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RESUMO

A desnutrição em pacientes com cirrose hepática compensada varia entre 20 e 30% e em pacientes com a doença hepática descompensada esses 
números giram em torno de 60 a 100%. Uma das causas da desnutrição nesses pacientes é o consumo alimentar diminuído, causado por 
sintomas da doença como, anorexia, náuseas e saciedade precoce, além das restrições alimentares prescritas. Sendo assim, é de grande 
importância a análise do consumo alimentar desses pacientes através de inquéritos alimentares. O objetivo desse estudo foi analisar 
quantitativamente a ingestão alimentar dos pacientes com cirrose hepática. Os pacientes recrutados eram assistidos no Serviço de Nutrição e de 
Hepatologia do Ambulatório Magalhães Neto, Salvador - BA. Foram incluídos pacientes com cirrose hepática de diferentes etiologias e em 
diferentes estágios da doença (Child A, B e C). Foi realizado o recordatório 24-horas (R-24h) para verificação do consumo alimentar atual. A 
ingestão de nutrientes foi avaliada pelo cálculo do R-24h no software Avanutri. Foram consideradas as recomendações pautadas nos Guidelines 
propostos pela European Society Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) e European Association of Study Liver (EASL). A oferta energética deve 
ser >30Kcal/Kg para pacientes eutróficos e >35kcal/kg para pacientes com DEP. Pacientes obesos tiveram suas necessidades energéticas 
calculadas a partir da oferta de 25Kcal/Kg Peso Ideal. O consumo protéico mínimo desejável é >1,2g/Kg Peso, independente do estado nutricional. 
Foram consideradas ideais as ofertas de carboidratos entre 45-65% do VET, de lipídeos entre 20-35% do VET e de fibras >20g/dia. Pacientes com 
retenção hídrica tiveram suas necessidades nutricionais calculadas a partir do peso seco. Foram avaliados 80 pacientes com média de idade 55,8 
¬± 13,9 anos, sendo 53 pacientes (66,25%) do sexo masculino. A ingestão crônica de álcool bem como a infecção viral foram as principais 
etiologias da doença hepática do grupo, representando 27,5% e 26,25%, respectivamente. Na análise das dietas foi constatado que a maioria dos 
entrevistados apresenta uma baixa ingestão energética (57,7%) e de proteínas (62,82%), em comparação as recomendações oficiais. A maior 
parcela dos pacientes apresentava ingestão proporcional de carboidratos (74,36%) e de lipídeos (66,67%) adequada porém com baixo consumo 
de fibras (66,67%). Esse estudo mostra que a maioria dos pacientes avaliados não consegue atingir suas necessidades nutricionais energético-
proteicas, o que pode comprometer seu estado nutricional e piorar sua condição clínica. Reforça-se, assim, a importância do acompanhamento e 
aconselhamento nutricional destes pacientes e a criação de estratégias para maior adesão as orientações nutricionais.
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