 
um desafio. 
 

Palavras chave: Fibrose cística; índices antropométricos; consumo alimentar; 
crianças e adolescentes. 
 

 

 



  
  
   

 

ABSTRACT 

Objective: to verify the nutritional status of children and adolescents in a care 
program for CF, and to investigate their relation with the dietary characteristics of 
the patients. Methods: a cross-sectional, descriptive study conducted in a single 
center with prospective data. We included patients aged between two and 18 
years. Sociodemographic data, clinical condition, food consumption and 
anthropometry of the participants were collected. Results: 23 children and 
adolescents participated in this study. The results showed deficits in caloric 
adequacy, 87% (n = 20), and lipid 95.7% (n = 22) of the participants. A 
heterogeneous sample for an evaluation from CB (p = 0.006), evidencing a higher 
frequency of nutritional deficits, where 52.1% (n = 12) presented malnutrition. 
Conclusion: malnutrition is still a common complication in children and 
adolescents with CF, despite dietary advice, and adequate energy and lipid intake 
are a challenge. 
 

Keywords: Cystic fibrosis; anthropometric indices; food consumption; children and 
adolescents. 
 

 

 

 

 

 

 



       

 

INTRODUÇÃO 

 

 A fibrose cística (FC) é uma doença genética, autossômica recessiva, 

que afeta inúmeros órgãos como pulmão, pâncreas e glândulas sudoríparas 

(1). A doença é causada por mutações no cromossomo sete (7q31), o qual 

codifica a proteína reguladora de condutância transmembrana da FC (Cystic 

Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator-CFTR) (2). Os defeitos na 

CFTR resultam em alterações no transporte de sódio, cloreto, bicarbonato e 

água, levando à formação de secreções espessas que ocasionam obstrução 

respiratória crônica e infecções, além de insuficiência pancreática e prejuízo na 

absorção de nutrientes (3). 

A FC atinge cerca de 70 mil pessoas em todo mundo, sendo 1/3200 

nascidos vivos (4). A incidência da FC pode variar de acordo com as etnias, 

sendo 1/2.000 a 1/5.000 caucasianos nascidos vivos na Europa e nos Estados 

Unidos. No Brasil, a incidência estimada é de 1/9.500 nascimentos (5). De 

acordo com dados do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, no ano 

de 2014, 3511 pacientes haviam sido registrados no país como portadores de 

FC (6). 

Embora muitos órgãos sejam afetados em pacientes com FC, a função 

pulmonar e a desnutrição são os principais determinantes do prognóstico da 

doença (7). A desnutrição e restrição de crescimento são freqüentes e estão 

relacionadas com o comprometimento da função pulmonar em um círculo 

vicioso (8). No entanto, outros fatores interagem com a função pulmonar na FC, 

como defeitos genéticos básicos, colonização bacteriana, não adesão ao 

tratamento medicamentoso e fatores psicossociais (7). 

O agravamento nutricional na FC pode estar relacionado à elevação na 

taxa metabólica, que por sua vez culmina em aumento das necessidades 

nutricionais, aumento do gasto energético, redução da ingestão alimentar e má 

absorção intestinal (9). Assim, recomenda-se o consumo de dieta hipercalórica, 

com 110 a 200% da energia esperada para a população saudável, e 

hiperlipídica, com 35 a 40% de lipídeos do Valor Energético Total (9). 

Estudos atuais apontam para a importância da ingestão de proteína de 

alta qualidade e em quantidade adequada, além da avaliação da composição 

corporal e não somente do Índice de Massa Corporal (IMC) nos pacientes com 



       

 

FC, a fim de induzir o ganho de massa muscular e prevenir a obesidade central 

(10). 

 Em estudo identificou-se que 31% dos pacientes com FC apresentavam 

déficit nutricional, sendo que 14% desses estavam com déficit de massa 

muscular, porém com valores preservados de IMC, caracterizando redução da 

função pulmonar, perda mineral óssea, além de alta frequência de 

exacerbações pulmonares e hospitalizações (11). 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi verificar a situação nutricional 

de crianças e adolescentes de um programa de atendimento para FC, e 

investigar sua relação com as características alimentares desses pacientes. 

 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado em um único 

centro, com dados coletados prospectivamente. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Goiânia (GO), sob 

protocolo n° 1.822.198/2016. 

O estudo incluiu pacientes atendidos em ambulatório de FC, com idade 

entre dois e 18 anos de idade. Foram incluídos pacientes cujo diagnóstico 

havia sido baseado em critérios de consenso (9). Foram excluídosaqueles que 

não preencheram os critérios de inclusão, gestantes e aqueles que não 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de 

Assentimento. 

Foram registrados os seguintes dados: idade, sexo, idede de 

diagnóstico, condições clínicas, consumo alimentar e dados de antropometria 

dos participantes, por meio de formulário elaborado para coleta (ANEXO B). 

A avaliação antropométrica foi constituída Índice de Massa Corporal 

(IMC) e seu escore; avaliou-se ainda, a circunferência do braço (CB), 

circunferência muscular do braço (CMB) e suas respectivas adequações (12). 

A dobra cutânea triciptal (DCT) e dobra cutânea subescapular (DCS) foram 

somadas e avaliadas de acordo com o percentil (13, 14). Medidas realizadas 

conforme procedimentos padronizados. 



       

 

O consumo alimentar foi avaliado pelo recordatório alimentar habitual, 

onde as quantidades de alimentos relatadas foram convertidas em equivalentes 

a gramas ou mililitros. O valor quantitativo correspondente a energia, proteína e 

lipídio foram analisados de acordo com suas respectivas adequações, 

respeitanco a individualidade de cada participante. As adequações calóricas 

foram classificadas tendo como alvo 110%, adequações proteicas e lipídicas, 

20% e 35% respectivamente (9). 

Os dados foram submetidos à dupla digitação e as análises estatísticas 

foram realizadas no software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 21.0. Para a análise descritiva foram calculadas: frequências absoluta 

e relativa para as variáveis categóricas; média e desvio-padrão para as 

variáveis contínuas. Para a comparação entre o consumo alimentar e o perfil 

antropométrico dos participantes foi aplicado o teste Qui quadrado de Pearson 

com nível de significância de 5%. Quando houve associação, utilizou-se o 

resíduo ajustado ≥ 1,96. 

 

 

RESULTADOS 

 

No período entre Agosto e Novembro de 2017, 26 pacientes  foram 

convidados a participar do estudo. Destes, 3 foram excluídos por falta de 

conclusão diagnóstica de FC.  

A média de idade dos participantes foi de 1,8 ± 3,07 anos, sendo a 

maioria crianças, 60,86% (n= 14) e do sexo feminino, 69,6% (n= 16). O escore 

clínico de Shwachman Kulczyck, não foi calculado para 3 participantes por falta 

de dados. Entretanto, a média do escore, dentre os calculados, foi de 80 ± 15 

pontos.  

Em relação a adequação do consumo alimentar, os resultados 

evidenciam déficit da adequação calórica, 56,5% (n= 13), e lipídica 95,7% (n= 

22) dos participantes. Contudo, 88% (n= 20) apresentavam adequação do 

consumo proteico. Características clínicas dos pacientes incluídos no estudo 

seguem descritas na Tabela 1. 

 

 



       

 

Tabela 1. Características gerais dos pacientes incluídos no estudo (n=23). 

VARIÁVEL RESULTADO 

SEXO  
Masculino 7 (30,4) 
Feminino 16 (69,6) 

FAIXA ETÁRIA  
Menores de 5 anos 7 (30,43) 
5 a 10 anos 7 (30,43) 
Maiores de 10 anos 9 (39,14) 

RASTREAMENTO POSITIVO NO TESTE DO PEZINHO  
Sim 11 (47,8) 
Não 12 (52,2) 

IDADE DO DIAGNÓSTICO, ANOS 1,8 ± 3,07 

COLONIZAÇÃO BACTERIANA  
Pseudomonas aeruginosa 10 (43,47) 
Staphilococcus aereus 5 (21,73) 
Burkholderia cepacia 1 (4,34) 

TIPO DE MUTAÇÃO  
Homozigoto para F508del 5 (21,73) 
Heterozigoto para F508del 7 (30,43) 
Outras mutações/mutações não identificadas 11 (47,82) 

COMORBIDADES ASSOCIADAS  
Intolerância a lactose 1 (4,34) 
Asma 7 (30,43) 
Rinite 8 (34,78) 
Outras 1 (4,34) 

ÍLEO MECONIAL AO NASCER  
Sim 3 (13) 
Não 20 (87) 

ESCORE SHWACHMAN KULCZYCK  
Excelente 8 (34,8) 
Bom 7 (30,4) 
Leve 5 (21,7) 
Sem dados 3 (13) 

FUNCIONAMENTO INTESTINAL  
Diarreia 4 (17,4) 
Regular 17 (73,9) 
Obstipado 2 (8,7) 

ADEQUAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR  
Energia (≥ 110%) 3 (13) 
Proteína (≥ 20%) 20 (87) 
Lipídeo (≥ 35%) 1 (4,3) 

Valores expressos em forma de n (%) ou média ± desvio padrão. 
 
 
 
 
 



       

 

A Tabela 2 apresenta a comparação entre métodos de avaliação 

antropométrica aplicados nos pacientes supracitados. A avaliação a partir do 

indicador IMC/I evidencia 78,2% (n= 18) de eutrofia entre os participantes. 

Contudo, a amostra foi heterogênea quanto a avaliação a partir da CB (p = 

0,006), evidenciando maior frequência de déficits nutricionais, onde 52,1% (n = 

12) apresentavam desnutrição. Destaca-se ainda, a associação positiva e 

significativa (p = 0,01) entre o indicador IMC/I e SDCTS.  

A Tabela 3 mostra a comparação entre métodos de avaliação da 

composição corporal e adequação do consumo alimentar. A amostra foi 

homogênia quanto aos métodos de avaliação da composição corporal e o 

consumo calórico e protéico (p > 0,05). Entretanto, foram encontradas 

diferenças significativas quanto a essas variáveis e o consumo lipidico. A partir 

da análise dos dados infere-se que a adequação deste consumo se relaciona 

tanto com o aumento da CB (p= 0,01), quanto ao aumento da reserva de 

gordura corporal (p= 0,03). 

 



       

 

Tabela 2. Comparação entre os métodos de avaliação antropométrica aplicados nos pacientes do estudo (n=23). 

Variáveis 
CB CMB SDCTS 

<p10 p10-90 >p90 p <p10 p10-90 >p90 p <p10 p10-90 >p90 p 

IMC/I             
Escore Z < -2 3(13) 0(0) 0(0) 

0,006 
3(13) 0(0) 0(0) 

0,08 
2 (8,7)* 1(4,3) 0(0) 

0,01 Escore Z ≥ -2 9(39,1) 9(39,1) 0(0) 9(39,1) 9(39,1) 0(0) 2(8,7) 15(65,3)* 1(4,3) 
Escore Z > 1 0(0) 1(4,4) 1(4,4)* 0(0) 2(8,8) 0(0) 0(0) 0(0) 2(8,7)* 
IMC/I: Índice de Massa Corporal para idade. CB: Circunferência Braquial. CMB: Circunferência Muscular do Braço. SDCTS: Somatório das dobras cutâneas 
triciptal e subescapular. Teste Qui Quadrado de Pearson, com valor de significância onde p < 0,05. Valores expressos em forma de n (%). *Resíduo-padrão 
ajustado > 1,96 implica porcentagens significativamente diferentes. 
 
Tabela 3. Comparação entre métodos de avaliação da composição corporal e adequação do consumo alimentar dos pacientes do 

estudo (n=23). 

CB: Circunferência Braquial. CMB: Circunferência Muscular do Braço. SDCTS: Somatório das dobras cutâneas triciptal e subescapular. AD: Consumo 
Adequado. IN: Consumo Inadequado. Teste Qui Quadrado de Pearson, com valor de significância onde p < 0,05. Valores expressos em forma de n (%). 
*Resíduo-padrão ajustado > 1,96 implica porcentagens significativamente diferentes. 
 

Variáveis 
ENERGIA PROTEÍNA LIPÍDEO 

AD IN p AD IN p AD IN p 

CB          
<p10 3(13) 9(39,1) 

0,20 

11(47,8) 1(4,4) 

0,66 

0(0) 12(52,2) 

0,01 p10-90 0(0) 10(43,5) 8(34,7) 2(8,7) 0(0) 10(43,4) 
>p90 0(0) 1(4,4) 1(4,4) 0(0) 1(4,4)* 0(0) 

CMB          
<p10 3(13) 9(39,2) 

0,07 

10(43,5) 2(8,7) 

0,59 

0(0) 12(52,2) 

0,28 p10-90 0(0) 11(47,8) 10(43,5) 1(4,3) 1(4,4) 10(43,4) 
>p90 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

SDCTS          
<p10 1(4,4) 3(13) 

0,61 
4(17,4) 0(0) 

0,47 
0(0) 4(17,4) 

0,03 p10-90 2(8,9) 14(60,7) 13(56,6) 3(13) 0(0) 16(69,6) 
>p90 0(0) 3(13) 3(13) 0(0) 1(4,3)* 2(8,7) 



       

 

DISCUSSÃO 
 

 O presente estudo forneceu informações importantes acerca da 

prevalência de desnutrição em pacientes com FC, assim como, um 

comparativo entre métodos antropométricos utilizados na avaliação nutricional 

e avaliação da adequação do consumo alimentar dos participantes. Em 

primeiro lugar, destaca-se a sensibilidade da medida de CB quanto comparado 

ao indicador IMC/I, para a desnutrição nesses pacientes. Em segundo lugar, 

destaca-se a inadequação de energia e lipídio que ainda se faz um desafio no 

manejo nutricional da FC. 

 Diretrizes internacionais recomendam o uso do IMC como um indicador 

antropométrico para classificar o estado nutricional com a finalidade de 

melhorar o tratamento nutricional dos pacientes com FC, entretanto o uso de 

vários indicadores nutricionais adequados pode ser de grande importância para 

melhorar o tratamento individual de pacientes com FC na pratica clínica (9). 

O presente estudo destaca a sensibilidade da medida de CB para 

déficits nutricionais no paciente com FC, colaborando com os achados de 

CHAVES et al., que evidenciaram 37,8% dos pacientes com FC desnutridos, 

quando avaliados pela CB. A depleção de massa muscular é um importante 

marcador do estado nutricional e preditor de mobimortalidade. Nos pacientes 

com FC, o déficit de massa muscular correlaciona-se com a piora clínica do 

paciente (11). 

 Em estudo, CHAVES et al., evidenciaram que 50% da amostra estudada 

apresentavam adequação do estado nutricional, quando avaliado pelo índice 

IMC/I. Contudo, pacientes com IMC/I inadequado possuíam percentual de 

gordura corporal normal avaliados pela absorciometria de duplo feixe de 

energia emitida por raios-X (DXA), sugerindo assim depleção muscular nestes 

pacientes. Nesse sentido, os autores destacam a importância de outros 

parâmetros de avaliação, considerando a limitação do IMC para avaliação de 

compartimentos corporais (16). 

 Engelen et al., evidenciacaram que 14% da amostra estudada 

apresentavam depleção de massa muscular com valores preservados do índice 

IMC/I. Participantes que apresentavam redução da massa muscular cursavam 

com piora da função pulmonar independente do índice IMC/I (p<0,05) (11). 



       

 

 A depleção de massa muscular nos pacientes com FC poderia ser 

explicada pelo uso da proteína como fonte energética em resposta ao balanço 

energético negativo (15).  

O inadequado consumo calórico e lipídico foi observado neste estudo, 

sugerindo baixa adesão ao tratamento nutricional.  Conforme WOESTENENK 

et al., crianças e adolescentes com FC tiveram uma ingestão média de 88 a 

127% do valor médio estimado, estando abaixo ou no limiar mais baixo de 

adequação calórica. Além disso, os participantes apresentavam adequado 

consumo de proteína alimentar. Com relação ao consumo lipídico, os autores 

destacaram a adequação do consumo, contudo, ressaltaram o alto consumo de 

gordura saturada e seu risco potencial para doenças cardiovasculares (17).  

FILIGNO et al., 2017 em seu estudo, também observaram consumo 

calórico abaixo da recomendação mínima de 110% do valor energético diário 

em 55% dos estudados. Além disso, descreveram que as crianças consumiam 

35,3% da ingestão de energia diária de lipídeo, sendo esse o limiar mais baixo 

de ingestão recomendada. 

Neste sentido, verifica-se a importância do acompanhamento e da 

atenção multidisciplinar, considerando a complexidade da assistência ao 

paciente com FC. WEBWE et al., mostraram que crianças com FC 

acompanhadas em unidades de saúde com equipes multidisciplinares não 

apresentavam diferenças nos resultados clínicos e função pulmonar daquelas 

acompanhadas em centros de referência (19).  

O presente estudo tem potenciais limitações. A amostra de pacientes foi 

pequena e por se tratar de um estudo transversal, foi impossível estabelecer a 

sequência temporal dos fatores estudados e a desnutrição.  

Portanto, o presente estudo demonstrou que a desnutrição ainda é uma 

complicação comum em crianças e adolescentes com FC, não obstante o 

aconselhamento dietético, e ainda, o consumo energético e lipídico adequado 

são um desafio. A CB, dada sua sensibilidade para déficits nutricionais, 

destaca-se como medida de avaliação antropométrica de fácil aplicabilidade na 

FC. 

Desta forma, nossos achados contribuem para importância dos 

diferentes métodos de avaliação antropométrica, bem como, da importância da 

equipe multidisciplinar no acompanhamento de pacientes com FC. 
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ANEXO A - Submissão de manuscritos no periódico  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
 
 
 

ANEXO B - Formulário elaborado para coleta de dados. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG/EBSERH 

AMBULATÓRIO DE FIBROSE CÍSTICA 
QUESTIONÁRIO NUTRICIONAL 

BLOCO 1. IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA E DADOS MATERNOS 

1. Data: __/__/____ 

2. Entrevistador: 

3. Nome: 

4. Sexo: ( ) F  ( ) M                                       5. Data de nascimento: __/__/____ 

6. Idade:                                                         

8. Nome da mãe/responsável:                     

9. Idade materna:         10. Estado civil: ( )casada/união estável ( )viúva ( )solteira ( )separada 

11. Escolaridade da mãe/responsável: _____  
( ) analfabeta ( ) não freqüentou a escola, mas sabe ler e escrever  ( ) NS 

12. Ocupação da mãe: ( )Dona de Casa ( )Trabalha fora ( )Trabalho remunerado em casa 

13. Renda familiar:                                                 14. Telefone residencial/Celular: 

BLOCO 2. SAÚDE DA CRIANÇA 

15. A mãe realizou acompanhamento pré-natal: ( )Não ( )Sim 

16. Peso ao nascer:  

17. Fez teste do pezinho: ( )Não ( )Sim   

18. Teve rastreamento positivo para FC no teste do pezinho: ( )Não   ( )Sim 

19. Idade ao diagnóstico:                                    20. Tipo de mutação:  

DATA     

21. Colonização ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

22. Tipo     

23. Internações nos 
últimos 3 meses 

( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

24. Se sim, quantas? 
Motivo? 

    



       

 

25. Teve febre nos 
últimos 15 dias? 

( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

26. Teve tosse ou 
dificuldade pra respirar 
nos últimos 15 dias? 

( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

27. Comorbidades 
associadas? 

( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

28. Quais 
comorbidades? 

( ) DM ( ) 
Asma 

( ) Rinite  
( ) Intolerância 

à lactose ( ) 
Outras 

( ) DM ( ) 
Asma 

( ) Rinite  
( ) Intolerância 

à lactose ( ) 
Outras 

( ) DM ( ) Asma 
( ) Rinite  

( ) Intolerância 
à lactose ( ) 

Outras 

( ) DM ( ) Asma 
( ) Rinite  

( ) Intolerância 
à lactose ( ) 

Outras 

29. Exacerbação 
pulmonar (FUCHS et al., 
1994)? 

( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não  ( )Sim 

30.Funcionamento 
intestinal 

( ) Regular 
( ) Obstipado 
( ) Diarreia 

( ) Regular 
( ) Obstipado 
( ) Diarreia 

( ) Regular 
( ) Obstipado 
( ) Diarreia 

( ) Regular 
( ) Obstipado 
( ) Diarreia 

BLOCO 3. RECORDATÓRIO ALIMENTAR 

Data     

Energia     

Carboidratos     

Proteínas     

Lipídeos     

BLOCO 4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Data     
Nome     
Diluição     
Frequência     
Tempo de uso     
% do VET     
Proteína     

BLOCO 6. ANTROPOMETRIA 

Data     

Peso (kg)     

Altura (cm)     

IMC     

CB (cm)     

DCT (mm)     

DCS (mm)     

CMB (cm)     

P/I     

A/I     

P/E     

IMC/I     

% CB     

% CMB     



       

 

 
 


