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RESUMO 

Introdução: Alterações do estado nutricional e composição corporal de pacientes com 

doença inflamatória intestinal (DII) influenciam no desenvolvimento e progressão da 

doença, e para um melhor manejo nutricional desta população é necessário conhecer o 

gasto energético, do qual a taxa metabolica basal (TMB) é o seu maior componente. As 

equações de predição da TMB, geradas a partir de informações de populações 

saudáveis, podem ser inadequadas para estimar a TMB de pacientes com DII, que 

podem cursar com alterações do metabolismo basal. Objetivo: Validar equações de 

predição da taxa metabólica basal em pacientes com diagnótico de DII em 

acompanhamento ambulatorial. Métodos: 81 indivíduos (40 homens) adultos com DII 

foram incluídos no estudo. A TMB foi medida por calorimetria indireta e a composição 

corporal por DXA. As equações de Harris e Benedict (1919) (H&B) , Schofield (1945) 

(SCH) e Anjos et al. (2014) (ANJOS) foram utilizadas para estimar a TMB. O teste “t 

de student” foi utilizado para comparação de médias de variáveis paramétricas e Mann 

Whitney e Wilcoxon para as não paramétricas (p<0,05). As correlações de Pearson e 

Spearman foram utilizadas para correlacionar as variáveis de CC com a TMB medida. 

Resultados: Homens apresentaram massa corporal (MC), estatura, massa livre de 

gordura (MLG) e TMB mais altos do que as mulheres e em contrapartida, as mulheres 

apresentaram massa de gordura corporal e % de massa de gordura corporal maiores. A 

TMB estimada por H&B e SCH superestimou a TMB em até 21%, produzindo um viés 

máximo de 639,4 kcal. As equações de ANJOS estimaram a TMB sem viés 

significativo. As estimativas da TMB produzida por H&B e SCH obtiveram baixo 

percentual de adequação (16 - 23,5%), enquanto as equações de ANJOS estimaram 

adequadamente a TMB na maioria dos casos (71,6 – 73,2%). As equações de ANJOS 

estimaram adequadamente a TMB, independente do diagnóstico nutricional, de acordo 

com o Índice de Massa Corporal (IMC). As equações de H&B geraram viés 

significantemente maior em mulheres com IMC menor que 25kg/m2, chegando a 

superestimar a TMB em até 28%. H&B e SCH apresentaram percentual de adequação 

mais alto em homens e mulheres com IMC ≥ 25 kg/m2 (27,7% e 33,3%, 

respectivamente). A equação de SCH teve desempenho particularmente ruim em 

homens com IMC < 25kg/m2, em que estimou adequadamente a TMB em apenas 4% 

dos casos. Em mulheres, as variáveis de composição corporal correlacionaram-se 

significantemente com a TMB, sendo a MLG (r=0,82) e a MC (r=0,77) as que 

apresentaram melhor correlação. Em homens, as correlações foram menos fortes, porém 

significativas, sendo a MC (r=0,62) e IMC (0,57) as variáveis que melhor se 

correlacionaram com a TMB. Os graficos de Bland e Altman mostraram que as 

equações de H&B e SCH geraram viés positivo, e ANJOS geraram viés negativo, na 

maiora dos casos. Todas as equações estimaram a TMB com tendência. A equação de 

ANJOS apresentou menor viés e menores limites de concordância, mostrando-se 

adequada para estimar a TMB em portadores de DII, enquanto às equações de H&B e 

SCH não são adequada, pois superestimam a TMB nesta população. 

Palavras chaves: Doença inflammatória intestinal, taxa metabólica basal. 



ABSTRACT 

 
Introduction: Changes in the nutritional status and body composition of patients with 

Inflammatory Bowel Disease (IBD) influence the development and progression of the 

disease, and for a better nutritional status of this population it is necessary to know the 

energy expenditure, and is a rate basal metabolic syndrome (BMR) is its major 

component. BMR prediction equations, generated from information from healthy 

populations, may be inadequate to estimate a BMR of patients with IBD, who may have 

alterations in basal metabolism. Objective: To validate the prediction equations of BMR 

in individuals with an IBD diagnosis in outpatient follow-up. Methods: 81 subjects (40 

men) with IBD were included in the study. The BMR was measured by indirect 

calorimetry and BC by DXA. As equations of Harris and Benedict (1919) (H&B), 

Schofield (1945) (SCH) and Anjos et al. (2014) (ANJOS) were used to estimate a BMR. 

The “t student” test was used to compare the means of the parametric variables and 

Mann Whitney and Wilcoxon for the others (p <0.05). The Pearson and Spearman 

correlations were used to correlate the BC variables with the measured BMR. Results: 

Men presented higher body mass (BM), stature, fat free mass (FFM) and BMR than 

females and, on the other hand, females presented higher fat mass percentage and fat 

mass. The BMR estimated by H&B and SCH overestimated BMR by up to 21%, 

producing a bias of up to 639.4 kcal. The ANJOS equations estimated the BMR without 

significant bias. Estimates of TMB produced by H&B and SCH obtained a low 

adequacy percentage (16 - 23.5%), while ANJOS equations adequately estimated BMR 

in the majority of cases (71.6 - 73.2%). The ANJOS equations adequately estimated 

BMR, regardless of nutritional diagnosis, according to the body mass index (BMI). The 

H&B equations generated a significantly higher bias in women with a BMI of less than 

25 kg/m2, with an overestimation of BMR by up to 28%. H&B and SCH had the highest 

adequacy percentage in men and women with BMI ≥ 25 kg/m2 (27.7% and 33.3%, 

respectively). The SCH equation had a particularly poor performance in men with BMI 

<25 kg/m2, where it adequately estimated BMR in only 4% of the cases. In women, 

body composition variables were significantly correlated with BMR, with FFM (r = 

0.82) and BM (r = 0.77) the ones that presented the best correlation. In men, 

correlations were less strong but significant, with BM (r = 0.62) and BMI (0.57) the 

variables that best correlated with BMR. The Bland and Altman graphs showed that the 

H&B and SCH equations generated positive bias, and ANJOS generated negative bias 

in most cases. All the equations estimated the BMR with trend. The ANJOS equation 

presented lower bias and lower limits of agreement, being adequate to estimate BMR in 

patients with IBD, whereas the H&B and SCH equations are not adequate, since they 

overestimate the BMR in this population. 

Keywords: Inflammatory bowel disease, basal metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença inflamatória intestinal (DII) é caracterizada por inflamação crônica da 

mucosa intestinal e engloba duas doenças, a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa 

(CU) (Stange et al., 2006; Rocha R et al., 2019). Em ambas as formas de manifestação 

da DII podem ocorrer alterações no estado nutricional (EN) de etiologia multifatorial 

(Han et al., 1999, Forbes et al., 2017).  

A desnutrição acontece quando ocorre baixa ingestão alimentar, aumento do 

requerimento energético e de perdas de nutrientes ou má absorção (Forbes et al., 2017). 

Essa condição eleva a morbimortalidade nessa população, devido a complicações 

relacionadas à reduzida massa livre de gordura (MLG) (Nguyen et al., 2008), e sua 

gravidade é influenciada pela atividade, duração e extensão da doença (Forbes et al., 

2017).  Por outro lado, com o avanço dos tratamentos da DII e maior controle da 

atividade de doença, a obesidade vem se tornando a alteração nutricional mais 

prevalente (Karagiannides et al., 2006, Ramos et al., 2019).  

Dentre os portadores de DII, 15-40% são obesos e 20-40% possuem sobrepeso 

(Singh et al., 2017). Fatores como, baixa atividade física, disbiose e a atuação 

diferenciada de hormônios podem gerar aumento da ingestão alimentar e consequente 

balanço energético positivo, contribuindo para o aumento da adiposidade corporal 

(Karmiris et al., 2006; Zietek & Rath, 2016). O excesso de gordura corporal pode trazer 

consequências negativas para portadores de DII, pois o tecido adiposo está 

integralmente envolvido na regulação da inflamação e no aumento de citocinas pró 

inflamatórias que podem influenciar no desenvolvimento e progressão da DII, 
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aumentando a frequência de complicações e gravidade da doença (Singh et al., 2017, 

Bryant et al., 2018).  

Portanto, a manutenção de um bom EN em indivíduos com DII, através da oferta 

adequada de nutrientes e energia que possibilite a preservação da MLG e redução da 

reserva adiposa é importante (Hartmann et al., 2009). Diante disso, a definição do 

requerimento energético (RE) é ponto crucial para a intervenção nutricional e segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) o RE deve ser baseado no gasto energético total 

diário (GETD), no qual a taxa metabólica basal (TMB) corresponde ao seu maior 

componente, podendo representar até 70% do total de energia gasta diariamente 

(Ravussin & Bogardus, 1992). Sendo assim, a TMB é a base para se determinar o RE 

(FAO/WHO/UNU, 2004) e como nem sempre é possível mensurar a TMB através de 

um calorímetro, devido à baixa disponibilidade de aparelhos, alto custo, necessidade de 

ambiente adequado e preparo específico para a realização da calorimetria, equações de 

predição da TMB são utilizadas (Wahrlich et al., 2006). 

Em indivíduos saudáveis, foi visto que as equações de Harris e Benedict (1919) 

(H&B) e Schofield (1985) (SCH), esta última recomendada no informe sobre RE 

(FAO/WHO/UNU, 2004), tendem a superestimar a TMB, quando aplicadas a diferentes 

segmentos da população brasileira (Cruz et al., 1999; Wahrlich et al., 2007; Anjos et al., 

2014; Sgambato et al., 2019, Bellafronte et al., 2019). Devido a inadequação das 

equações de predição da TMB para indivíduos saudáveis novas equações foram 

formuladas, a partir de uma amostra representativa da população de adultos de Niterói, 

(Anjos et al., 2014) (ANJOS) e validadas, posteriormente (Wahrlich et al.,2018). Essas 

equações mostraram-se adequadas para estimar a TMB nesta população. No entanto, 

cabe ressaltar, que as equações de predição da TMB em sua maioria são geradas a partir 
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de informações de populações saudáveis e podem ser inadequadas na estimativa desse 

componente energético em doenças que podem cursar com alterações do metabolismo 

basal (Barot et al., 1982; Inoue et al., 2015). 

Há poucos estudos na literatura que avaliam a adequação de equações de 

predição da TMB em pacientes com DII, cujos resultados são conflitantes (Barot et al., 

1981; Barot et al., 1982; Chan et al., 1986; Capristo et al., 1998a,b,c; Takaoka et al., 

2015; Zhao et al., 2015). Além disso, esses estudos se limitaram a testar equação de 

H&B em amostras pequenas, em que demostraram que a TMB por vezes é estimada de 

forma adequada dependendo do EN e fase da doença (Barot et al., 1981; Chan et al., 

1986; Capristo et al., 1998; Takaoka et al., 2015; Zhao et al., 2015) e apenas um indicou 

superestimativa em indivíduos com EN adequado (Barot et al., 1982). No Brasil, não 

foram encontrados estudos de validação de equações de predição para pacientes com 

DII. 

Diante dos poucos estudos desenvolvidos em portadores de DII com resultados 

controversos, da falta de informações na população brasileira, e da clara inadequação, 

para população saudável brasileira, das equações para predição da TMB comumente 

utilizadas, é evidente a necessidade de estudos que avaliem quais equações de predição 

da TMB são adequadas para essa população. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barot%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7213002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barot%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7213002
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL  

 

A DII possui etiologia desconhecida, porém alguns fatores possuem relação com 

o aparecimento da doença, como: predisposição genética, baseada na prevalência da 

doença dentro das famílias, fatores ambientais, sendo o fumo e o alto consumo de 

açúcares e produtos industrializados fatores de risco para desenvolvimento da DII e 

microbiota intestinal, que possui composição diferente em pacientes com DII (Gondo, 

2015; Silva, 2015; Ponder & Long, 2013).  

Quanto à epidemiologia, a DII possui tendência à estabilização da incidência de 

DII em nações altamente desenvolvidas, como os EUA e países europeus, e aumento 

progressivo de incidência e prevalência em países em desenvolvimento, como o Brasil e 

alguns países dos continentes asiático e africano (Ng et al., 2018). Porém, os dados 

epidemiológicos publicados em todo o mundo não são fidedignos ao demonstrar a real 

dimensão do problema, além de existirem poucos estudos na América do Sul, inclusive 

no Brasil (Bernstein et al., 2010). Essa escassez de dados deve-se a DII possuir difícil 

diagnóstico e a doença surgir gradativamente, não possuir notificação obrigatória e de 

não existir rede de computadores interligada na saúde pública ambulatorial e hospitalar 

(Saro et al., 2008, Ng et al., 2018). Apesar da dificuldade de realização de estudos 

epidemiológicos nesta área, alguns dados publicados conseguiram mostrar aumento 

progressivo das taxas de incidência de DII entre os anos de 1986 e 2005, com elevação 

de diagnósticos de CU a partir da década de 90 (Victoria et al., 2009, Silva et al., 2015). 

Gasparini (2018) mostrou que o estado de São Paulo apresentou taxa média de 

incidência anual de DII de 13,3 casos novos/100.000 habitantes/ano (DC = 6,1 casos 
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novos/100.000 habitantes/ano e CU = 7,2 casos novos/100.000 habitantes/ano) entre 

2012 e 2015. Em relação à prevalência, os valores médios encontrados foram de 24,3 

casos/100.000 habitantes para DC e 28,3 casos /100.000 habitantes para CU (Gasparini, 

2018). A DII possui distribuição relativamente equalizada entre os sexos e afeta todas as 

faixas etárias, sendo mais frequentemente iniciada na segunda e terceira década de vida 

(Bernstein et al., 2010). 

A DC é caracterizada por inflamação de qualquer porção do trato 

gastrointestinal, sendo mais frequente no íleo terminal (Burlin et al., 2017), de forma 

segmentar, com áreas sadias entremeadas por regiões afetadas, e transmural, tendendo a 

manifestar-se em todas as camadas que constituem a parede da área afetada (Gasche et 

al., 2004). A CU tem como característica a inflamação da mucosa intestinal limitada ao 

cólon, e se desenvolve de forma contínua e ascendente (Gasche et al., 2004). Quando a 

doença está presente no reto é denominada proctite e quando localizada no reto e no 

sigmóide é chamada de retossigmoidite, e quando acomete toda a extensão do cólon é 

chamada de pancolite (Gasche et al., 2004). Para categorizar ambas as doenças, utiliza-

se a Classificação de Montreal (Satsangi et al., 2006) que leva em consideração a idade 

de diagnóstico, localização e comportamento da doença para DC e idade de diagnóstico 

e extensão da doença para CU, como descrito no quadro: 
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Quadro 1. Classificação da doença de Crohn (DC) e da colite ulcerativa (CU) de acordo 

com a classificação de Montreal (2006).  

 NA= não se aplica. Classificação de Montreal: Satsangi et al., 2016. 

De modo semelhante, a DC e a CU evoluem com períodos de atividade, com 

sintomas que dependem do local e da extensão da inflamação, e intervalos de remissão 

clínica não previsíveis (Gasche et al., 2004). Não há cura para a DII, nem mesmo após 

remoção cirúrgica da área afetada, pois a doença pode ressurgir em outra porção do 

trato gastrointestinal (Albuquerque et al., 2008). O tratamento farmacológico é realizado 

com o objetivo de controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 

minimizar complicações e atingir a remissão (Lichtenstein et al., 2006). Os fármacos 
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mais utilizados são os aminossalicilatos, corticosteroides, antibióticos, 

imunossupressores e imunobiólogicos (Lichtenstein et al., 2006).  

Os aminossalicilatos são derivados do ácido 5- aminosalicilico e tem como 

objetivo reduzir a inflamação da mucosa intestinal, sendo mais eficaz na CU. O 

principal papel dos aminossalicilatos é a manutenção da remissão na CU. Já na DC não 

há evidências de que seu uso mantenha a remissão (Mowat et al., 2011). Os antibióticos, 

metronidazol e ciprofloxacina principalmente, são utilizados como tratamento de 

complicações da DII, como abscessos e supercrescimento bacteriano (Mowat et al., 

2011). Os corticosteroides inibem as manifestações iniciais das inflamações, e são 

utilizados principalmente na fase ativa da doença, na CU e na DC seu uso provoca alta 

taxa de remissão (Mowat et al., 2011). Os imunossupressores, têm por objetivo retardar 

e reduzir a resposta imunológica, reduzindo consequentemente a resposta inflamatória 

(Mowat et al., 2011). Seu uso é indicado para indivíduos que não responderam ao uso 

de aminossacililatos e corticosteroides (Mowat et al., 2011). Em fase ativa de doença, os 

imunossupressores podem ser utilizados em conjunto com corticosteroides, para 

obtenção de uma resposta ao tratamento mais rápida. A terapia biológica, composta por 

anticorpos que atuam contra o fator de necrose tumoral impedindo sua liberação, é 

indicada na fase moderada e grave da doença (Mowat et al.,2011). A fase de remissão, 

provocada pelo tratamento medicamentoso não garante um bom EN desta população, 

que pode encontra-se alterado mesmo com a doença sobre controle (Valentini et al., 

2008; Bryant et al., 2013). 
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 2.2 ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

O EN de indivíduos com DII frequentemente se encontra alterado, o que vem 

acompanhado de distribuição alterada de MLG e massa de gordura corporal (MG) 

mesmo em períodos de remissão da doença (Valentini et al., 2008; Bryant et al., 2013; 

Seminerio et al., 2015; Casanova et al, 2017; Ramos et al., 2019). O EN e a composição 

corporal (CC) inadequada tem associação com piores prognósticos, complicações 

cirúrgicas e redução de qualidade de vida (Bryant et al.,2013; Seminerio et al., 2015). 

Em uma revisão sistemática (Bryant et al. 2013) que incluiu 19 estudos que 

avaliaram a CC de adultos com DII em diferentes fases da doença e com métodos de 

mensuração da CC variados, foi encontrado que a maioria dos indivíduos com DC e CU 

não apresentaram diferença significativa em relação ao índice de massa corporal (IMC) 

quando comparado ao grupo controle (GC) composto por indivíduos saudáveis. Porém, 

37% dos indivíduos com DC e 20% com CU apresentaram IMC significantemente 

menor que o IMC de indivíduos saudáveis. 4% dos indivíduos com DC apresentaram 

baixo peso e nenhum caso de baixo peso foi encontrado na CU. Em relação a MLG, 

28% e 13% dos pacientes com DC e CU possuíam esse componente corporal 

significantemente menor que o GC. Foi encontrada MG significantemente reduzida, em 

relação ao grupo controle, em 31% dos casos na DC e 13% na CU e significantemente 

aumentada em 3% e 12%, respectivamente. Quando avaliados apenas os resultados de 

estudos que utilizaram o DXA, método considerado referência para mensuração da CC, 

foi encontrado que a MLG é reduzida na DII e a MG encontra-se preservada. De acordo 

com os resultados obtidos por essa revisão, foi possível observar que as alterações do 

EN e CC são mais frequentes na DC, mas também acontecem na CU. Em ambas as 
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doenças não foram encontradas frequências significativas de baixo peso de acordo com 

o IMC, porém foram encontradas alterações na MLG. 

Posteriormente, Casanova et al. (2017), analisaram o EN de portadores de DII 

ambulatoriais e encontraram que 48% apresentavam sobrepeso e obesidade, e apenas 

4% apresentavam baixo peso, porém quando analisado o índice de MLG, foi observado 

que 11% apresentam MLG reduzida (percentil menor que 10). Ramos et al. (2019), em 

um estudo realizado em ambulatórios de hospitais federais do Sul do Brasil, 

encontraram que 55,7% dos indivíduos com DC apresentavam obesidade. Além disso, 

também foi observado que indivíduos com DC em remissão possuíam IMC e obesidade 

central, identificada por meio de perímetro de cintura, maiores que o GC, composto por 

indivíduos saudáveis.  

Portanto, para um melhor controle do EN e CC desta população é necessário 

conhecer seu RE. Para isso é importante conhecer e estimar adequadamente a TMB e o 

GETD, podendo então adequar a ingestão energética desta população às suas 

necessidades específicas. 

 

2.3 TAXA METABÓLICA BASAL 

 

A TMB é a energia utilizada pelo organismo para manter suas funções básicas e 

representa a maior parte do valor GE, sendo, portanto, de extrema importância para a 

determinação do RE (Clark & Hoffer, 1991). Até 1985, o RE era determinado por meio 

de análises de ingestão alimentar (Schoeller, 1999), porém esse método subestima ( 

20%) o GETD quando comparado ao obtido por água duplamente marcada, um método 

considerado referência para determinação de GETD (Seale & Rumpler, 1997). A partir 

de 1985, a definição do RE passou a ser baseado nos valores de GE, calculado com base 
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na TMB (FAO/WHO/UNU, 1985). O método referência para mensuração a TMB é a 

calorimetria indireta (CI), no entanto, na maioria das vezes depende-se de equações de 

predição para determiná-la, pois a CI é um método de alto custo e sua utilização é pouco 

viável na prática clínica (Bellafronte et al., 2019). 

2.3.1 Calorimetria Indireta 

 

A CI baseia-se na mensuração da troca gasosa para determinar o GE. Existem 4 

formas de mensurar a troca gasosa: sistema de confinamento, circuito fechado, sistema 

de coleta total e circuito aberto. O circuito aberto foi uma das primeiras formas de 

mensurar as trocas gasosas, e é utilizada na atualidade (Mtaweh et al., 2018). O método 

avalia o volume de oxigênio consumido (VO2) e o volume de gás carbônico liberado 

(VCO2) e considera que o oxigênio consumido representa a oxidação de nutrientes. O 

valor do quociente respiratório (QR), razão entre VCO2 e VO2, mostra qual nutriente 

está sendo oxidado, ele varia de 0,7 a 1, sendo valores próximos de 0,7 representativos 

de oxidação de lipídios e valores próximos a 1, representativos de oxidação de 

carboidratos (Haugen et al., 2007). Para converter VCO2 e VO2 em energia, é utilizada a 

equação proposta por Weir (1949): [ (3,9 x VO2) + (1,1 x VCO2) ]. Quando apenas o 

VO2 é medido, é considerado 5 kcal por litro de oxigênio consumido.  

A mensuração da TMB por CI é baseada em alguns pressupostos (McLean & 

Tobin, 1987):  

1-  Qualquer combustível consumido possui um conteúdo energético intrínseco, e 

qualquer modificação metabólica resulta em produção de calor e energia. 

2-  A queima ou síntese de carboidratos, lipídios e proteínas é o resultado final de 

todas as reações bioquímicas que ocorrem no corpo. 
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3-  As perdas de substratos nas fezes e urina são insignificantes. 

Além disso, a determinação da TMB por meio de CI negligencia o metabolismo 

dos minerais, que correspondem a 7% da massa corporal (MC). Apesar da CI apresentar 

limitações, ela possui alta concordância com o método de calorimetria direta (McLean 

& Tobin, 1987; Mtaweh et al., 2018).  

A CI em humanos começou a ser estudada e testada no início do século XX. 

Benedict e Carpenter publicaram pela primeira vez um estudo sobre calorimetria em 

humanos em 1910. Em 1919, Benedict aperfeiçoou as técnicas de CI e criou equações 

de predição da TMB a partir desses dados obtidos por CI. Após décadas de progresso, 

os calorímetros passaram por grandes avanços e a CI tornou-se o método mais adequado 

para mensuração da TMB (Rattanachaiwong & Singer, 2018). 

De acordo com a Diretriz publicadas pela “Academy of Nutrition and Dietetics” 

sobre as melhores práticas para utilização de CI (Fullmer et al., 2015), os procedimentos 

para realização da CI precisam ser padronizados: 

1-  Período de repouso: Em condições em que o indivíduo deva se deslocar até o 

laboratório para realizar a CI, é necessário que o indivíduo faça repouso antes 

do início da medição, com a finalidade de reduzir o efeito da atividade física 

recente na TMB. Um período de descanso mínimo pode ser suficiente (menos 

que 30 minutos), desde que nenhum movimento seja permitido.  

2-  Tempo de medição: Em adultos saudáveis, após descartar os 5 primeiros 

minutos da coleta dos gases, o tempo mínimo de mensuração da TMB deve ser 

de 4 minutos (com CV de VO2  e VCO2  < 10%). 
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3-   Posição do indivíduo durante a medição: A posição supina deve ser mantida 

durante todo o tempo de medição e os indivíduos devem evitar realizar 

movimentos. 

4-  Temperatura da sala: A temperatura da sala onde será realizada a medição deve 

ser controlada (22 a 25 graus). Temperatura com valores menores que 20 graus 

podem resultar em aumento da TMB. 

5- Tempo de jejum: O tempo de jejum deve ser de no mínimo 7 horas. Em 

situações hospitalares, em que não é possível realizar o jejum adequado, é 

sugerido que ocorra uma refeição de até 300kcal em até 2 horas antes da 

medição. 

6-  Ingestão de cafeína e estimulantes: Não há dados suficientes para determinar 

por quanto tempo deve ser evitada a ingestão. A TMB permanece aumentada 

por pelo menos 4 horas após a ingestão de doses pequenas de cafeína.  

7-  Cigarros e nicotina: Não há dados suficientes para determinar o tempo 

necessário para a TMB retornar à linha de base após o fumo. Mas a TMB 

permanece elevada por pelo menos 140 minutos após o fumo. 

8-  Realização de exercícios de resistência: Em indivíduos não treinados, a TMB 

deve ser medida após pelo menos 48h da realização de um exercício 

prolongado.  

9-  Valores de QR: Os valores aceitáveis de QR são entre 0,68 e 0,90. Quando o 

QR atingir valores fora da faixa fisiológica ( < 0,67 ou > 1,3) a mensuração 

contém erros. 
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2.3.2 Fatores não controláveis que influenciam a TMB 

 

A TMB pode ser influenciada por fatores que devem ser controlados no 

momento da realização da CI, como os descritos acima, mas existem também fatores 

não controláveis que podem exercer influência sobre a TMB, e justificam sua diferença 

entre os indivíduos. Alguns dos principais fatores que podem contribuir para a 

variabilidade da TMB são: idade, etnia, genética e principalmente a composição 

corporal (CC) (Molnar & Schutz, 1997; Poehlman et al.,1997; Wahrlich & Anjosa, 

2001). 

A TMB representa a soma da energia gasta por todos os tecidos 

metabolicamente ativos que podem ser expressos em cinco níveis: anatômico, celular, 

molecular, tecidos/órgãos e corpo inteiro (Wang et al.1992) (Figura 1). De acordo com 

Wang et al. (2000), é possível derivar a TMB a partir de componentes metabolicamente 

ativos em diferentes níveis. No nível molecular, o corpo humano pode ser dividido em 

MLG e MG, sendo que apenas a MLG é considerada um tecido metabolicamente ativo. 

Apesar da MLG ser considerada o melhor preditor da TMB por ter alta correlação com 

a mesma, ela não consegue explicar completamente as variações da TMB (Ravussin & 

Bogardus, 1992; Wahrlich et al., 2007; Wahrlich et al., 2018), o que pode ser 

esclarecido pelo fato da MLG não ser um tecido homogêneo, sendo composto por 

tecido muscular esquelético, metabólico e nervoso, além de ela não apresentar uma 

relação linear com a TMB, sendo a relação TMB/MLG inconstante em pessoas de 

diferentes tamanhos (Heymsfield et al.,2018). Em nível celular, a massa celular é 

considerada metabolicamente ativa, onde diferentes tipos de células apresentam TMB 

diferentes, porém, devido à dificuldade de quantificar e categorizar células variadas, a 
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relação da TMB com a CC a nível celular não é muito explorada (Wang et al., 2000). 

No nível de tecidos e órgãos, todos eles são metabolicamente ativos e possuem TMB 

diferentes. De acordo com este modelo (Elia, 1992), a TMB do corpo inteiro é 

determinada através do somatório da taxa de energia de cada órgão/tecido (Ki) 

multiplicada pela massa do tecido/órgão (Ti): TMB= ∑ (Ki x Ti). Quando analisado a 

CC através do corpo inteiro, o compartimento metabolicamente ativo considerado é a 

MC (Wang et al., 2000), que possui alta correlação com a TMB devido ao fato dos 

componentes do corpo agirem de forma sincronizada, como se fossem uma única 

unidade (Heymsfield, 2018). Quando controlado por idade e adiposidade, a MC pode 

representar ¾ da variação da TMB entre indivíduos (Heymsfield et al., 2018). A 

TMB/MC é inversamente proporcional a estatura (EST), fazendo com que pessoas com 

EST elevada tenham uma proporcionalidade de órgão diferente do que as pessoas com 

EST reduzida e essa variação gera menor taxa relativa de produção de calor em repouso 

em pessoas que são altas. É por isso que MC e EST são variáveis independentes nas 

equações de predição da TMB. 
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Figura 1. Cinco níveis da composição corporal humana. Adaptado de Wang et al. 1992 

A análise da relação entre TMB e CC em nível molecular é muito utilizada por 

estudos que envolvem a mensuração da TMB, pois a determinação da CC a nível de 

tecidos e órgãos depende de métodos de alto custo, como ressonância magnética ou que 

expõem à radiação, como a tomografia computadorizada (Heymsfield et al., 2018). Em 

estudos brasileiros a TMB se correlacionou fortemente com variáveis da CC. Wahrlich 

& Anjos (2001b) encontraram que a MC obteve a maior correlação (r=0,54) com a 

TMB, seguida pela MG (r=0,50). Posteriormente, através de análise de regressão, 

Wahrlich et al. (2007) encontraram que a massa livre de gordura (MLG) era o melhor 

preditor da TMB (r=0,92), seguido por MC (r= 0,88) quando homens e mulheres foram 

analisados juntos. Quando analisado os dados de homens de forma isolada, a MLG se 
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manteve como melhor fator preditor da TMB (r= 0,78) e quando o mesmo foi feito para 

mulheres a MC foi o melhor fator preditor da TMB (r= 0,90), seguido por MG (r= 

0,87). Em estudo mais recente, Wahrlich et al. (2018), em concordância com os estudos 

anteriores, encontrou alta correlação da MC e MLG com a TMB (r= 0,75 e r= 0,87, 

respectivamente), seguidos por EST (r= 0,66) e IMC (r= 0,40). 

 

2.3.3 Equações de predição da TMB 

 

As primeiras equações de predição da TMB foram construídas por Harris & 

Benedict em 1919. A população de estudo foi de norte-americanos, 136 homens e 103 

mulheres, que tiveram sua TMB aferida por CI em sistema fechado. Foram construídas 

equações diferentes de acordo com o sexo, e que utilizaram as variáveis, MC, EST e 

idade (I). Porém, essas equações parecem não ser adequadas, pois tendem a 

superestimar a TMB. Em um estudo em mulheres norte americanas foi encontrado que a 

equação superestimou a TMB em 14% (Owen et al., 1986). Em mulheres brasileiras, 

residentes no sul do país, a equação de H&B superestimou em 17% a TMB (Wahrlich, 

2000).  

Schofield (1985) utilizou os dados de 114 estudos que mensuraram a TMB 

através de CI e produziu equações de predição da TMB a partir desses dados. A 

compilação dos dados dos estudos utilizados resultou em uma amostra de 7173 

indivíduos de origem europeia e norte americana. A OMS passou a recomendar as 

equações de SCH, com pequenas modificações devido ao banco de dados ter sido 

ampliado (11000 dados) (FAO/WHO/UNU, 1985). Estudos mostraram que as equações 

de SCH não são adequadas para estimar a TMB em brasileiros (Cruz et al., 1999; 
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Wahrlich, 2000; Wahrlich et al., 2007; Anjos et al., 2014) e em indivíduos de outras 

partes do mundo (Henry & Rees, 1991; Piers et al., 1997). 

Com o objetivo de superar as dificuldades das equações de predição da TMB, 

Anjos et al. (2014), construíram equações baseadas em uma amostra probabilística de 

indivíduos adultos de Niterói, Brasil. Foi produzida uma equação por sexo, e foram 

utilizadas as variáveis MC, I e EST para compor as equações. Em 2018, Wahrlich et al. 

validaram as equações ANJOS e encontraram que as mesmas estimam a TMB de 

adultos saudáveis de Niterói de forma adequada. 

 

2.3.4 Taxa metabólica basal e requerimento energético na DII 

 

A TMB em indivíduos com DII já vem sendo estudada desde o século passado 

(Quadro 2). Nas diretrizes publicadas pela Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e 

Enteral (ESPEN) para nutrição na DII, foi fechado um consenso de que a TMB de na 

DII não é diferente da TMB de indivíduos saudáveis (Forbes et al., 2017). Porém, 

estudos de várias partes do mundo (Quadro 2) que compararam a TMB de indivíduos 

com DII com indivíduos saudáveis possuem resultados conflitantes (Quadro 3). A 

maioria dos resultados publicados realmente não mostrou diferença significativa entre a 

TMB medida em pacientes com DII e o GC, porém, Mingrone et al. (1996), 

encontraram que a TMB na DII era significantemente menor que a TMB do GC. Em 

contrapartida, Al-Jaouni et al., (2000, 2002) mostraram que a TMB de indivíduos com 

DII era significantemente maior que a TMB do GC. Quando a TMB foi ajustada para 

MC, seu valor foi significantemente maior em indivíduos com DII (Barot et al., 1982; 

Al-Jaouni et al., 2000; Mingrone et al., 1996; Sasaki et al., 2010 a,b; Winter et al., 2004). 
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Quando a TMB foi ajustada para MLG, seu valor também foi significantemente maior 

na DII (Al-Jaouni et al., 2000; Capristo et al., 1998a,b,c). As divergências de resultados 

encontradas nos estudos podem ter acontecido por causa da diferença de calorímetros, 

protocolos de mensuração da TMB utilizados e perfil da amostra (Quadro 2). 

Alguns fatores, como o uso de determinados medicamentos, como os 

corticosteroides, comumente utilizados no tratamento da DII, podem modificar a CC e 

há questionamentos se, devido a isso, esse medicamento pode provocar modificações na 

TMB (Morales et al., 2002). Um estudo realizado em indivíduos com DII (Al-Jaouni et 

al., 2002), mostrou que a TMB de mulheres que não faziam uso de corticosteroides era 

maior que a TMB do GC, composto por mulheres saudáveis, porém, a TMB de 

mulheres que faziam uso de corticosteroides não foi diferente da TMB do grupo 

controle. Os autores do estudo sugerem, a partir deste resultado encontrado, que a 

diminuição da inflamação causada pela ação dos corticosteroides, reduz a demanda 

metabólica de mulheres com DII (Quadro 3). Por outro lado, em um estudo realizado 

em homens e mulheres em uso de altas doses de corticosteroides por 6 meses, não foi 

observada diferença na TMB antes do tratamento e após 6 meses, apesar das 

modificações hormonais e na CC encontradas (perda de MG em homens e aumento de 

MC em mulheres) (Morales et al., 2002). 
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Quadro 2: Principais características dos estudos que compararam a taxa metabólica 

basal em indivíduos com doença inflamatória intestinal e indivíduos saudáveis. 

Autor  Ano País Amostra Objetivo Protocolo para a 

calorimetria 

   Homens Mulheres   

Barot et al. 1982 USA CU= 6                            

DC = 14                      

GC= 8 

DC= 15        

CU= 0                     

GC= 12 

Caracterizar o GE em 

pacientes com DII e 

compararar com GC. 

Repouso. Posição supina. 

VO2 e VCO2 medidos até 

atingir estabilidade (5 a 15 

min). 

Kushner et 

al. 

1991 USA DC= 10                                      

CU= 5                                            

GC=8 

Determinar a TMB em 

indivíduos com DII e 

avaliar a influência da 

MC na TMB. 

Jejum noturno. Repouso de 

30- 40 min. VO2 e VCO2 

medidos por 20 min após 

estabilização.  

Mingrone et 

al. 

1996 Itália DC 

inativa= 8 

GC= 10 

DC 

inativa=12 

GC= 6 

Comparar a TMB e 

medidas de oxidação do 

substrato entre um grupo 

de pacientes com DC 

indivíduos saudáveis. 

Jejum noturno. Realizada 

as 8:00 AM. VO2 e VCO2 

medidos por 60 -90 min.  

Capristo et 

al. 

1998 Itália DC= 5        

CU=4       

GC=24 

DC=5           

CU=6        

GC=16 

Mensurar a absorção de 

glicose e composição 

corporal de indivíduos 

com DII em remissão. 

Jejum noturno. Realizada 

as 8:30 AM. Repouso de 30 

min antes da medição. 

Condições padronizadas de 

temperatura e 

ambiente.VO2 e VCO2 

medidos por 45-60 min. 

CV médio: 3,6.  

Capristo et 

al. 

1998 Itália DC=10          

CU= 9       

GC=10 

DC=8         

CU=7       

GC=10 

Avaliar características 

antropométricas e 

metabólicas de 

indivíduos com DII e 

comparar com indivíduos 

saudáveis. 

Jejum noturno. Realizada 

as 8:00 AM. VO2 e VCO2 

medidos por 60 -90 min.  

Capristo et 

al. 

1998 Itália DC 

inativa = 

23          

GC= 26 

DC 

inativa=20           

GC= 34 

Avaliar o efeito da 

localização da DC na 

antropometria e nas 

características 

metabólicas. 

Jejum noturno. Realizada 

as 8:30. Repouso de 30 min 

antes da medição. 

Condições padronizadas de 

temperatura e ambiente. 

VO2 e VCO2 medidos por 

60 -90 min. CV médio: 3,6.  

Schneeweiss 

et al. 

1998 Austri

a 

DC ativa 

= 11             

GC= 7 

DC ativa=21              

GC= 11 

Avaliar a contribuição de 

mudanças no 

metabolismo energético 

à desnutrição na DC. 

Posição supina. Repouso de 

30 min. VO2 e VCO2 

medidos por 30 min. 

Al-Jaouni et 

al. 

2000 França DC= 6          

GC= 4 

DC= 17        

GC= 13 

Avaliar a termogênese 

induzida pela dieta e a 

oxidação do substrato em 

pacientes com DC. 

Jejum noturno. VO2 e 

VCO2 medidos por 30 min. 

Al-Jaouni et 

al. 

2002 França DC = 29                                      

GC= 10 

Avaliar os efeitos da 

prednisona e da 

budesonida no gasto 

energético e na oxidação 

de substratos em 

pacientes com DC. 

Jejum noturno. Posição 

supina. VO2 e VCO2 

medidos por 30 min. 
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Winter et al. 2004 África 

do Sul 

DC=8                                      

GC=10 

Investigar o efeito da 

desnutrição e da 

realimentação na função 

digestiva e síntese 

proteica em pacientes 

com DC. 

Não relatado. 

Sasaki et al. 2010 Japão CU= 8         

GC=7 

CU= 5           

GC= 3 

Caracterizar o GE em 

indivíduos com CU 

hospitalizados e 

comparar com GC. 

No grupo controle: Jejum 

noturno. Realizada pela 

manhã. Em indivíduos com 

CU: Se mantiveram 

recebendo nutrição 

parenteral.                             

Para todos: Repouso de 30 

min. Posição supina.VO2 e 

VCO2 medidos por 30 min. 

   

Sasaki et al. 2010 Japão DC=11         

GC= 6 

DC=5          

GC=2 

Caracterizar o GE em 

indivíduos com DC 

hospitalizados e 

comparar com GC. 

No grupo controle: Jejum 

noturno. Realizada pela 

manhã. Em indivíduos com 

DC: Se mantiveram 

recebendo nutrição 

parenteral.                             

Para todos: Repouso de 30 

min. Posição supina. VO2 e 

VCO2 medidos por 30 min. 

DII: Doença Inflamatória Intestinal. DC: Doença de Crohn. CU: Colite Ulcerativa. GC: Grupo controle. TMB: Taxa 
metabólica basal. MC: Massa corporal. GE: Gasto energético. Min: Minutos. 
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Quadro 3: Principais resultados encontrados por estudos que compararam a taxa 

metabólica basal em indivíduos com doença inflamatória intestinal e indivíduos 

saudáveis. 

Autor  Ano Diferença 

estatística entre a 
TMB em DII e GC 

Resultado 

Barot et al. 1982 Não Não houve diferença estatística entre TMB em 

portadores de DII e o GC. Quando a TMB medida foi 

normalizada para a MC o estudo mostrou que 

indivíduos com DII com baixo peso apresentam TMB 

elevada quando comparada ao paciente com adequado 
e GC. 

Kushner et al. 1991 Não Não foi encontrada diferença estatística entre TMB em 
indivíduos com DC, CU e o GC.  

Mingrone et 

al. 

1996 Sim Foi encontrado que a TMB de indivíduos com DC é 

significantemente menor do que a TMB do GC. Porém 

quando a TMB foi ajustada para MC, esta passou a ser 
significantemente maior em paciente do DC. 

Capristo et al. 1998 Não Não foi encontrada diferença estatística entre TMB em 

DII e o GC. Quando a TMB foi ajustada para MLG, os 

indivíduos com DC apresentaram TMB elevada 
quando comparada aos portadores de CU e GC. 

Capristo et al. 1998 Não Não foi encontrada diferença estatística entre TMB em 

indivíduos com DC, CU e o GC. Quando a TMB foi 

ajustada para a MLG a TMB de indivíduos com DC 
foi maior que a TMB de CU e GC. 

Capristo et al. 1998 Não Não foi encontrada diferença entre TMB em 

indivíduos com DC e o GC. Quando a TMB foi 

ajustada para MLG, os indivíduos com DC 
apresentaram TMB elevada quando comparada ao GC. 

Schneeweiss 
et al. 

1998 Não Não foi encontrada diferença entre TMB em 
indivíduos com DC e o GC. 

Al-Jaouni et 

al. 

2000 Sim Foi encontrado que a TMB de indivíduos com DC é 

maior do que a TMB do GC. O mesmo foi encontrado 
quando a TMB foi ajustada para MC e MLG. 

Al-Jaouni et 

al. 

2002 Sim Foi encontrado que a TMB de mulheres com DC que 

não fazem uso de esteroides é significantemente maior 

que a TMB do GC. Não houve diferença entre a TMB 
de mulheres com DC que usam ou não esteroides. 

Winter et al. 2004 Não Não houve diferença entre TMB em indivíduos com 

DC e o GC. Quando a TMB foi ajustada para a MC, a 
TMB de DC foi maior que a TMB do GC. 

Sasaki et al. 2010 Não Não houve diferença entre TMB de CU e o GC. 

Quando a TMB foi ajustada para a MC, a TMB de CU 
foi significantemente maior que a TMB do GC. 

Sasaki et al. 2010 Não Não foi encontrada diferença estatística entre TMB em 

indivíduos com DC e o GC. Quando a TMB foi 

ajustada para a MC, a TMB de indivíduos com DC foi 
significantemente maior que a TMB do GC. 

DII: Doença Inflamatória Intestinal. DC: Doença de Crohn. CU: Colite Ulcerativa. GC: Grupo controle. TMB: Taxa metabólica basal.  

MC: Massa corporal. MLG: Massa livre de gordura. Nível de significância estatística dos estudos: p<0,05. 
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Há poucos estudos que tiveram por objetivo determinar o RE de indivíduos com 

DII, baseado na mensuração do GE. Barot et al. (1981) mensuraram a TMB de indivíduos 

com DII hospitalizados e sugeriu que o cálculo do GE fosse realizado através da equação: 

TMB x 1,75, baseado nas recomendações para pacientes críticos em catabolismo. 

Posteriormente, Kushner & Schoeller (1991) mensuraram o GE através de água 

duplamente marcada de 15 indivíduos com DII ambulatoriais. A média do GE encontrado 

foi de 2797 kcal/dia (DP =629). Os autores calcularam o nível de atividade física (NAF) 

desta amostra através da divisão do GE medido pela TMB medida através de CI e 

encontraram o NAF de 1,78 kcal.  

Em um estudo brasileiro, que tinha por objetivo avaliar a ingestão energética de 

indivíduos com DII e avaliar sua adequação em relação ao RE, recomendou-se que fosse 

utilizado o NAF de 1,3 kcal, correspondente ao NAF utilizado para indivíduos saudáveis 

sedentários (FAO/WHO/UNU, 2004) conforme sugerido por estudo anterior (Filippi et 

al., 2006) e encontraram GE médio de 1820 kcal/dia (DP= 345,9) na DC em atividade e 

de 1953 kcal/dia (DP= 315,6) na DC em remissão. Ionue et al. (2015) avaliaram 13 

indivíduos com CU em atividade hospitalizados, e sugeriram a utilização de NAF de 1,3 

kcal para essa população, chegando a uma recomendação de RE de 30- 34 kcal/kg/dia 

para indivíduos com CU em atividade. A Diretriz Brasileira de Terapia nutricional em 

indivíduos com DC comenta que o GE de indivíduos com DC pode variar de acordo com 

a atividade inflamatória, extensão da doença ou do estado nutricional e recomenda a 

utilização de 25 a 30 kcal/kg/dia para cálculo do RE (SBNPE,2011). 
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2.3.5 Uso de equações de predição da TMB em indivíduos com DII 

 

Todos os estudos que compararam a TMB medida de indivíduos com DII com a 

estimada por H&B não encontraram diferença significativa entre a TMB medida e 

estimada, com exceção de um único estudo (Barot et al., 1982), em que a equação 

superestimou a TMB em 20 indivíduos com DII que apresentavam MC adequada 

(Quadro 4). Barot et al. (1981) compararam a média da TMB medida por CI e estimada 

por H&B em 12 indivíduos com DII e não identificaram diferença significativa entre a 

TMB medida e estimada (Quadro 4). Posteriormente, Chan et al. (1986) em 54 

portadores de DII (37 atendidos em ambulatório e 17 hospitalizados), com alta 

frequência de baixo peso (44%) encontrou boa correlação entre os valores de TMB 

medida e estimada por H&B. Capristo et al. (1998) mostraram que a média da TMB 

medida de 34 indivíduos com DII em remissão não foi estatisticamente diferente da 

TMB estimada por H&B. Neste estudo ainda foi visto que a equação de H&B estimou 

adequadamente a TMB do grupo controle, composto por indivíduos saudáveis.  Em 

estudos mais recentes, realizados no Japão, também não foram encontradas diferenças 

significativas entre a TMB medida e estimada por H&B, em portadores de DII 

hospitalizados (Takaoka et al., 2015) recebendo dieta enteral (Zhao et al., 2015).  O que 

pode ser observado é que os estudos que encontraram que a equação de H&B estimou 

adequadamente a TMB na DII apresentavam amostras pequenas, com perfis de 

indivíduos com DII diferentes (alguns incluíram pacientes mais graves e outros 

pacientes em tratamento ambulatorial e em remissão) o que dificulta a comparação dos 

resultados. Todos os estudos apenas compararam a TMB medida com as equações de 

H&B, equações essas que, como já dito, superestimam, na maioria das vezes, a TMB 

em indivíduos saudáveis. É necessário, portanto, novos estudos que avaliem se a 
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equação é realmente adequada para estimar a TMB de indivíduos com DII, e também 

que avaliem a confiabilidade de outras equações de predição para essa população.  

Quadro 4: Estudos que compararam a taxa metabólica basal medida por calorimetria 

indireta e estimada por Harris e Benedict (1919), em indivíduos com doença 

inflamatória intestinal (DII). 

Autor 

Ano de 

publicação Amostra   TMB_med   DP   TMB_H&B   DP 

Barot et 

al. 1981  DII: 12  1550,0  214,7  1471,0  228,0 

              

Barot et 

al. 1982  DII: 20  
DNP 

              

Chan et 

al. 1986  DII: 54  1427,0  243,8  1404,0  197,0 

              

Capristo 

et al.  1998  

DC:18 

CU:16  

DC:1533,4 

CU:1667,1  
DNP 

 

DC:1437,8 

CU:1545,3  
DNP 

              

Takaoka 

et al. 2015 

 DC:22 

CU:18 

 DC:1388,7 

CU:1341,6  

 226,6 

252,6 

 DC:1413,1 

CU:1324,6 

 127,9 

174,8      

              

Zhao et 

al. 2015   DC: 61   DNP 
TMB_med: Taxa metabólica basal medida (kcal/dia) DP: Desvio padrão. TMB_H&B: Taxa metabólica 

basal estimada por Harris e Benedict (1919) (kcal/dia). DNP: Dados não publicados. DC: doença de 

Crohn. CU: colite ulcerativa. 
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3 HIPÓTESE 

 

As equações de predição da TMB produzidas a partir de indivíduos saudáveis 

não são adequadas para estimar a TMB em indivíduos com DII. 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

Validar equações de predição de taxa metabólica basal em pacientes com 

diagnóstico de DII em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

4.2 ESPECÍFICOS  

Na população estudada: 

1- Traçar o perfil da doença e demografia; 

2- Descrever o estado nutricional e determinar a composição corporal; 

3- Medir e estimar a taxa metabólica basal; 

4- Relacionar a taxa metabólica basal medida com variáveis antropométricas e de 

composição corporal. 

5- Comparar a taxa metabólica basal de acordo com o sexo e o estado nutricional; 

6- Estimar o requerimento energético e o nível de atividade física. 

5 MATERIAIS E MÉTODOS  
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O estudo de característica observacional e transversal foi realizado com a 

participação de adultos indivíduos com DII atendidos no ambulatório de 

gastroenterologia do HUAP em Niterói, Brasil, no período de outubro de 2013 a janeiro 

de 2019. O presente estudo faz parte do projeto intitulado “Aspectos nutricionais em 

pacientes com o diagnóstico de doença inflamatória intestinal” coordenado pela 

Professora Doutora Maria Thereza Baptista Wady que engloba o projeto “Investigação 

da taxa metabólica basal e composição corporal em pacientes com diagnóstico de 

doença inflamatória intestinal” da professora Doutora Vivian Wahrlich, coordenadora 

do Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal 

Fluminense (LANUFF) e recebeu apoio financeiro da FAPERJ (processos: E-

26/010.000779/2016, 202.520/2016 202.243/2017). 

 

5.1 AMOSTRA 

 

Foi realizado cálculo amostral para estimação de médias, considerando um erro 

máximo de estimativa de 10% da média amostral da TMB medida por calorimetria 

(65,6 kcal), e um desvio padrão amostral de 248,2 kcal (obtido por meio de uma 

amostra piloto composta por 35 indivíduos com DII), para um nível de significância de 

5%, e foi encontrado que a amostra necessária para o estudo é de 39 indivíduos.  

Os indivíduos foram recrutados durante a consulta nutricional realizada no 

ambulatório de gastroenterologia. Foram recrutados 95 indivíduos, e foram incluídos no 

estudo, 81 indivíduos com DII (41 mulheres), com idade superior a 20 anos, com o 

diagnóstico estabelecido de DC ou CU que não possuíam qualquer deformidade 

estrutural congênita ou adquirida que impossibilitasse a realização das aferições, e 
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também aqueles que não apresentavam qualquer outra condição que pudesse interferir 

na CC ou na TMB, tais como, gravidez, lactação, uso de drogas ilícitas, doenças 

infecciosas ou oncológica, endocrinopatias, insuficiência cardíaca, renal, hepática ou 

pulmonar. Foram excluídos os indivíduos que não realizaram o preparo para 

mensuração da TMB de acordo com o protocolo, ou que não obtiveram resultados 

aceitáveis da TMB, conforme determinado pelos métodos da pesquisa (n=14). 

A classificação de Montreal para a doença (Satsangi et al., 2006), foi extraída do 

prontuário médico dos pacientes. Para DC as seguintes variáveis foram consideradas: 

idade de diagnóstico, localização da doença e comportamento, já para a CU as variáveis, 

idade de diagnóstico e a extensão da doença foram utilizadas. Além disso, registros de 

medicamentos em uso no período da coleta dos dados, tempo de diagnóstico de doença 

e realização de ressecção intestinal, também foram retirados dos registros médicos. Os 

tipos de cirurgias realizadas foram divididos de acordo com a porção intestinal 

envolvida: ressecção que envolveu o cólon, o íleo, íleo e cólon e ressecção que envolveu 

íleo e jejuno. Os indivíduos com DII foram divididos por sexo, por diagnóstico e 

também divididos em grupos de acordo com o índice de massa corporal (IMC), sendo 

classificados como, sem sobrepeso e com excesso de peso (<25 kg/m2 e ≥25 kg/m2, 

respectivamente).  
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5.2 COLETA DE DADOS 

 

5.2.1 Taxa metabólica basal 

 

Todos os participantes compareceram ao laboratório, em jejum de doze horas, 

após dormir de seis a oito horas na noite anterior e sem ter realizado atividades físicas 

vigorosas nas últimas vinte e quatro horas antes das medições, de acordo com o que foi 

orientado no momento da marcação. Assim que o participante chegou ao laboratório, foi 

realizada uma entrevista para confirmar a adesão ao protocolo.  

A TMB foi medida, após calibração do equipamento de acordo com a 

recomendação do fabricante, por calorimetria indireta (Vmax Encore 29, Sensormedics, 

Palm Springs, CA) usando um canoply em um ambiente calmo, temperatura controlada, 

com baixa luminosidade e ruídos. Para garantir mais conforto acústico os participantes 

usaram protetor auricular. Antes do início da avaliação, o voluntário foi colocado em 

repouso por 15 minutos. Após esse período, o VO2 e o VCO2 foram medidos durante 25 

minutos e os dados dos primeiros 5 minutos foram descartados. 

O coeficiente de variação (CV) dos valores de VO2 e o VCO2 foram calculados 

para cada participante. O critério considerado para que a medida da TMB fosse válida é 

de que a medida de estado estacionário de VO2 e o VCO2 deve ter CV < 10%. A 

equação de Weir (1949) foi utilizada para transformar a medida VO2 e o VCO2 em 

energia gasta, expresso em kcal/dia.  
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5.2.2 Avaliação antropométrica 

 

A EST foi obtida em duplicata em um estadiômetro de madeira. As leituras 

foram feitas após uma expiração normal e registradas com precisão de 0,1 cm sendo o 

valor médio utilizado nas análises. A MC foi medida em balança eletrônica (Filizola, PL 

200) com precisão de 100g. O IMC foi calculado de acordo com a formula: MC/EST2. 

A classificação do estado nutricional foi definida de acordo com a OMS (2000), sendo 

classificado como baixo peso pacientes que tenham IMC <18,5 kg/m2, 18,5 kg/m2≥ 

normal < 25 kg/m2, 25 kg/m2 ≥ sobrepeso < 30 e ≥ 30 kg/m2 obesidade. 

 

5.2.3 Composição corporal 

 

A medida pela absorciometria de raio X de duplo feixe (DXA - GE® – modelo 

IDXA) foi realizada por um técnico em radiologia. Para realização do exame, o 

indivíduo foi deitado em decúbito dorsal, onde a fonte e o detector foram passados 

através do corpo com uma velocidade de 1cm/s. O mapeamento de todo o corpo levou 

aproximadamente 6 minutos. A MLG e MG foram obtidas pelo o software Encore 13.6. 

A MG também foi expressa em termos relativos à massa corporal (%MG).  
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5.2.4 Estimativa da taxa metabólica basal 

 

Abaixo (Quadro 5) estão descritas as equações de predição da TMB, de acordo 

com o sexo, que foram validadas.  

Quadro 5. Equações de predição da taxa metabólica basal (TMB) em kcal. 

Equações de predição da TMB (kcal) 

 Mulheres  Homens 

Harris & Benedict 

(1919) 

655,0955 + (9,5634 x MC) + 

(1,8496 x EST) – (4,6756 x I) 

 66,4730 + (13,7516 x MC) + 

(5,0033 x EST) – (6,7550 x I) 

Schofield (1985)  

18 |– 30 anos 

 

30 –| 60 anos 

 

> 60 anos 

 

[(0,062 x MC)+2,036]x 239 

 

[(0,034 x MC)+3,538]x 239 

 

[(0,038 x MC)+2,755)x 239 

  

[(0,063 x MC)+ 2,896] x 239 

 

[(0,048 x MC)+3,653] x 239 

 

[(0,049 x MC)+ 2,459} x 239 

 

Anjos et al. 

(2014)  

(8,95 x MC) + (8,87 x EST) -

(0,7 x I) -814,3 

 (9,99 x MC) + (7,1 x EST) -

(2,79 x I) -450,5 

MC: Massa corporal em kg. EST: Estatura em cm. I: idade em anos. 

 

5.2.5 Estimativa do requerimento energético total diário 

 

Levando em consideração a recomendação da SBNPE, em que o RE de 

portadores de DII varia entre 25 a 30 kcal/kg/dia (SBNPE, 2011), o RE mínimo (RE 

25kcal/kg/dia) e o RE máximo (RE 30 kcal/kg/dia) foi calculado. O RE foi obtido 

através da multiplicação da TMB medida e estimada por equações pelos valores do 

nível de atividade física (NAF) (RE= TMB x NAF), o NAF do RE mínimo e RE 

máximo foi calculado: RE 25kcal/kg/dia / TMB e RE 30 kcal/kg/dia / TMB.  
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 Além disso, o cálculo do RE também foi realizado considerando NAF 

anteriormente sugeridos em publicações que envolveram portadores de DII, sendo eles: 

1,3 (Silva et al., 2011; Ionue et al., 2015) e 1,78 (Kushner & Schoeller, 1991) e ajustado 

para MC. 

 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizado o teste Shapiro Wilk, para testar a normalidade de todas as 

variáveis, sendo considerado, como o teste propõe, como hipótese nula que as variáveis 

seguem uma distribuição normal.  

Os coeficientes de correlação de Pearson (para variáveis paramétricas) e 

Spearman (para variáveis não paramétricas) foram utilizados para descrever a 

correlação entre TMB e as medidas antropométricas e de CC. Para comparação entre 

médias de variáveis paramétricas foi usado o teste “t de student” para variáveis 

independentes e para variáveis não paramétricas Mann Whitney. 

Para comparação entre a média da TMB medida e estimada por equações foi 

utilizado o teste de “t de student” para amostras pareadas, no caso de variáveis 

paramétricas e Wilcoxon para variáveis não paramétricas. O nível de significância 

considerado foi de p<0,05. A concordância entre TMB medida e estimada por cada 

equação foi avaliada através dos gráficos de Bland & Altman (1986). Para análise da 

adequação das equações de predição da TMB a nível individual, foi considerado que a 

equação é adequada para estimar a TMB quando ela representa 90-110% da TMB 

medida. O percentual de adequação (número de casos com TMB estimada 
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adequadamente x 100/ número de indivíduos) das equações foi calculado para ambos os 

sexos.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo programa SAS® Studio e 

SPSS® 20. 

 

5.4 CONSIDERAÇÃO ÉTICAS 

 A realização do estudo foi aprovada pelo comité de ética em pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (CAEE: 27106914.2.0000.5243) e todos os 

participantes assinaram o TCLE (anexos 10.3 e 10.4). 
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6 RESULTADOS 

 

A idade dos indivíduos variou entre 20 e 67 anos (Tabela 1). A maioria das 

mulheres possuía idade entre 35 e 49 anos e os homens entre 20 e 34 anos (Figura 2), 

mas não foi encontrada diferença significativa da média de idade entre os sexos (Tabela 

1). 
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Figura 2. Distribuição de idade, em anos, de indivíduos com doença inflamatória 

intestinal (DII) em acompanhamento ambulatorial. 

 

Em relação ao estado nutricional, a frequência de baixo peso foi de apenas 2,5% 

(n=1) para ambos os sexos. A maior parte dos indivíduos apresentava IMC dentro da 

normalidade (53,6% dentre as mulheres e 60% dentre os homens). Em ambos os sexos 
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30% dos indivíduos apresentavam sobrepeso (n=12) e 15% das mulheres e 7,5% dos 

homens apresentavam obesidade. 

A média de IMC de homens e mulheres não foi estatisticamente diferente 

(Tabela 1). Houve diferença entre as médias de MC, EST, % MG, MLG e MG de 

homens e mulheres. Os homens apresentaram valores significantemente mais altos de 

MC, EST, MLG e mulheres apresentaram valores significantemente mais altos de MG e 

% MG (Tabela 1).  

Tabela 1. Idade, indicadores antropométricos e de composição corporal de indivíduos 

com doença inflamatória intestinal em acompanhamento ambulatorial. 

 Doença Inflamatória Intestinal 

 Mulheres                                                                

n=41 

 
Homens 

n=40  

  Média DP Min Max  Média DP Min Max 

Idade (anos) 41,1 12,6 20,0 67,0  39,2 12,8 20,0 62,0 

Massa corporal (kg) £ 65,0 12,5 43,7 94,2  74,9 12,6 55,0 115,3 

Estatura (cm) £ 160,8 5,4 148,0 171,0  173,6 5,7 164,0 187,0 

IMC (kg/m2) 25,1 4,7 16,1 36,6  24,8 3,6 18,4 35,2 

% MG £  37,7 7,1 21,1 50,4  26,0 6,56 9,7 38,5 

Massa de gordura corporal 

(kg) £ 24,9 8,7 10,4 44,3 

 

19,9 7,9 5,7 41,3 

Massa livre de gordura (kg) £ 
39,5 5,6 31,3 57,6 

 
54,65 6,6 42,1 73,4 

DP: Desvio padrão. Min: Valor mínimo. Max: Valor máximo. IMC: índice de massa corporal. %MG: 

Percentual de massa gorda. £Diferença significativa (p<0,05) entre os sexos (teste t para amostras 

independentes para as variáveis: MC, EST, IMC e teste Mann Whitney para as demais).  
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De acordo com a idade em que ocorreu o diagnóstico da doença, tanto para DC 

quanto para CU foi encontrada uma maior frequência de diagnóstico da doença na faixa 

etária de 17 a 40 anos (Tabela 2). Quanto à localização da DC, a maioria (68,7%) dos 

indivíduos apresentavam acometimento de íleo terminal e íleo/cólon. A DC apresentou 

comportamento não estenosante e não penetrante na maioria dos casos (47,9%). Em 

relação à extensão da CU, a colite do tipo extensa foi mais frequente (Tabela 2). 

Quando analisado o tempo de diagnóstico de doença, 63% dos indivíduos foram 

diagnosticados há 10 anos ou menos, e a média (± desvio padrão) foi de 9,4 ± 6,9 anos.  

Uma pequena parcela dos indivíduos com DII (16%) foi submetida à ressecção 

intestinal, sendo apenas um indivíduo com CU. Dentre os pacientes que precisaram de 

tratamento cirúrgico (n=13), 53,8% dos indivíduos foram submetidos a ressecção que 

envolveu cólon e íleo, 30,8% a ressecção que envolveu apenas o cólon, 7,7% realizaram 

cirurgia em íleo terminal e íleo / jejuno.  
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Tabela 2. Classificação de Montreal para adultos com doença de Crohn e colite 

ulcerativa em acompanhamento ambulatorial. 

  Doença inflamatória intestinal 

 DC 

n=48 

 CU 

n=33 

  n %   n % 

Idade de diagnóstico (anos):      

≤16  5 10,4  1 3,0 

17- 40  32 66,7  26 78,8 

≥ 40  11 22,9  6 18,2 

      

Localização:      

Íleo terminal 17 35,4  NA NA 

Cólon 11 22,9  NA NA 

Íleo - cólon 16 33,3  NA NA 

TGI superior 4 8,3  NA NA 

      

Comportamento:      

Não estenosante e penetrante 23 47,9  NA NA 

Estenosante 14 29,2  NA NA 

Penetrante 11 22,9  NA NA 

      

Extensão:      

Proctite ulcerativa NA NA  6 18,2 

CU do lado esquerdo NA NA  9 27,3 

CU extensa NA NA  18 54,5 

DC: Doença de Crohn, CU: Colite Ulcerativa. Classificação de doença de acordo com Montreal para DC: 

idade de diagnóstico, localização e comportamento. Classificação de doença de acordo com Montreal 

para CU: idade de diagnóstico e extensão. TGI: Trato gastrointestinal. 
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Na DC dois grupos de medicamentos foram mais utilizados, os 

imunossupressores (20,8%) e a terapia biológica (23%) (Tabela 3). Na CU o grupo de 

medicamento mais utilizado foi o de aminossalicilatos. Houve maior frequência de 

utilização de terapia mista para tratamento da DC quando comparado ao tratamento da 

CU. A utilização de imunossupressores em conjunto com terapia biológica foi o 

tratamento mais frequente na DC (31,2%). Os corticosteroides foram pouco utilizados 

nos dois tipos de diagnósticos (Tabela 3).  

Tabela 3. Medicações em uso de indivíduos com doença inflamatória intestinal em 

acompanhamento ambulatorial. 

  Doença inflamatória intestinal 

 

Medicamentos em uso 

DC 

n=48 

 CU 

n=33 

  n %  n % 

Aminossalicilatos 1 2,1  20 60,6 

Imunossupressores 10 20,8  1 3,0 

Corticosteroides 3 6,2  1 3,0 

Terapia Biológica 11 23,0   1 3,0 

 

Terapia Mista: 

     

Corticosteroide + terapia 

biológica 

2 4,2  0 0 

Imunossupressores + terapia 

biológica 

15 31,2  3 10,0 

Imunossupressores + 

corticosteroides 

2 4,2  2 6,0 

Imunossupressores + 

aminossalicilatos 

1 2,1  4 12,1 

      

Sem uso de medicamentos 3 6,2  1 3,0 

    DC: Doença de Crohn. CU: Colite Ulcerativa. 



 

 

 

 

50 

 

A TMB medida (TMB_med) média para a totalidade da amostra foi de 1311,0 ± 

228,6 kcal (Tabela 4). A TMB_med não foi diferente para aqueles que foram 

submetidos à ressecção (1302,4 ± 246,2 kcal) dos demais (1312,5 ± 227,1 kcal) (dados 

não apresentados em tabela). Os homens apresentaram TMB_med e TMB estimada 

(TMB_est) por todas as equações maiores do que a das mulheres (Tabela 4).  

Quando comparado os valores médios da TMB_med e TMB_est por H&B, foi 

encontrada diferença significativa tanto para homens quanto para mulheres, mostrando 

que a equação de H&B superestimou em até 19,5% a TMB (tabela 3). Em comparada a 

TMB_ med e TMB_est por SCH, foi encontrada uma diferença significativa para os 

dois sexos, mostrando que a equação de SCH também superestimou em até 21% a TMB 

em homens e 18,5 % em mulheres (Tabela 4). Apenas o viés gerado pela estimativa da 

TMB por SCH foi significantemente maior em homens, chegando a superestimar a 

TMB em até 639,4 kcal, com viés médio de 293 kcal, comparado ao viés de 199 kcal 

em mulheres. Os valores médios da TMB_med e TMB_est por ANJOS, não foram 

diferentes tanto para o grupo das mulheres (p= 0,82), quanto dos homens (p=0,21) 

(Tabela 4). A equação subestimou, de forma não significante, a TMB em apenas 4 kcal 

para mulheres e 28 kcal para homens.  

Quando analisada a adequação das equações de predição a nível individual, pôde 

ser visto que as equações de H&B e SCH apresentam baixo percentual de adequação, 

tanto para homens quanto para mulheres, não passando dos 25%. A equação de SCH 

para homens foi a que teve pior desempenho a nível individual, a equação estimou a 

TMB adequadamente em apenas 4 casos e superestimou em 35 casos.  Por outro lado, a 

equação de ANJOS obteve altos percentuais de adequação para ambos os sexos. Dentre 

as mulheres, ANJOS estimou adequadamente a TMB na maioria dos casos (73%), a 
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equação subestimou a TMB em 4 casos e superestimou em 7 casos, não sendo muito 

diferente dentre o grupo dos homens, em que a equação estimou adequadamente a TMB 

em 70% dos casos.       
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Tabela 4. Taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada por equações em indivíduos com doença inflamatória intestinal em atendimento ambulatorial.  

 Doença Inflamatória Intestinal 

 Mulheres  

n=41 

 Homens 

n=40 

 Total  

n=81 
 TMB 

(kcal/dia) Média DP Mediana Min Max 

% 

adq 

 

Média DP Mediana Min Max 

 % 

adq 

 

Média DP Mediana Min Max 

% 

adq 

Medida £ 1168,8 180,7 1136,0 853,3 1552,2   1456,5 175,3 1437,1 1055,4 1990,7   1311,0 228,6 1326,19 853,3 1990,7  

                  

H&B * £ 1378,2 121,3 1371,0 1121,3 1593,2 22,0  1700,1 204,3 1676,8 1344,4 2402,3 25,0  1537,1 232,3 1521,2 1121,3 2402,3 23,5 

viés  209,4 121 190,1 -37,7 550,3   243,5 157,2 242,7 -136,2 567,2   226,2 140,2 225,8 -136,2 567,2  

% dif 19,5 13,7 16,4 -2,7 64,3   17,3 12,2 17,2 -8,9 53,7   18,5 13,0 17,0 -8,9 64,3  

                  

SCH * £ 1368,3 129,6 1346,9 1118,4 1647,6 22,0  1749,9 177,1 1716,6 1344,8 2427,1 10,0  1556,7 246,0 1551,2 1118,4 2427,1 16,0 

viés £ 199,9 117,9 188,2 -49,1 490,8   293,3 152,4 299,6 -181,9 639,4   245,8 143,2 245,5 -181,9 639,4  

% dif 18,5 13,0 15,3 -3,2 57,3   21 12,6 20,6 -11,9 60,6   19,7 12,8 18,2 -11,9 60,6  

                  

ANJOS £ 1164,7 131,6 1156,7 946,1 1477,6 73,2  1428 154,2 1404,2 1151,5 1929,5 70,0  1294,7 194,4 1313,2 946,1 1929,5 71,6 

viés  -4 114,4 -17,6 -230,9 331,1   -28,6 142,0 -34,0 -310,5 318,5   -16,17 128,5 -25,4 -310,5 331,1  

% dif 0,7 10,8 -1,8 -16,4 38,7    -1,3 10,2 -2,3 -19,2 30,2    -0,3 10,5 -1,8 -19,2 38,7  

DC: Doença de Crohn, CU: Colite Ulcerativa. TMB/MC: Taxa metabólica basal/massa corporal. Viés = TMB estimada – TMB medida. % diferença = (Viés/TMB medida) x 100. % adeq: número de casos com TMB estimada 

adequadamente x 100/ número de indivíduos.  *Diferença significativa (p<0,01) quando comparada a TMB medida com a TMB estimada (teste t pareado para TMB medida e TMB estimada por Anjos, e Wilcoxon para TMB 

medida e estimada por Harris & Benedict e Schofield). £ Diferença significativa (p<0,05) entre os sexos (teste t para amostras independentes para as variáveis: TMB medida, TMB/MC, TMB estimada por Anjos, Viés e % de 

diferença e teste Mann Whitney para as demais.
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Em mulheres (figura 2) a TMB medida correlacionou-se significativamente com 

MLG (r=0,823), MC (r=0,771), IMC (r= 0,666), MG (r=0,659) e EST (r= 0,342).  Em 

homens, a TMB medida obteve correlação, menos forte, porém significativa com MC 

(r=0,618), IMC (r= 0,574), MLG (r=0,513) e MG (r= 0,323) (Tabela 5). 

 Doença inflamatória intestinal 

  Mulheres 

n=41 

 Homens 

n=40 

Variáveis  r  r 

MC *  0,77  0,61 

EST   0,34*  0,28 

IMC *  0,66  0,57 

MLG *  0,82  0,51 

MG *  0,66  0,32 

Correlação de Pearson: MG, EST. Spearman: MC, EST, IMC, MLG . * Significância estatística (p<0,05) 

 

Quando os indivíduos foram separados de acordo com o diagnóstico nutricional, 

foram encontradas diferenças significativas entre as médias de TMB_est pelas equações 

de H&B e SCH e a TMB_med para os 2 grupos de ambos os sexos (Tabelas 6 e 7). A 

TMB_ est pelas equações de H&B e SCH apresentaram valores significantemente mais 

altos que a TMB_med, chegando a superestimar a TMB em 23,8% em mulheres com 

IMC menor que 25 kg/m2 (Tabela 6). A equação de ANJOS não apresentou diferença 

em relação à TMB_med em mulheres e homens, independentemente do diagnóstico 

nutricional (Tabelas 6 e 7). As médias da TMB_est por todas as equações foram 
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diferentes entre os grupos de mesmo sexo. O viés e o percentual de diferença de todas 

as equações não foram diferentes entre os grupos dos homens (Tabela 7), porém, nos 

grupos de mulheres, a equação de H&B apresentou viés significantemente maior 

naquelas com IMC menor que 25 kg/m2 (Tabela 6). O percentual de adequação da 

equação de ANJOS foi maior que das equações de H&B e SCH para todos os grupos de 

ambos os sexos. A equação de H&B apresentou percentual de adequação de 13% para 

mulheres com IMC abaixo de 25 kg/m2, bem abaixo do percentual de adequação 

encontrado para mulheres que possuíam IMC maior ou igual a 25 kg/m2 (33,3%) 

(Tabela 6). Já em homens, a equação obteve melhor desempenho naqueles com IMC 

menor que 25 kg/m2, atingindo um percentual de 28% de adequação. A equação de 

SCH obteve desempenho de apenas 4% em homens com IMC menor que 25 kg/m2 

(Tabela 7). Seu melhor desempenho foi no grupo de mulheres com IMC maior ou igual 

a 25 kg/m2, em que atingiu o percentual de 27,7 de adequação. 
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Tabela 6. Taxa metabólica basal de mulheres com doença inflamatória intestinal em acompanhamento ambulatorial de acordo com o diagnóstico 

nutricional. 

 

Viés = TMB estimada – TMB medida. % diferença = (Viés/TMB medida) x 100. % adeq: número de casos com TMB estimada adequadamente x 100/ número de indivíduos. £ Diferença significativa (p<0,05) entre os grupos 

(teste t para amostra independentes para as variáveis: TMB medida, TMB estimada por Anjos, Viés e % de diferença e teste Mann Whitney para as demais). *Diferença significativa (p<0,01) quando comparada a TMB medida 

com a TMB estimada (teste t pareado para TMB medida e TMB estimada por Anjos, e Wilcoxon para TMB medida e estimada por Harris & Benedict e Schofield.

 Mulheres com doença inflamatória intestinal 

  
<25kg/m2                                                          

      n=  23       
≥ 25kg/m2                                                                      

  n=18 

  

TMB (kcal/dia) Média  DP Mediana Min Max % adq   Média DP Mediana Min Max  % adq 

Medida £ 1067,3 133,5 1062,8 853,3 1417,8   1298,5 148,3 1290,8 1079,7 1552,2  

              

H&B* £ 1306,3 85,4 1322,9 1121,3 1473,3 13,0  1469,8 96,4 1454,2 1234,5 1593,2 33,3 

viés £ 239,1 119,8 225,8 55,5 550,3   171,3 114,6 168,1 -37,7 375,9  

% diferença 23,8 14,8 22,1 3,9 64,3   14,1 10,2 13,4 -2,7 33,1  

              

SCH* £ 1282,9 70,7 1289,5 1118,4 1407,3 17,3  1477,6 102,9 1477,5 1214,6 1647,6 27,7 

viés  215,6 118,9 188,2 -10,6 490,8   171,3 114,6 179,0 -37,1 375,9  

% diferença 21,6 14,3 18,2 -0,7 57,3   14,1 10,1 13,7 -2,7 33,1  

              

ANJOS £ 1084,8 79,7 1075,14 946,1 1272,1 74,0  1266,8 113,2 1304,5 1005,1 1477,6 72,2 

viés  17,5 111,4 -17,4 -145,7 331,1   -31,7 115,3 -55,7 -230,9 199,3  

% diferença 2,7 12,0 1,5 -10,3 38,7     -1,8 8,9 -4,0 -16,4 17,5   
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Tabela 7. Taxa metabólica basal de homens com doença inflamatória intestinal em acompanhamento ambulatorial de acordo com o diagnóstico 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viés = TMB estimada – TMB medida. % diferença = (Viés/TMB medida) x 100. % adeq: número de casos com TMB estimada adequadamente x 100/ número de indivíduos. £ Diferença significativa (p<0,05) entre 

os grupos (teste t para amostra independentes para as variáveis: TMB medida, TMB estimada por Anjos, Viés e % de diferença e teste Mann Whitney para as demais). *Diferença significativa (p<0,01) quando 

comparada a TMB medida com a TMB estimada (teste t pareado para TMB medida e TMB estimada por Anjos, e Wilcoxon para TMB medida e estimada por Harris & Benedict e Schofield). 

  Homens com doença inflamatória intestinal 

 
<25kg/m2      

  n= 25               
 

≥ 25kg/m2                                                                            

  n=15 

  

TMB (kcal/dia) Média  DP Min Max % adq  Média DP Min Max  % adq 

Medida £ 1385,3 118,6 1055,4 1575,6   1575,3 193,3 1286,7 1990,7  

            

H&B* £ 1609,0 134,5 1344,4 1893,8 28,0  1851,8 214,1 1521,2 2402,3 20,0 

viés  223,7 166,3 -136,2 567,2   276,5 139,9 -64,4 420,5  

% diferença 16,9 13,7 -8,9 53,7   18,1 9,6 -4,1 30,4  

            

SCH* £ 1657,9 100,8 1344,8 1824,4 4,0  1903,0 172,5 1701,7 2427,1 20,0 

viés  272,6 160,2 -181,9 639,4   327,7 136,5 116,1 529,3  

% diferença 20,6 13,8 -11,9 60,6   21,7 10,8 6,5 40,2  

            

ANJOS £ 1357,7 101,5 1151,5 1590,4 68,0  1545,1 158,3 1319,4 1929,5 73,3 

viés  -27,6 143,9 -293,0 318,5   -30,2 143,4 -310,4 148,1  

% diferença -1,3 11,1 -19,2 30,2     -1,2 9,0 -17,4 11,2   
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O gráfico de Bland & Altman entre TMB_med e TMB_est por H&B e SCH para mulheres 

(figura 3 e 4) mostraram que as equações resultaram em viés positivo para quase todos os 

indivíduos do grupo e as duas equações apresentaram tendência de reduzir a superestimativa da 

TMB à medida que a TMB aumenta. Quando analisada a concordância entre TMB medida e 

estimada por ANJOS para mulheres (figura 5) foi observado que a equação resultou em viés 

negativo para a maioria dos indivíduos do grupo. A equação também estimou a TMB com tendência 

(r=0,455). Os gráficos mostraram que a equação ANJOS apresenta menor viés quando comparada a 

H&B e SCH, e apresenta menores limites de concordância.  

r = 0,523
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Figura 3. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de 

Harris e Benedict para mulheres. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  

1,96 DP). 
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r = 0,461 
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  Figura 4. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de Schofield 

  para mulheres. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  1,96 DP). 

 



 

 

 

 

59 

 

r = 0,455  
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Figura 5. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de Anjos et al 

para mulheres. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  1,96 DP). 

 

O gráfico de Bland & Altman entre TMB_med e TMB_est por H&B para homens (figura 6) 

mostrou que a equação resultou em viés positivo para quase todos os indivíduos do grupo. A 

equação estimou a TMB com menor tendência (r= 0,201) quando comparado ao comportamento da 

equação em mulheres. Fato semelhante à concordância entre TMB medida e estimada por SCH 

(figura 7). A equação de SCH também estimou a TMB com menor tendência (r= 0,014) quando 

comparada a tendência gerada pela equação para o grupo de mulheres e a equação de HB para 

homens e mulheres. A estimativa da TMB por SCH em homens apresentou viés mais alto do que 

todas as outras equações e grupos. A concordância entre TMB medida e estimada por ANJOS para 

homens (figura 8) mostrou que a equação de ANJOS resultou em viés negativo para a maioria dos 

indivíduos do grupo, assim como aconteceu no grupo das mulheres. A equação estimou a TMB com 
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menor tendência (r= 0,164) quando comparada ao grupo de mulheres. Os gráficos mostraram que a 

equação ANJOS apresenta menor viés quando comparada a H&B e SCH, e apresenta menores 

limites de concordância. As equações de SCH e H&B apresentaram tendência a aumento da 

superestimativa à medida que a TMB aumenta, já a equação de ANJOS, mostrou comportamento 

contrário. Para todas as equações, o grupo de homens apresentou menores tendências e maiores 

limites de concordância quando comparado ao grupo de mulheres. 
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Figura 6. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de Harris e 

Benedict para homens. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  1,96 DP). 
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r= 0,014
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Figura 7. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de 

Schofield para homens. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  1,96 DP). 
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r = 0,164
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Figura 8. Gráfico de Bland & Altman da taxa metabólica basal (TMB) medida e estimada usando a equação de Anjos et al 

para homens. As linhas horizontais são viés de média e os limites de concordância (viés  1,96 DP). 

 

O RE 25 kcal/kg/dia e RE 30 kcal/kg/dia são significativamente diferentes, em ambos os 

sexos, e geraram valores de NAF maiores em mulheres, quando considerada a TMB_med e também 

a TMB_est por equações (Tabela 7). Os valores de NAF encontrados quando consideradas para 

cálculo as TMB_est por H&B (NAF_TMB por H&B) e SCH (NAF_TMB por SCH) foram 

significantemente maiores que o NAF obtido com base na TMB_med (NAF_TMB medida). O NAF 

calculado a partir dos valores de TMB_est por ANJOS (NAF_TMB por ANJOS) não foi diferente 

do NAF_TMB medida (Tabela 7).  
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Tabela 7. Requerimento energético total diário (kcal/dia) estimado e Nível de atividade física 

calculado a partir da TMB medida e estimada por equações em indivíduos com doença inflamatória 

intestinal em atendimento ambulatorial. 

 Indivíduos com doença inflamatória intestinal 

 Mulheres  

n=41 

 Homens  

n=40 

 Média DP  Média DP 

RE 25 kcal/kg/dia *  1622,2 313,7  1872,6 123,3 

NAF_TMB medida 1,39 0,17  1,29 0,18 

NAF_ TMB por H&B £ 1,17 0,15  1,10 0,09 

NAF_TMB por SCH£ 1,18 0,13  1,06 0,09 

NAF_TMB por ANJOS 1,38 0,14  1,31 0,10 

      

RE 30 kcal/kg/dia * 1946,7  376,5  2247,1 380,1 

NAF_TMB medida 1,67 0,21  1,55 0,21 

NAF_ TMB por H&B £ 1,40 0,18  1,32 0,11 

NAF_TMB por SCH £ 1,41 0,15  1,28 0,10 

NAF_TMB por ANJOS 1,66 0,16  1,57 0,12 

RE 25 kcal/kg/dia: Requerimento energético (25 x massa corporal). RE 30 kcal/kg/dia: Requerimento energético (30 x 

massacorporal). NAF_ TMB medida: RE/ TMB medida (kcal).  NAF_ TMB por HB: RE/ TMB_HB (kcal).  NAF_ TMB por SCH: 

RE/ TMB_SCH (kcal).  NAF_ TMB por ANJOS: RE/ TMB_ANJOS (kcal).* Diferença significativa entre  RE (p<0,05) . £ 

Diferença significativa em relação ao NAF_TMB medida. 
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O RE estimado considerando o NAF de 1,3 kcal e a TMB_med e ajustado para MC se 

manteve entre 25 e 30 kcal/kg/dia, tanto para homens quanto para mulheres (25, 3 kcal/kg/dia e 

27,4 kcal/kg/dia, respectivamente) (Tabela 8). O RE encontrado a partir da equação de H&B e SCH 

foram significativamente maiores que o RE obtido através da TMB_med, independentemente do 

NAF utilizado. O RE estimado a partir da equação de ANJOS não foi diferente do RE baseado na 

TMB_med.  O RE estimado a partir do NAF de 1,78 kcal e TMB_med e ajustado por MC chegou a 

32,5 kcal em mulheres e 35,1 kcal/kg/dia em homens. O RE obtido através da TMB estimada por 

SCH foi o maior RE encontrado para homens (3114,8 kcal/dia e 42,1 kcal/kg/dia) e o RE obtido a 

partir da TMB estimada por H&B produziu o maior RE em mulheres (2453,0 kcal e 8,7 kcal/kg/dia) 

(Tabela 8).  
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Tabela 8. Requerimento energético (kcal/dia) considerando a taxa metabólica basal (kcal/dia) 

medida e estimada por equações e dois níveis de atividade física, e requerimento energético 

ajustado para massa corporal (kcal/kg/dia) em indivíduos com doença inflamatória intestinal em 

atendimento ambulatorial. 

 Indivíduos com doença inflamatória intestinal 

 Mulheres  

n=41 

 Homens  

n=40 

 Média  DP  Média DP 

RE_ 1,3 TMB medida * 1.624,6 251,2  2.024,6 243,7 

RE/MC 25,4 3,1  27,4 3,7 

RE_1,3 TMB por H&B £ 1915,6 168,6  2363,1 284,0 

RE/MC 30,2 4,1  31,9 2,7 

RE_1,3 TMB por SCH £ 1901,9 180,2  2432,3 246,2 

RE/MC 29,9 3,3  32,8 3,1 

RE_1,3 TMB por ANJOS 1618,9 182,9  1984,9 214,4 

RE/MC 25,4 2,6  26,8 2,1 

      

RE_1,78 TMB medida * 2.080,5 321,7  2.592,7 312,1 

RE/MC 32,5 4,0  35,1 4,75 

RE_1,78 TMB por H&B £ 2453,0 215,9  3026,2 363,7 

RE/MC 38,7 5,2  40,8 3,5 

RE_1,78 TMB por SCH £ 2435,5 230,7  3114,8 315,3 

RE/MC 38,3 4,2  42,1 3,4 

RE_1,78 TMB por ANJOS 2073,2 234,2  2541,8 274,5 

RE/MC 32,5 3,3  34,3 2,64 

RE_ 1,3 TMB medida (kcal/dia): TMB medida x 1,3.  RE_ 1,78 TMB medida (kcal/dia): TMB medida x 1,78. RE_1,3 TMB por 

H&B: TMB_HB x 1,3. RE_1,78 TMB por H&B: TMB_HB x 1,78.  RE_1,3 TMB por SCH: TMB_SCH x 1,3. RE_1,78 TMB por 

SCH: TMB_SCH x 1,78. RE_1,3 TMB por ANJOS: TMB_ANJOS x 1,3.  RE_1,78 TMB por ANJOS: TMB_ANJOS x 1,78. 

RE/MC: Requerimento energético total diário/ Massa corporal. *Diferença significativa entre RE. £ Diferença significativa em entre 

RE com TMB estimada por equações a RE com TMB medida (p<0,05) 
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7 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo mediu e estimou a TMB dos indivíduos com DII e analisou a 

concordância da TMB_med e TMB_est por equações. Além disso, foi possível caracterizar os 

indivíduos com DII em atendimento ambulatorial, diagnosticar o EN quanto ao IMC e mensurar a 

CC. A correlação das variáveis de CC com a TMB medida também foi realizada, bem como a 

estimativa do RE e NAF desta população. Para classificação da doença os indivíduos foram 

separados por tipo de DII, já que cada doença tem uma classificação diferente. Porém, para realizar 

todas as outras análises, os indivíduos foram separados por sexo e não por tipo de doença, porque a 

divisão por tipo de doença e sexo faria com que os grupos ficassem pequenos e muito desiguais em 

relação número de indivíduos em cada um deles, prejudicando assim as comparações entre os 

grupos. 

Neste estudo, os indivíduos com DII apresentaram, em sua maioria, idade de diagnóstico 

entre 17 a 40 anos, o que vai de acordo com o esperado para a doença, que comumente afeta 

indivíduos entre a segunda e a terceira década de vida (Bernstein et al., 2010). A localização de 

doença mais frequente na DC foi a ileocolonica e na CU a extensão de doença mais frequente foi a 

colite extensa, assim como encontrado em um estudo realizado em indivíduos com DII no Rio de 

janeiro (Santos et al., 2017) e na Europa (Bardhan et al., 2010). O comportamento da DC mais 

frequente é a do tipo não estenosante/não penetrante (Bardhan et al., 2010), o que também foi 

encontrado neste estudo.  

A baixa frequência de eventos cirúrgicos (25% e 3% dos pacientes com DC e CU 

respectivamente) encontrada não reflete a realidade da evolução da doença descrita pela Diretriz de 

DII da Organização Mundial de Gastroenterologia (Bernstein et al., 2010), em que mostra que na 

DC, 70 a 75 % dos indivíduos são submetidos a tratamentos cirúrgicos para corrigir complicações 
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da doença. Na CU, apesar da frequência de complicações que levam a cirurgia ser menor que na 

DC, 20 a 25 % dos pacientes passam pelo tratamento cirúrgico. A menor frequência encontrada de 

cirurgias realizadas pode ser justificada pelo fato de que esta pesquisa exigia que os participantes, 

além de terem que seguir um protocolo para realização da calorimetria indireta, se deslocassem até 

o laboratório para realizar as medições de CC e TMB, que ao todo levavam entre 1 a 2h para serem 

realizados, o que provavelmente fez que os indivíduos com menores complicações e melhor 

capacidade funcional aceitassem participar da pesquisa. Uma frequência menor de eventos 

cirúrgicos também foi encontrada por Casanova et al. (2017), quando avaliaram indivíduos com DII 

a nível ambulatorial. No estudo, 35 % dos indivíduos com DC e 4,4% dos indivíduos com CU 

haviam sido submetidos ao tratamento cirúrgico.  

A TMB de indivíduos que foram submetidos a cirurgia para tratamento da DII foi 

comparada a TMB dos indivíduos que não fizeram ressecção, isso foi feito devido ao fato de 

estudos recentes mostraram que variações nos valores da TMB entre indivíduos podem ser 

explicadas a nível de tecidos e órgãos (Wang et al., 2010, Heymsfield, 2018, Heymsfield et al., 

2018). Esses estudos partem do pressuposto de que os órgãos possuem gasto energético específicos, 

fazendo com que cada tipo de órgão ou sistema tenha seu nível de impacto sobre a TMB (Elia, 

1992, Gallagher et al., 1998). Por isso, é razoável questionar se indivíduos que não possuem uma 

porção do trato gastrointestinal (TGI) possuem uma diferença de TMB quando comparado a 

indivíduos que não sofreram intervenção cirúrgica para retirada de uma porção do TGI. Porém, 

como relatado acima, a frequência de indivíduos que foram submetidos a algum tipo de ressecção 

intestinal foi pequena na amostra, e com isso ficou inviável fazer análises mais detalhadas, com 

ajustes para algumas variáveis influenciadoras e também subdivisão de grupos. A TMB dos 

indivíduos que foram submetidos a cirurgia não foi diferente da TMB dos demais, assim como 

encontrado por Vagianos et al. (2007). Apesar de todas as limitações que envolveram essa análise, é 
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possível pensar em uma justificativa para este resultado pelo fato de que o intestino, como descrito 

por Elia (1992), apresenta uma baixa taxa de energia por unidade de massa (Ki= kcal/kg de massa 

de órgão/dia), enquanto por exemplo, o fígado possui uma Ki de 200 kcal/kg/dia e o coração de 440 

kcal/kg/dia, o intestino, juntamente todo o grupo residual do corpo, possui ki de 12 kcal/kg/dia, 

podendo, portanto, uma ressecção de parte do intestino não representar redução importante da taxa 

de energia total diária, porém estudos que façam melhor controle dos fatores influenciadores deste 

resultado são necessários.  

 Outro aspecto importante que pode influenciar a TMB é a terapia medicamentosa, os 

corticosteroides faziam parte do tratamento de poucos indivíduos com DII, muito provavelmente 

porque essa terapia é utilizada para controle da DII em atividade e complicações agudas, o que não 

reflete o perfil da amostra, que é composto por indivíduos com DII em tratamento ambulatorial, e 

que em sua maioria encontram-se com a DII controlada. Os medicamentos mais utilizados em 

indivíduos com DC foram os imunossupressores e a terapia biológica, e em indivíduos com CU o 

tipo de medicação mais utilizada foi o aminossalicilato, assim como encontrado na literatura 

(Casanova et al., 2017, Marsh et al., 2019). A influência dos corticosteroides no metabolismo basal 

ainda é questionada, porém foi visto que mesmo em indivíduos em uso de corticosteroides em doses 

altas e por longo período, a TMB não foi afetada (Morales et al., 2002). 

 No que diz respeito ao diagnóstico nutricional, foi encontrado que a maioria dos indivíduos 

com DII apresentavam eutrofia, seguido de sobrepeso e obesidade. Foi encontrada baixa frequência 

de baixo peso, resultado esse que vai de encontro ao que foi observado por Casanova et al (2017), 

que em um estudo multicêntrico realizado na Espanha, que incluiu indivíduos com DII em 

atendimento ambulatorial, encontrou que 50% dos indivíduos apresentavam eutrofia, 4% 

apresentava baixo peso, 28% sobrepeso e 18% obesidade. Entretanto, Seminerio et al. (2015) em 

um estudo que envolveu 1494 indivíduos com DII, apesar de também terem observado baixa 
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frequência de baixo peso, em concordância com este estudo e com Casanova et al. (2017), 

encontraram frequência ainda maior de obesidade (31%). Mostrando que o sobrepeso e a obesidade 

se tornaram as alterações do estado nutricional mais frequentes na DII, superando o antigo grande 

problema que era a desnutrição na DII (Ramos et al., 2019).  

 Apesar dos valores de IMC não terem sido diferentes entre os sexos, pôde ser observado que 

a nível de CC, homens e mulheres se mostraram bem diferentes. Os homens possuíam maior MLG 

e mulheres mais MG e %MG, como o esperado. Essa diferença é importante, pois a composição 

corporal tem grande influência na TMB, e pode explicar, em partes, a diferença entre a TMB de 

homens e mulheres encontrada neste estudo. Como pôde ser visto a MLG, seguido pela MC 

apresentaram alta correlação com a TMB em mulheres. Em homens as correlações entre as medidas 

de CC e a TMB foram menores do que em mulheres, porém, significativas. A alta correlação das 

medidas de CC já havia sido relada em outros estudos realizados em indivíduos saudáveis 

brasileiros e que utilizaram o mesmo método de mensuração da CC, o DXA. Neles, foi visto que a 

MLG e MC seguida por MG em mulheres, apresentam alta correlação com a TMB. No presente 

estudo, a correlação entre TMB e MLG em mulheres foi maior do que as correlações encontradas 

em mulheres saudáveis de estudos anteriores (Wahrlich & Anjos, 2001b, Wahrlich & Anjos, 2007, 

Wahrlich et al., 2018). 

 Em relação a TMB_med e sua comparação com a TMB_est pelas equações de H&B e SCH,  

foi encontrado que as equações de H&B e SCH superestimam a TMB em indivíduos com DII. 

Estudos anteriores (Barot et al., 1981, Chan et al., 1986, Capristo et al., 1998 a,b,c), que compararam 

a TMB de indivíduos com DII com a TMB estimada por H&B, obtiveram resultados diferentes dos 

encontrados no presente estudo, pois foi apontado que não há diferença entre a TMB medida e 

estimada por H&B, com exceção de um estudo (Barot et al, 1982), em que a TMB medida foi 

diferente da TMB estimada em portadores de DII que tinham MC adequada. A divergência dos 
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resultados provavelmente se deve as diferenças relacionadas a população estudada, pois há 

diferenças de etnia, grau de atividade e extensão da DII, além de alguns estudos terem sido 

realizados em indivíduos durante internação hospitalar, terem seguido protocolos diversos para 

mensuração da TMB e possuírem amostras muito pequenas. Este foi o primeiro estudo que 

comparou a TMB medida com a TMB estimada a partir das equações de SCH e ANJOS na DII, 

mas obteve resultados bem parecidos com os resultados encontrados em estudos realizados em 

indivíduos saudáveis, em que foi mostrado que a equação de SCH superestima a TMB em 

brasileiros (Cruz et al., 1999; Wahrlich, 2000, Wahrlich et al.,2007, Anjos et al., 2014, Wahrlich et 

al., 2018, Bellafronte et al., 2019, Sgambato et al., 2019) e também em indivíduos de outras partes 

do mundo ( Henry & Rees 1991; Piers et al., 1997) e que a equações de ANJOS estima 

adequadamente a TMB em brasileiros (Anjos et al., 2014, Wahrlich et al., 2018, Bellafronte et al., 

2019, Sgambato et al., 2019).  

Os resultados do percentual de diferença entre a TMB medida e estimada gerados pelas 

equações neste estudo foram similares aos encontrados por Anjos et al. (2014) em mulheres de 

diferentes faixas etárias e por Wahrlich et al. (2018) em adultos saudáveis, nos quais, os vieses 

positivos gerados pelas equações de H&B (Anjos et al., 2014) e SCH ficaram próximos a 20% 

(Anjos et al., 2014; Wahrlich et al.,2018) e o viés gerado pela equação de ANJOS chegou a no 

máximo -2% em homens com idade superior a 30 anos. Por outro lado, Bellafronte et al. (2019) e 

Sgambato et al. (2019) em estudos que incluíram adultos jovens e mulheres idosas, 

respectivamente, encontraram percentuais de diferença entre a TMB medida e estimada, gerados 

pelas equações de H&B e SCH, ainda maiores, chegando a superestimar a TMB em até 39% e 33% 

em adultos jovens, respectivamente (Bellafronte et al., 2019) e em até 26% e 27% em mulheres 

idosas, respectivamente (Sgambato et al., 2019). Esses dois mesmos estudos também encontraram 

percentual de diferença da TMB gerado por ANJOS maior do que o resultado encontrado pelo 
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presente estudo. Tanto em adultos jovens, quanto em mulheres idosas, ANJOS apresentou 

percentual de diferença em torno de 10% (Bellafronte et al., 2019, Sgambato et al., 2019). 

 Ao analisar o desempenho das equações a nível individual, este estudo encontrou que a 

equação de ANJOS, em ambos os sexos, apresentou o melhor percentual de adequação, ou seja, a 

equação obteve o maior número de casos com a TMB estimada adequadamente (90- 110% em 

relação a TMB medida), o que também foi encontrado por Wahrlich et al. (2018). A equação de 

ANJOS também foi a que obteve melhor desempenho nos estudos de Bellafronte et al. (2019) e 

Sgambato et al. (2019), porém, em ambos os estudos, o percentual de adequação da equação foi 

menor do que o encontrado pelo presente estudo (+- 45%).  

Neste estudo, as equações de H&B e SCH obtiveram percentuais de adequação baixos e 

parecidos entre os grupos, com exceção do desempenho da equação de SCH em homens, que foi de 

apenas 10%. Em estudos anteriores, o desempenho das equações de H&B e SCH também não 

foram ideais, pois o percentual de adequação não chegou a 25% (Wahrlich et al., 2018, Bellafronte 

et al., 2019, Sgambato et al., 2019).  

Quando os indivíduos foram separados de acordo com o diagnóstico nutricional, a TMB_est 

por H&B e SCH foram diferentes da TMB_med, independente do diagnóstico nutricional, o que 

não aconteceu com a TMB_est por ANJOS. Anjos et al. (2014) também encontraram que a equação 

de SCH superestima a TMB independente da classificação do estado nutricional pelo IMC. Porém 

neste mesmo estudo foi observado que o maior percentual de diferença encontrado foi em homens 

com IMC < 18,5 kg/m2, já no presente estudo e no estudo realizado por Wahrlich et al. (2018), o 

maior percentual de diferença encontrado foi em homens com IMC > 25 kg/m2, em que a equação 

de SCH superestimou a TMB em aproximadamente 20%. Bellafronte et al. (2019) também 

encontraram maior percentual de diferença na equação de SCH em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade, porém, a superestimativa encontrada foi de 33%. Neste estudo a equação de H&B 
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obteve maior percentual de diferença em indivíduos com baixo peso (39%), o que aconteceu de 

forma similar ao presente estudo, onde a mulheres com IMC < 25 kg/m2 também apresentaram 

maior percentual de diferença (23,8%).  

O percentual de adequação da equação de ANJOS manteve-se em torno de 70% 

independente do diagnóstico nutricional e SCH teve baixa adequação em homens com IMC < 25 

kg/m2, com percentual de adequação de apenas 4%. Esses resultados diferem dos encontrados por 

Wahrlich et al. (2018), em que o percentual de adequação da equação de ANJOS foi menor em 

homens com IMC > 25 kg/m2 (56%) e maior em homens com IMC < 25 kg/m2.  Portanto, as 

equações de estimativa da TMB podem apresentar desempenho diferente em indivíduos saudáveis e 

com DII, de acordo com o diagnóstico nutricional. O único estudo em indivíduos com DII que 

comparou o desempenho da equação de H&B de acordo com o EN, não mostrou diferença 

significativa entre a TMB_med e TMB_est por H&B (Barot et al., 1982) independente do EN. 

Porém, o estudo, pela data em que foi publicado, não levou em consideração o EN de acordo com o 

IMC, por isso não é possível compara-lo de forma adequada com os resultados encontrados no 

presente estudo.  

Quando analisado a concordância entre a TMB_med e a TMB_est pelas equações, foi 

possível observar, através dos gráficos de Bland & Altman (1986), que todas as equações de 

estimativa da TMB analisadas em mulheres possuem tendência a reduzir a estimativa da TMB a 

medida que os valores da TMB aumentam. Isso explica o porquê das mulheres com IMC > 25 

kg/m2 apresentarem menor viés e menor percentual de diferença quando comparado a mulheres 

com IMC < 25 kg/m2, principalmente em relação a equação de H&B, que foi a única equação que 

apresentou diferença significativa de percentual de diferença entre os grupos de mulheres e obteve 

maior tendência. Já para homens, as tendências foram menores, sendo que a equação de H&B 

apresentou tendência a aumentar a estimativa da TMB à medida que os valores da TMB aumentam, 
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isso pode explicar o valor de viés e o percentual de diferença em homens com IMC > 25 kg/m2 

serem maiores do que o grupo de homens com IMC < 25 kg/m2, mesmo que de forma não 

significativa.  

Considerando que a TMB é uma informação importante para definir adequadamente o RE, 

os valores da TMB_med e estimada pelas equações foram utilizados para encontrar o NAF a partir 

da recomendação de RE para indivíduos com DII e também para estimar o RE a partir de NAF 

utilizados em estudos anteriores. O NAF calculado a partir do RE mínimo (25 kcal/kg/dia) e 

máximo (30 kcal/kg/dia) foi menor do que o NAF encontrado por Kushner & Schoeller (1991) em 

indivíduos com DII em tratamento ambulatorial, em que foi utilizado o método de água duplamente 

marcada para determinação do GE e CI para mensuração da TMB. Os valores de NAF, 

considerando o RE mínimo, não ultrapassaram a classificação de leve ou sedentário, de acordo com 

as faixas sugeridas pela FAO/WHO/UNU (2004) para indivíduos saudáveis. O RE mínimo em 

homens resultou em um NAF menor do que o valor mínimo da faixa de leve ou sedentário. Os 

valores de NAF obtidos através dos valores da TMB_est por H&B e SCH foram ainda menores, o 

que pode ser explicado pela superestimativa da TMB produzida por essas equações.  O NAF gerado 

a partir da TMB_est por ANJOS não foi diferente do NAF obtido através da TMB_med, o que não 

foi surpresa, dado que a TMB_est por ANJOS não foi diferente da TMB_med, tanto em homens 

quanto em mulheres. O RE calculado a partir do NAF de 1,3 kcal e TMB_med, ajustado para MC, 

se manteve dentro da recomendação (25- 30 kcal/kg/dia) tanto para homens quanto para mulheres. 

Já quando NAF de 1,78 foi utilizado em conjunto com a TMB_med o RE ultrapassou as 

recomendações energéticas para indivíduos com DII. Quando utilizadas as TMB_est por H&B e 

SCH para cálculo do RE, o RE ultrapassou ainda mais a recomendação, chegando a estimar o RE 

em até 42 kcal/kg/dia em homens. Portanto, a utilização de TMB_est por equações que 

superestimam a TMB podem superestimar também as necessidades energéticas, mesmo quando 
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utilizado um NAF de 1,3 kcal, como aconteceu com o RE estimado utilizando as equações de H&B 

e SCH, tanto em homens quanto em mulheres. Mais estudos que envolvam a mensuração do GE 

através de métodos de referência são necessários para determinação do RE e NAF desta população. 
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8 CONCLUSÃO 

 O presente estudo mostrou que as equações de H&B e SCH não são apropriadas para 

estimar a TMB em indivíduos com DII. A equação de ANJOS estimou adequadamente a TMB em 

indivíduos com DII e pode ser usada para estimar a TMB nesta população. Além disso, ela obteve 

alto percentual de adequação também a nível individual.  

Mais estudos que envolvam a mensuração do GE por meio de métodos de referência são 

necessários para determinação do RE desta população. 

  

 



76 

 

 

9 REFERÊNCIAS 

Albuquerque DB, Carvalho RB, Lopes JM, Pincinato AL, Monteiro EP, Formiga GJS et al. 

Doença de Crohn - fatores de risco para recidiva no pós-operatório. Rev Bras Coloproct 

2008;28:36-9. 

 

Al-Jaouni R, Hébuterne X, Pouget I, Rampal P. Energy Metabolism and Substrate Oxidation 

in Patients With Crohn’s Disease. Nutrition 2000;16:173–8. 

 

Al-Jaouni R, Schneider SM, Piche T, Rampal P, Hébuterne X. Effect of Steroids on Energy 

Expenditure and Substrate Oxidation in Women With Crohn’s Disease. Am J Gastroenterol 

2002;97:2844-9. 

 

Anjos LA, Wahrlich V, Vasconcellos MT. Basal metabolic rate in a urban Brazilian adult 

probability sample: the nutrition, physical activity and health survey. Public Health Nutr 

2014;17:853- 60.Corrigendum in. Public Health Nutr 2013;16:15-26. 

 

Bardhan KD, Simmonds N, Royston C, Dhar A, Edwards CM. On behalf of the Rotherham 

IBD Database Users Group. J Crohns Colitis 2010;4:405–12. 

 

Barot LR, Rombeau JL, Feurer ID, Mullen JL. Caloric requirements in patients with 

inflammatory bowel disease. Ann Surg 1982;195:214-8. 

 

Barot LR, Rombeau JL, Steinberg JJ, Crosby LO, Feurer ID, Mullen JL. Energy Expenditure 

in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Arch Surg 1981;116:460-2. 

 

Bellafronte NT, Roza DL, Chiarello PG. How Well Are We Predicting the Resting Energy 

Expenditure in Underweight to Obese Brazilian Adults? J Food Nutr Res 2019;7:19-32. 

 

Bernstein CN, Fried M, Krabshuis JH, Cohen H, Eliakim R, Fedail S et al. World 

Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of 

IBD in 2010. Inflamm Bowel Dis 2010;16:112–24. 

 

Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of 

clinical measurement. Lancet 1986;1:307-10. 

 

Bryant RV, Schultz CG, Ooi S, Goess C, Costello SP, Vincent AD, et al. Obesity in 

Inflammatory Bowel Disease: Gains in Adiposity despite High Prevalence of Myopenia and 

Osteopenia. Nutrients 2018;10:1-17. 

 

Bryant RV, Trott MJ, Bartholomeusz FD, Andrews JM. Systematic review: body composition 

in adults with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2013;38:213-25. 

 

Burlin S, Favaro LR, Bretas EAS, Taniguchi LS, Loch AP, Argolo MC, et al. Avaliação da 

doença de Crohn por meio da enterografia por tomografia computadorizada: qual o impacto 

da experiência dos examinadores na reprodutibilidade do método? Radiol Bras 2017;50:13–8. 

 

Capristo E, Addolorato A, Mingrone G, Greco AV, Gasbarrini G. Effect of Disease 

Localization on the Anthropometric and Metabolic Features of Crohn’s Disease. Am J 

Gastroenterol 1998;93:2411-8.a 



77 

 

 

Capristo E, Mingrone G, Addolorato A, Greco AV, Gasbarrini G. Glucose metabolism and 

insulin sensitivity in inactive inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 

1998;13:209-17.b 

 

Capristo E, Mingrone G, Addolorato G, Greco AV, Gasbarrini G. Metabolic features of 

inflammatory bowel disease in a remission phase of the disease activity. J Intern Med 

1998;243:239-47.c 

 

Casanova MJ, Chaparro M, Molina B, Merino O, Batanero R, Dueñas-Sadornil C, et al. 

Prevalence of Malnutrition and Nutritional Characteristics of Patients With Inflammatory 

Bowel Disease. J Crohns Colitis 2017;11:1430–9. 

 

Chan ATH, Fleming CR, O’Fallon WM, Huizenga KA. Estimated Versus Measured Basal 

Energy Requirements in Patients with Crohn’s Disease. Gastroenterol 1986;91:75-8. 

 

Clark HD, Hoffer LJ. Reappraisal of the resting metabolic rate of normal young men. Am J 

Clin Nutr 1991;5:21-6. 

 

Cruz CM, Silva AF, Anjos LA. A taxa metabólica basal é superestimada pelas equações 

preditivas em universitárias do Rio de Janeiro, Brasil. Arch Latinoam Nutr 1999;49:232-7. 

 

Elia M. Organ and tissue contribution to metabolic rate. In: Kinney JM, Tucker HN (eds). 

Energy metabolism: Tissue determinants and cellular corollaries. Raven Press: New York, 

1992;61-79. 

 

Filippi J, Al-Jaouni R, Wiroth JB, Hébuterne X, Schneider SM. Nutritional Deficiencies in 

Patients With Crohn’s Disease in Remission. Inflamm Bowel Dis 2006;12:185-191. 

 

Food and Agriculture Organization/World Health Organization. Energy and Protein 

Requirements. WHO Technical Report Series 724, Geneva: WHO;1985. 

 

Food and Agriculture Organization/World Health Organization. Human energy requirements, 

report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. Food and Nutrition Technical Report Series no. 1. Rome: FAO; 2004. 

 

Forbes A, Escher J, Hébuterne X, Kłęk S, Krznaric Z, Schneider S, et al. ESPEN guideline: 

Clinical nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr 2017;36:321-47.  

 

Fullmer S, Benson-Davies S, Earthman CP, Frankenfield DC, Gradwell E, Lee PSP, et al. 

Evidence Analysis Library Review of Best Practices for Performing Indirect Calorimetry in 

Healthy and Non–Critically Ill Individuals. J Acad Nutr Diet 2015;115:1417-46. 

 

Gallagher D, Belmonte D, Deurenberg P, Wang Z, Krasnow N, Pi-Sunyer FX, et al. Organ-

tissue mass measurement allows modeling of REE and metabolically active tissue mass. Am J 

Physiol 1998;275:249-58. 

 

Gasche C, Lomer MCE, Cavill I, Weiss G. Iron, anemia and inflammatory bowel diseases. 

Gut 2004;53:1190-7. 



78 

 

 

Gasparini RG. Incidência e Prevalência de Doenças Inflamatórias Intestinais no Estado de São 

Paulo – Brasil [Tese]. Botucatu (SP): 2018. Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”:2018.  

 

Gondo FF. Associação entre concentração sérica de vitamina D e alterações da massa 

muscular esquelética em pacientes com doenças inflamatórias intestinais [Dissertação]. 

Botucatu (SP): Universidade Estadual Paulista;2015. 

 

Han PD, Burke A, Baldassano RN, Rombeau JL, Lichtenstein GR. Nutrition and 

inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 1999;28:423-43. 

 

Harris AJ, Benedict FG. A Biometric Study of Basal Metabolism. Carnegie Institution of 

Washington 1919;279:1-253. 

 

Hartmann C, Eliakim R, Shamir R. Nutritional status and nutritional therapy in inflammatory 

bowel diseases. World J Gastroenterol 2009;15:2570-8. 

 

Haugen HA, Chan L-N, Li F. Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians. Nutr Clin 

Pract 2007;22:377-88. 

 

Henry CJK & Rees DG. New predictive equations for the estimation of basal metabolic rate 

in tropical peoples. Eur J Clin Nutr 1991;45:177-85. 

 

Heymsfield SB, Peterson CM, Bourgeois B, Thomas DM, Gallagher D, Strauss B, et al. 

Human energy expenditure: advanges in organ-tissue prediction models. Obesity 

2018;19:1177-88. 

 

Heymsfield SB. Energy expenditure- body size associations: molecular coordination. Eur J 

Clin Nutr 2018;72:1314-19. 

 

Inoue M, Sasaki M, Takaoka A, Kurihara M, Iwakawa H, Bamba S, et al. Changes in energy 

metabolism after induction therapy in patients with severe or moderate ulcerative colitis. J 

Clin Biochem Nutr 2015;56:215-9. 

 

Karagiannides I, Kokkotou E, Tansky M, Tchkonia T, Giorgadze N, O´Brien M, et al. 

Induction of colitis causes inflammatory responses in fat depots: Evidence for substance P 

pathways in human mesenteric preadipocytes. PNAS 2006;103:5207-12. 

 

Karmiris K, et al. Circulating levels of leptin, adiponectin, resistin, and ghrelin in 

inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006;12:100–5. 

 

Kushner RF, Schoeller DA. Resting and total energy expenditure in patients with 

inflammatory bowel disease. Am J Clin Nutr 1991;53:161-5. 

 

Lichtenstein GR, Feagan BG, Cohen RD, Salzberg BA, Diamond RH, Chen DM, et al. 

Serious infections and mortality in association with therapies for Crohn's disease: TREAT 

registry. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:621-30. 

 



79 

 

 

Marsh A, Kinneally J, Robertson T, Lord A, Young A, Radford–Smith G. Food avoidance in 

outpatients with Inflammatory Bowel Disease – Who, what and why. Clin Nutr ESPEN 

2019;31:10-6. 

 

McLean JA, Tobin G. Animal and Human Calorimetry. New York, NY: Cambridge 

University Press. (1987). 

 

Mingrone G, Greco AV, Benedetti G, Capristo E, Semeraro R, Zoli G, et al. Increased Resting 

Lipid Oxidation in Crohn's Disease. Dig Dis Sci 1996;41:72-6. 

 

Molnar D & Schutz Y. The effect of obesity, age, puberty and gender on resting metabolic 

rate inchildren and adolescentes. Eur J Pediatr 1997;156:376-81. 

 

Morales AJ, Haubrich RH, Hwang JY, Asakura H, Yen SSC. The effect of six months 

treatment with a 100 mg daily dose of dehydroepiandrosterone (DHEA) on circulating sex 

steroids, body composition and muscle strength in age‐advanced men and women. Clin 

Endocrinol 2002;49:421–32. 

 

Mowat C, Cole A, Windsor A, Ahmad T, Arnott I, Driscoll R, et al. Guidelines for the 

management of inflammatory bowel disease in adults. Gut 2011;60:571-607. 

 

Mtaweh H, Tuira L, Floh AA, Parshuram CS. Indirect Calorimetry: History, Technology, and 

Application. Front Pediatr 2018;6:1-6. 

 

Ng JY, Chauhan U, Armstrong D, Marshall J, Tse F, Moayyedi P, et al. A comparison of the 

prevalence of anxiety and depression between uncomplicated and complex IBD patient 

groups. Gastroenterology Nursing 2018;41:427-35. 

 

Ng SC, Shi HY, Hamidi N, Underwood FE, Tang W, Benchimol EI. Worldwide incidence 

and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of 

population-based studies. Lancet 2018;23:2769-78. 

 

Nguyen GC, Munsell M, Harris ML. Nationwide prevalence and prognostic significance of 

clinically diagnosable protein-calorie malnutrition in hospitalized inflammatory bowel disease 

patients. Inflamm Bowel Dis 2008;14:1105-11. 

 

Owen OE, Kavle E, Owen RS, Polansky M, Caprio S, Mozzoli MA, et al. A reappraisal of 

caloric requirements in healthy women. Am J Clin Nutr 1986;44:1-19. 

 

Piers LS, Soares MJ; Mccormack LM, O’dea K. Is there evidence for an age-related reduction 

in metabolic rate? J Physiol 1998;85:2196-204. 

 

Poehlman ET, Toth Mj, Ades PA, Calles-Escandon J. Gender diferences in resting metabolic 

rate and noraadrenaline kinects in older individuals. Eur J Clin Invest 1997;27:23-8. 

 

Ponder A, Long MC. A clinical review of recent findings in the epidemiology of 

inflammatory bowel disease. Clin Epidemiol 2013;5:237–47. 

 



80 

 

 

Ramos GP, Skare T, Junior OR, Rabito R, Tanaami EO, Stefani AM, et al. Nutritional profile 

of patients with chronic inflammatory diseases in the age of biologicals. Clin Rheumatol 

2019;38:45-51. 

 

Rattanachaiwong SMD, Singer PMD. Should we calculate or measure energy expenditure? 

practical aspects in the ICU. Nutrition 2018;55:71-5. 

 

Ravussin E, Bogardus C. A brief overview of human energy metabolism and its relationship 

to essential obesity. Am J Clin Nutr 1992;55:242S-5S.  

 

Rocha R, Sousa UH, Reis TLM, Santana GO. Nutritional status as a predictor of 

hospitalization in inflammatory bowel disease: A review. World J Gastrointest Pharmacol 

Ther 2019;10:50-6. 

 

Santos RM, Carvalho ATP, Silva KS, Sá SPC, Santos AH, Sandinha MR. Inflammatory 

bowel disease: outpatient treatment profile.  Arq Gastroenterol 2017;54:96-100. 

 

Saro C, Sicilia B. Inflammatory bowel diseases: A disease(s) of modern times? Is incidence 

still increasing? World J Gastroenterol 2008;14:5491-98. 

 

Sasaki M, Johtatsu T, Kurihara M, Iwakawa H, Tanaka T, Tsujikawa T, et al. Energy 

expenditure in Japanese patients with severe or moderate ulcerative colitis. J Clin Biochem 

Nutr 2010;47:32-6.a 

 

Sasaki M, Johtatsu T, Kurihara M, Iwakawa H, Tanaka T, Tsujikawa T, et al. Energy 

metabolism in Japanese patients with Crohn's disease. J Clin Biochem Nutr 2010;46:68-72.b 

 

Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of 

inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut 2006;55:749-53. 

 

Schneeweiss B, Lochs H, Zauner C, Fischer M, Wyatt J, Maier-Dobersberger T, et al. Energy 

and Substrate Metabolism in Patients with Active Crohn’s Disease. J Nutr 1999;129:844–8. 

 

Schoeller DA. Recent advances from application of doubly labeled water to measurement of 

human energy expenditure. J Nutr 1999;129:1765-8. 

 

Schofield WN. Predicting basal metabolic rate, new standards and review of previous work. 

Hum Nutr Clin Nutr 1985;39:5-41. 

 

Seale JL & Rumpler WV. Comparison of energy expenditure measurements by diet records, 

energy intake, doubly labeled water and room calorimetry. Eur J Clin Nutr 1997;51:856-63. 

 

Seminerio JL, Koutroubakis IE, Ramos-Rivers C, Hashash JG, Dudekula A, Regueiro M, et 

al. Impact of Obesity on the Management and Clinical Course of Patients with Inflammatory 

Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2015;21:2857–63. 

 

Sgambato MR, Wahrlich V, Anjos LA. Validity of basal metabolic rate prediction equations 

in elderly women living in an urban tropical city of Brazil. Clin Nutr ESPEN 2019;32:158-64. 

 



81 

 

 

Silva AF, Schieferdecker MEM, Amarante HMBS. Food intake in patients with inflammatory 

bowel disease. Arq Bras Cir Dig 2011;24:204-9. 

 

Silva BC, Lyra AC, Mendes CMC, Ribeiro CPO, Lisboa SRO, Souza MTL, et. al. The 

Demographic and Clinical Characteristics of Ulcerative Colitis in a Northeast Brazilian 

Population. Biomed Res Int 2015;15:1-8. 

 

Silva CL. Qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes acometidos por doença 

inflamatória intestinal tratados com terapia biológica [Dissertação]. Botucatu (SP): 

Universidade Estadual Paulista;2015. 

 

Singh S, Dulai PS, Zarrinpar A, Ramamoorthy S, Sandborn WJ. Obesity in IBD: 

epidemiology, pathogenesis, disease course and treatment outcomes. Nat Rev Gastroenterol 

Hepatol. 2017;14:110–21. 

 

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) / Associação Brasileira de 

Nutrologia. Projeto Diretrizes. 1a edição. Brasil; 2011. 

 

Stange EF, Travis SP, Vermeire S, Beglinger C, Kupcinkas L, Geboes K et al. European 

evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: definitions 

and diagnosis. Gut 2006;55:i1-i15. 

 

Takaoka A, Sasaki M, Kuriahara M, Iwakawa H, Inoue M, Bamba S. Comparison of energy 

metabolism and nutritional status of hospitalized patients with Crohn’s disease and those with 

ulcerative colitis. J Clin Biochem Nutr 2015;56:208-14. 

 

Valentini L, Schaper L, Buning C, Hengstermann S, Koernicke T, Tillinger W, et al. 

Malnutrition and impaired muscle strength in patients with Crohn's disease and ulcerative 

colitis in remission. Nutrition 2008;24:694-702. 

 

Vagianos K, Bector S, McConnell J, Bernstein CN. Nutrition Assessment of Patients With 

Inflammatory Bowel Disease. JPEN 2007;31:311-19. 

 

Victoria CR, Sassaki LY, Nunes HRC. Incidência e prevalência das doenças inflamatórias 

intestinais na região centro-oeste do Estado de São Paulo. Arq Gastroenterol 2009;46:20-5. 

 

Wahrlich V, Anjos LA, Going SB, Lohman TG. Basal metabolic rate of Brazilians living in 

the Southwestern United States. Eur J Clin Nutr 2007;61:290-4. 

 

Wahrlich V, Anjos LA, Going SB, Lohman TG. Validation of the VO2000 calorimeter for 

measuring resting metabolic rate. Clin Nutr 2006;25:687-92. 

 

Wahrlich V, Anjos LA. Aspectos históricos e metodológicos da medição e estimativa da taxa 

metabólica basal: uma revisão da literatura. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(4):801-

817, jul-ago, 2001.a 

 

Wahrlich V, Anjos LA. Validação de equações de predição da taxa metabólica basal em 

mulheres residentes em Porto Alegre, RS, Brasil. Rev. Saude Publ 2001;35:39-41.b 

 



82 

 

 

Wahrlich V, Teixeira TM, Anjos LA. Validity of a population-specific BMR predictive 

equation for adults from an urban tropical setting. Clin Nutr 2018;37:208-13. 

 

Wahrlich V. Taxa metabólica basal em mulheres residentes em Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul [Dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal do Rio de Janeiro;2000. 

 

Wang Z, Heshka S, Gallagher D, Boozer CN, Kotler DP, Heymsfield SB. Resting energy 

expenditure-fat-free mass relationship: new insights provided by body composition modeling. 
Am J Physiol Endocrinol Metab 2000;279:539–45. 

 

Wang Z, et al. Specific metabolic rates of major organs and tissues across adulthood: 

evaluation by mechanistic model of resting energy expenditure. Am J Clin Nutr 

2010;92:1369-77. 

 

Wang Z, Pierson RN, Heymsfield SB. The five-level model: a new approach to organizing 

body-composition. Am J Clin Nutr 1992;56:19-28. 

 

Weir J. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein 

metabolism. J Physiol 1949;109:1–9. 

 

Winter TA, O’Keefe SJD, Callanan M, Marks T. Impaired Gastric Acid and Pancreatic 

Enzyme Secretion in Patients With Crohn’s Disease May be a Consequence of a Poor 

Nutritional State. Inflamm Bowel Dis 2004;10:618–25. 

 

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic, Report of 

a WHO consultation. WHO e Technical Report Series no.894. Geneva: WHO; 2000. 

 

Zhao J, Dong J, Gong J, Wang H, Li Y, Zhang L. Impact of enteral nutrition on energy 

metabolism in patients with Crohn’s disease. World J Gastroenterol 2015;21:1299-304. 

 

Zietek T, Rath E. Inflammation meets metabolic disease: gut feeling mediated by GLP-1. 

Front Immunol 2016;7:154.  



83 

 

 

10 ANEXOS 

 

10.1  INSTRUTIVO PARA REALIZAÇÃO DA TMB E DXA 

Para realizar a medição do metabolismo basal, você deverá vir ao Laboratório de Avaliação 

Nutricional e Funcional (LANUFF), logo que acordar, no dia e na hora agendada nessas 

condições: 

- Estar em jejum de 10 a 12 h e ter dormido de 6 a 8 h na noite anterior. Pode consumir água; 

- Não consumir café ou chá no dia do teste; 

- Não fazer uso de bebida alcoólica no dia anterior ao teste; 

- Não fazer uso de cigarro no dia do teste; 

- Manter as atividades cotidianas, evitando atividades físicas intensas. Exemplo: academia, 

esportes, dança, corrida, competições, etc...; 

- Não ter apresentado febre durante as 24 horas anteriores ao dia do teste; 

- Não ser portador de Marca-passo cardíaco; 

- No dia do teste levar roupa leve (de ginástica) que não contenha botões ou detalhes em 

metal. 

Endereço: Rua Mário Santos Braga, 30  

 Campus do Valonguinho (ao lado do Plaza Shopping) 

 Faculdade de Nutrição 

 4º andar sala 415 

Em caso de necessidade de cancelamento do dia agendado, favor avisar com antecedência em 

um dos seguintes telefones: 

Diego Pereira: tel: (21)988889872 Tatiana Moraes tel: (21) 988131124 LANUFF: 2629-9856 
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10.2 PROTOCOLO DE ADESÃO DO PREPARO PARA REALIZAÇÃO DA TMB 

Código:_____________ TIPO DE AVALIAÇÃO:______________ 

 

Nome: __________________________________________Data de 

Nascimento:____/____/19____ 

 

Data: ____/____/2009               Horas:__________                

 

Questionário: 

 

1 – Qual o último dia que realizaou atividade física intensa? Que tipo de atividade? 

 

 

2 – Fez uso de algum medicamento nos dias? Qual? Para quê? Quando? 

 

 

3 – Fez dieta nos últimos dias?                                                    

 

4 – Teve febre ontem? Quantos graus? 

 

 

5 – Quantos cigarros você fumou ontem? A que horas fumou o último cigarro? 

 

 

6 – Fez uso de bebida alcoólica ontem?                      

 

 

7 – A que horas bebeu ou comeu pela última vez? 

 

 

8 – A que horas dormiu ontem e que horas acordou hoje? 

 

 

9 – Durante a noite ficou acordado por algum motivo? Qual? Durante quanto tempo? 

 

 

10 – Qual o tipo de condução que utilizou para vir à UFF? Veio sentado? 

 

 

11 – Andou durante quanto tempo no dia de hoje?          

 

12 – Como você está se sentindo hoje? 

 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.3 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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10.4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 


