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PREFÁCIO

Alimentação, nutrição, alimentos, nutrientes, dieta, comida, culinária...
Essas palavras utilizadas no dia-a-dia, ora como sinônimos, ora reme-

tendo a diferentes conceitos, garante a sobrevivência do ser humano. Sem o 
ato de comer, a humanidade não mantém vida biológica, não faz descendên-
cia e pode ser extinta, sendo este interpretado como o ato vital. 

A importância da nutrição, caracterizada como a ciência dos alimentos, 
está relacionada com o processo saúde-doença em que a ação-interação e 
equilíbrio dos nutrientes necessários ao organismo determinam a significação 
da prevenção e cura de doenças.

A dietoterapia faz parte da ciência da nutrição, dedicando-se as dietas 
específicas para cada patologia, demonstrando a importância dos profissio-
nais da saúde em oferecer o cuidado nutricional direcionado ao indivíduo con-
forme a patologia que o mesmo apresenta.

Nesse contexto, exemplos de patologias que podem ser prevenidas 
ou tratáveis com intervenções dietéticas correspondem na composição des-
te livro: doenças hepáticas, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, 
doença celíaca, insuficiência renal, osteoporose.

Danielle Galdino de Souza
Especialista em Urgência e Emergência

Mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia



APRESENTAÇÃO

A presente produção deste livro foi originada da disciplina ‘Nutrição apli-
cada à enfermagem’ ministrada pela Professora Mestre Danielle Galdino de 
Souza, ao curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí 
– FACISA UNAÍ, situada no município do Estado de Minas Gerais, Brasil.

Os períodos 4º, 5º e 6º foram reunidos para compor o quadro de autores 
em cada capítulo, perfazendo um total de 6 capítulos com abordagens rela-
cionadas a dietoterapia aplicada às patologias. Cada capítulo corresponde em 
uma doença específica, no qual ao decorrer foram apresentadas as principais 
características fisiopatológicas, diagnóstico, tratamento e a dietoterapia vincu-
lada com a importância da atuação do enfermeiro no cuidado nutricional.

Este corresponde no segundo livro lançado pela Editora Inovar (Livro 
anterior publicado – Teorias de enfermagem: relevância para a prática profis-
sional na atualidade), demonstrando a importância de incentivar os acadêmi-
cos praticarem a escrita científica e difundirem o conhecimento científico por 
meio da publicação. Visto que, os trabalhos acadêmicos não podem simples-
mente ficarem guardados na gaveta, merecem ser apresentados a comunida-
de e sociedade do país.

Esperamos que este livro possa contribuir para o enriquecimento do co-
nhecimento científico, compreendendo melhor sobre a importância da alimen-
tação adequada e entendimento sobre a dietoterapia aplicada às patologias.

Boa leitura! 
Danielle Galdino de Souza
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CAPÍTULO I

DOENÇAS HEPÁTICAS

Ana Clara Rodrigues e Silva
Edilaine Rodrigues Sousa 
Jeferson Alves de Moura 

Lorena Aparecida Silva Teodoro
Lucas Alves Maciel 

Mariana Alves da Silva
Milena Roberta da Silva

Schelyca Gabriela Scherer
Leandro Silva Menezes

(Autores)

O QUE É DOENÇA HEPÁTICA?

As doenças hepáticas ou hepatites que se dão no fígado, a maior glân-
dula do organismo, ficam localizado na parte superior do abdômen. O fígado 
possui reservas de ferro, vitaminas e sais minerais para nossa saúde, também 
produz a bile, que corresponde em um ácido que ajuda na digestão dos ali-
mentos, auxiliando na desintoxicação de produtos químicos e prejudiciais que 
ingerimos. 

TIPOS DE DOENÇAS HEPÁTICAS

o Hepatite: inflamação do fígado. Hepatites virais é uma infecção viral sis-
têmica onde a necrose e a inflamação das células hepáticas produzem 
alterações clinicas, bioquímicas e virais. Alguns exemplos são, a Hepatite 
B e Hepatite C. Poder ser alcóolica e autoimune, provocada pelo próprio 
sistema imunológico do paciente;

o Esteatose hepática: também é chamada de fígado gorduroso, ou seja, 
todas as situações que por algum motivo o fígado acumula gordura em 
excesso. As causas mais comuns delas são o excesso de ingestão de 



9

bebidas alcóolicas e a chamada esteato-hepatite que acompanha uma 
série de manifestações do metabolismo, como diabetes, pacientes com 
obesidade;

o Cirrose hepática: é a inflamação crônica do fígado que pode se formar 
em fibrose, cicatriz. O fígado começa a ficar duro, existe uma destruição 
total do fígado;

o Insuficiência Hepática aguda: acontece quando o fígado está quase 
todo comprometido, daí ele não conseguirá mais exercer sua função. A 
insuficiência aguda é marcada por ser muito rápida, bruta, maciça, ela é 
uma lesão que ocorre rapidamente destruindo o fígado;

o Insuficiência Hepática Crônica: é uma lesão no qual os sintomas po-
dem levar de meses ou anos para iniciarem o aparecimento, estando as-
sociada à cirrose, vírus da hepatite B e C e por alcoolismo a longo prazo.

SINTOMAS DE DOENÇAS HEPÁTICAS

Quando o fígado é acometido por qualquer doença ou patologia, apre-
senta sintomas bem parecidos por comprometerem as funções do órgão, sen-
do muito importante procurar assistência do profissional da saúde diante do 
aparecimento de sintomas que indique qualquer anormalidade. A icterícia, por 
exemplo, pode deixar as pessoas com um tom amarelado nos olhos e na pele, 
já a ascite causa um acúmulo de líquidos dentro da cavidade abdominal, co-
nhecido popularmente como barriga d’água. 

O sangramento digestivo e quadro súbito de vômitos hemorrágicos 
também podem ser sinais de doenças no fígado. Incluindo alteração de fun-
ções cerebrais básicas, que podem causar letargia, irritabilidade, dificuldade 
de concentração, redução do nível de consciência e coma. O surgimento de 
mamas nos homens, lesões vasculares conhecidas aranhas vasculares, pode 
levar o indivíduo a ter dor ou inchaço na parte superior direita do abdômen, 
abaixo das costelas.

Porém, antes de apresentar os sintomas descritos acima, o organismo 
manifesta sinais que deve serem observados e requerem atenção, como cocei-
ra no corpo, cansaço ou desânimo, enjoos após as refeições, tontura, cefaleia, 
febre, sudorese intensa, dificuldade de concentração, vermelhidão na palma da 
mão e aparecimento de manchas roxas na pele, fezes mais claras, sangramen-
tos nasais, sangramento anormal após traumas de pequena intensidade, boca 
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seca, gosto amargo na boca, constipação ou diarreia, ganho ou perda de peso 
excessivo e sem motivo.

DIETOTERAPIA APLICADA ÀS DOENÇAS 
HEPÁTICAS

No século XVIII e início do XIX, buscavam entender a originalidade dos 
processos nutricionais. Fazendo uma análise a partir da química, buscavam 
entender o percurso do carbono, hidrogênio e nitrogênio, que são elementos 
principais na formação da matéria, no organismo. Nesse período, cientistas 
entenderam que através a queima dos nutrientes acima mencionados por inte-
ração com oxigênio, resultava se em calor.

 No final do século XVIII, o nitrogênio ficou conhecido como o componen-
te característico da substância animal, e passou a ser chamado de “azote” no 
meio científico. Na época eles acreditavam que esse nutriente reparava perdas 
que organismo sofria e lhe garantia material de funcionamento. No século XIX, 
em Portugal, teve-se um dos primeiros registros da formulação e publicação de 
12 tabelas de porção alimentar diária, que foram destinadas para marinheiros.

O termo ‘Dietoterapia’ significa o tratamento do paciente por meio da 
dieta alimentar, cuja finalidade, é ofertar os nutrientes ideais, de acordo com 
a condição do paciente e com o que seu corpo precisa. A mesma, possui três 
tipos: dieta de rotina, terapêutica e especiais para exames.

Em meados de 2005, estudiosos decidiram fazer uma pesquisa no qual 
havia 160 pacientes com obesidade grave que se submeteram a uma cirurgia 
bariátrica, neste estudo realizado de 160 pacientes, 18 deles apresentaram 
ingestão de bebida alcoólica, porém apenas um deles foi diagnosticado como 
Hepatite B; no qual foi constatado que a Doença hepática gordurosa não al-
coólica (DHGNA) acontecia em pacientes obesos, com diabetes e hepáticos.

A DHGNA consiste no acúmulo de gordura no fígado em especifico pes-
soas que não fazem ingestão de álcool. As causas da DHGNA são desco-
nhecidas, porém os índices são de maior porcentagem para pacientes que 
apresentam obesidade, diabetes, colesterol alto, faz o uso continuo de medi-
camentos para tratamento cardíaco ou câncer, e que passaram pelo processo 
de desnutrição.
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IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA DIETOTERA-
PIA APLICADA À DOENÇAS HEPÁTICAS

Os enfermeiros devem possuir pensamento crítico para ofertar diagnós-
tico com acurácia, identificar também, resultados de pacientes que são sen-
síveis à enfermagem e fazer uma seleção de intervenções de enfermagem 
específicas para obter os resultados desejados.

A dietoterapia requer dos profissionais de enfermagem uma atenção vol-
tada aos portadores de doenças hepáticas, para um tratamento e alimentação 
qualificado a fim da melhoria do quadro de clínico do paciente.

O enfermeiro exerce um papel importante onde pode estar avaliando e 
desenvolvendo um planejamento de cuidado afim de um resultado satisfatório. 
É importante o enfermeiro investigar como pode ter desencadeado a doença 
buscando informações de como é a alimentação do paciente, como é rotina, 
o estado de saúde de sua família entre outros e assim o profissional de saúde 
pode estar analisando para um possível diagnóstico.

O paciente no âmbito hospitalar deve receber devidos cuidados de acordo 
com seu quadro clínico. O profissional de saúde deve estar atento aos procedimen-
tos que serão feitos, quanto à administração de medicamentos, monitoramentos e 
também é de grande importância conversa com a família para dar suporte para o 
paciente, ajudando-o a conseguir passar pelas fases mais difíceis da doença. 

Então, é de grande importância a enfermagem adquirir conhecimento 
na dietoterapia explicando a necessidades da dieta e como ela é feita e os 
nutrientes necessário para se alimentar para que o paciente tenha uma boa 
qualidade de vida.

O tratamento das doenças hepáticas pode ser feito através de medica-
mentos, mas com apenas uma mudança de rotina e alimentação se pode tratar 
casos mais leves, mas pode ser necessário até mesmo cirurgia em alguns 
casos mais complexos. 

Quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil será o tratamento por conta 
que a maioria das doenças hepáticas quando descobertas no início, podem 
evitar maiores complicações, por isso é necessário estar atento aos sintomas. 
Cada diagnóstico exigirá um tratamento diferente. Um bom diagnóstico incluirá 
exames de imagem como ultrassonografias e ressonâncias, exames laborato-
riais e biópsia, quando necessário.

A avaliação de enfermagem encontra indicadores clínicos para o diag-
nóstico de enfermagem, os quais apresentam indícios que levam a identificar e 
implementar intervenções.
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Para um paciente com doença hepática, por exemplo, uma dieta hipo-
gordurosa, seria a ideal. Para elaborar esse tipo de dieta, é necessário escutar 
o paciente; saber seus horários e hábitos de alimentação, para que possa sa-
ber como e onde corrigi-los; calcular a quantidade certa dos alimentos; inserir 
todos os grupos de alimentos, importante deixar de fora os ricos em gordura; 
utilizar ferramentas que auxiliam a criar a melhor dieta, de acordo com as ne-
cessidades do seu paciente, como softwares ou livros; e por último, mas não 
menos importante, estabelecer um cardápio semanal equilibrado e não esque-
cer de combinar os alimentos para uma dieta completa.

Todos esses passos, vão ajudar a criar a dietoterapia ideal para o pa-
ciente, mas é importante se atentar aos exames e ao estado atual do paciente, 
assim como a realidade dele e os alimentos que são acessíveis aos mesmos.
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CAPÍTULO II

DIABETES MELLITUS

Flávia Eduarda Silva Faria
Marcela Lopes Moreira

Letícia Cardoso de Oliveira Andrade
Palloma Godinho Teixeira

Ana Carolina Corrêa de Andrade
Daniele de Jesus Pimenta

Leandro Silva Menezes
(Autores)

O QUE É DIABETES MELLITUS?

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível 
(DCNT), sendo considerada uma epidemia mundial devido a sua gradativa 
incidência. Dessa forma, os serviços de saúde realizam acompanhamento e 
atendimento integral aos portadores dessa comorbidade.

A DM pode ser classificada em:

o Diabetes mellitus tipo 1 (DMT1): é uma condição onde o pâncreas do pacien-
te produz pouca ou nenhuma insulina, devido a destruição das células beta 
pancreáticas das ilhotas de Langerhans. Esse evento faz com que ocorra ex-
cesso de glicose na corrente sanguínea;

o Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2): ocorre resistência à insulina, evento este 
no qual corresponde em as células não responderem a insulina, dificultando a 
entrada da glicose e levando seu acúmulo na corrente sanguínea.

o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): é determinado conforme qualquer grau 
de intolerância a carboidratos, em decorrência a hiperglicemia com gravidade 
variável, conforme início ou no decurso da gestação.

A população acometida por essa comorbidade tende a seguir uma dieta 
específica, a qual restringe o uso da sacarose, alimentos ricos em carboidra-
tos lipídios maléficos ao organismo. Necessariamente, é essencial dar ênfase 
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nos alimentos que são benéficos como frutas, verduras, feijão, abóbora, man-
dioca; além de ser indispensável a pratica de atividade física regularmente.

DIABETES MELLITUS TIPO I

Pode ser conhecida por três nomenclaturas populares, são elas: diabetes 
insulinodependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunomediado. Cerca 
de 5 a 10% dos acometidos por diabetes são atingidos por esta. Por se tratar 
de uma doença autoimune onde as células do pâncreas que são responsáveis 
por produzir insulina são destruídas pelo próprio organismo, esta destruição 
autoimune causa uma deficiência na produção de insulina.

Os indivíduos portadores de DMT1 são dependentes de doses diárias 
de insulina, na maior parte das vezes os próprios pacientes são capazes de 
realizar suas próprias aplicações. Podendo ocorrer em qualquer faixa etária. O 
tratamento é realizado com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e 
prática de atividades físicas. Tais ações tem como objetivo controlar os níveis 
de glicose no sangue.

A prática de atividade física deve ser iniciada de forma moderada e com 
o passar do tempo pode avançar, devendo ser feito sobre supervisão profissio-
nal. A prática de exercícios visa aumentar as taxas e atividades metabólicas do 
corpo do portador.

DIABETES MELLITUS TIPO II

Caracterizada pelo conjunto de duas condições que são a redução da 
produção de insulina e resistência à insulina. Também conhecida como Diabe-
tes não insulinodependente ou Diabetes do Adulto.

Corresponde cerca de 90% dos casos de pacientes acometidos pelo 
Diabetes no Brasil. A ocorrência de casos em jovens vem crescendo expressi-
vamente, este aumento está diretamente ligado ao novo estilo de vida, carac-
terizado pele sedentarismo uma alimentação rica em carboidratos e lipídeos, 
além de uma rotina bastante estressante. Apesar disto, a ocorrência é mais 
frequente em pessoas obesas e com mais de 40 anos de idade.

A DMT2 passa despercebida, em decorrência disso o diagnóstico acaba 
ocorrendo de forma tardia por ser assintomática. Este diagnóstico realizado de 
forma tardia tende a favorecer possíveis complicações no coração e cérebro 
por exemplo. 
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O tratamento pode variar de acordo com a gravidade do caso, em aco-
metimentos brandos pode ser realizado o controle com um plano alimentar 
individualizado e a prática de atividade física, já em casos mais graves o uso 
de insulinas (tratamento medicamentoso) pode se fazer necessário.

DIABETES GESTACIONAL

O Diabetes Gestacional ocorre quando durante o período da gestação a 
mulher passa a ter resistência à ação da insulina. Os estudiosos ainda tentam 
investigar a causa específica, porém uma das hipóteses mais consistes é de 
que se trata do aumento da circulação de hormônios. 

Quando diagnosticados, pode-se notar que os níveis de glicose no san-
gue estarão elevados, podendo o quadro reverter ou não após o parto. Apesar 
disso, as mulheres que geralmente desenvolvem o Diabetes Gestacional têm 
maior propensão a desenvolver o DMT2.

Os principais sintomas são: 

o Urinar de forma excessiva, este ato pode se tornar comum até mesmo durante 
o período do sono, fazendo com o que paciente acorde diversas vezes durante 
a noite para urinar;

o Sede excessiva;
o Aumento de apetite súbito;
o Perda de peso, mesmo quando o indivíduo se alimenta de forma correta ou até 

mesmo de forma exorbitante;
o Vista embaçada ou turva;
o Infecções recorrentes, principalmente infecções de pele.

DIETOTERAPIA APLICADA À DIABETES MELLITUS

A Alimentação é uma das principais formas não medicamentosas para con-
trolar o DM e manter uma boa qualidade de vida do paciente portador. O acompa-
nhamento nutricional de forma individualizada é de suma importância, pois cada 
cliente deve receber uma dieta que atenda às suas necessidades tanto física, 
quanto em relação ao seu gosto/paladar, afim de que não se torne algo incômodo. 

A dietoterapia tem como um dos seus pilares o conceito de que a ali-
mentação (refeições) seja fracionada ao decorrer de todo o dia. Este ato visa 
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evitar longos períodos de jejum, além disso a alimentação deve ter quantidades 
pequenas de lipídeos e carboidratos. 

O jejum, anteriormente indicado, é especialmente contraindicado para 
os portadores de Diabetes, eis que, ao passar o jejum e chegado o momento 
de se ingerir qualquer fonte de energia para manter o mínimo do corpo, haver-
-se-ia o temido “pico de insulina” e se levaria o paciente à hipoglicemia. O que, 
assim como a Diabetes, pode levar o sujeito à morte.

É de suma importância que o consumo de bebidas alcoólicas bem como 
alimentos ricos em sacarose seja evitado. As intervenções (medicamentosas 
e nutricional) quanto antes realizadas tem maior chances de evitar possíveis 
complicações futuras.

Diversos estudos e pesquisas apontam que dietoterapia nutricional é 
fundamental para a prevenção, tratamento e o melhor manejo possível da pa-
tologia. A seguir estão recomendações básicas que podem resultar em ganhos 
positivos ao portador de Diabetes.

Devem ser adotadas
(alimentação e hábitos)

Devem ser evitados
(alimentação e hábitos)

Fracione as refeições: realize três refeições 
principais (café da manhã, almoço e jantar), 
entre estas refeições faça pequenos lanches.

Evite longos períodos em jejum, estes po-
dem provocar crises hipoglicêmicas.

Dê preferência aos alimentos de origem in-
tegral como pães, biscoitos, massas e etc... 
Mesmo em suas formas integrais o consumo 
deve ocorrer de forma moderada.

Alimentos que são fontes de carboidratos 
(ex: batata, mandioca, massas...) devem 
ser evitados, assim como produtos produzi-
dos a partir de farinha branca.

Para o açúcar de mesa há diversos substi-
tutos e também adoçantes culinários (para o 
consumo deste um médico deve ser consul-
tado).

Reduza o consumo de açúcar, mel, doces 
de um modo geral, além de produtos indus-
trializados adoçados (ex: refrigerantes, su-
cos, iogurtes...).

Aumente o consumo de legumes e verduras.
Evite o consumo de suco de frutas proces-
sadas, pois nele há grande quantidade de 
frutas que por muitas vezes não pode ser 
mensurado.

O consumo de fibras é de grande impor-
tância, pois elas são capazes de diminuir o 
tempo de absorção dos carboidratos, cola-
borando para que os índices glicêmicos se 
mantenham dentro dos padrões.

O consumo diário de frutas é importante, 
porém exageros devem ser evitados pois 
elas também são fonte de carboidrato e po-
dem também elevar os índices glicêmicos.

Eleve a quantidade a ser consumida de gor-
duras boas como: azeite de oliva, abacate, 
castanhas, salmão e etc...

Os portadores de Diabetes têm risco cardio-
vascular elevado.

Bebidas alcoólicas só devem ser consumidas 
após liberação médica e também sempre 
acompanhada por alimentos, quando con-
sumida de forma isolada podem causar hi-
poglicemia.

Fonte: Autores (2021).
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A inclusão de uma alimentação saudável é um grande desafio durante o 
tratamento para muitos pacientes com diabetes mellitus, o novo estilo de vida 
é visto mais como uma proibição, dificultando então a inclusão do novo estilo 
de vida. 

É recomendado que o plano alimentar seja individualizado de acordo com 
a necessidade do paciente, levando também em consideração o diagnóstico, 
suas crenças e culturas e que o paciente já havia alguns hábitos alimentares, 
sendo assim incluir a dieta de pouco e pouco. A intenção é que o paciente não 
se sinta desafiado e que ele tenha motivação para buscar melhoria de vida.

IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA 
DIETOTERAPIA APLICADA À DIABETES MELLITUS

As ações dos profissionais de enfermagem diante da doença diabetes 
mellitus é de grande valia. Visto a importância do enfermeiro em oferecer orien-
tações, monitoração do paciente hospitalizado e do paciente do programa de 
educação nutricional, orientação de pacientes com insulinoterapia demons-
trando a aplicação, rodizio e armazenação do medicamento, orientação do 
automonitoramento e como manusear o equipamento, fiscalização quanto às 
consultas e participações de campanhas, interação com familiares para deixar 
claro a importância do autocuidado e de como lidar com queixas do paciente.

A equipe de enfermagem são os primeiros a ter contato com esses pa-
cientes, por isso podem planejar ações que visem melhorar sua qualidade de 
vida como auxiliar o paciente a conviver melhor com sua condição crônica, 
mostrar a importância e auxiliar os testes de glicemia, orientar o paciente a 
adquirir uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos, podendo 
reduzir as complicações dessa patologia. 
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CAPÍTULO III

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
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O QUE É HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA?

É popularmente conhecida como pressão alta, que é a elevação exer-
cida dentro dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias menores, que 
tem a função de irrigar todos os tecidos do organismo. Quando estão compro-
metidos, dificultam a irrigação, e, consequentemente, propicia o desconforto 
entre outros sintomas os quais podem agravar quando não intervidos. É uma 
doença assintomática, estando relacionada com o histórico familiar de caráter 
genético. 

A hipertensão ou hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença na 
qual a pressão sanguínea se eleva, empurrando as paredes das artérias, essa 
pressão, dependendo da sua intensidade, pode não apresentar sintomas de 
imediato. A pressão alta moderada pode variar de indivíduo para indivíduo. 

Para descobrir sua pressão ideal, é necessário medir ao menos uma 
semana seguida, de forma programada, mantendo-se atento a quaisquer al-
terações. Esses números geralmente vão estar próximos de 120 a 80. Para 
conseguir essa informação é necessário que essas medições sejam feitas por 
um profissional de saúde. Uma pressão considerada adequada é quando o 
valor da medição está na faixa de 12 por 8, ou 120 por 80 milímetros de mer-
cúrio (mmHg).
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O valor da medição pode variar de acordo com a idade do indivíduo, e 
pode aumentar de acordo com o avanço da idade. O fator idade também in-
fluencia no aumento do diagnóstico dessa doença, segundo informações de 
algumas pesquisas do IBGE, pessoas entre:

o 30 a 59 anos tem uma taxa de 17,8 % de pessoas hipertensas
o 60 a 64 anos tem uma taxa de 44,4% de pessoas hipertensas
o 65 a 74 anos tem uma taxa de 52,7% de pessoas hipertensas
o E de 75 anos em diante a taxa é de 55%

A pressão arterial é medida de acordo com os valores obtidos na me-
dição da pressão sistólica e diastólica. A pressão sistólica é a máxima, obtida 
quando o músculo cardíaco contrai bombeando sangue para o corpo, e a pres-
são diastólica é a mínima, quando os músculos estão em repouso liberando a 
passagem do sangue pelos vasos. A pressão arterial em indivíduos acima dos 
18 anos de idade é classificada em estágio 1, estágio 2 e estágio 3.

Geralmente, a elevação da PA só apresenta sinais quando já está em 
um nível acima do normal, dificultando a possibilidade de um diagnóstico pre-
coce, impossibilitando um tratamento sem o uso de medicamentos. Eles são 
manifestados de acordo com o organismo de cada indivíduo, não tendo um 
padrão específico, e podem alterar desde dores no peito, dores de cabeça 
forte, zumbido no ouvido, alterações oftalmológicas (visão turva ou dupla), 
dispneia, vertigem, e podendo também acarretar maiores consequências caso 
o indivíduo tenha outros diagnósticos de doenças, como diabetes.

O não tratamento dessa comorbidade pode causar danos mais sérios, 
provocando outras patologias no paciente hipertenso com elevação da pres-
são, como doenças cardíacas, acidente vascular encefálico (AVE) e derrame 
cerebral.

CAUSAS, SINTOMAS E DIAGNÓSTICO

A hipertensão é hereditária em 90% dos casos, os outros 10% uma mi-
noria desenvolve a pressão alta por outra doença relacionada, e os demais 
casos a doença e desenvolvida por diversos fatores de risco que estão ligados 
aos nossos hábitos diários, como o tabagismo, a obesidade, sedentarismo, 
consumo de bebidas alcoólicas em quantidades descontroladas, diagnóstico 
de diabetes mellitus, o consumo exagerado de sódio, a ingestão baixa de po-
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tássio, idade avançada, gênero (maior índice de hipertensão em indivíduos do 
sexo masculino), entre outros.

Há, ainda, condições como estresse e colesterol em níveis elevados que 
podem desencadear a hipertensão. É importante destacar, também, que a inci-
dência da doença aumenta com a idade. Consequentemente, idosos devem estar 
mais atentos e cuidadosos em relação à alimentação, principalmente, em busca 
da prevenção.

Silenciosa, a hipertensão apresenta sintomas apenas quando está em 
fase avançada. Os sinais incluem dores no peito e de cabeça, tonturas, zumbi-
do no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. 

O diagnóstico deve ser dado por um médico, ou um profissional da saú-
de, após aferir a pressão do paciente por alguns dias seguidos, e monitoramen-
to dos sintomas que o paciente vem se queixando. Esse monitoramento pode 
ser feito por um profissional de enfermagem, e o paciente deve estar relaxado, 
em repouso, porém somente um médico pode medicar um paciente com diag-
nóstico positivo.

DIETOTERAPIA APLICADA À HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

A hipertensão pode ser evitada e ou controlada com hábitos saudáveis 
como exercícios e uma boa alimentação. Uma alimentação correta pode evitar 
possíveis agravamentos em pacientes com a doença, e até mesmo evitar com 
que um indivíduo saudável adquira. 

A hipertensão não tem cura, porém existem tratamentos que controlam 
esse quadro, possibilitando ao paciente levar uma vida praticamente normal. 
Embora a maioria dos casos de hipertensão seja hereditário, pode ser evitada 
com hábitos alimentares saudáveis e prática de atividades físicas.

A dietoterapia é uma ciência fundamental para o auxílio da prevenção e con-
trole de enfermidades, buscando promover um consumo equilibrado de alimentos 
necessários para se manter o bom funcionamento do organismo. Sendo assim 
considerada principalmente por profissionais de nutrição, de suma importância e 
alta complexidade, é necessário conhecimento científico e colaboração de toda a 
equipe para que esse trabalho seja realizado com o máximo de precisão. 

A nutrição pode ser definida como a ingestão de nutrientes de acordo 
com as necessidades do corpo. Uma má nutrição reduz a imunidade deixando 
o indivíduo com maior facilidade em adquirir doenças, prejudicando também o 
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desenvolvimento físico e mental. Os nutrientes são substâncias encontradas 
nos alimentos, classificados como micronutrientes (vitaminas e minerais) e ma-
cronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos). A manutenção e as reações 
bioquímicas necessárias para o funcionamento do corpo são realizadas atra-
vés desses nutrientes.

A hipertensão arterial é uma doença muito comum, que acomete de 15 
a 20% da população brasileira adulta. A dietoterapia tem um papel muito im-
portante tanto para os pacientes portadores dessa enfermidade, quanto para 
indivíduos com histórico de hipertensão na família, já que ela é uma doença 
que na maioria das vezes é hereditária. 

Essa dieta pode ser usada para a prevenção em pacientes com gran-
des chances de adquirir a doença, sem a necessidade da administração de 
medicação controlada, somente mantendo uma dieta saudável, e com alguns 
cuidados como a baixa ingestão de sódio associada a atividades físicas re-
gulares. Nesse caso os pacientes que têm histórico familiar já devem tomar 
esses cuidados desde cedo, e manter um acompanhamento para monitorar 
seu estado atual.

Já no caso de pacientes com hipertensão, a dietoterapia é fundamental 
e necessária para a ajuda no controle da doença. A dieta desse paciente deve-
rá ser prescrita por um médico ou nutricionista de saúde, controlada de acordo 
com o grau da doença, e acompanhada por um profissional de enfermagem, 
para que possa ser trocada sempre que necessário. 

O consumo de sal para pacientes diabéticos é quase zero, entre outras 
recomendações como reduzir ou eliminar o consumo de álcool, pois o mesmo 
eleva a pressão arterial, evitar enlatados, conservas, embutidos e defumados, 
e em alguns casos pode ser indicado o aumento do consumo de potássio, que 
possui efeito anti-hipertensivo. A associação da dieta com atividades físicas 
frequente, é muito importante, pois o peso elevado tem uma correlação alta 
com o aumento da pressão arterial.

IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA DIETOTERAPIA 
APLICADA À HIPERTENSÃO ARTERIAL

A dietoterapia é uma ferramenta usada pelo profissional de saúde, prin-
cipalmente pelo nutricionista, para tratamento e prevenção de doenças. É a 
parte da ciência que se dedica a estudar dietas específicas para cada tipo de 
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enfermidade, oferecendo a quantidade necessária de nutrientes para cada pa-
ciente conforme suas necessidades. A dietoterapia consiste em buscar a saú-
de através de uma alimentação adequada, e a tratar pacientes com uma dieta 
específica pela sua patologia e também por todas as suas outras condições. 

A enfermagem desempenha um papel fundamental na dietoterapia, tanto 
quando o paciente vai ser tratado em uma unidade de saúde, ou em casa, por 
tanto é necessário que toda a equipe esteja habilitada e treinada para interagir 
diretamente com a equipe multidisciplinar. 

O papel do profissional de enfermagem na dietoterapia aplicada aos pa-
cientes não se limita somente aos indivíduos hospitalizados, também é dispo-
nibilizado o atendimento e apoio aos que estão em domicílio. A ESF (Estratégia 
Saúde da Família) conta com uma equipe multifuncional para o melhor atendi-
mento às necessidades da comunidade. 

O acompanhamento para uma alimentação balanceada é uma das cha-
ves usadas pelos profissionais de enfermagem para o controle de enfermidades 
nas comunidades, promovendo o programa ESF e fortalecendo a promoção da 
saúde. A dietoterapia pode ser o único modo de tratamento para algumas en-
fermidades agudas ou crônicas leves, como no caso de dietas com baixo teor 
energético que é utilizado no tratamento de obesidade inicial.

Há casos em que o paciente que é acometido pela falta de dentes mais 
que conseguem se alimentar normalmente pela boca desse modo, não neces-
sita ser hospitalizado, mas precisa de um tratamento dietoterápico para o con-
trole de peso, ou reposição de um nutriente e vitamina; nesse caso especifico 
os alimentos como frutas tem que ser moles para facilitar a deglutição. 

É muito comum o tratamento de reposição de vitaminas ser associado 
a uma dieta nutritiva e controlada para as necessidades desse paciente em 
particular. Nesses casos as dietas são prescritas individualmente, pois esse 
tratamento consiste em suprir o que o corpo não está conseguindo manter em 
quantidade necessária para o seu bom funcionamento, pois, muitos desses 
enfermos estão com um desequilíbrio e com variações na fisiologia como: febre, 
alto ou baixo valor de salinidade no corpo ou até um descontrole na sua glicose.

Existem alguns tipos de dietas hospitalares, e a mesma é administrada a 
cada paciente de acordo com suas necessidades e condições. Essa dieta varia 
de acordo com o tratamento do paciente, podendo ser desde o controle de uma 
doença crônica avançada, a um paciente em recuperação de procedimentos 
pós cirúrgicos, oferecendo ao organismo debilitado os nutrientes adequados e 
adaptado da melhor forma possível de acordo com as condições do paciente a 
fim de uma recuperação mais rápida. 
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Também há uma dieta específica para pacientes que vão se preparar 
para a realização de exames, essa dieta pode mudar de acordo com o que lhe 
foi solicitado pode consistir na ingestão de alimentos leves ou em jejum abso-
luto de até 8 dependendo do procedimento que será executado.

As dietas administradas aos pacientes hospitalizados são organizadas 
de acordo com as condições físicas do paciente no momento do tratamento, 
podendo ser uma dieta de consistência normal, branda, pastosa ou líquida, e o 
objetivo dessa conduta nutricional é para a normalização dos processos quími-
cas celulares de acordo com o déficit do paciente. Para que o plano alimentar 
de cada paciente seja adequado ao seu tratamento, é necessário que seja 
saudável e equilibrado, com calorias o suficiente para a manutenção do peso, 
além de proteínas, carboidratos, minerais, gorduras e vitaminas.

As dietas administradas em hospitais são acompanhadas de medica-
mentos, sendo cuidadosamente monitorados pela equipe de enfermagem, para 
observação de seus efeitos tanto positivos quanto negativos no tratamento do 
paciente, como possíveis alergias, náuseas, e até mesmo ineficiência em re-
lação ao resultado esperado, e para a manutenção de suas dosagens levando 
em consideração as queixas do paciente (a mudança na dosagem de medica-
ções somente pode ser alterada por um médico, o enfermeiro somente leva ao 
conhecimento do mesmo a compatibilidade ou incompatibilidade do paciente 
em relação ao tratamento escolhido), podendo ser alterada se necessário. 
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CAPÍTULO IV

DOENÇA CELÍACA
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O QUE É DOENÇA CELÍACA?

A doença celíaca (DC) é caracterizada como a doença do glúten, a qual o 
paciente desenvolve alergia aos alimentos que contêm a proteína. Os alimentos 
mais comuns de se encontrar a substância proteica, que são compostas por 
proteínas do tipo gliadina e glutenina, são em alimentos produzidos com farinha 
de trigo, cevada e centeio. As proteínas do glúten por serem mais resistentes às 
enzimas digestivas podem acarretar uma resposta imunológica aos pacientes 
predispostos a DC. 

É uma doença autoimune, cuja origem ainda não foi identificada por 
estudiosos. Com o diagnóstico da doença facilitado por meio de exames 
sorológicos, a doença se tornou a intolerância alimentar mais comum em todo 
mundo, mesmo ainda sendo tardio o diagnóstico, devido a falta de conhecimen-
to e instrução sobre a doença, sendo que os sintomas podem ser relacionados 
com diversas outras doenças.

A DC é uma patologia que está sendo considerada frequente entre a po-
pulação, crianças e adultos, em especial é mais comum em meninas de etnia 
branca, a DC sendo uma doença com pouco conhecimento aos profissionais 
de saúde, muitos não conseguem associar o melhor tratamento e cuidados a se 
passar para o paciente celíaco, pois a DC é uma intolerância permanente que o 
intestino delgado tem em relação ao glúten e tem como único tratamento a abs-
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tenção do glúten em sua alimentação diária, embora a patogenia se dê também 
por meio de herança genética.

A doença celíaca pode ser considerada uma doença hereditária cau-
sada pela sensibilidade a uma fração de gliadina do glúten, uma proteína en-
contrada no trigo; proteínas similares estão presentes na cevada e no centeio. 
A DC, também conhecida como sprue celíaco, enteropatia sensível ao glúten 
ou sprue não tropical, é uma doença autoimune que afeta o intestino delgado. 
Em um indivíduo geneticamente predisposto, células T sensíveis ao glúten são 
ativadas quando peptídeos e epítopos derivados do glúten são apresentados. 
A resposta inflamatória provoca a característica atrofia dos vilos da mucosa do 
intestino delgado. 

Deste modo, os indivíduos com predisposição para a DC, ao ingerir alimen-
tos com glúten acabam ativando mecanismos imunológicos/inflamatórios, que 
acabam por conduzir à atrofia das vilosidades, originando assim a mucosa lesiona-
da, com aspecto liso, diminuindo a área da superfície de absorção dos nutrientes.

DIAGNÓSTICO

A DC é diagnosticada através de alguma reclamação do indivíduo como 
uma simples diarreia ou formas mais agressivas, sentindo fortes dores abdomi-
nais. Após a entrevista do paciente deverá ser realizado exames físicos e pos-
teriormente exames sorológicos indicados para pessoas com predisposição 
genética em parentes de 1º grau ou alguma doença autoimune. Os anticorpos 
mais específicos para identificação são: Transglutaminase tecidual (TTG) IgA e 
IgG, Antiendomísio (EMA) IgA e IgG e Antigliadina 29 Deamidada (AGA-Deam) 
IgA e IgG, considerados os mais significativos. 

O diagnóstico da doença geralmente é complexo, devido a existência 
de diversas manifestações clínicas distintas, sendo importante ressaltar que a 
biópsia intestinal é necessária ainda que a sorologia seja positiva e o resultado 
será definido após uma correlação clínica.

RELAÇÕES COM OUTRAS DOENÇAS

As doenças celíacas são doenças consideradas genéticas, em indiví-
duos predispostos, sendo uma enteropatia crônica do intestino delgado, causa-
da pela exposição ao glúten. 
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O glúten por si só possui características inflamatórias e resistência a 
enzimas digestivas, causando o aumento da permeabilidade intestinal, (capa-
cidade de das membranas do trato intestinal de permitir o tráfego de diferentes 
macromoléculas), causando absorção de LPS, (lipopolissacarídeo), micro pep-
tídeos bacterianos e tóxicas, gerando uma inflamação sistêmica.

Por interferir na absorção dos nutrientes, acusada pela danificação das 
vilosidades, a doença celíaca gera desnutrição, independente do consumo de 
alimentos, enfraquecendo o corpo e acarretando uma série de doenças, por 
ser autoimune, seu tratamento se torna mais complexo e demorado, além da 
tendência de aparecimento de outras doenças autoimunes. Alguns exemplos 
de patologias associadas a Doença Celíaca: Dermatite herpetiforme, Doenças 
da tireoide, Lúpus eritematoso sistêmico e Diabetes tipo 1. 

DIETOTERAPIA APLICADA À DOENÇA CELÍACA

Ter uma alimentação saudável nos dias de hoje se torna algo muito ten-
tador devido a variedade de alimentos, mas ter essa alimentação saudável no 
nosso estilo de vida é algo muito necessário. Para facilitar nesse processo de 
mudança, podemos contar com o apoio de profissionais de saúde, onde eles 
podem auxiliar com alternativas, como por exemplo, dietas.

A DC é uma reação imunológica à ingestão de glúten, que é uma pro-
teína encontrada no trigo, na cevada e no centeio que são componentes en-
contrados em grande parte dos alimentos, como por exemplo, pão, massas, 
bolos, biscoitos, temperos, entre outros. Podem estar presentes também em 
medicamentos orais, pois podem estar em pílulas e comprimidos. 

Torna-se difícil inserir a dieta total sem glúten sendo que hoje em dia na 
culinária quase tudo se baseia em glúten, trigo, sem dizer a falta de recursos 
financeiros em seguir a dieta pois os alimentos são mais caros, tornando assim 
a mudança e o hábito alimentar dificultoso, onde muitos abandonam a dieta e 
voltam a hábitos errados trazendo assim malefícios a saúde.

A restrição do alimento de costume pode trazer também alguns transtor-
nos emocionais e também pessoais que acabam desencadeando problemas 
até no relacionamento familiar e um desenvolvimento de um quadro depressivo 
(depressão) que é bastante comum devido a mudança drástica no estilo alimen-
tar do paciente, por isso o apoio familiar diante ao diagnóstico é imprescindível.

A pessoa diagnosticada que retira o glúten usufruíram de uma vida sau-
dável, sem danos e os resultados de melhora não demora aparecer, sendo 
esse o único tratamento.
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Para manter uma dieta isenta de glúten se torna algo difícil, porém pos-
sível. Uma dieta isenta de glúten fica em torno de 44% mais caro do que o 
cotidiano. 

Diante dos alimentos permitidos para as pessoas que possuem a 
doença estão:

● Batata, arroz, milho, castanhas, farinha teff, quinoa, tapioca;
● Açúcar, mel, compotas, marmeladas, caseiras;
● carnes, pescados e ovos;
● leite simples, iogurtes naturais e aromas, queijos frescos.
● fermento biológico fresco e seco;
● néctares e sumos de frutas naturais;
● hortofrutícolas;
● leguminosas, noz, pinhão, amêndoa, avelã, sementes, linhaça de abó-

bora;
● Azeites e óleos vegetais.

E alimentos que não são permitidos estão:

● Farinhas e amidos de trigo, centeio, cevada, massas alimentícias;
● Pão, produtos de pastelaria e confeitaria, bolachas e biscoitos;
● iogurtes com cereais e queijo creme;
● farinheiro, alheiro;
● pizzas, lasanhas, canelones e raviólis;
● salgados;
● cerveja, malte e extrato de malte;
● cereais de pequeno-almoço.

E como sugestões de refeições de dietas sem o glúten:

● Café da manhã: pão sem glúten com manteiga e leite ou tapioca;
● Almoço: arroz com filé de frango e salada de alface, tomate e repolho 

roxo, temperado com azeite e vinagre;
● Lanche: vitamina de morango com amêndoas.
● Jantar: batata cozida com pescada e brócolis cozidos, temperados com 

vinagre e suco de limão.
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Não há um tratamento, medicamentos específicos ou procedimentos para 
tratar a DC, e a forma mais utilizada para prevenir e amenizar a doença são as 
dietas. 

É muito importante a dietoterapia na doença celíaca para que haja cura 
das lesões da mucosa intestinal e sua recuperação total.

A alimentação precisa ser bem compreendida, estudada pois ela inicia-
-se com a ajuda de profissionais (enfermeiros) que precisam ali dá o suporte 
necessário na prescrição da dieta e nas orientações, sendo que existe um con-
junto, o diagnóstico, a compra dos alimentos, a leitura dos rótulos e a isenção 
total do glúten e o preparo dos alimentos para o consumo.

IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA 
DIETOTERAPIA APLICADA À DOENÇA CELÍACA

A nutrição e as informações nutricionais possuem um papel valioso no 
tratamento da Doença Celíaca, pois a alimentação com a exclusão do glúten é 
a principal ferramenta para diminuir o risco à saúde desses pacientes.

O trigo está presente em vários alimentos que são consumidos diaria-
mente, dificultando assim a adesão a uma dieta diferente pelo paciente diagnos-
ticado com a doença, a intervenção de um nutricionista é de muito importante 
para o tratamento em situações como essa, pois é ele quem irá prescrever uma 
dieta adequada para uma boa alimentação sem glúten. 

Para os pacientes acometidos com a doença, a proteína do glúten é tóxica 
ao organismo, sendo que o corpo vai combater a proteína e tentar expulsá-la, 
causando inflamação da mucosa do intestino delgado, atrofiando e deformando 
as vilosidades intestinais, diminuindo assim a capacidade de absorção do órgão. 
A patologia se manifesta nos pacientes por meio de diarreia, fortes dores abdo-
minais, inchaço, excesso de gases, fadiga e outros. Sendo importante ressaltar 
que em muitos casos a doença não apresenta sintomas, podendo levar a um 
diagnóstico tardio e efeitos permanentes ao corpo.

Os indivíduos que desenvolvem a DC têm maior disposição a manifestar 
doenças cardiovasculares, doenças ósseas como a osteoporose, infertilidade, 
anemia e principalmente doenças nutricionais, devido a patologia atacar o sis-
tema do intestino delgado que é o principal órgão que atua na absorção dos 
nutrientes no organismo.  

O papel do enfermeiro diante desta doença é ajudar o paciente a identifi-
cá-la, para que este possa vir a aplicar uma dieta restrita de glúten ao seu dia a 
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dia, garantindo assim uma alimentação adaptada. Sendo assim, ao identificar a 
doença o enfermeiro deve orientar o paciente quanto às restrições alimentares e 
para que se atente aos ingredientes utilizados nos alimentos.

O Enfermeiro possui um papel fundamental para a condução do pacien-
te durante o seu tratamento, a assistência da enfermagem esclarece melhor a 
doença para quem a possui, auxiliando assim o entendimento sobre a alimen-
tação, amparando o paciente psicologicamente, fornecendo informações sobre 
os cuidados necessários quanto aos produtos consumidos norteando o paciente 
para os alimentos que ele pode ou não comer, contribuindo para esse paciente 
ter um bom convívio social apesar da sua restrição alimentar, dentre outros cui-
dados. A transmissão desse conhecimento é fundamental para a adesão nutri-
cional e dietética do celíaco.

Assim sendo, conclui-se que a Dietoterapia, indicada para auxiliar na intro-
dução de hábitos alimentares, adaptados à patologia do paciente, se referindo a 
Doença Celíaca é o tratamento mais eficaz, pois a reeducação alimentar desse 
paciente, juntamente com os benefícios da dieta, substituindo o trigo por outros 
alimentos com valores nutricionais semelhantes contribui para que o paciente 
portador da doença possa conviver com ela sem complicações e com uma vida 
saudável e nutritiva.
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O QUE É INSUFICIÊNCIA RENAL?

A insuficiência renal é perda progressiva da função renal nos níveis exó-
crino e endócrino. O sistema endócrino consiste em um grupo de glândulas e 
órgãos que regulam e regulam várias funções corporais por meio da produção 
e secreção de hormônios.

Hormônios são substâncias químicas que afetam o funcionamento de di-
ferentes partes do corpo e exócrino São substâncias que produzem secreções 
e as expulsam por canais ou dutos nos poros internos ou externos ao corpo.

O início da hemodiálise leva em consideração diversos fatores, como taxa 
de avaliação glomerular, hipercalemia ou hipervolemia. A hipocalemia é geral-
mente definida como um valor sérico de K inferior a 3,5 mEq/L, enquanto na 
hipercaliemia, esse nível excede 5 mEq/L (ou 5,5 para referência). Os distúrbios 
do potássio são comuns em hospitais, especialmente em pacientes gravemen-
te enfermos que requerem cuidados intensivos. A taxa de filtração glomerular 
(GFR) é usada para medir a função renal, sendo definida como a capacidade 
dos rins de remover substâncias do sangue.

A doença renal crônica é considerada um problema de saúde pública 
global, no entanto, deve-se mencionar os tipos de tratamento, atualmente dis-
poníveis como: diálise, hemodiálise e transplante renal. 
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O enfermeiro é responsável por promover as medidas profiláticas, exer-
cendo papel essencial no atendimento ambulatorial, hospitalar e domiciliar, além 
de participar do processo de dietoterapia, visa-se propiciar a educação em saú-
de acerca das doenças renais. 

Para pacientes com doença renal crônica, várias modalidades de diálise 
estão disponíveis, incluindo diálise peritoneal intermitente, diálise peritoneal no-
turna automatizada, diálise peritoneal móvel contínua (CAPD) e diálise artificial, 
sendo as duas últimas as mais populares.

Os procedimentos de hemodiálise são realizados em acesso venoso com 
alto fluxo sanguíneo. Além das complicações causadas pela insuficiência renal, 
como cardiomiopatia, doenças neurológicas, desnutrição e hipertensão, o tra-
tamento por hemodiálise contribui significativamente para a redução do desem-
penho físico.

O comprometimento físico está associado as limitações do tratamento 
de hemodiálise, depressão e outras alterações psicológicas e comportamentais 
associadas a esse hábito. Vale ressaltar que a desnutrição proteico-calórica é 
comumente encontrada em pacientes em hemodiálise e está relacionada ao 
aumento da morbidade.

FISIOPATOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA RENAL

A fisiopatologia da doença renal crônica (DRC) é um declínio gradual da 
função renal à medida que a unidade funcional do rim, o néfron, é danificada e 
destruída. As toxinas liberadas pelo metabolismo requerem que os pacientes 
sejam submetidos a algum tipo de tratamento para repor a função renal.

Os principais distúrbios que prejudicam a função renal incluem glomeru-
lonefrite crônica, anemia, hipertensão, doença renal obstrutiva crônica, diabe-
tes e distúrbios genéticos.

Em suma, a DRC é o resultado final de vários sinais e sintomas de 
disfunção renal para manter a homeostase interna do corpo e, uma vez esta-
belecida, requerer tratamento contínuo para substituir a função renal, que é a 
função renal. A DRC também é considerada uma condição insubstituível que 
atinge os jovens em idade produtiva e causa melhora rápida e progressiva, 
problemas médicos, sociais e econômicos.

Alterações na função renal podem ocorrer devido à desidratação, sepse ou 
lesão renal devido ao absenteísmo dessas instituições. Os sintomas de insuficiên-
cia renal aparecem quando os rins têm uma capacidade reduzida de filtragem.
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Os principais motivos são:

•	 Pouca urina;
•	 Urina com cor amarela escura e com cheiro forte e espuma;
•	 Cansaço frequente;
•	 Sensação de falta de ar;
•	 Dor na parte inferior das costas;
•	 Inchaço das pernas e pés;
•	 Pressão alta;
•	 Febre superior a 39ºC;
•	 Falta de apetite;
•	 Náuseas e vômitos;
•	 Cãibras frequentes;
•	 Tremor, principalmente nas mãos;
•	 Formigamento nas mãos e nos pés;
•	 Pequenos caroços na pele.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL

Os sintomas podem aparecer quando a doença está avançada. Portanto, 
é importante a realização de uma série de exames que permitam o diagnóstico 
precoce da insuficiência.

O exame utilizado é a dosagem sanguínea da ureia e da creatinina. A 
creatinina é o melhor marcador da função renal. Quando os rins começam a 
perder função, seus valores sanguíneos se elevam. Exames de urina também 
são úteis, pois é muito comum pacientes com doença renal apresentar Pro-
teinúria ou hematúria.

As análises laboratoriais também permitem detectar complicações da 
doença precocemente, como graus iniciais de anemia, alterações dos eletró-
litos (principalmente cálcio, fósforo e potássio), alterações do hormônio PTH 
(que controla a saúde dos ossos), dos valores de pH do sangue, etc.

A ultrassonografia dos rins também é um exame importante, pois ela 
mostra a morfologia renal, podendo indicar se os rins já têm sinais de atrofia. 
É importante ressaltar que uma ultrassonografia renal sem alterações de modo 
algum é suficiente para se descartar a hipótese de Insuficiência Renal, sem o 
valor da creatinina não se pode afirmar nada.



35

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DETALHADO

o Sangue: uréia, creatinina, bicarbonato, sódio, potássio, ácido úrico, cál-
cio e fósforo;

o Urina: sedimento urinário, sódio, creatinina, osmolaridade; 
o Imagem: ultrassonografia e tomografia computadorizada (tamanho, for-

ma, ecogenicidade, simetria e número de rins); 
o Biópsia renal: casos selecionados (causa desconhecida, evolução atípi-

ca e/ou prolongada, nefrite intersticial por drogas, necrose cortical, doen-
ça ateroembólica).

TRATAMENTO

O tratamento da insuficiência renal depende da gravidade e é feita por 
através da solução do obstáculo que está fazendo com que o rim não funcio-
ne corretamente, como uma obstrução nas artérias que levam o sangue para 
dentro do órgão. Alterações na dieta, além de tratamentos com medicamentos 
são capazes de ajudar o rim a voltar ao normal, nos casos de insuficiência 
renal aguda. 

A insuficiência renal crônica não tem cura e o paciente, junto ao seu mé-
dico, precisa encontrar alternativas de filtragem do sangue que o permitam viver 
uma vida normal, além do uso de medicamentos que facilitam a filtragem do san-
gue. Em casos mais graves utilizam o tratamento através da hemodiálise, em que 
um equipamento médico realiza a função do rim e filtra o sangue externamente. 

DIETOTERAPIA APLICADA À INSUFICIÊNCIA 
RENAL

A mudança nos hábitos alimentares é uma grande maneira de evitar a 
insuficiência renal, diminuindo sal e potássio. Alimentos saudáveis são de supra 
importância para o bom funcionamento dos ruins. Os medicamentos devem ser 
tomados apenas conforme recomendações médicas, não fumar e se apresentar 
alguma comorbidade como diabetes ou hipertensão os cuidados para preven-
ção devem ser ainda maiores. 
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A prevenção da doença renal passa obrigatoriamente pelos fatores de ris-
co, existem fatores de risco que podem ser evitados, pois não existe nenhum 
remédio milagroso que impeça alguma pessoa de desenvolver a insuficiência 
renal. Dentro destes fatores de risco existem os principais para serem evitados e 
trazer maiores benefícios para o corpo, além de prevenir a doença. Controlar a 
pressão arterial é um dos fatores mais importantes, pois quanto mais alta for sua 
pressão mais riscos existem. O controle dos níveis de glicose no sangue também 
é importante pois o diabetes é a principal causa da insuficiência renal crônica. 

Além disso, existem os cuidados básicos gerais que influenciam muito na 
prevenção desta e até de outras doenças fazendo exercícios físicos, ter uma 
dieta saudável, realizar exames de rotina para sempre ter controle do que está 
acontecendo no seu organismo, sempre mantendo um bom ritmo de vida com 
tudo balanceado.

No quadro abaixo, estão os 15 melhores alimentos com antioxidantes que 
podem ser incluídos na dieta para manter o rim saudável:

Rim Saudável
Repolho 1/2 chávena repolho verde = 6 mg de sódio, 60 mg de potássio, 9 mg de fósforo.
Couve-

-flor
1/2 chávena de couve-flor fervida = 9 mg de sódio, 88 mg de potássio, 20 mg 
de fósforo.

Alho 1 dente de alho = 1 mg de sódio, 12 mg de potássio, 4 mg de fósforo.
Cebolas 1/2 chávena de cebola = 3 mg de sódio, 116 mg de potássio, 3 mg de fósforo
Maçãs Uma maçã média com a pele = 0 de sódio, 158 mg de potássio, 10 mg de fósforo

Arandos 1/2 chávena de sumo de arando = 3 mg de sódio, 22 mg de potássio, 3 mg de 
fósforo

Mirtilos 1/2 chávena de mirtilos frescos = 4 mg de sódio, 65 mg de potássio, 7 mg de 
fósforo.

Framboe-
sas

As framboesas contêm um fitonutriente chamado ácido elágico, que ajuda a 
neutralizar os radicais livres no organismo para evitar danos às células.

Moran-
gos

1/2 chávena de morangos frescos (5 morangos médios)  = 1 mg de sódio, 120 
mg de potássio, 13 mg de fósforo.

Cerejas 1/2 chávena de cerejas frescas = 0 mg de sódio, 160 mg de potássio, 15 mg 
de fósforo.

Uvas 
verme-

lhas
1/2 chávena de uvas vermelhas = 1 mg de sódio, 88 mg de potássio, 4 mg de 
fósforo.

Clara de 
ovo

2 claras de ovo = 7 gramas de proteína, 110 mg de sódio, 108 mg de potássio, 
10 mg de fósforo.

Peixe 3 oz (cerca de 85 gr) salmão selvagem = 50 mg de sódio, 368 mg de potássio, 
274 mg de fósforo.

Azeite de 
azeitona

1 colher de sopa de óleo de oliva = menos de 1 mg de sódio, menos de 1 mg 
de potássio, 0 mg de fósforo.

Fonte: Autores (2021).
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ALIMENTOS QUE NÃO PODEM CONSUMIR

Alimentos ricos em 
potássio - EVITAR!

Abacate, banana-nanica, banana-prata, açaí, água de coco;
Figo, laranja, maracujá, melão, damasco, graviola, fruta-do-conde;
Tangerina, uva, mamão, goiaba, jaca, laranja-pera, maracujá;
Kiwi, feijão, chocolate, extrato de tomate.

Alimentos com muito 
sal 

(sódio) - EVITAR!

Temperos prontos;
Alimentos enlatados;
Sucos em pó;
Salames e embutidos;
Queijos, Manteiga ou Margarina com sal.

Alimentos ricos em 
fósforo - EVITAR!

Carnes processadas;
Refrigerantes e
Cerveja.

Fonte: Autores (2021).

IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA DIETOTERA-
PIA APLICADA A INSUFICIÊNCIA RENAL

Prevenção da insuficiência renal e a investigação com o intuito de detec-
tar a síndrome no início é de suma importância para o retardo e complicações 
dessa doença, dando ao indivíduo chances de uma recuperação renal, evitan-
do que ele seja direcionado para a terapia de substituição renal. 

Inicialmente é pertinente relatar que se encontra na Portaria nº 154 de 15 
de junho de 2004 a instituição de normas técnicas para promover de forma efi-
caz todo o funcionamento relacionado aos Serviços de Terapia Renal Substitu-
tiva, além de estabelecer normas para a organização desses estabelecimentos 
junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

É importante saber que o enfermeiro exerce o papel de oferecer assis-
tência ao paciente de forma integral, contemplando-o como um todo, criando 
uma relação mútua de confiança e de segurança entre paciente e enfermeiro, 
dando prioridade aos cuidados necessários ao seu tratamento. 

Para a obtenção de resultados satisfatórios, pode-se enunciar as seguin-
tes estratégias: confirmação do diagnóstico precocemente, imediato encami-
nhamento e estabelecimento de medidas que visem a redução ou cessação da 
evolução da doença. 

É fundamental haver empenho para colocar em prática as medidas 
sistemáticas e direcionadas de prevenção e controle das complicações advindas 
do tratamento e colaborar expressivamente para melhoria da qualidade de vida 
do portador. 



38

Prevenção é tratar e controlar os fatores de risco modificáveis: diabe-
tes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular e tabagis-
mo, cujo controle e tratamento necessitam estar conforme as normatizações e 
orientações do Ministério da Saúde, mas, em se tratando dos medicamentos, 
aconselha-se que o uso crônico de qualquer tipo de medicação deve ser fei-
to somente com orientação médica e precisasse ter cuidado específico com 
agentes, que apresentem efeito nefrotóxico   Esse profissional que trabalha 
com o cliente tem condições de acompanhar sua trajetória, sua evolução e 
refletir sobre os comportamentos e as soluções já por ele tentadas. 

Do mesmo modo, a constante proximidade enfermeiro-cliente permite 
ao enfermeiro uma melhor compreensão das necessidades educacionais, psi-
cossociais e econômicas de cada cliente, e faz dele o profissional de eleição 
para coordenar a atividade de construção de um bom plano de ensino.

A intervenção dietética não apenas visa o controle da sintomatologia 
urêmica e dos distúrbios hidroeletrolíticos, mas também atua em doenças cor-
relatas como o hiperparatireoidismo secundário, a desnutrição energética - 
proteica, nas várias alterações metabólicas. Alerta-se que os procedimentos 
dialíticos determinam condições que exigem orientações dietéticas específi-
cas para manter ou melhorar a condição nutricional dos clientes. 

O enfermeiro pode atuar orientando o cliente sobre a alimentação, mas 
também o encaminhando para o acompanhamento de nutricionista. A reco-
mendação de proteína, para as pessoas em hemodiálise, é de 1,2g/kg/dia e 
de energia é de 30 a 35 kcal/kg/ dia. Níveis elevados de potássio são frequen-
temente encontrados em clientes em programa prolongado de hemodiálise. 
Sendo assim, é importante o controle da ingestão de potássio. As frutas com 
maior teor de potássio que devem ser evitadas são: banana prata, uva, mara-
cujá, laranja pera, mamão papaia, entre outros. 

Quanto às hortaliças, as cruas contêm uma quantidade considerável de 
potássio. As com maior teor são: acelga, couve, espinafre, entre outras. Recor-
da-se que o processo de cozimento de hortaliças em água promove a perda 
de aproximadamente 60% do conteúdo de potássio. Em relação ao fósforo, ad-
verte-se que, com a diminuição da filtração glomerular e consequentemente da 
habilidade de excretar fósforo, a maioria dos indivíduos em hemodiálise apre-
senta uma predisposição à elevação na concentração sérica desse eletrólito, a 
qual se agrava ainda mais em decorrência da ineficiência do processo dialítico 
na eliminação da sobrecarga desse mineral.

A intervenção nutricional na hiperfosfatemia baseia-se em orientação ali-
mentar e no uso de quelantes de fósforo, ambas dependentes da adesão do 
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cliente ao tratamento. Nesse caso, recomenda-se a ingestão proteica adequa-
da (entre 1,0 e 1,2 g/kg/dia), apesar de nas principais fontes de proteína haver 
quantidades significativas de fósforo. 

Associado a isso, desaconselha-se a ingestão de alimentos ricos em 
fósforo que não interfiram na ingestão proteica, tais como: miúdos, oleagino-
sas, chocolate, refrigerantes à base de cola, cerveja e alimentos industrializa-
dos que contém ácido fosfórico como conservante. A restrição de sódio visa 
o controle da pressão arterial e do peso. A recomendação de ingestão diária 
de sódio para clientes em hemodiálise é de 1,0 a 1,5 g/dia. Assim, orienta-se 
o cliente a evitar alimentos processados (embutidos, enlatados, condimentos 
industrializados) além de utilização mínima de sal no preparo dos alimentos. 

REFERÊNCIAS

FRANÇOZI, Natiane; VASATA, Patrícia Bisato Ferreira; CERVO, Ana Luísa. 
Complicações Nutricionais de Pacientes com Doença Renal Crônica Submeti-
dos a Hemodiálise: uma Revisão de Literatura. Ensaios e Ciência: Ciências 
Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 21, n. 1, p. 15-17, 2017.

MOREIRA, Paulo R.; BARROS, Elvino. Atualização em fisiologia e fisiopatolo-
gia renal: bases fisiopatológicas da miopatia na insuficiência renal crônica. J 
Bras Nefrol, v. 22, n. 1, p. 40-4, 2000.



40

D
ie
to

te
ra
pi
a 
ap

lic
ad

a 
às
 p

at
ol
og

ia
s

CAPÍTULO VI

OSTEOPOROSE
Maria Eduarda Oliveira de Souza Castro

Kely Cristina Kaefer
Ana Paula Reis Fonseca

Eliene de Almeida Ferreira
Hanny Gomes Viana

Maria Eduarda Pereira da Silva
Naiane Feitosa Fonseca

Phablyne Pâmola Paulino Fonseca
Vitória Rodrigues Correia.
Leandro Silva Menezes

(Autores)

O QUE É OSTEOPOROSE?

A osteoporose é uma doença que diminui a massa óssea, e consequen-
temente ocorre a fragilização das estruturas do osso, elevando o risco de fra-
tura. Ademais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorre 
maior prevalência em mulheres quando comparado aos do sexo masculino, os 
homens só têm 25% de chance de ter uma fratura, já as mulheres têm 50%. 
Isso acontece, pois, a massa óssea dos pacientes do sexo masculino é maior, 
já as do sexo feminino têm perda maior depois pós-menopausa. As fraturas 
podem ocorrer em qualquer osso, todavia é frequente essa intercorrência no 
quadril, coluna, punho e nas costelas.

Nos indivíduos do sexo feminino a fratura do quadril pode acometer três 
vezes mais quando comparado ao sexo masculino, no entanto, os homens ten-
dem a elevada possibilidade de mortalidade decorrente das fraturas ósseas. 
Após a fratura no quadril a mudança no estilo de vida acaba causando sinto-
mas psicológicos (depressão, ansiedade ou medo), que acabam atrapalhando a 
recuperação do paciente. Na maioria das fraturas dos ossos longos é indicado 
cirurgia precoce que dá apoio mais rápido nos membros inferiores ou superiores.
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Os ossos são tecidos vivos formados por células e materiais extracelu-
lares calcificados (osteócitos, osteoclastos e osteoblastos), possuem dimen-
sões e formatos diferenciados, além de realizarem o processo de renovação 
e deterioração constantemente visando a hemostasia mineral, durante o ciclo 
biológico do ser humano ocorre o ganho ponderal de massa óssea até 30 anos 
e tende ao declínio após os 40 anos.

Os ossos constituem a parte passiva do sistema locomotor e têm como 
finalidade a função hematopoiética, a sustentação do corpo, manutenção de 
posição dos tecidos moles e proteção de órgãos internos.

A osteoporose é definida como um distúrbio osteo metabólico crônico, o 
qual ocorre degeneração do tecido ósseo e perda da massa óssea, causando 
fragilidade nos ossos e aumentando a ocorrência de fraturas principalmente 
em idosos. Ademais, conforme a OMS, a osteoporose é considerada uma epi-
demia silenciosa. 

Nos ossos normais existem um equilíbrio entre a formação e a reabsorção 
óssea, no entanto, a osteoporose causa o desequilíbrio entre os osteoblastos e 
osteoclastos, além de afetar a ossificação ou intensificar a reabsorção óssea. Por-
tanto, o resultado é a desproporção entre a estruturação e o remodelamento ósseo 
ocasionando a baixa densidade óssea, e consequentemente seu enfraquecimento. 

CAUSAS E SINTOMAS

A osteoporose é uma condição metabólica no qual ocorre a perda de mas-
sa óssea. É notório que durante a vida o corpo advém constantes processos de 
renovação de tecido ósseo, mas na osteoporose, a nova criação não acompanha 
a remoção da camada óssea anterior, alguns fatores podem levar a essa condi-
ção, entre elas: o envelhecimento, pois o organismo perde progressivamente a 
sua capacidade de absorção do cálcio, este fator é considerado o mais frequente. 

O estilo de vida está diretamente ligado a essa condição, a ausência de 
exercícios e hábitos não saudáveis podem influenciar positivamente ou negati-
vamente, além disso à carência de cálcio ao longo da vida, a falta de estrogê-
nio e doenças pré-existentes contribuem nocivamente. 

Geralmente, o diagnóstico da osteoporose é realizado após o paciente 
sofrer alguma fratura, por ser uma doença silenciosa e sem sintomas iniciais, 
com a doença em fases avançadas, alguns sinais são as dores ósseas e lom-
bares, que ocorre devido há queda acentuada do estrogênio, hormônio impor-
tante na fixação do cálcio no osso, fragilidade óssea e a redução de estatura. 
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Deste modo é necessário a realização de exames para constatação da 
doença, assim como o tratamento medicamentoso e adoção de um estilo de vida 
saudável. 

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da osteoporose pode ser clínico ou laboratorial. A análise 
pode ser de acordo com a baixa densidade mineral óssea pela (DMO).

Diagnóstico Clínico

Os sinais e sintomas, na maioria das vezes, são silenciosos, apresentan-
do fraturas quando ocorre o diagnóstico. É necessário a investigação clínica, 
bem como a realização de exames físicos para descartar quaisquer causas 
secundárias. 

Diagnóstico laboratorial

Tem dois tipos de exames laboratoriais:

o Radiografia: melhor método para identificar fraturas vertebrais que mos-
tram partes internas do organismo e diminuição da densidade óssea ou 
osteopenia relacionada a osteoporose. 

o Densitometria óssea: não é indicado o rastreamento de qualquer paciente 
assintomático. Só pode buscar esse diagnóstico em pacientes de alto 
risco e o exame não pode ser realizado em pacientes de baixo risco. A 
Densitometria é considerado o melhor diagnóstico de fraturas, e de acordo 
com o tamanho da osteoporose aumenta também o risco de fraturamento 
no quadril. 

A osteoporose tem um acúmulo inadequado de massa óssea no perío-
do do crescimento, não ocorrendo a reconstrução do esqueleto e com isso 
a prevenção acontece na estratégia primordial. As fraturas sempre ocorrem 
por causa de quedas, por isso é importante sempre usar calçados antiderra-
pantes, em indivíduos com perturbações no equilíbrio, o uso de instrumentos 
de apoio como a bengala, faz-se essencial, uma vez que visa a integridade e 
seguridade do paciente. 



43

TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

A osteoporose é uma doença multifatorial que possibilita ao ser humano 
sofrer quedas e fraturas, que pode acabar provocando incapacidade funcional 
e redução da qualidade de vida. 

Inúmeros medicamentos podem ser assinalados como causador da os-
teoporose, como: antiácidos, corticosteroide, inibidos da bomba de prótons, entre 
outros. A prevenção da osteoporose desempenha uma alimentação equilibrada, 
restando quantidades das calorias e a suplementação exclusivamente de cálcio, 
mas de outros nutrientes essenciais, a atividade física também faz parte da die-
toterapia da osteoporose, pois garante uma reserva suficiente de massa óssea, 
protegendo o esqueleto e dando força a ele contra as perdas futuras.

O consumo de cálcio é um fator protetor contra a osteoporose, mas 
também pode levar ao desenvolvimento da doença, muitos nutrientes são 
essenciais e necessários para a formação óssea, como vitaminas, aminoáci-
dos, minerais, pré e probióticos.

O osso é um tecido essencial para os humanos, têm a função de proteger 
os órgãos internos como: cérebro, coração, pulmão, entre outros, além de dar 
sustentação ao corpo, ajudando nos movimentos. É um tecido ativo que passa 
por uma transformação permanente pelo decorrer da vida, formando um reser-
vatório de fósforo, cálcio e outros íons fundamentais no papel da homeostasia. 

O portador dessa deformidade nos ossos necessita de prevenção e cui-
dado, pois trata-se de uma doença intensa na diminuição da massa óssea, 
além de aumentar os riscos de fraturas com pequenos traumatismos, e geral-
mente é assintomático, a melhor forma de se prevenir é o cuidado. 

IMPACTO DOS NUTRIENTES NA SAÚDE ÓSSEA

O osso é uma espécie de tecido vivo, que se renova mais intensamente 
nas primeiras décadas de vida. A partir dos 30 anos, a situação se inverte, e a 
absorção óssea é maior do que a formação. A osteoporose é caracterizada pela 
redução da massa óssea e danos à microestrutura do tecido ósseo, o que aumen-
ta a fragilidade óssea e a suscetibilidade à fratura. Um grande problema da os-
teoporose é que ela não apresenta sintomas. As pessoas acreditam que sofrem 
com a dor causada por fraturas, especialmente nos fêmures, pulsos e vértebras.
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Existem muitos fatores que causam a perda óssea. Esses fatores são imu-
táveis, como: idade, sexo feminino, histórico familiar de osteoporose, histórico 
familiar de fratura de quadril, intolerância à lactose e os fatores que podem ser 
alterados são: tabagismo, baixo consumo de cálcio, baixo ingestão de vitamina 
D, pouca luz solar, baixo índice de massa corporal, estilo de vida sedentário, etc.

A nutrição é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento e 
manutenção da massa óssea e a prevenção e tratamento da osteoporose. A 
necessidade diária pode ser obtida pela ingestão de alimentos ricos em cálcio 
e /ou suplementos farmacológicos ou ambos. No entanto, para obter absorção 
adequada de cálcio, a vitamina D é associada a dietoterapia, uma vez que sua 
combinação ajuda no fortalecimento ósseo. 

NUTRIÇÃO ENVOLVENDO A ESTRUTURA ÓSSEA 
DIANTE DO ENVELHECIMENTO

A estrutura óssea do ser humano se desenvolve desde seu nascimento 
e possui a consolidação dessa estrutura até alguns anos após seu crescimento 
somático por completo, os ossos dessa estrutura particularmente pela fisiopa-
tologia da osteoporose são vulneráveis, possuindo aqueles que são mais poro-
sos que podemos encontrar nas vértebras. Quando chegar a maturidade óssea 
começa a iniciar um processo de perda dessa massa numa ordem de 3% a 
5% por cada década de vida de cada ser humano, essa perda óssea pode se 
prolongar por toda vida. Entretanto na mulher vem a ser mais intensa pelo fato 
de que vem a ocorrer uma aceleração após entrar na menopausa. 

A osteoporose pós menopausa está associada a deficiência de estro-
gênio, nem todas as mulheres que possuem essa perda de estrogênio, mas 
podem desenvolver a osteoporose. Desse modo possui também a osteoporose 
senil que pode desencadear em ambos dos sexos após os 70 anos de idade, 
tendo um afeto a ossos cartical e trabecular podendo causar uma fratura (no 
quadril) que ocorre pela perda óssea que está sendo mais rápida com desgas-
te desses ossos pela falta de nutrientes e vitaminas. Por consequente medidas 
de controle com a manutenção e prevenção da perda óssea precisa-se de 
uma assistência tanto de uma equipe de saúde, quanto uma da família desses 
indivíduos para que possa ajudá-lo com um planejamento que está associa-
do a medidas tanto como físicas, como medicamentosa, hábitos alimentares, 
exercícios físicos, ingestão de vitaminas e nutrientes para ajuda na prevenção 
e controle dessa perda óssea.
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A prevenção e controle dessa perda óssea pode ser feita com a ingestão 
de cálcio, fósforo, potássio , cloreto de sódio para ajuda numa certa resistência 
do osso e também vitamina A, D e K, magnésio, manganês, silício e vitaminas 
do complexo B. Além disso pode ocorrer também a forma terapêutica hormonal 
(reposição do estrogênio, atividades físicas, caminhadas, natação, dança), e a 
alimentação saudável com ferro, zinco entre outros para que possa evitar essa 
perda óssea e  auxilia nesta ingestão  alimentar adequada, com a absorção de 
seus nutrientes necessário para ajuda, prevenção e controle da osteoporose, 
pois  neste é indispensável à utilização correta  do acompanhamento medica-
mentoso. 

Em decorrência do processo de envelhecimento, podemos dividi- ló em 
senescência sendo um fenômeno fisiológico sadio, ocorrendo com o passar 
dos anos do indivíduo e a senilidade é caracterizada por afetar as funções ce-
rebrais encarregadas da memória, função motora e raciocínio prejudicando as 
atividades do dia a dia  Sendo assim, quando o idoso tem uma má qualidade 
de vida (alimentação desregulada, tabagismo, alcoolismo, alimentos industria-
lizados e/ou gordurosos e o sedentarismo) pode desencadear diretamente o 
desenvolvimento da osteoporose.

Com o avançar da idade, a sua estrutura óssea fica fragilizada, pois o 
corpo não consegue fazer a digestão e a absorção dos nutrientes conforme de 
um adolescente. Esses prejuízos sofridos são devido a redução da sensação 
do paladar, das papilas gustativas, na percepção do olfato e visão, como tam-
bém a redução da secreção salivares e gástrica. 

Ademais, tem-se como um dos fatores que atrapalha a nutrição a ausên-
cia de dentes ou em alguns casos uma prótese inadequada e a diminuição da 
absorção do intestino. Consequentemente, esse processo afeta diretamente à 
apetite do idoso e a ingestão de líquidos, deixando-o com deficiência dos nu-
trientes necessários (proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, 
fibras e água), uma possível desnutrição e a perda da sua função motora.

A osteoporose que é uma doença degenerativa, acontece também devi-
do a poucas atividades físicas, diminuindo sua força, a flexibilidade, a agilidade, 
a coordenação e o seu cardiorrespiratório, pois quando certa parte do corpo 
fica em desuso, ele entende que não precisará dela, com isso, essa parte do 
corpo fica fragilizada prejudicando a integridade do osso. 

Diante disso, o treinamento físico é variado de idoso para idoso, podendo 
ser um exercício leve e lento, sempre respeitando o limite e o tempo de cada 
indivíduo para a sua adaptação, prevenindo fraturas. Contudo, quando o pas-
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sar dos exercícios o corpo for adquirindo resistência no condicionamento físico, 
deverá mudar o ser treino para força e velocidade estimulando o osso de vários 
modos para se fortalecer. 

DIETORERAPIA APLICADA À OSTEOPOROSE

Uma alimentação balanceada é a base de uma vida saudável, pois o cor-
po humano necessita de nutrientes, vitaminas e minerais para que todo o orga-
nismo funcione em hemostasia, dessa forma para a prevenção da osteoporose 
não é diferente. 

A infância e adolescência são as fases mais importantes no desenvolvi-
mento dos ossos, sendo assim, esses períodos necessitam de uma dieta rica 
em cálcio, proteínas e vitamina D, pois esse desenvolvimento não é que deter-
mina o pico de massa óssea desse adulto. Outros micronutrientes também são 
importantes como, vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina K e zinco.

Uma alimentação saudável juntamente com a prática de exercícios físi-
cos é de extrema importância para ossos saudáveis, em todas as etapas da 
vida. Os benefícios do exercício físico são:

o Ajuda manter a massa óssea e diminui o risco de fraturas;
o Melhora o equilíbrio, o que minimiza o perigo de quedas;
o Aumenta a resistência muscular e gera melhora postural;
o Reduz dores crônicas.

Em cada fase da vida ocorrem mudanças nos ossos e por isso em cada 
fase os objetivos para a conservação da saúde são diferentes. Nas crianças e 
adolescentes, o objetivo é alcançar toda a capacidade para o pico de massa 
óssea. Já nos adultos é impedir a perda óssea precoce e conservar o esque-
leto saudável, e nos idosos a meta é prevenir fraturas e quedas e tratar a os-
teoporose. 

A atividade física combinada com uma alimentação saudável, pode me-
lhorar a qualidade de vida, prevenindo e minimizando mudanças decorrentes 
do processo de envelhecimento, conduzindo assim para que o idoso obtenha 
uma autonomia funcional. 

Boa nutrição, atividade física regular, e evitar hábitos prejudiciais ao es-
tilo de vida são recomendadas para todos os pacientes em risco de osteopo-
rose. 
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Necessidades diárias de cálcio e vitamina D
Pré menopausa Pós menopausa Alvo

Cálcio 1000 mg/dia 1200-1500 mg/dia Valores referência
Vitamina D3 800-1000/dia 800-1000/dia 25(OH)D ≥30 ng/mL 

Ressalta-se que a suplementação em indivíduos cheios de cálcio e vita-
mina D apresentam resultados ineficientes, bem como a ausência de benefí-
cios. A IOF (International Osteoporosis Foundation) desenvolveu uma calcula-
dora para analisar o consumo individual diária de cálcio. 

O osso é um tecido conjuntivo vivo que sofre frequentemente um pro-
cesso de troca de tecido velho por um novo. A ingestão exagerada de cálcio 
(mais de 1500 mg no total diário) pode estar relacionada a um aumento no 
risco de desenvolver pedras nos rins. A suplementação de vitamina D e cálcio 
pode estar relacionada ao aumento do risco cardiovascular. É evidente que 
doses altas irregulares de vitamina D (60.000 UI mensalmente ou 500.000 UI 
anualmente) estão ligadas ao aumento do risco de quedas e ruptura óssea, e 
a dose diária indicada não deve ultrapassar 4000 UI, a menos que o paciente 
tenha má absorção documentada.

IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA 
DIETOTERAPIA APLICADA A OSTEOPOROSE

Diante o aumento da expectativa de vida, os profissionais de enferma-
gem atuam mediante ações de saúde, visando a qualidade de vida dos indi-
víduos cooperando no processo de autocuidado da saúde, por exemplo, o 
enfermeiro predispõe a promoção e prevenção da saúde individualmente ou 
coletivamente, por meio de palestras, campanhas e atividades educativas in-
centivando o abandono de drogas ilícitas, redução do consumo de café e ele-
var a ingesta balanceada do cálcio e demais nutrientes. Assim como também, 
a inclusão de exercícios físicos que colaboram com a qualidade de vida, a 
expectativa para uma vida saudável e para a prevenção de quedas e fraturas. 

Em casos de fraturas em idosos com osteoporose, o enfermeiro deve in-
vestigar a causa, isto é, buscar o histórico do paciente e auxiliá-lo. Esse auxílio, 
pode ocorrer dentro de um hospital ou uma UBS (Unidade Básica de Saúde), 
os quais esteja internado e também dentro da própria casa do idoso, por exem-
plo, para fazer o curativo e auxiliar no banho. Vale mencionar, que é de suma 
importância que o processo de promoção, prevenção e o cuidado engloba toda 
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a família, pois eles precisam se adaptar ao novo estilo de vida que o idoso vai 
ter e também prevenir que eles mesmo passem a desenvolver a osteoporose. 

Os cuidados da enfermagem envolvem a promoção da saúde que po-
dem ser feitos pela forma de conscientização, ajuda, cuidado, orientações, 
promoção de formas de introdução de exercícios físicos e palestras para a 
explicação sobre a alimentação saudável e seus nutrientes necessários para 
prevenção ou controle da osteoporose. 

O enfermeiro entra com o papel de realizar uma consulta que possa ava-
liar todo o histórico daquele paciente tanto familiar quanto clínico ou relaciona-
dos a outras doenças que o paciente já possui podendo estar ajudando nesta 
perda óssea. Tudo deve ser bem analisado na vida de cada paciente, pois ele 
pode ter vindo a ter algum tipo de fratura óssea anteriormente, analisar se ele 
está seguindo uma alimentação saudável, realização de atividades físicas, se 
é portador de alguma patologia, se faz o uso de cigarros e bebidas alcoólicas 
e em caso de uma mulher se já se encontra no início da menopausa. 

A enfermagem atua de uma forma multidisciplinar para ajudar com os 
serviços da saúde da família, para fazer a monitoração de um portador da os-
teoporose realiza-se ações terapêuticas, palestras sobre o processo da doen-
ça, promoção da saúde, prevenção da doença e para aqueles que são porta-
dores da osteoporose pode ser realizado reflexões para a prevenção de mais 
complicações, incentivar o paciente e familiares realizar uma alimentação ade-
quada, exercícios físicos para que possa ter uma melhor qualidade de vida. 

A dietoterapia é uma ferramenta utilizada para a reposição de nutrientes 
adequados às necessidades de recuperação da saúde de cada paciente. A 
modificação na alimentação é uma das mais antigas formas para o tratamento 
de doenças patológicas e devem ser levadas em consideração as caracterís-
ticas individuais e suas necessidades, podendo assim melhorar o prognóstico 
do paciente. (Ana Paula)

A osteoporose é causada pela falta de cálcio, mineral obtido através da 
alimentação e que é responsável por conferir dureza e resistência a nossa es-
trutura óssea, portanto, a dietoterapia é uma grande aliada à prevenção e/ou o 
tratamento da osteoporose sendo sempre acompanhada por um profissional. 

Os alimentos que ajudam a prevenir a osteoporose são basicamente ri-
cos em Cálcio e Vitamina D porque estes nutrientes são importantes para a 
saúde dos ossos e uma vez que o cálcio não é absorvido sem a presença da 
vitamina D. Sendo eles: leite, ovos, vegetais de folhas escuras, peixes.

A enfermagem promove uma gestão compartilhada entre usuários, a 
identificação de grupos de alto risco, conscientização sobre a osteoporose 
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e problemas relacionados à mesma. A consulta de enfermagem entra como 
abordagem significativa, assim, avaliando o histórico clínico e familiar de os-
teopenia e problemas relacionados. Devem ser analisados, fraturas anteriores, 
consumo de cálcio na dieta, padrões de exercícios, início da menopausa e uso 
de corticosteroides, bem como ingestão de álcool, tabaco e cafeína. 

A enfermagem multidisciplinar atua em vários departamentos. Os servi-
ços de saúde da família são a base para monitorar a osteoporose, e os enfer-
meiros são os responsáveis desde a avaliação até o tratamento da doença. Ao 
organizar a epidemiologia e a estrutura alimentar, o enfermeiro promove orien-
tações em relação à realidade dietética da população. O foco na educação em 
saúde tem como objetivo estimular reflexões sobre o processo saúde/doença, 
promoção da saúde e prevenção e suas complicações. 

A oferta da compreensão da osteoporose e o regime que constitui o tra-
tamento deve ser feita por meio de orientações da equipe de enfermagem ao 
paciente quanto à nutrição, exercícios de sustentação de peso, exposição à luz 
solar e modificação do estilo de vida. É importante ressaltar que as instruções 
quanto à intervenção de enfermagem geram um plano para o equilíbrio saúde/
doença em todos os setores para pacientes portadores da doença. 

A dietoterapia da osteoporose requer uma alimentação cuidadosa e sau-
dável, consumir na alimentação, alimentos ricos em ferro como carne, verduras 
de preferência verdes escuras, e alimentos com fonte de cálcio, como leite e 
seus derivados. 

Para prevenir essa doença o mais importante é evitar a queda, como não 
deixar animais soltos pela casa, amarrar os cordões dos sapatos, não deixar 
fios soltos pelo chão, ter pisos antiderrapante em partes da casa, entre outros 
cuidados, também ajuda se expor ao sol de preferência na parte da manhã re-
gularmente, evitar consumos de bebidas alcoólicas e também café, fazer exer-
cícios físicos e musculação pois ajuda na força muscular. 

A dieta alimentar para prevenção da doença deve ser rica em frutas, 
cereais integrais e vegetais ricos em cálcio, como brócolis, couve, rúcula, espi-
nafre entre outros vegetais da cor verde escuro. É importante manter grandes 
quantidades de cálcio no corpo e consumir equilibradamente todos os nutrien-
tes e evitar o sedentarismo.

A assistência de enfermagem é uma atividade privativa ao enfermeiro, 
sendo de extrema importância na melhora da qualidade de vida do paciente, 
pois é através dela, que são identificadas as reais necessidades do paciente e 
a partir disso planejadas quais intervenções devem ser realizadas para a ob-
tenção do resultado esperado. 
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Em relação a osteoporose, apresenta-se alguns exemplos de diagnósti-
cos de enfermagem: 

•	 Integridade tissular prejudicada
Definida como dano em membrana óssea, caracterizada por dor aguda, 
relacionada ao estado nutricional desequilibrado, ocasionando uma mo-
bilidade prejudicada.

•	 Dor crônica 
Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tis-
sular real ou potencial, com início súbito ou lento, de intensidade leve a 
intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e 
com duração maior que 3 meses. Caracterizado por alteração da capaci-
dade de continuar atividades prévias, relacionado a desnutrição, fadiga, 
associada a condição musculoesquelética crônica, fraturas.

•	 Deambulação prejudicada 
Definida como limitação do movimento de andar no ambiente de forma 
independente. Pode ser caracterizada por capacidade prejudicada de an-
dar uma distância necessária, relacionado a força muscular insuficiente, 
medo de quedas, dor, associada ao prejuízo musculoesquelético. 
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DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM

INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM RESULTADO

MOBILIDADE FÍSICA 
PREJUDICADA

Detectar fatores contribuintes: ci-
rurgias, faturas, e outros que mi-
litam seus movimentos;

Verificar: existência de redução 
da agilidade motora ou tremor 
(associado à idade);

Estimular: o autocuidado do pa-
ciente, como em atividades físi-
cas, estilo de vida saudável, que 
assim incentivem sua indepen-
dência.

- Verbalizará a compreensão 
da sua situação em relação aos 
fatores, e a importância das 
medidas preventivas e de cura 
para seu problema atual.

- Verbalizará a participação de 
atividades da vida diária (AVD) 
para a melhoria da mobilidade 
(em quatro dias);

-Apresentar comportamentos 
que o ajude a retomar suas ati-
vidades cotidianas (em cinco 
dias).

NUTRIÇÃO 
DESIQUILIBRADA

Avaliar: capacidade para masti-
gar, engolir, e paladar funcional;

Conversar sobre hábitos dietéti-
cos (preferencias, intolerâncias 
ou aversões alimentares);

Verificar: o entendimento do pa-
ciente sobre suas necessidades 
nutricionais.

- Demonstrará comportamen-
tos e mudanças em sua alimen-
tação (até em dois dias);

- Verbalizará a compreensão às 
carências nutricionais e hábitos 
alimentares em dia;

- Entenderá que a carência de 
nutrientes acarreta distúrbios 
endócrinos (em um dia).

RISCO DE QUEDAS

Avaliar: estado de saúde geral do 
paciente;

Rever: histórico de quedas ante-
riores associada à imobilidade;

Considerar: riscos ambientais da 
situação especifica, e ambiente 
doméstico.

- Verbalizará a compreensão de 
seu estado de saúde, e riscos 
pessoais, os quais contribuem 
para quedas, (em até dois dias);

- Relatará adaptação ao am-
biente conforme a necessida-
de indicada pelo profissional, a 
fim de aumentar sua segurança 
(em uma semana).

- Evitará acidentes domésticos, 
(em uma semana)

RISCO DE 
INFECÇÃO

Verificar: presença de sinais e 
sintomas de sepse (febre, cala-
frios, sudorese e alterações no 
nível de consciência);

Manter: técnica estéril em todos 
os procedimentos invasivos;

Ensinar o paciente e sua família 
ou cuidador, as técnicas neces-
sárias para a proteção e integri-
dade da pele, cuidados com as 
lesões e a prevenção de uma de-
vida infecção. 

- Verbalizará que não apresen-
tou nenhum sinal ou sintoma 
especifico de infecção (em três 
dias).

- Compreenderá as técnicas de 
intervenção necessária para a 
redução de riscos de infecção 
(em um dia);

- Compreenderá a importância 
dos cuidados com a pele, mu-
dança de decúbito, e higieniza-
ção adequada dos ferimentos 
(em um dia).

Fonte: Autores (2021).



52

REFERÊNCIAS

BRASIL. Política nacional de promoção da saúde (documento para dis-
cussão). Brasília: Ministério da saúde; 2002.

CAMPANA, Gustavo Aguiar. Saiba quais são os alimentos que ajudam a 
prevenir a osteoporose. Laboratório Oswaldo Cruz Saúde com qualidade. 
Disponível em: https://www.oswaldocruz.com/site/dicas-de-saude/saiba-quais-
-sao-os-alimentos-que-ajudam-a-prevenir-a-osteoporose Acesso em: 03 jun, 
2021.

CHRISTOPOULOS, Georges. Prevenção para osteoporose. Sociedade bra-
sileira de reumatologia. São Paulo - SP. Disponível em: https://www.reumatolo-
gia.org.br/orientacoes-ao-paciente/prevencao-para-osteoporose/ Acesso em: 
05 jun. 2021.

COOPER, Cyrus, et al. Nutrição saudável, ossos saudáveis como os fato-
res nutricionais afetam a saúde músculo-esquelética ao longo da vida. 
International Osteoporosis Foundation. 2015. Disponível em: http://www.wor-
ldosteoporosisday.org/sites/default/files/WOD15-Report-PT_BR.pdf Acesso 
em: 3 jun, 2021.

GALI, Julio Cesar. Osteoporose. Acta ortopédica brasileira. Disponível em: ht-
tps://www.scielo.br/j/aob/a/HrYxqDxKjnYTHnVxFySk6dn/?lang=pt. Acesso em: 
02 jun, 2021. 

GARCIA, Rosanita. Alimentação para osteoporose. 2016. Disponível em: 
http://ronutricionista.com.br/2016/09/26/alimentacao-para-osteoporose/ Aces-
so em: 02 jun, 2021.  

HERDMAN, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi. Diagnóstico de enfermagem 
da Nanda I: definições e classificações. 11. ed. Porto Alegre: Artmed. 2018. 

LAUTERT, Liana, et al. Osteoporose: A epidemia silenciosa que deve se tornar 
pública. R. bras. Enferm. Brasília, v. 48, n. 2, p. 161-167, abr./jun. 1995.

LINDOLPHO MDC, et al. A consulta de enfermagem como ferramenta de pro-
moção da saúde e prevenção da osteoporose na mulher idosa. Rev. pesqui. 
cuid. fundam., v. 4, n. 2, p. 2988-97, 2012.  

MAHAN, Kathleen L; ESCOTT-STUMP. Alimentos, nutrição e dietoterapia.  
São Paulo: Roca 11, 2005.

https://www.oswaldocruz.com/site/dicas-de-saude/saiba-quais-sao-os-alimentos-que-ajudam-a-prevenir-a-osteoporose
https://www.oswaldocruz.com/site/dicas-de-saude/saiba-quais-sao-os-alimentos-que-ajudam-a-prevenir-a-osteoporose
https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/prevencao-para-osteoporose/
https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/prevencao-para-osteoporose/
http://www.worldosteoporosisday.org/sites/default/files/WOD15-Report-PT_BR.pdf
http://www.worldosteoporosisday.org/sites/default/files/WOD15-Report-PT_BR.pdf
https://www.scielo.br/j/aob/a/HrYxqDxKjnYTHnVxFySk6dn/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/aob/a/HrYxqDxKjnYTHnVxFySk6dn/?lang=pt
http://ronutricionista.com.br/2016/09/26/alimentacao-para-osteoporose/


53

MANTOVANI, Efigênia Passarelli. O processo de envelhecimento e sua re-
lação com a nutrição e a atividade física. Diagnostico vinhedo (cap13.pdf). 
Disponível em: https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/diagnos-
tico_vinhedo_cap13.pdf. Acesso em: 01 jun, 2021.

MELO, F. Nutrição Aplicada à Enfermagem. Goiânia: AB, 2005.  

RADOMINSKI, Sebastião Cezar, et al. Diretrizes brasileiras para o diagnós-
tico e tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa. Rev. 
Bras. Reumatol. 57 (suppl 2). 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbr/a/
p8S8hk4qKxTC6gf45R48zwq/?lang=pt# Acesso em: 29 maio, 2021. 

WANNMACHER, Lenita. A eficácia de Cálcio e Vitamina D na prevenção de 
fraturas ósseas. Vol. 2, Nº 10. Brasília, 2005. 

https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/diagnostico_vinhedo_cap13.pdf
https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/diagnostico_vinhedo_cap13.pdf
https://www.scielo.br/j/rbr/a/p8S8hk4qKxTC6gf45R48zwq/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbr/a/p8S8hk4qKxTC6gf45R48zwq/?lang=pt


54

SOBRE OS ORGANIZADORES

Danielle Galdino de Souza

Graduação em Enfermagem pela Faculdade do Norte Goiano (FNG, 2015), espe-
cialização em Urgência e Emergência pelo Centro de Pós-Graduação em Medicina, 
Enfermagem e Nutrição (CEEN, 2017), mestrado em Nanociências e Nanobiotecno-
logia pela Universidade de Brasília (UnB, 2020). Atualmente é Docente do Departa-
mento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí-MG (FACISA). 
Tem experiência na docência de nível superior, no curso de graduação em Enfer-
magem nas cadeiras de Urgência e Emergência, Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e Nutrição aplicada a Enfermagem. Atua em pesquisas vinculadas a 
área de Nanobiotecnologia, envolvendo abordagem de nanoemulsão, óleo de peixe, 
inflamação e fibrose pulmonar. 



55

Leandro Silva Menezes

Acadêmico do curso de bacharelado em Enfermagem na Faculdade de Ciências da 
Saúde de Unaí - FACISA. Bolsista integral pelo ProUni. Ex pesquisador científico 
na FACISA. Servidor Público Municipal da Prefeitura de Riachinho - MG, atuante na 
área da saúde. Sócio do Lions Clube International.



56

Maria das Neves Martins

Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Saúde Tecsoma (2008). Mestre em 
Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Especia-
lista em Programa de Saúde da Família Tecsoma (2009); Especialista em Docência 
do Ensino Superior e Planejamento Educacional pela Associação Educativa do Brasil 
SOEBRAS (2012); Especialista em Educação em Obstetrícia, Pediatria e Neonatolo-
gia pela Faculdade Apogeu (2014); Especialista em Ciências da Educação em Saúde 
Pública e em Ciências da Educação em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade 
APOGEU (2016). Professora do Curso Enfermagem da Faculdade de Ciências da 
Saúde de Unaí - FACISA, membro do NDE e colegiado. Membro do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Unaí-MG.



57

Vanderlene Pinto Brandão

Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí (2018). 
Especialista em Oncologia e Hematologia pela Faculdade Unyleya (2020). Mestran-
da em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS 
com previsão de conclusão em 2/2022. Atualmente Coordenadora Pedagógica, Pre-
sidente do NDE e Colegiado do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências da 
Saúde Unaí- FACISA. Supervisora da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de 
Minas Gerais. Experiência em departamento administrativo, financeiro com ênfase 
em gestão, coordenação e supervisão.



58

Nayane Oliveira de Jesus

Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí/ Minas 
Gerais (2017). Especialista em Oncologia Clínica e Enfermagem do Trabalho pela 
Faculdade Centro Goiano de Ensino Pesquisa e Pós-Graduação - CGESP (2020). 
Atualmente é Preceptor de Estágio da Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí /
Minas Gerais com experiência no âmbito hospitalar; docente das disciplinas Enfer-
magem Materno Infantil e Farmacologia na Escola Técnica de Unaí- Unitec.



59

Thyago José Arruda Pacheco

Mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília (UnB), 
bacharel em biotecnologia pela UnB e doutorando em Biologia Animal (UnB). Traba-
lhou com biologia molecular, inovação tecnológica, virologia, biofísica, liderança, drug 
discovery, modelagem molecular, nanotecnologia e também com bioquímica para a 
curso de medicina da UnB. Atualmente atua como revisor de artigo científico, divul-
gação científica e tratamento do câncer em modelos animais utilizando a cloroquina 
como moduladora. Possui publicações e trabalhos internacionais e nacionais, autor 
de capítulos de livros e uma obra completa. Também tem experiência com docência, 
inovação, marketing, mídias digitais, edição de imagem e vídeo, administração, con-
trole de qualidade, imageamento in vivo, construção de modelos 3D e produção de 
material didático para ensino fundamental, médio e superior.



60

José Athayde Vasconcelos Morais

Enfermeiro pela Universidade Federal do Ceará (2016). Mestre em Nanociência e 
Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília, sob orientação do Prof. Dr. Luis Ale-
xandre Muehlmann. Doutorando em Biologia Animal pela Universidade de Brasília. 
Realizando pesquisa com ênfase em formulação de nanopartículas para aplicação 
em tratamentos antineoplásico, morte celular imunogênica e terapia fotodinâmica.



61

ÍNDICE REMISSIVO

D
Diabetes Mellitus, 15
doença celíaca, 28
doença crônica, 15
doença do glúten, 28
doenças hepáticas, 9

E
enzimas digestivas, 28
estruturas do osso, 43

F
fígado, 9
função renal, 35

H
hepatites, 9
hipertensão arterial sistêmica, 21

I
insuficiência renal, 35

M
massa óssea, 43

O
organismo, 9
osteoporose, 43

P
pressão alta, 21
pressão ideal, 21

R
resposta imunológica, 28

S
serviços de saúde, 15
sistema endócrino, 35
substância proteica, 28



62


	_gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO V
	CAPÍTULO VI

