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RESUMO 

Guerra, Thais de Rezende Bessa. O paradigma da psiquiatria nutricional 
associado aos diferentes métodos de rastreamento da depressão em pacientes 
com insuficiência cardíaca. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Cardiovasculares) 
- Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
Introdução: A psiquiatria nutricional é uma nova área para o estudo na correlação 
dos transtornos mentais, anormalidades metabólicas e nutricionais nas doenças 
crônicas, dentre elas a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca promove 
anormalidades metabólicas e nutricionais que se associam com diferentes 
multimorbidades, como a depressão. Estudos envolvendo depressão com os 
biomarcadores nutricionais e metabólicos na insuficiência cardíaca não têm sido 
investigados neste novo paradigma. Objetivo: Associar biomarcadores nutricionais, 
dietéticos e cardiometabólicos com diferentes métodos de rastreamento para 
depressão em pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca. Métodos: Estudo 
observacional, transversal e prospectivo. O protocolo do estudo foi composto por 
uma avaliação da composição corporal, mini avaliação nutricional (MAN) e qualidade 
de vida de Minessota (MLHFQ). Os sintomas depressivos foram rastreados pelo 
Beck Depression Inventary (BDI-I) e Questionarie Health Patient - 9 (PHQ-9). Os 
biomarcadores cardiometabólicos analisados foram NT-proBNP, vitamina D, 
serotonina, proteína C reativa ultrassensível, acido úrico, perfil lipídico e fosfolipase 
A2G2. A análise estatística foi feita através do Software Statistical Package for the 
Social Sciences, versão 20.0. O estudo foi aprovado no comitê de ética do 
HUAP/UFF sob o nº CAAE: 25093513.0.0000.5243. Resultados: Avaliou-se 76 
pacientes com diagnóstico de IC, que foram divididos em dois grupos com e sem 
depressão, rastreados por diferentes métodos, com média de idade 63,3±13,5 anos, 
56,5% do sexo masculino, 51,3% com classe funcional II (New York Heart 
Association), 81,6% com dislipidemias e 56,6% com diabetes. A prevalência da 
depressão pelo BDI-I foi de 67,1% e pelo PHQ-9 foi de 44,7% e a concordância foi 
de 46,1% (         . Em relação ao estado nutricional 58% apresentavam risco 
nutricional e 85% apresentavam IMC ≥ 25Kg/m2. Os instrumentos de depressão, 
simultaneamente, apresentavam associação entre os grupos com e sem depressão 
para qualidade de vida (BDI-I: p=0,03; PHQ-9: p=0,01); risco nutricional (BDI-I: 
p=0,02; PHQ-9: p=0,001); aumento da circunferência da cintura (BDI-I: p=0,03; 
PHQ-9: p=0,05); padrões dietéticos inadequados (BDI-I: p=0,005; PHQ-9: p=0,001), 
triptofano dietético < 10mg/dia (BDI-I: p=0,05; PHQ-9: p=0,01); NT-proBNP (BDI-I: 
p=0,0001; PHQ-9: p=0,05) e serotonina<80ng/dL (BDI-I: p= 0,001; PHQ-9: p=0,08). 
Na análise de regressão logística, os fatores de risco nutricional (OR: 3,11; IC 95% 
[1,17-8,31]); creatinina > 1,2mg/dL (OR:31,24; IC 95% [2,43-108,9]; p=0,02); sódio 
dietético < 600mg/dia (OR: 41;44; IC 95% [13,28-366,66]) e tiamina < 0,9 mg/dia 
(OR: 3,38; IC 95% [1,17-17,35]) aumentam o risco para desenvolver depressão. 
Conclusão: A conexão cérebro - coração avaliado pelo paradigma da psiquiatria 
nutricional, através dos diferentes métodos de rastreamento de depressão, permitiu 
conhecer um padrão fenótipo de pacientes com IC deprimidos com maior 
prevalência de obesidade, padrão dietético inadequado, maiores níveis de 
inflamação e menores níveis plasmáticos de vitamina D e serotonina.  
 
Palavras-chave: psiquiatria nutricional, biomarcadores, insuficiência cardíaca, 
estado nutricional, depressão.   
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ABSTRACT 
 
Guerra, Thais de Rezende Bessa. Nutritional psychiatry: biomarkers nutritional, 
dietetic and cardiometabolism association in patient of depression the heart 
failure. 2018. Thesis (Doctor in Cardiovascular Sciences) - Faculty of Medicine, 
Fluminense Federal University, Niterói, 2018. 
 
Introduction: Nutritional psychiatry is a new area for the study in the correlation of 
mental disorders, metabolic and nutritional abnormalities in chronic diseases, among 
them heart failure. Heart failure promotes metabolic and nutritional abnormalities that 
are associated with different multimorbidities, among them depression. Studies 
involving depression with nutritional and metabolic biomarkers in heart failure have 
not been investigated in this new paradigm. Objective: To associate nutritional, 
dietary and cardiometabolic biomarkers with different screening methods for 
depression in outpatients with heart failure. Methods: Observational, cross-sectional, 
prospective study. The study protocol was composed of an evaluation of body 
composition, mini nutritional assessment (MNA) and quality of life of Minessota 
(MLHFQ). Depressive symptoms were tracked by the Beck Depression Inventory 
(BDI-I) and Questionarie Health Patient-9 (PHQ-9). The cardiometabolic biomarkers 
analyzed were NT-proBNP, vitamin D, serotonin, ultra-sensitive C-reactive protein, 
uric acid, lipid profile and A2G2 phospholipase. Statistical analysis was done through 
the Software Statistical Package for the Social Sciences, version 20.0. The study 
was approved in the ethics committee of HUAP / UFF under CAAE number: 
25093513.0.0000.5243. Results: A total of 76 patients with HF diagnosis were 
divided into two groups with and without depression, screened by different methods, 
with mean age 63.3 ± 13.5 years, 56.5% males, 51 , 3% with functional class II (New 
York Heart Association), 81.6% with dyslipidemias and 56.6% with diabetes. The 
prevalence of depression by BDI-I was 67.1% and by PHQ-9 it was 44.7% and 

agreement was 46.1% ( _C = 0.602). Regarding nutritional status, 58% presented 
nutritional risk and 85% presented BMI ≥ 25 kg / m2. At the same time, depression 
instruments had an association between the groups with and without depression for 
quality of life (BDI-I: p = 0.03, PHQ-9: p = 0.01); nutritional risk (BDI-I: p=0.02, PHQ-
9: p=0.001); increased waist circumference (BDI-I: p = 0.03; PHQ-9: p = 0.05); 
dietary tryptophan <10mg / day (BDI-I: p=0.05; PHQ-9: p = 0.01); inadequate dietary 
(BDI-I: p = 0.005; PHQ-9: p = 0.001), NT-proBNP (BDI-I: p=0.0001; PHQ-9: p=0.05) 
and serotonin <80 ng / dL (BDI-I: p= 0.001; PHQ-9: p = 0.08). In the logistic 
regression analysis, the nutritional risk factors (OR: 3.11, 95% CI [1.17-8.31]); 
creatinine> 1.2mg / dL (OR: 31.24; 95% CI [2.43 - 108.9], p = 0.02); thiamine <0.9 
mg / day (OR: 3.38, 95% CI [1.17- 17. 35]) and  dietary sodium < 600mg / day (OR: 
41.44; 95% CI [13.28-366.66]) increase the risk for developing depression. 
Conclusion: The brain - heart connection evaluated by the nutritional psychiatry 
paradigm, through the different methods of screening for depression, allowed us to 
know a phenotype pattern of patients with depressed HF with a higher prevalence of 
obesity, inadequate dietary pattern, higher levels of inflammation and lower levels 
plasma levels of vitamin D and serotonin. 
 
Key words: nutritional psychiatry, biomarkers, heart failure, nutritional status, 
depression. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A psiquiatria nutricional é uma nova área para o estudo na correlação dos 

transtornos mentais, anormalidades metabólicas e nutricionais nas doenças 

crônicas. A insuficiência cardíaca (IC) é uma complexa síndrome clínica, 

frequentemente de caráter crônico, que está associada às anormalidades 

metabólicas, inflamatórias, nutricionais e apresenta elevada prevalência de sintomas 

depressivos/depressão. (JACKA et al., 2017; COMITÊ CIENTÍFICO DA DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE IC, 2018)  

A interação entre os aspectos nutricionais e o comportamento/saúde mental 

representa uma nova área de pesquisa - Psiquiatria Nutricional. Segundo Sarris et al 

(2015), o termo "Psiquiatria Nutricional" vem promovendo um novo campo de 

pesquisa focado no desenvolvimento abrangente de evidência, coesa e 

cientificamente rigorosa para apoiar uma mudança no pensamento em torno do 

papel da dieta e nutrição em saúde. A interação entre cardiologista-nutricionista- 

psiquiatra-neurocientista tem sido recomendada no cuidado nutricional desses 

pacientes. (MARX et al., 2017; JACKA et al., 2017)  

A IC é uma síndrome multisistêmica de caráter progressivo que 

frequentemente tem sido associada com as multimorbidades, sendo considerada 

como um dos mais importantes e desafiadores problemas de saúde pública do 

século 21. Em 2015, a IC foi responsável por 2,6% das hospitalizações e por 6% dos 

óbitos registrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, consumindo 3% do 

total de recursos utilizados para atender todas as internações realizadas pelo 

sistema. Estima-se que 23 milhões de pessoas sejam portadoras de IC em todo o 

mundo, acometendo principalmente os idosos. (MESQUITA et al., 2017; COMITÊ 

CIENTÍFICO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE IC, 2018).  

O envelhecimento tem sido descrito associado com as alterações cerebrais, 

tais como demências e morbidade depressiva. A morbidade depressiva na IC deve 

ser entendida como um complexo de doenças que compromete a saúde mental 

envolvendo desordens depressivas maiores (MESQUITA et al., 2017, CELANO et 

al., 2018).  
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A prevalência da depressão é duas a quatro vezes maiores quando associada 

à IC, vem atingindo 24% a 74% em pacientes ambulatoriais e hospitalizados com IC, 

respectivamente. Recente estudo mostrou que a depressão aumenta o risco em 

18% para o desenvolvimento da IC e menos de 25% destes pacientes são 

diagnosticados. (MESQUITA et al., 2017, CELANO et al., 2018; GUERRA et al., 

2018).  

O reconhecimento dos sintomas depressivos e da depressão nas doenças 

cardiovasculares (DCV) e na IC são realizados por meio de ferramentas 

sistematizadas de rastreamento. Atualmente, existem pelo menos 49 tipos de 

escalas para rastrear depressão, porém o Beck Depression Inventary-I (BDI-I) é o 

mais citado nos estudos realizados na IC, no entanto, o “Patient Health 

Questionaire” (PHQ-9) recentemente tem sido citado em diferentes estudos nesta 

população, mostrando elevada sensibilidade (70 a 92% para depressão maior). 

(CELANO et al., 2018) 

Recente estudo com PHQ-9 mostrou que a depressão quando associada com 

as condições cardíacas ocasionam distúrbios inflamatórios, metabólicos e 

nutricionais. O estilo de vida e particularmente a nutrição parecem ser passíveis para 

influenciar o desenvolvimento e o curso da morbidade depressiva. Diferentes 

nutrientes ou diferentes padrões dietéticos podem influenciar o agravo para os 

sintomas depressivos, porém ainda não são explorados na IC. (MARX et al., 2017; 

JACKA et al., 2017; OTHMAN et al., 2018)  

A detecção precoce do estado nutricional por meio de um método efetivo de 

triagem pode ser útil nos portadores de IC. Existem doze métodos para triagem 

nutricional descritos na literatura, sete estão citados com maior relevância técnico-

científica. O método mini avaliação nutricional (MAN) tem sido investigado na 

população com IC, mas ainda há uma escassez de evidências científicas quanto aos 

métodos de triagem para o diagnóstico de risco nutricional em pacientes 

ambulatoriais com IC. Um recente estudo que comparou as ferramentas de 

avaliação nutricional global mostrou que a MAN foi o preditor de mortalidade mais 

potente na população com IC. A utilidade clínica da MAN foi validada em estudos 

prévios, é simples de usar e pode substituir os biomarcadores metabólicos. 

(ZAMORA et al., 2016; RUIZ , 2017; ARAÚJO et al., 2010; OREOPOULOS et al., 

2010; GUIGOZ et al., 1994)  
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Os estudos com os biomarcadores cardiometabólicos, têm sido alvos de 

crescentes investigações na área da saúde mental, dentre eles: serotonina, vitamina 

D, fosfolipase A2 (PLA2G2A), proteína C reativa ultrassensível (PCR-us). Estes 

biomarcadores vêm mostrando seus efeitos conjuntamente com uma modulação 

geral na atividade psíquica, no sistema endócrino, no estado nutricional e na 

atividade inflamatória. No entanto, há poucos estudos na população com IC. 

(MOHAMAAD et al., 2008; O‟ MAHONY et al., 2015; HOLICK , 2012)  

Portanto, uma vez que pacientes com IC frequentemente vêm apresentando 

quadro de depressão associado com a inflamação provocada pelo agravo da 

doença, bem como alteração nutricional, se faz necessária realização de estudos na 

área da psiquiatria nutricional, buscando elucidar os componentes nutricionais, 

dietéticos e cardiometabólicos capazes de interferir com o funcionamento cerebral e 

com os sintomas depressivos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1- INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

A IC representa uma importante causa de morbidade e mortalidade em 

adultos e idosos. A etiologia e a fisiopatogênese da IC são diferentes entre crianças, 

adultos e idosos, tem sido descrita como uma epidemia emergente cuja incidência 

aumenta exponencialmente com o avançar da idade. (MESQUITA et al., 2017; 

MASARONE et al., 2017; CELANO et al., 2018). 

Em 1950, a IC foi descrita como uma síndrome clínica que resulta em baixo 

débito cardíaco. Ao longo dos anos, o conhecimento sobre a fisiopatologia foi 

expandindo e os caminhos sobre a falha cardíaca foram descobertos. Hoje, 

descreve-se a IC como uma síndrome clínica caracterizada com sinais e sintomas 

típicos associados às anormalidades circulatórias, neuro-hormonais e moleculares. 

(MASARONE et al., 2017). Os sintomas da IC na maioria das vezes limitam-se a 

realização das tarefas diárias, sendo estes sintomas: fadiga, dispneia, retenção 

hídrica e caquexia. (CELANO et al., 2018; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ 

DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018). 

O desenvolvimento da IC inicia-se a partir de um dano cardíaco, seja ele 

agudo (infarto do miocárdio) ou crônico (hipertensão e/ou doenças valvares). Como 

consequência, ocorre a perda ou estiramento das fibras do miocárdio resultando no 

comprometimento do ritmo cardíaco. Uma vez que o músculo cardíaco perde a 

capacidade de se contrair de forma eficaz, alguns mecanismos são ativados para 

promover a manutenção do débito cardíaco e pressão arterial como a ativação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático (RAMANI 

et al., 2010; PONIKOWSKI et al., 2014) 

A utilização contínua de mecanismos adaptativos leva a ativação neuro-

humoral acarretando na liberação de neuro-hormônios vasoconstritores responsável 

pelo aumento da resistência cardíaca, hipertrofia miocárdica, aumento da fibrose, 

acúmulo de colágeno intersticial e apoptose, caracterizando o remodelamento 

cardíaco. Tais alterações estruturais são responsáveis pela redução do volume 

sistólico, aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da atividade 



 
 

24 
 

inflamatória com progressão da disfunção endotelial e presença de sinais e sintomas 

de hipoperfusão e congestão (BOCCHI et al., 2012). 

Quanto à classificação, a IC pode ser classificada em sistólica, diastólica ou 

ambas, uma vez que pacientes com insuficiência cardíaca sistólica (ICS) também 

podem apresentar disfunção diastólica (ICD). Na ICS, o ventrículo esquerdo perde 

sua capacidade normal de contração, comprometendo a bombeamento adequado 

aos tecidos. Por outro lado, na insuficiência cardíaca diastólica (ICD) o ventrículo 

esquerdo (VE) perde sua capacidade de relaxamento. Com a rigidez muscular, o 

enchimento ventricular se torna prejudicado e, consequentemente, o débito cardíaco 

é reduzido. Esta condição está relacionada à presença de sintomas que muitas das 

vezes limitam o indivíduo na realização de qualquer tipo de esforço físico. (BOCCHI 

et al., 2012; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA, 2018). 

Dessa forma, os portadores de IC são classificados de acordo com a 

severidade dos sintomas ao realizar esforço, com base na classificação da New 

York Heart Association (NYHA). A classificação de NYHA (quadro 1) considera os 

sintomas relatados pelos pacientes, história médica e resultados de teste de função 

cardíaca, que é utilizada como um bom preditor de hospitalização e mortalidade.  

 Desta forma, um elevado valor de NYHA está associado com a má qualidade 

de vida, alta mortalidade e risco de reinternações (BOCCHI et al., 2012; COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

Quadro 1. Classificação funcional, segundo New York Heart Association   

Classe Definição  Descrição geral  

I Ausência de sintomas Assintomático 

II Atividades físicas habituais causam sintomas 
Limitação leve 

Sintomas leves 

III Atividades físicas menos intensas que as habituais 
causam sintomas. Limitação importante, porém 

confortável no repouso 

Sintomas 
moderados 

IV Incapacidade para realizar qualquer atividade sem 
apresentar desconforto. Sintomas no repouso 

Sintomas graves 

Fonte: Adaptado de “The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and 
Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. 9th Ed. Boston: Little, Brown, 
1994”. COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018. 
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Dentre os diversos fatores de riscos que envolvem a IC foram citados na 

análise do estudo Cardiovascular Health: a não aderência ao tratamento, o uso de 

drogas e álcool, falta de suporte familiar e social, a diminuição de força muscular, as 

alterações nutricionais e a depressão. (MESQUITA et al., 2017; CHAUDHRY et al., 

2013). 

 

2.2 - DEPRESSÃO E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: OLHAR BIDIRECIONAL 

 

A depressão é uma doença comum em todo o mundo, com mais de 322 

milhões de pessoas afetadas. O Brasil, é o terceiro país no mundo com maior 

percentual de depressão e o maior número de casos da América Latina, cerca de 

18% dos brasileiros apresentaram depressão entre os anos de 2005 à 2015, 

atingindo 11.548.577 de pessoas. (WHO, 2017; KESSLER et al., 2013).  

A depressão tem sido associada à DCV desde 1937. Segundo a Diretriz de IC 

(2018), esse transtorno psiquiátrico é muito frequente nesta população. No entanto, 

é necessária uma atenção especial ao seu diagnóstico, visto que é muito comum a 

sobreposição dos sintomas da própria IC com os elementos somáticos da 

depressão. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA, 2018)  

Estima-se que a mortalidade na IC quando deprimidos possa ser cinco vezes 

maior quando comparado aos não deprimidos, independente da gravidade. (FALLER 

et al., 2015; ALTAY et al., 2012). A depressão apresenta relevante valor prognóstico, 

estando relacionada com aumento da mortalidade por todas as causas. A relação 

entre a IC e a depressão ainda não está bem definida, sendo que ambas incluem 

fatores biológicos como ativação dos sistemas inflamatório e neuro-hormonal, 

estado de hipercoagulabilidade e importantes efeitos comportamentais. (COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  

A depressão quando associada com a IC compromete a capacidade 

funcional, qualidade de vida e sobrevida. Faz-se necessário, explorar os métodos de 

rastreamento empregados para o diagnóstico da depressão, pois há uma variedade 

de instrumentos. Atualmente, para o diagnóstico da depressão é realizado uma 

entrevista com a história clínica, tempo de permanência dos sinais e sintomas, 

critérios como o DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-V), a 
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Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) 

ou métodos classificatórios que auxiliam identificar a doença, como as escalas para 

avaliação multidimensional, entre as quais se destacam: o BDI-I e PHQ-9. (GUERRA 

et al., 2018; CELANO et al., 2018) 

O BDI-I tem sido descrito como instrumento padrão para rastrear depressão 

na IC. No entanto, é uma escala de autoavaliação, com limitação para pacientes 

com prejuízo cognitivo ou baixa escolaridade. Nestes casos, a escala PHQ-9 tem 

mostrado ser uma escala de heteroavaliação que tem sido testada em vários níveis 

de atenção á saúde e diferentes contextos culturais, mas ainda são realizadas 

poucas pesquisas no Brasil com PHQ-9 em pacientes com IC. (CELANO et al., 

2018; OLIVEIRA et al., 2011; MORENO et al.,1998).  

Estudo realizado por Jani et al., 2016, em Minnesota, quando avaliaram a 

ocorrência da depressão através da escala PHQ-9, identificaram que a prevalência 

foi de 42,1% (n=179). Outro estudo que comparou o rastreamento da depressão 

através das escalas PHQ-9 e escala de depressão geriátrica de Yesavage a 

correlação foi de rho=0,387; p<0,000, a confiabilidade de Kappa 0,41; p<0,001, a 

sensibilidade de 80% e especificidade de 44%, os instrumentos foram considerados 

úteis para detectar depressão entre os idosos. (MATIAS et al., 2016). Na população 

com IC um recente estudo de revisão apresentou dados de 402 pacientes 

rastreados para depressão pelo PHQ-9 e reforçou que a IC quando associada com a 

depressão aumenta os recursos nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade. 

(CELANO et al., 2018).  

 Considerando-se que, a depressão acentua as manifestações clínicas e piora 

a evolução dos pacientes com IC, é necessário dar mais atenção ao rastreamento 

precoce. A importância de tal conduta vem crescendo em clínicas especializadas de 

IC, uma vez que há estudos documentando que, tratando-se a depressão, promove-

se melhora nos sintomas e na qualidade de vida desses pacientes. (GUERRA et al., 

2018; CELANO et al., 2018) 

A orientação terapêutica inclui terapia farmacológica, estímulo ao exercício 

físico e terapia cognitivo-comportamental. As alternativas não farmacológicas já 

demonstraram resultados favoráveis na melhora dos sintomas da depressão, 

ansiedade e qualidade de vida. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  
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2.3 - ASPECTOS NUTRICIONAIS E DIETÉTICOS DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  

 

2.3.1 Aspectos nutricionais  

 

O desenvolvimento e a progressão da IC estão relacionados ao estado 

nutricional e as alterações da composição corporal. A maioria dos pacientes com IC 

apresentam alguma alteração nutricional, seja obesidade ou desnutrição, alterações 

dos parâmetros antropométricos e bioquímicos compatíveis com o comprometimento 

nutricional. (VON HAEHLING et al., 2012; DOMINGUES et al., 2016). 

A avaliação do estado nutricional na IC pode ser detectada com base em 

vários parâmetros, de forma isolada ou associada. Segundo a Associação Brasileira 

de Nutrição (ASBRAN), o estado nutricional é definido como a “condição de saúde 

de um indivíduo influenciado pelo consumo de nutrientes, identificada pela 

correlação de informações obtidas por meio de estudos físicos, bioquímicos, clínicos 

e dietéticos”. (DOMINGUES et al., 2016; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2014; FIDELIX, 

2014; MUSSONI, 2017; USZKO-LENCER et al., 2006). 

A avaliação do estado nutricional sistematizada realizada com MAN é 

recomendada pela ASBRAN e em outros diversos estudos. No entanto, a 

identificação de forma precoce, por meio deste instrumento, não é recomendada nas 

diretrizes de IC. A MAN foi criada com o objetivo de detectar a presença de 

desnutrição e risco nutricional em pacientes com tratamento domiciliar, ambulatorial 

e hospitalar. (BOCCHI et al., 2012; GUIGOZ et al., 1994; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 

2014; FIDELIX, 2014). 

A MAN foi revisada e validada na língua portuguesa, além de fazer detecção 

do risco nutricional, alguns autores a definem como capaz de avaliar o estado 

nutricional, quando aplicado na sua integralidade. Dessa forma, MAN pode ser 

utilizada no rastreio e/ou na avaliação do estado nutricional e nos protocolos 

assistenciais (GUIGOZ et al.,1994; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2014; FIDELIX, 

2014).  

A forma resumida do MAN-Short Form revised está limitada ao processo de 

triagem. A definição dos conceitos de triagem e avaliação nutricional com uso da 

MAN torna-se necessária diante da crescente discussão sobre a capacidade de 

rastrear e avaliar o estado nutricional. Este inventário não exige uma equipe 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
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especializada para sua aplicação, pode ser realizado por qualquer profissional de 

saúde treinado. A equipe profissional recomendável para aplicação da triagem deve 

ser médico, nutricionista e enfermeiro. Quanto às atribuições dos profissionais, o 

médico deve acompanhar clinicamente, o nutricionista deve aplicar a triagem de 

risco nutricional e o enfermeiro deve realizar a triagem com os seguintes domínios: 

exames físico e clínico, risco para úlcera por pressão e quedas, hábitos de vida, 

vacinas, alergias, acuidade visual e auditiva, padrões de higiene e de eliminações e 

condição nutricional. (DOMINGUES et al., 2016; FIDELIX, 2014; MUSSONI, 2017; 

GUIGOZ et al.,1994; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2014) 

Estudos na IC têm demonstrado que MAN é capaz de detectar a desnutrição 

e subnutrição em sua fase inicial, de forma a facilitar a intervenção nutricional. É um 

teste simples, não invasivo, fácil de ser aplicado pelo examinador, com duração 

média cerca de 10 a 15 min, não oneroso, altamente específico (98%), sensível 

(96%), com valor prognóstico para desnutrição de 97% e com boa reprodutibilidade. 

(GUIGOZ et al.,1994; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2014; FIDELIX, 2014). 

Outro método de avaliação do estado nutricional utilizado para pacientes com 

IC é a avaliação da composição corporal. Esta avaliação permite identificação dos 

diferentes compartimentos, incluindo os estoques de proteína e gordura, fornecendo 

informações sobre a adequação da ingestão proteico-energética ao longo do tempo. 

A composição corporal em pacientes com IC também pode ser analisada por 

tecnologias variadas como: pesagem hidrostática, ressonância magnética, 

absortometria radiológica de dupla energia (DEXA); tomografia computadorizada, 

hidrodensitometria e outras técnicas de utilização mais prática e de custo 

operacional mais acessível como a análise de bioimpedância elétrica (BIA) e a 

antropometria. (USZKO-LENCER et al., 2006; MUSSONI, 2017; COPPINI; 

WAITZBERG, 2000; WHO, 2004, VON HAEHLING et al., 2012; DOMINGUES et al., 

2016; GUIGOZ et al.,1994; GUERRA-SÁNCHEZ et al., 2014; OKOSHI et al., 2016).  

A avaliação antropométrica é o método mais utilizado para a avaliação 

nutricional e foi definida como a medida das variações das dimensões físicas e da 

composição total do corpo humano nas diferentes idades e nos diferentes níveis de 

nutrição. Apresenta como vantagens o baixo custo, a utilização de técnicas não 

invasivas e uso de equipamento portátil. É uma técnica segura que possibilita 

identificar os agravos à saúde, como por exemplo: a desnutrição, a obesidade e as 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-S%C3%A1nchez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25617578
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mudanças do estado nutricional. Por meio da antropometria, mede-se a massa 

corporal total, a estatura, as circunferências, os diâmetros ósseos e a espessura das 

dobras cutâneas. (MUSSONI, 2017; WHO, 2004) 

A massa corporal total e a estatura são as medidas mais utilizadas na 

avaliação nutricional, sendo assim um importante parâmetro, já que as perdas ou 

ganhos ponderais estão associados ao aumento da taxa de morbidade e 

mortalidade. A estatura é uma medida que reflete nas inadequações nutricionais de 

caráter crônico e que está associada com a massa corporal que resulta no índice de 

massa corporal (IMC). (WHO, 2004; USZKO-LENCER et al., 2006; MUSSONI, 2017) 

Estudos na IC mostraram que o IMC é um bom indicador utilizado para 

avaliação nutricional, no entanto, apresenta baixa sensibilidade para predizer 

gordura corporal. Portanto, para uma avaliação mais precisa do estado nutricional é 

recomendado associar com outros parâmetros antropométricos, bioquímicos e 

dietéticos. (MUSSONI, 2017; WHO, 2004; USZKO-LENCER et al., 2006) 

Estudos que avaliaram outras medidas de composição corporal como 

circunferências do braço (CB), da cintura (CC), da panturrilha (CP), dobras cutâneas 

e com a BIA ainda são pouco explorados na IC. A circunferência do braço (CB) 

representa a soma das áreas constituídas pelo tecido ósseo, muscular e gorduroso 

do braço. A circunferência da cintura (CC) é o indicador de adiposidade visceral. A 

circunferência da panturrilha (CP) fornece a medida mais sensível para massa 

muscular. (MUSSONI, 2017; WHO, 2004) 

Os diversos métodos para avaliação da composição corporal neste perfil de 

pacientes têm ganhado crescentes discussões, particularmente para utilização da 

BIA, pois é um método rápido e não invasivo que utiliza a passagem de uma 

corrente elétrica de baixo nível através do corpo do paciente. Através deste método 

mede-se a massa magra (livre de gordura) pelas diferenças de condutibilidade 

elétrica, que dependerá da quantidade de fluidos e eletrólitos. Outro parâmetro da 

BIA é o ângulo de fase (AF), um importante parâmetro de estado nutricional. Em 

indivíduos saudáveis o AF, usualmente, varia de 5 a 15° e os valores inferiores a 5° 

têm sido associados com alterações na permeabilidade seletiva da membrana e na 

morte celular. Neste sentido, o AF tem sido um indicador prognóstico em muitas 

patologias, refletindo a saúde celular. (MUSSONI, 2017; WHO, 2004; COPPINI & 

WAITZBERG, 2000; FERREIRA et al., 2015) 
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2.3.2 Aspectos dietéticos  

 

Os indivíduos com IC frequentemente apresentam desordens no metabolismo 

energético de macronutrientes, bem como deficiência de micronutrientes, conforme 

a progressão da doença. O estado inflamatório provocado pela doença parece ter 

efeito chave no desenvolvimento da caquexia cardíaca, uma vez que as citocinas 

inflamatórias como a interleucina 1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral α (TNFα) 

estão relacionados com a inibição da ingestão alimentar e com o aumento da 

expressão de hormônios catabólicos em modelos animais (VON HAEHLING et al., 

2007; OKOSHI et al., 2013). 

Com relação ao metabolismo das lipoproteínas, existem evidências que o 

colesterol sérico apresenta efeito na neutralização de antígenos bacterianos, como 

lipopolissacarídeos (LPS). Uma hipótese proposta é que a superfície de fosfolipídios 

facilite a ligação ao LPS e, portanto, neutralização desses compostos. Neste sentido, 

a administração de outras formações lipídicas, como o óleo de peixe, vem sendo 

discutida como estratégia para melhorar a sobrevida destes pacientes (KALANTAR-

ZADEH et al., 2008).  

Com relação à recomendação de lipídios, a atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017) preconiza a ingestão de 

lipídios na faixa de 30-35% do valor energético total (VET) com ênfase às gorduras 

mono e poli-insaturadas, em especial os ácidos graxos da série ômega 3, e 

quantidades reduzidas de gorduras saturadas e trans (FALUDI et al., 2017). 

Com relação à recomendação do carboidrato, para melhor controle da 

glicemia, é recomendada a ingestão de 50-55% do VET provenientes de 

carboidratos, priorizando grãos integrais, com baixa carga glicêmica (BOCCHI et al., 

2012; SANDEK et al., 2009). No entanto, de acordo com a atualização da Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), o consumo de 

carboidratos simples por meio do açúcar de adição (como sacarose e xarope de 

milho) foi reduzido de 10% para 5% do VET da dieta de modo a promover melhor 

controle glicêmico. Em relação ao metabolismo dos carboidratos, sabe-se que a 

resistência à insulina favorece a redução da oxidação de carboidratos por meio do 

prejuízo na translocação do transportador de glicose (GLUT-4). A hiperglicemia, em 
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longo prazo, está associada à disfunção celular, prejuízo da vasodilatação mediada 

pelo fluxo, estado pró-inflamatório crônico e promoção do estado pró-trombótico e 

pró-aterogênico. (FALUDI et al., 2017) 

Com relação à recomendação de proteínas, a ingestão é de 15 - 20% do VET 

priorizando proteínas de alto valor biológico. A literatura aponta ainda que, a 

utilização da proteína de soja, totalizando 15 a 30 g de proteína, está associada à 

redução de 5% da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), ao aumento de 3% da 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e à redução de 11% na concentração de 

triglicerídeos (TG). (FALUDI et al., 2017; BOCCHI et al., 2012). 

Dentre as deficiências de micronutrientes, as mais prevalentes em pacientes 

com IC destacam-se: deficiência de vitamina D, cálcio, magnésio e zinco, tendo 

como as principais causas o aumento da excreção urinária e redução da absorção 

intestinal. A deficiência da coenzima Q10 (CoQ10), também conhecida como 

ubiquinona, merece destaque na avaliação nutricional de pacientes com IC. 

(COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018).  

A CoQ10 é um composto bioativo, componente da cadeia transportadora de 

elétrons na mitocôndria que atua na produção de energia na forma de adenosina 

trifosfato (ATP) para o desenvolvimento e manutenção da função cardíaca. Neste 

sentido, uma vez que pacientes com IC frequentemente apresentam redução sérica 

e tecidual das concentrações de CoQ10, sua suplementação tem sido associada 

com a melhora na fração de ejeção, débito cardíaco, capacidade funcional e 

qualidade de vida (LEE et al., 2010; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018). 

Outro nutriente, que apresenta relevância clínica é o triptofano (aminoácido 

precursor da serotonina). Este aminoácido tem sido relacionado com a DCV na 

condução da ativação pela via do óxido nítrico endotelial e cardíaco, na dilatação de 

pequenas artérias mesentéricas por inibição dos canais de cálcio, inibição da 

aterosclerose através da regulação do metabolismo lipídico e da inflamação. Os 

níveis reduzidos de triptofano têm sido associados na inflamação crônica, na 

aterosclerose (AS), sendo considerada como uma das principais consequências 

patológicas da obesidade. Além disso, este aminoácido possui efeitos que interagem 

com o cérebro e compartilham os mesmos circuitos neurais responsáveis pela 

regulação do apetite, sono, sexualidade, sistema neuroendócrino, humor, ansiedade 
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e depressão. (JACKA et al., 2017; LI et al., 2012; LEE et al., 2010; ZHANG et al., 

2015)  

Os aspectos nutricionais são tão importantes na saúde mental que têm 

inspirado pesquisadores para investigação aprofundada do consumo alimentar com 

os inquéritos alimentares padronizados. A avaliação do consumo alimentar tem sido 

realizada com o objetivo de investigar possíveis relações entre alimentos e 

nutrientes da dieta, fornece informações em diversas áreas das ciências da saúde e 

os resultados obtidos são utilizados como base para pesquisas epidemiológicas, 

recomendações nutricionais e políticas de saúde pública. (FISBERG et al., 2005; 

DOMINGUES et al., 2016) 

O conjunto destes procedimentos metodológicos tem sido denominado de 

inquérito dietético que consiste em um método indireto da avaliação nutricional. 

Atualmente, os métodos mais utilizados para a avaliação do consumo alimentar nas 

populações são os questionários de frequência de alimentar (QFA) e o recordatório 

24 horas (R24h). (FISBERG et al., 2005; MUSSONI, 2017) 

O R24h consiste na obtenção, através de entrevista, das informações 

quantitativas, tipo de alimento, forma de preparo, ingredientes utilizados e receitas, 

marcas comerciais, lugar e horário de consumo dos alimentos e bebidas consumidas 

nas 24 horas precedentes, da primeira à última refeição do dia, caracterizando o 

consumo atual. Este método é utilizado quando se deseja comparar a média da 

ingestão de nutrientes e energia de diferentes populações. É acessível para todas as 

pessoas, independente do nível de escolaridade, permite recordação recente do 

consumo e ainda com rápida aplicação. Porém, possui algumas limitações como: 

requerer a memória do entrevistado e a ingestão do dia anterior pode ser atípico. No 

entanto, não existe uma metodologia de inquérito dietético ideal que consiga medir 

precisamente o consumo alimentar. Mas, considerando que há uma escassez de 

estudos com a investigação de macro e micronutrientes na população com IC na 

presença da depressão, se faz necessária essa investigação dietética. (FISBERG et 

al., 2005; MUSSONI, 2017) 
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2.4- BIOMARCADORES CARDIOMETABÓLICOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  

 

A IC é uma complexa interação entre fatores genéticos, neuro-hormonais, 

inflamatórios e metabólicos alterados que influenciam á atividade dos miócitos, do 

interstício cardíaco ou de ambos. Desta forma, as investigações sobre os 

mecanismos celulares na IC buscam descobrir enzimas, hormônios ou outras 

substâncias biológicas liberadas pelo estresse patológico, que passaram a funcionar 

como biomarcadores, facilitando assim a identificação de doentes em risco, o 

diagnóstico, a sua estratificação e a terapêutica. (BOCCHI et al., 2012; MCMURRAY 

et al., 2016; MESQUITA et al., 2014; CHOW et al., 2017; BRAUNWALD, 2013)  

A investigação para que um biomarcador seja útil na prática clínica, deverá 

cumprir três critérios: primeiro, deverá ser possível fazer medições seriadas precisas 

e exatas com um custo razoável e com tempo de execução curto; em segundo lugar, 

deverá fornecer informação adicional válida que ainda não está ao dispor do clínico; 

e, finalmente, o valor medido deverá ser útil na decisão e na otimização terapêutica. 

Neste sentido, um biomarcador ideal deve fornecer informações adicionais acerca 

da fisiopatologia da doença, do diagnóstico, do prognóstico, da estratificação do 

risco e de potenciais estratégias terapêuticas. (MESQUITA et al., 2014; CHOW et 

al., 2017; BRAUNWALD, 2013; MORROW, 2007).  

A utilização de alguns biomarcadores na prática clínica, como o BNP e o NT-

proBNP já está validada e integrada, ao passo que os restantes ainda estão sendo 

estudados, a fim de determinar qual o seu potencial uso. (MESQUITA et al., 2014; 

CHOW et al., 2017; BRAUNWALD, 2013; MORROW, 2007; PORAPAKKHAM et al., 

2010)  

Portanto, estudos com novos biomarcadores na IC são necessários para 

conhecer qual a melhor forma de incorporar estes biomarcadores nos algoritmos de 

diagnóstico, tratamento e avaliação do prognóstico dos indivíduos (MESQUITA et 

al.,2014; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA, 2018).  
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2.4.1 Serotonina  

 

A serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT) é uma indolamina, produto da 

hidroxilação e descarboxilação do aminoácido L-triptofano. Fisiologicamente, a 

serotonina exerce seus efeitos conjuntamente com uma modulação geral da 

atividade psíquica e tem mostrado sua participação no tônus vascular periférico e 

cerebral, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e pulmonar, regulação hidroeletrolítica 

(modulando a sede e o apetite por sódio), ingestão alimentar e balanço energético. 

(RUDDICK et al., 2006; COOLS et al., 2011; SANCHEZ et al., 2015) 

A serotonina há muito tempo vem sendo relacionada com uma variedade de 

processos emocionais, cognitivos e comportamentais. Entretanto, sua contribuição 

continua sem total esclarecimento. Dentre os neurotransmissores monoaminérgicos, 

a serotonina apresenta, provavelmente, o maior desafio em termos de dedução do 

seu principal papel. O avanço do entendimento da fisiologia da serotonina surge a 

partir da necessidade de explicar um grande paradoxo clínico, ou seja, por um lado 

os efeitos ansiolíticos, por outro lado os bons resultados á longo prazo da utilização 

dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRI), que aumentam a 

transmissão serotoninérgica na depressão e pânico. Não há dúvida da importância 

em realizar mais estudos com este biomarcador, não só em termos na modulação 

do seu papel central na cognição e emoção, mas na implicação dos transtornos 

afetivos, tais como ansiedade e depressão. (SANCHEZ et al., 2015; MOREIRA, 

2008; COOLS et al., 2011) 

Alguns estudos têm evidenciado o risco aumentado para o desenvolvimento 

de sintomas depressivos associados à depleção do triptofano dietético (precursor na 

síntese da serotonina). Um estudo observou a depleção dietética de triptofano 

associado com novos episódios de depressão em pacientes previamente tratados 

com SSRI. Por mais de três décadas, as bases biológicas dos transtornos 

depressivos têm sido explicadas como uma menor disponibilidade de aminas 

biogênicas cerebrais, em particular de serotonina. Apesar de muitos estudos, a 

etiologia da depressão ainda permanece incerta. (NEUMEISTER, 2003; 

NAKAMURA et al. 2007; BOOIJ et al., 2005) 

Belmaker et al. (2008) observaram em pacientes deprimidos a correlação da 

noradrenalina, serotonina, metabólitos no plasma, urina e líquido cefalorraquidiano, 
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bem como „post-mortem’ nos cérebros destes pacientes, no entanto, os 

pesquisadores ainda não encontraram nenhuma evidência para apoiar a correlação 

desse “desequilíbrio químico”. Não existe um único mecanismo responsável por 

todas as variações clínicas nesta condição.  

A serotonina, ao nível periférico, encontra-se envolvida na fisiopatologia da 

DCV. Recentemente, os níveis séricos mais elevados de serotonina foram 

associados com os piores sintomas de IC e com a disfunção sistólica, o que sugere 

ser um bom biomarcador de descompensação nestes pacientes. Essas ações 

fisiopatológicas poderiam explicar a relação entre o aumento da mortalidade 

cardiovascular na presença de depressão. (SELIM et al., 2017) 

No entanto, outro estudo desafia a utilidade dos inibidores de recaptação de 

serotonina (ISRS) empregados em pacientes deprimidos com IC. Estes estudos 

reforçaram a discussão para repensar nos métodos diagnósticos e no tratamento da 

depressão em pacientes com IC. (ANGERMANN et al., 2011, 2016). 

 

2.4.2 Vitamina D  

 

A vitamina D é um hormônio multifuncional, absorvido na dieta sob a forma de 

vitamina D2 (ergocalciferol) ou vitamina D3 (colecalciferol). A deficiência de vitamina 

D também tem sido discutida associada com a depressão. (CASTRO, 2011; 

PARKER et al., 2010; GRANDI et al., 2010; WANG et al., 2012; HOLICK et al., 2011) 

 Para avaliar a associação existente entre deficiência de vitamina D e 

incidência de depressão, May et al. (2010) realizaram um estudo prospectivo, com 

seguimento em torno de nove anos, com 7.358 indivíduos ≥50 anos de idade, sem 

histórico de depressão e com DCV, concluíram que a deficiência dos níveis da 

vitamina D está associada com a depressão.  

A associação dos níveis reduzidos de vitamina D e o aumento do risco de 

DCV corroboram em duas metanálises, que apoiaram a discussão que baixos níveis 

de vitamina D estão associados com a DCV. Em outro estudo de metanálise com 

65.994 pacientes provenientes de 19 estudos prospectivos encontrou como 

resultado associação inversa entre vitamina D e risco de DCV. (WANG et al., 2012) 

Schleithoff et al. (2006) não encontraram efeito da suplementação da vitamina 

D sobre a função ventricular esquerda em homens com IC, porém as concentrações 
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do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) foram suprimidas. Desta forma, este estudo 

concluiu que a vitamina D pode ser um agente antinflamatório útil para o tratamento 

da IC. 

Embora este biomarcador seja discutido em vários estudos na IC, ainda é 

discutível sua incorporação na prática clínica da depressão. (CASTRO, 2011; 

GRANDI et al., 2010; WANG et al., 2012; HOLICK, 2011; WASHINGTON, 2011; 

COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

 

2.4.3 Fosfolipase A2  

 

A fosfolipase A2 (PLA2G2A) é um marcador inflamatório produzido por 

monócitos que circula no plasma associado às frações mais densas da LDL-c e em 

menor grau a HDL-c. Esta enzima tem sido associada com a fisiopatologia de 

algumas doenças psiquiátricas, cardiovasculares e na modulação das respostas 

inflamatórias. Existe uma relação multidirecional entre inflamação, depressão e 

DCV. (IKENEGA, 2013; CAI et al., 2009; PARIANTE, 2017) 

A associação entre inflamação e gravidade da depressão já é conhecida. No 

entanto, acredita-se que a inflamação afete os mecanismos que são alvos dos 

antidepressivos. Estes mecanismos parecem aumentar o risco de DCV induzindo o 

processo inflamatório crônico. As funções específicas, interações e as 

interdependências da fosfolipase A2 têm sido uma grande área de interesse no que 

se refere às condições inflamatórias crônicas e à DCV. (PARIANTE, 2017, BLACK; 

GARBUTT; 2002; SU et al., 2010) 

 Outro estudo mostrou que a síndrome da IC desenvolveu um mecanismo na 

ativação da fosfolipase A2 mitocondriais miocárdicas, através da produção de 

metabólitos que induziram a necrose/apoptose, levando assim a uma maior 

progressão da DCV. (LIMA, 2014) 

 Embora este biomarcador seja discutido em vários aspectos da inflamação, 

ainda há necessidade de mais estudos sobre a sua incorporação na prática clínica 

da IC e nos desfechos psiquiátricos. (IKENEGA, 2013; CAI et al., 2009; PARIANTE, 

2017)  
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2.4.4 Proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR-us) 

 

A proteína C-reativa ultrassensível (PCR-us) é um reagente inflamatório de 

fase aguda, tem demonstrado ser um preditor independente da evolução clínica 

adversa na IC aguda e crônica e preditor forte e independente de mortalidade na IC 

com fração de ejeção preservada (ICFEP). (VILLACORTA et al., 2007)  

Estudo de meta-análise com 2161 pacientes com transtorno bipolar mostrou 

que os maiores níveis de PCR-us estiveram associados com o período de 

depressão (p=0,003). Destacou-se ainda, que PCR-us é uma grande promessa 

como biomarcador, pois ajudou definir quem mais se beneficiaria do tratamento, que 

têm como alvo a inflamação, sendo um dos principais objetivos da medicina de 

precisão. (FERNANDES et al., 2016) 

No entanto, há várias limitações que afetam este marcador - é inespecífico, 

uma vez que pode estar elevado numa enorme variedade de patologias, como IAM, 

infecções e outras doenças inflamatórias. (VILLACORTA et al., 2007; FERNANDES 

et al., 2016) 

 

2.4.5 Pró-peptídeo natriurético tipo B  

 

Os peptídeos natriuréticos-tipo B (BNP) e fração amino terminal do pró-BNP 

(NT-proBNP) são considerados biomarcadores padrão para IC. A dosagem seriada 

de BNP e/ou NT-proBNP vem sendo testada como estratégia para guiar o 

tratamento ambulatorial nestes pacientes e tem papel prognóstico na IC. (COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

Muitos avanços foram feitos no diagnóstico e manejo da IC nos últimos anos. 

No entanto, uma das principais limitações deste biomarcador na IC vem sendo em 

pacientes obesos. No estudo realizado por Madamanchi et al. (2014), mostraram que 

os níveis de BNP e/ou NT-próBNP estão diminuídos proporcionalmente ao aumento 

do IMC ≥ 25 Kg/m2. Já no estudo de Takiguchi et al. (2014)  os pacientes obesos 

com IC descompensada apresentaram níveis elevados de BNP”.  

Dada à prevalência cada vez maior de obesidade em todo o mundo, é 

importante compreender a relação entre os benefícios e limitações deste 
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biomarcador na IC na presença da obesidade, visando melhorar a qualidade de vida 

dos doentes e minimizar os custos com esta síndrome.  

Apesar das evidências favoráveis em relação ao NT-proBNP para o 

diagnóstico de IC, algumas limitações ao seu uso na prática clínica devem ser 

destacadas, pois estes peptídeos podem elevar-se na presença de anemia, 

insuficiência renal crônica (IRC), idade avançada e depressão. (COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

Várias hipóteses foram apresentadas na tentativa de explicar estes resultados 

conflitantes dos níveis circulantes do BNP/NT-proBNP. No entanto, até o momento 

não houve evidências conclusivas em favor de qualquer hipótese, sendo 

necessários mais estudos na população com IC. (MADAMANCHI et al.; 2014) 

 

 

2.5-PSIQUIATRIA NUTRICIONAL: CONECTANDO DEPRESSÃO- INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA - ASPECTOS NUTRICIONAIS E CARDIOMETABÓLICOS 

  

Os aspectos nutricionais são tão importantes na saúde mental que têm 

inspirado pesquisadores para um novo campo de investigação multidisciplinar 

chamado psiquiatria nutricional. A abordagem inter e multidisciplinar envolvendo 

nutricionista, nutrólogos, psiquiatra, psicólogo, neurocientistas e cardiologistas 

especializados em IC tem permitido um olhar transdisciplinar sobre a relação nos 

aspectos mente/cérebro e metabolismo, estilo de vida e nutrição nas doenças 

crônicas. (JACKA et al., 2017; DASH et al., 2015) 

A IC promove anormalidades metabólicas e nutricionais que se associam com 

diferentes multimorbidades, entre elas a depressão. As atuais evidências mostram 

que a melhor qualidade alimentar, isto é, frutas, legumes, peixe e grãos integrais 

estão associados com menor risco para o aparecimento dos sintomas depressivos, 

mas nem todos os resultados disponíveis são consistentes com a hipótese de que a 

dieta influencia o risco para desenvolver depressão. (MCMURRAY et al., 2016; 

JACKA et al., 2017; MARX et al., 2017; DASH et al., 2015) 

As alterações no padrão dietético têm sido relatadas com a piora dos 

sintomas depressivos e depressão, resultando no aumento da inflamação e no 

estresse oxidativo, consequentemente nas deficiências nutricionais e na depleção 
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dos ácidos graxos essenciais. Os nutrientes formam o substrato dos processos 

biológicos essenciais para o corpo e cérebro, garantindo assim que estes níveis 

estejam adequados em pacientes com doenças graves. (JACKA et al., 2017; 

SARRIS et al., 2015; DASH et al., 2015) 

No estudo realizado por Sarris et al., 2015 na área da psquiatria nutricional, 

mostrou que o consumo de alimentos ricos em ômega 3 ou ácido eicosapentaenóico 

(EPA) apresentou associação na redução significativa dos sintomas depressivos. 

Além disso, outros estudos mostraram que os benefícios do suplemento com 

creatinina, acrescentando zinco, vitamina C, o aminoácido triptofano e ácido fólico 

produziram resultados mistos em pacientes deprimidos, no entanto, consideraram 

todos esses suplementos relativamente seguros. (SARRIS et al., 2015; JACKA et al., 

2017) 

Embora, não seja o foco da psiquiatria nutricional apoiar o uso de 

suplementos nutricionais, os estudos vêm especulando o uso destes suplementos e 

a relação com o aumento na eficácia dos antidepressivos, na alteração direta na 

atividade dos neurotransmissores ou indiretamente reduzindo a inflamação, 

conhecida por contribuir para a depressão. No entanto, as pesquisas nesta área 

estão gradualmente desemaranhando fatos potenciais com base em suas 

deficiências nutricionais específicas, condições cerebrais e perfis genéticos, 

buscando entender os fatores básicos que possam influenciar o metabolismo dos 

nutrientes, inclusive a saúde intestinal. (SARRIS et al., 2015, JACKA et al., 2017). 

Outro aspecto importante nesta conexão do estado nutricional- depressão - IC 

é a obesidade. Estudo populacional realizado pelo centro de saúde e estatísticas 

dos Estados Unidos (NCHS) (2014), mostrou que a proporção de adultos com 

obesidade aumentou à medida que a gravidade dos sintomas depressivos 

aumentou. Outro estudo mostrou que a obesidade aumentou a chance em cinco 

vezes para o risco de desenvolver depressão. (ONIYKE et al., 2003)  

Em pacientes com IC, a obesidade está relacionada com as diversas 

alterações nas estruturas cardíacas, hipertrofia cardíaca, aumento da gordura 

epicárdica e infiltração de gordura no miocárdio, alargamento da cavidade do 

ventrículo direito e alteração na FEVE. Apesar disso, a obesidade também tem sido 

identificada como fator de proteção para o risco de mortalidade na IC, referido na 

literatura como “epidemiologia reversa”. Uma hipótese para epidemiologia reversa 
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seria o fato de que a IC em si gera um estado catabólico no indivíduo. Sendo assim, 

indivíduos obesos com maior reserva metabólica são resistentes à condição de 

catabolismo. (WANNAMETHEE et al., 2014; RUIZ, 2017; LAVIE et al., 2015; 

KISTORP et al., 2005)  

Neste contexto, estamos diante de uma complexa síndrome com alterações 

nutricionais e cardiometabólicas envolvidas na depressão e na IC. Portanto, a 

conexão desses fatores na área da psiquiatria nutricional está direcionada para 

identificar os riscos e melhorar a qualidade de vida e sobrevida na IC. (Figura1)  

 

 

 

 

 

Figura 1: Psiquiatria nutricional: Conexão da depressão-insuficiência cardíaca-nutrição-

cardiometabolismo.  
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3. HIPOTÉSE 

 

 

A partir de uma nova abordagem da psiquiatria nutricional este estudo tem 

como hipótese que os pacientes com fenótipo de IC com depressão apresentam 

perfil cardiometabólico, nutricional e dietético diferente de pacientes com IC sem 

depressão. No entanto, reforça a necessidade de identificar quais ferramentas para 

rastreamento da depressão na IC apresentam melhor correlação com os 

biomarcadores cardiometabólicos e nutricionais.  
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4. JUSTIFICATIVA  

 

 

A nutrição na IC, inicialmente tem olhado para os aspectos da caquexia/ 

desnutrição presente nas formas avançadas de IC, recentemente a obesidade tem 

sido cada vez mais identificada como fator de risco e há um controverso papel na 

redução da mortalidade (paradoxo da obesidade). Na última década, uma nova 

abordagem vem aproximando a nutrição e a psiquiatria para o estudo das interações 

dos alimentos, comportamento e distúrbios da saúde mental no contexto das 

doenças crônicas, denominado psiquiatria nutricional. A IC se associa fortemente 

com o desenvolvimento dos sintomas depressivos e depressão. A depressão é uma 

condição complexa e seu reconhecimento na clínica exige o emprego de 

ferramentas para correta identificação deste grupo de pacientes. (DOMINGUES et 

al; 2016; JACKA et al., 2017; WANNAMETHEE et al., 2014; COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  

Atualmente, diferentes ferramentas têm sido utilizadas na prática clínica e na 

pesquisa com IC. Sendo que, mais amplamente realizados estudos com o BDI-I e o 

PHQ-9, porém não tem sido comparada a diferença da prevalência e da 

concordância entre eles e com os biomarcadores cardiometabólicos. Sendo, uma 

condição crônica, ainda não investigada no contexto deste novo paradigma. 

(GUERRA et al., 2018; CELANO et al., 2018).  

Desta forma, no século XXI os aspectos nutricionais na IC têm sido ampliados 

em um modelo focado na fisiologia integrativa, através das pesquisas 

multidisciplinares, para o entendimento dos biomarcadores associados com a 

depressão. (DOMINGUES et al., 2016; ZAMORA et al, 2016). Ao lado disso, os 

biomarcadores entre eles a serotonina e a vitamina D têm sido a chave da conexão 

para a depressão (ZAMORA et al., 2016; JACKA et al., 2017). 

Portanto, investigar em pacientes ambulatoriais a depressão na IC representa 

uma janela de oportunidade para conhecermos os fatores associados ao estado 

nutricional, ingestão de macro e micronutrientes e as vias de sinalização para 

síntese dos biomarcadores inflamatórios e metabólicos. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Principal  

 

 Associar os biomarcadores de estado nutricional, dietéticos e 

cardiometabólicos por diferentes métodos de rastreamento de depressão em 

pacientes com IC. 

 

 

5.2. Específicos  

 

 Determinar a prevalência e a concordância da depressão em pacientes com 

IC através de dois métodos de rastreamento; 

 

 Determinar a prevalência dos biomarcadores de estado nutricional e 

dietéticos em pacientes com ou sem depressão, através de dois métodos de 

rastreamento; 

 

 Identificar no grupo de pacientes com depressão as variáveis clínicas, 

sociodemográficas, nutricionais e dos biomarcadores cardiometabólicos;  

 

 Conhecer o paradigma da psiquiatria nutricional e as vias de sinalização 

dos biomarcadores cardiometabólicos em pacientes com depressão na IC, 

buscando identificar um fenótipo clínico. 

  



 
 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

6. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Estudo observacional, prospectivo, transversal, seguindo os critérios 

estabelecidos pela Strengthening the Reporting of Observacional Studies in 

Epidemiology (STROBE), em pacientes ambulatoriais com IC atendidos na clínica 

multiprofissional especializada, vinculada ao Hospital da rede pública da cidade de 

Niterói. (VON ELM et al., 2010) 

 

6.1- ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios estabelecidos na 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Conforme orienta esta pesquisa 

e garante a manutenção do sigilo, confidencialidade e privacidade dos dados dos 

sujeitos da pesquisa.  

O protocolo do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina e aprovado na reunião plenária de 09 de maio de 2014 sob o 

parecer nº 630.078, sob o nº CAAE: 25093513.0.0000.5243 (ANEXO I). 

 Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO II).  

 

 6.2- SUPORTE FINANCEIRO  

 

O presente estudo obteve financiamento parcial da Fundação Carlos Chagas 

Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), do 

Edital_16/2014, Pesquisa ligada a extensão / 2014 (EXTPESQ), sob o nº do 

Processo: 57.98, para a aquisição do equipamento de bioimpedância elétrica e 

compra de kits do biomarcador serotonina e da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

6.3- SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi selecionada por conveniência, seguindo os critérios de 

diagnóstico para IC. Para seleção dos pacientes com IC foi realizada a triagem do 
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diagnóstico de ecocardiografia pelo método de Simpson e NT-proBNP > 125 pg/dL, 

classe funcional I ,  II ou III segundo os critérios de classificação da New York 

Heart Association (NYHA) (AHA, 1994). 

Os critérios de inclusão e exclusão foram descritos no quadro 2. 

Considerando a exclusão dos participantes que não cumpriram o protocolo do 

estudo ou que apresentaram alteração em algum dos critérios de exclusão, como: 

marcapasso, edema e NYHA IV, por não atender o critério para a avaliação da 

composição corporal pela BIA, uso de qualquer medicação ansiolítica e 

antidepressiva por não atender o critério para diagnóstico para depressão, visto que 

já se encontrava em tratamento farmacológico e/ou não farmacológico. Em uso de 

suplementos antioxidantes, suplementos contendo prebióticos, probióticos, 

simbióticos e antibióticos em sua formulação por não atender o critério para análise 

da serotonina. Apresentar déficit cognitivo registrado em prontuário e analfabeto por 

não atender o critério para leitura e interpretação do questionário autorrelatado para 

depressão (BDI-I). Peso corporal acima de 150 kg por não atender o critério de 

avaliação para medida do peso na balança da marca FILIZOLA®.  

 

Quadro 2: Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão 

 

• Adultos e idosos com diagnóstico 
de IC; 

 

• Mínimo de participação de uma 
consulta nos últimos 6 meses; 

 

• Capacidade de comunicação 
preservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de exclusão 

 
• Uso de qualquer medicação 
ansiolítica e antidepressiva; 
 

• Suplementos antioxidantes, 
suplementos contendo 
prebióticos, probióticos e 
simbióticos em sua formulação; 
 

• Analfabeto; 
• Déficit cognitivo; 
• Presença de edema;  
• NYHA IV; 
• Marcapasso;   

• Antibióticos; 
• Peso corporal acima de 150 kg. 
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6.4- INFRAESTRUTURA 

  

A clínica especializada em IC é um programa de extensão com atividade de 

consultas multidisciplinares, visita domiciliar, telemonitoramento e atividades 

científicas para os discentes. Possui uma sala de espera, quatro consultórios, sala 

para atividades em grupo, espaço para atividade ao ar livre. O projeto está 

cadastrado no PROEX / UFF, número: 224300.1115.49045.04022016, sob a 

coordenação da Prof.ª Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti. 

Os pacientes foram acompanhados por uma equipe multiprofissional 

composta por médico especialista, enfermeiro, fisioterapeuta, psicóloga, 

nutricionista, educador físico e pedagogo. 

 

 6.5- PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

O protocolo do estudo foi realizado por único profissional, através de uma 

consulta de nutrição com avaliação antropométrica, aplicação de questionários 

adaptados e validados para uso no Brasil e orientação para restrição alimentar de 

triptofano por 48 horas para realização da coleta de sangue, conforme está descrito 

na figura 2.  

As orientações para restrição do consumo de alimentos ricos em triptofano 

foram: chá verde, suplementos antioxidantes e suplementos contendo prebióticos, 

probióticos e simbióticos, café, chocolate, café, mate, banana, carne de boi, peixe, 

peru, leite e derivados, avelã, abacaxi, ameixas, nozes, tâmara, abacate, beringela, 

pickles, kiwi, tomate, presunto, pães, cereais integrais, biscoitos integrais, massas 

integrais, arroz integral, refrigerante, alimentos aromatizados com baunilha e 

bebidas alcoólicas. (Anexo III) 

A coleta de sangue para dosagem dos biomarcadores cardiometabólicos foi 

realizada por único profissional, através da punção venosa periférica em membro 

superior, conforme descrito no protocolo de padronização operacional padrão. 

(ANEXO IV). 

Os pacientes atendidos na pesquisa continuaram recebendo as orientações 

nutricionais, conforme o fluxo administrativo para agendamento da consulta.  
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Legenda: BDI-I: Beck Depression Inventary; PHQ-9: questionário de estado de saúde; R24h: 
Recordatório de ingestão alimentar -24 horas; MAN: mini avaliação nutricional; BIA: bioimpedância 
elétrica; MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. 
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Figura 2: Protocolo do estudo 
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6.6- REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO  

 

 6.6.1 Rastreamento para depressão  

 

Os sintomas depressivos foram avaliados por duas escalas: Beck Depression 

Inventary (BDI-I) e Patient Health Questionaire (PHQ-9).  

 

6.6.1.1 Beck Depression Inventary (BDI-I) 

 

É uma escala de autorrelato com 21 itens com quatro alternativas, cujo escore 

varia de 0 a 3 e com o objetivo de medir a intensidade dos sintomas depressivos. 

Apresenta conteúdos cognitivos, afetivos e somáticos. O escore total classifica em 

níveis de depressão que varia mínimo (0-9), leve (10-16), moderado (17-29), severo 

(30-63). Para ser constatada a presença de depressão foram considerados os 

escores com no mínimo 10 pontos. (ANEXO V) (BECK et al., 1961) 

 Os pacientes com escore acima de ≥10 pontos foram agendados para 

consulta com a psicóloga.  

 

6.6.1.2 Patient Health Questionaire-9 (PHQ-9) 

 

Patient Health Questionaire-9 é uma de escala de autorrelato, constituindo-se de 

nove perguntas que avalia a presença de cada um dos sintomas para o episódio de 

depressão maior, descritos no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-V). A frequência de cada sintoma nas últimas duas semanas é avaliada em 

uma escala Likert de 0 a 3 correspondendo às respostas "nenhuma vez", "vários 

dias", "mais da metade dos dias" e "quase todos os dias", respectivamente. O escore 

total classifica em níveis de depressão 5, 10, 15 e 20 representando mínimo, leve, 

moderado e severo, respectivamente. Os escores > 10 pontos apresentaram 

sensibilidade de 77,5% e especificidade de 86%. Para ser constatada a presença de 

depressão foram considerados os escores ≥10 pontos. (SANTOS et al., 2013)  

O questionário ainda inclui uma décima pergunta que avalia a interferência 

destes sintomas no desempenho de atividades diárias, como trabalhar e estudar. 

(ANEXO VI) 
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6.6.2 Avaliação da qualidade de vida  

 

O questionário de avaliação da qualidade de vida “Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire” (MLHFQ) foi desenvolvido especificamente para população 

com IC, o que o torna mais próximo à realidade para este perfil de paciente. É 

composto por 21 questões relativas às limitações que estão associadas com o 

quanto a IC impede de viver e como gostariam, considerando o último mês para 

responder aos questionamentos. (CARVALHO et al., 2009) 

A escala de respostas para cada questão varia de 0 (não) a 5 (demais), onde 

0 representa sem limitações e 5, limitação máxima. Essas questões envolvem uma 

dimensão física (1 a 7, 12 e 13) que estão altamente relacionadas com dispneia e 

fadiga, dimensão emocional (17 a 21) e as outras questões (8, 9, 10, 11, 14, 15 e 

16) que, somadas às dimensões anteriores formam o escore total. Esse subgrupo de 

questões, por não possuir um padrão usual de respostas, não foi agrupado como 

uma dimensão separada no questionário. (CARVALHO et al., 2009) 

 O MLHFQ pode divergir em algumas questões quando comparado com 

outros questionários genéricos desenvolvidos para doenças crônicas, como o 36-

Short Form Health Survey (SF-36). No entanto, o MLHFQ é o padrão ouro para a 

população com IC. (PELEGRINO et al., 2011) (ANEXO VII).  

 

6.6.3 Avaliação do estado nutricional  

 

O questionário para avaliação do estado nutricional (MAN) é composto por 

questões de triagem que englobam alterações da ingestão alimentar, perda de peso, 

mobilidade, ocorrência de estresse psicológico ou doença aguda, problemas 

neuropsicológicos e IMC. Na avaliação global inclui questões relativas ao modo de 

vida, lesões de pele ou escaras, medicação, avaliação dietética, auto-avaliação e 

autopercepção da saúde e da condição nutricional. A antropometria é 

complementada com o perímetro braquial e da perna. (GUIGOZ et al., 1994) 

De acordo com a soma do escore, classifica-se o paciente em: normal (ou 

sem risco de desnutrição), quando a pontuação for acima de 23,5 pontos, em risco 

nutricional, quando a pontuação for entre 17 a 23,5 ou desnutrido, quando a 

pontuação for menor que 17 pontos. (ANEXO VIII). (GUIGOZ et al., 1994) 
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Devido à escassez de estudos na IC, este estudo optou em realizar 

integralmente o questionário de avaliação nutricional, independente da pontuação da 

triagem. 

 

6.6.4 Avaliação do consumo dietético 

 

Os pacientes foram submetidos à avaliação para a estimativa do consumo 

alimentar por meio da aplicação do Recordatório 24h (R24h), realizado no 

momento inicial do estudo. A coleta de dados qualitativos e quantitativos sobre a 

alimentação dos pacientes foi realizada por única nutricionista, por meio de 

entrevista. (ANEXO IX).  

Para calcular a quantidade de energia, carboidrato (CHO), proteínas (PTN) 

e lipídeos (LIP) e micronutrientes, utilizou-se a tabela de composição nutricional 

dos alimentos consumidos no Brasil. Estimou-se o valor energético (VET) a partir 

de 28 kcal/kg/dia para pacientes sem baixo peso, conforme as recomendações da 

diretriz de IC. Considerou-se o consumo energético adequado quando VET 

apresentava-se num intervalo de 10% a menos e de 10% a mais da recomedação 

(90% < VET < 110%). (TACO, 2011; IBGE, 2011; BOCCHI et al., 2012; SAHADE 

et al., 2009; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA, 2018)  

Para o cálculo do percentual do carboidrato (CHO) consumido, multiplicou-

se a quantidade de CHO ingerido em gramas por quatrocentos (valor calórico de 

um grama de CHO vezes 100) e depois dividiu-se pelo VET. Considerou-se o 

consumo abaixo quando o percentual ingerido foi inferior 50% do VET, o consumo 

recomendado foi entre 50 a 55% e acima foi maior que 55%. (TACO, 2011; 

BOCCHI et al., 2012; SAHADE et al., 2009; COMITÊ COORDENADOR DA 

DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  

Para o cálculo do percentual de proteína (PTN) consumida multiplicou-se a 

quantidade de PTN ingerida em gramas por quatrocentos (valor calórico de um 

grama de PTN vezes 100) e depois dividiu-se pelo VET. Considerou-se o consumo 

abaixo quando o percentual ingerido foi inferior 15% do VET, o consumo 

recomendado foi entre 15 a 20% e acima foi maior que 20%. (TACO, 2011; 

BOCCHI et al., 2012; SAHADE et al., 2009; COMITÊ COORDENADOR DA 
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DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  

Para o cálcudo do percentual de lipídeos (LIP) consumido foi multiplicado 

pela quantidade de LIP ingerido em gramas por novecentos (valor calórico de um 

grama de PTN vezes 100) e depois dividiu-se pelo VET. Considerou-se o consumo 

abaixo quando o percentual ingerido foi inferior 30% do VET, consumo 

recomendado foi entre 30 a 35% e acima foi maior que 35%. (TACO, 2011; Bocchi 

et al., 2012; Sahade et al., 2009)  

Para categorização de micronutrientes utilizou-se, a recomendação da 

Dietary References Intakes (DRIs). Considerou-se o intervalo entre a necessidade 

média estimada (EAR) e o limite superior de tolerável de ingestão (UL), na 

ausência de EAR foi considerado a ingestão adequada (AI). (ANEXO XI).  

 

6.6.5 Avaliação da composição corporal  

 

6.6.5.1 Antropometria  

 

As medidas utilizadas neste estudo foram peso (Kg) e altura (A) para 

obtenção do índice de massa corporal (IMC), circunferência do braço (CB), 

circunferência da cintura (CC) e circunferência da panturrilha (CP). (WHO, 2004; 

MUSSONI, 2017). 

As medidas antropométricas foram realizadas pela manhã, devido ao perfil do 

paciente, em duplicatas e por único examinador, para minimizar o erro técnico. 

Sendo assim, foi considerada a média entre as aferições. O peso (Kg) e a estatura 

(cm) foram aferidos em escalas de 0,1 kg e 0,1 cm, respectivamente. O peso foi 

aferido com a balança da marca FILIZOLA® (capacidade máxima de 150 kg e 

variação de 100 g) com estadiômetro acoplado, estando o paciente sem sapatos e 

com roupas leves. O IMC foi calculado pela razão peso (kg) / altura2 (m) e 

classificados segundo os valores de referência da WHO (2004), conforme descrito 

no quadro 3.  

As medidas de CB, CC e CP foram mensuradas através de fita 

antropométrica flexível, da marca Cescorf ®, com precisão de 0,1 seguindo a técnica 

descrita pela WHO, 2004. Para as medidas das CB e CP foram realizadas no lado 

direito do corpo e para a CC foi utilizado o ponto de corte segundo WHO, 2009; 
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National Cholesterol Education Program (NCEP-ATP III): homens > 102 cm e 

mulheres > 88 cm.  

Quadro 3: Classificação do índice de massa corporal 

 IMC CLASSIFICAÇÃO 

< 18,5 kg/m2 Baixo peso 

≥ 18,5 e < 25 kg/m2 Peso adequado 

≥ 25 kg/m2 < 30 kg/m2 Sobrepeso 

≥ 30 kg/m2 Obesidade  

Legenda: IMC: índice de massa corporal. Fonte: WHO, 2004.
 

 

6.6.5.2 Bioimpedância elétrica 

 

Para avaliação da composição corporal pelo método de bioimpedância 

tetrapolar foi o utilizado o modelo Biodinamycs®, Corp. Seattle, WA, USA, com 

software específico (versão 13.4) e eletrodos da marca Resting Tab ECG 

(CONMED® CORPORATION, UTICA, NY, USA). 

Todos os pacientes foram orientados chegar vestindo roupas leves, sem 

metais e sem adornos, não ingerir café e bebidas cafeínadas nas últimas 24 horas. 

A avaliação foi realizada pela manhã, com o paciente em jejum de até 4 horas e foi 

orientado urinar antes da realização do exame. (ANEXO X)  

Para realização do exame os pacientes foram colocados deitados na posição 

em decúbito dorsal. Foi realizada a higienização prévia com álcool a 70% para 

colocação dos eletrodos no membro superior e inferior direito, especificamente no 

pulso direito, um eletrodo no terceiro metacarpo, um eletrodo na superfície anterior 

do tornozelo direito e um quarto eletrodo colocado na superfície dorsal do terceiro 

metatarso, respeitando uma distância entre eles de no mínimo 5 cm. 

Esse modelo de bioimpedância atua por meio de uma corrente alternada de 

baixa frequência e alta voltagem (800 e 50 kHz) e fornece os seguintes parâmetros 

corporais: reactância, resistência, ângulo de fase (AF), massa celular, extracelular, 

massa magra, massa gorda, IMC, taxa metabólica basal (TMB), água corporal total, 

água intracelular e extracelular.  
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6.7- Biomarcadores cardiometabólicos  

 

6.7.1 Coleta de sangue 

 

Para coleta das amostras de sangue o paciente realizou o jejum de 12 horas. 

Para realização da coleta, foram adequadas conforme às exigências das normas de 

biossegurança para os serviços de saúde, seguindo as técnicas assépticas e 

utilizando materiais descartáveis, adequadamente identificados e de qualidade 

reconhecida. Foram colhidos 10 mL de sangue por punção venosa no membro 

superior, preferencialmente direito. (ANEXO IV) 

A sala de coleta possui uma cadeira com braçadeira apropriada, mesa de 

apoio e os seguintes materiais: garrote de látex, cuba rim, etiqueta para 

identificação, álcool 70%, luvas de procedimento, bolas de algodão, seringa de 10 ml 

e agulha de 25 x 0,7mm, tubo (cor vermelho) contendo 10mg de ativador de coágulo 

(sílica) e gel, tubo (cor roxo) contendo 10mg de anticoagulante de ácido etileno 

diamino tetracético (EDTA) e 75 mg de ácido ascórbico e curativo pós-coleta.  

Após a coleta o material biológico foi acondicionado nos tubos roxo e 

vermelho, foram identificados, armazenados em caixa térmica com controle de 

temperatura de 2 a 6ºC e tempo de até duas horas após a coleta. Logo, foram 

transportados para o laboratório de análise clínicas. As amostras foram 

adequadamente acondicionadas e encaminhadas ao laboratório para 

processamento e análise.  

 

6.7.2. Análise dos biomarcadores séricos 

 

Para a realização da análise dos biomarcadores lipídico, ácido úrico, vitamina 

D, NT-proBNP, PCR-us foi realizada a coleta da amostra biológica de até 5 ml e 

armazenada no tubo de cor vermelha. O material foi preparado para centrifugação 

no equipamento da marca SIGMA® a 2.000 giros ou 3.000 rotações por 15 minutos. 

Após centrifugação e separação do plasma com pipeta calibrada, foi colocado em 

eppendorf identificado, selado e acondicionado em freezer de -20ºC, com controle 

de temperatura para análise no laboratório da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), conforme descrição dos fabricantes.  
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 Para realização das análises dos biomarcadores serotonina e PLA2G2A foram 

realizadas a coleta da amostra biológica de até 5 ml e armazenado no tubo de cor 

roxo. O material foi preparado e centrifugado no equipamento da marca SIGMA® a 

2.000 giros ou 3.000 rotações por 15 minutos. Após centrifugação foi realizada a 

separação do plasma em eppendorf identificado, selado, acondicionado em freezer 

de -20ºC, com controle de temperatura, para análise no laboratório de farmacologia 

experimental (LAFE/UFF) conforme descrição dos fabricantes.  

No quadro 4 estão as informações adicionais sobre os biomarcadores com as 

respectivas técnicas e referências para humanos. 

 

Quadro 4: Informações adicionais dos biomarcadores cardiometabólicos 

Biomarcadores Informações adicionais 

Glicose 
Kit da marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: DF40. Realizado 
pelo método enzimático - Hexoquinase UV. Equipamento Dimension

®
. Os 

valores de referência em jejum*: diabetes mellitus: ≥ 126 mg/dL. 

Perfil lipídico 

Kit da marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: KC2204, realizado 
pelo método enzimático colorimétrico, equipamento Dimension

®. 
Os valores 

de referência em jejum**: Colesterol total <190 mg/dL; HDL-c > 40 mg/dL; 
Triglicérides < 150 mg/dL; LDL-c < 130 mg/dL. 

Ácido úrico 
Kit da marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: DF77, realizado 
pelo método uricase UV, equipamento Dimension

®. 
Os valores de 

referência:** homens: 3,5-7,2 mg/dL; mulheres: 2,6-7,0 mg/dL. 

NT-proBNP 

Kit da Marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: 423a, realizado 
pelo método de Imunoenzimáticoensaio, equipamento Dimension

®. 
Os 

valores de referência para diagnóstico de IC em pacientes ambulatoriais:
***

 
NT-pro-BNP: > 125 pg/mL. 

Vitamina D 

Kit da Marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: RF642, realizado 
pelo método de Quimioluminescência. Os valores de referências:

#
 

Suficiência de 30 a 100 ng/ml; Insuficiência- de 10 a 30 ng/ mL; 
Hipoinsuficiência- inferior a 10 ng/mL; Toxicidade- Superior a 100 ng/mL. 

Proteína C reativa de 
Alta Sensibilidade (PCR-
us) 

Marca Siemens Healthcare Diagnostics Inc®, Ref: 00673, realizado pelo 
método de Imunoturbidimetria, equipamento Dimension

®. 
Os valores de 

referências:
** 

Baixo risco: < 1mg/L. Médio risco: 1 a 2 mg/L; alto risco: > 
2mg/L; muito alto risco: ≥ 10mg/L. 

Serotonina 
Marca Diasource®, Ref: BA-10-0900, realizado pelo método ELISA; 
equipamento Dimension

®. 
O valor de referência: 80-450 ng/dL, conforme 

descrito no Kit. 

PLA2G2A 
Marca Cubison®, Ref: CSB-EL018091HU, realizado pelo método ELISA; 
equipamento Dimension

®.
 Os valores de referências: 1,56 ng/mL a 10 

ng/mL, conforme descrito no Kit. 

Legenda: UV: ultravioleta; (*) Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017-2018; (**) 
Atualização da Diretriz Brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose, 2017; (****) Diretriz 
da European Heart Journal, 2016. (

#
) Diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (2014).
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6.8. Análise estatística  

 

A análise descritiva caracterizou a população estudada pelas frequências, 

proporções, estatísticas de médias e desvios padrão para variáveis quantitativas.  

Para investigar a associação significativa entre duas variáveis qualitativas, foi 

usado o teste qui-quadrado ou, quando o teste qui-quadrado se mostrou 

inconclusivo, o teste exato de Fisher. Quando o teste qui quadrado se mostrou 

inconclusivo e a variável era qualitativa ordinal, foi usado alternativamente, o teste 

de Mann Whitney.  

A medida usada para expressar o risco foi razão de chances (OR, do inglês 

„Odds Ratio‟) a qual avaliou a relação entre a chance de um indivíduo de um grupo 

apresentar um desfecho, comparada à do indivíduo do grupo complementar. A 

significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR, que não pode conter o valor 1.  

A hipótese de normalidade da distribuição de uma variável quantitativa foi 

verificada pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) ou pelo Teste de Shapiro-Wilk 

(SW). Na comparação de dois grupos independentes, quando a variável tinha 

distribuição normal, a comparação foi feita pelo teste t-de Student, caso contrário, a 

comparação dos dois grupos foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

A análise de concordância dos dois instrumentos para o diagnóstico de 

depressão foi avaliada pelo coeficiente Kappa de Fleiss (    e pelo coeficiente Alfa 

de Krippendorff (     A consistência dos dois instrumentos em diagnosticar 

depressão na população com IC foi avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach (     

Essas análises foram realizadas através do Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e todas as discussões foram realizadas 

considerando nível de significância de 5,0%.  

A análise de regressão logística (Hosmer and Lemeshow, 2000) foi realizada 

para avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas, nutricionais 

e cardiometabólicas com as variáveis dependentes BDI-I e PHQ9. Neste 

procedimento, algumas variáveis foram categorizadas em duas ou três classes. As 

variáveis categóricas foram definidas como de risco. E no caso das variáveis 

contínuas, definiu-se a referência padrão para determinar uma categoria de risco e 

outra sem risco. Os procedimentos para preparação dos dados e para análise da 
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regressão logística foram realizados com no programa estatístico R 3.4.4 (R CORE 

TEAM, 2018) e Rstudio versão 1.1.453. (RSTUDIO TEAM, 2018) 

Foram obtidos quatro modelos para os seguintes grupos de variáveis: 

sociodemográficas, clínicas e ecocardiográficas, nutricionais e dietéticas, e 

cardiometabólicas, para cada um dos grupos PHQ-9 e BDI-I.  

Calculou-se para cada coeficiente o intervalo de confiança de 95% e o Odds 

Ratio ajustado (razão de chances ajustado) como o exponencial dos coeficientes 

dos modelos ajustados. A qualidade do ajuste do modelo de regressão logística foi 

avaliada pela curva ROC e a área baixo da curva. (ZHOU et al.,2002) 
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7. RESULTADOS  

 

Foram avaliados por amostra de conveniência para elegibilidade 85 pacientes. 

Excluídos 09 e incluídos 76, prospectivamente, que concluíram a pesquisa (Figura 

2). 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da seleção dos pacientes  

  

ENTREVISTADOS  

(n=85) 

 

Excluídos por uso de antidepressivos (n=2);  

déficit cognitivo (n=2);  

nível de escolaridade analfabeto (n=2);  

edema e marcapasso (n=2); 

   

Total de participantes incluídos no estudo  (n=76) 

Exclusão total (n=09) 

Não aceitou participar da pesquisa 

(n=1) 
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7.1- Caracterização da população ambulatorial com insuficiência cardíaca 

 

Na tabela 1 estão descritas as características sociodemográficas e clínicas 

dos pacientes com insuficiência cardíaca. Observou-se que, há maior percentual de 

mulheres, ensino fundamental e fração de ejeção reduzida, classe funcional II 

(NYHA) e alto percentual de dislipidemia. 

 

Tabela 1: Características da população ambulatorial com insuficiência cardíaca 

Características Sociodemográficas 
 

N (76) 

Sexo  

Feminino 43,4% 

Masculino 56,5% 

Cor autodeclarada  

Branca 67,1% 

Afro-brasileiro 32,9% 

Escolaridade  

Ensino Fund. 53,9% 

Ensino Médio 28,9% 

Ensino Superior 3% 

Idade
#
 (anos) 63,3±13,5 

Renda Mensal $
#
 1118±576 

 
Características clínicas e 
ecocardiográficas 

 

Sinais vitais N=76 

PA >120 x 80mmHg 128 ± 9,50 

PP < 60 47 ± 11,52 

FC < 70 73 ± 13,14 

SaO2 ≤ 96 97 ± 1,33 

Classificação IC  

FEVE (%)
# 

54±15,7 

ICFEP 46,0% 

ICFER 54,0% 

Classe Funcional  

NYHA I 25,1% 

NYHA II 51,3% 

NYHA III 23,6% 

Comorbidades  

DM 56,6% 

Dislipidemia 81,6% 

IRC 23,7% 

Qualidade de vida
#
 (MLHFQ) 29,0±2,4 
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7.2- Análise da prevalência da depressão em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

 

A prevalência de depressão diagnosticada pelas escalas de BDI-I foi de 

67,1% (n=51) e PHQ-9 foi de 44,7% (n=34); (p=0,00), conforme descrito na figura 3. 

 

 

Figura 3: Prevalência de depressão nos diferentes métodos de rastreamento em pacientes com 

insuficiência cardíaca 

Legenda: Teste T-Student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações 
entre os grupos; BDI-I: Beck Depression Inventary; PHQ-9: Patient Health Questionare-9. 

 

7.3- Análises dos diferentes métodos de rastreamento da depressão em 

pacientes com insuficiência cardíaca 

 

Os dois instrumentos concordam plenamente em diagnosticar (com 

depressão ou sem depressão) em 46,1% da amostra. A análise de concordância dos 

instrumentos na população com IC revelou superficial concordância (            

e moderada consistência (          p=0,000).  

Para avaliar a medida de qualidade do instrumento PHQ-9 como teste 

diagnóstico para depressão foi utilizado BDI-I. O instrumento PHQ-9 foi conservador 

para diagnosticar depressão, com 34,2% de falso negativo, 56,6% de acurácia, 

73,1% de especificidade e 48% de sensibilidade para identificar os que estão de fato 

doentes.  

67,1 

44,7 

BDI-I PHQ-9

DEPRESSÃO  

BDI-I PHQ-9
p=0,00 
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7.4- Análise da associação das características sociodemográficas com a 

depressão em pacientes com  insuficiência cardíaca 

 

Na distribuição da amostra houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos GCD e GSD para renda (BDI-I: p=0,01; PHQ-9: p=0,004). A análise de 

regressão logística das variáveis sociodemográficas que não estiveram relacionadas 

com o risco para desenvolver depressão. (Tabela 2) 

 No entanto, na figura 4 mostra que a área sobre a curva ROC para BDI-I foi 

de 0,78 e PHQ-9 foi de 0,69 para os fatores de riscos sociodemográficos na 

depressão. Observou-se que esses fatores predizem melhor o resultado no BDI-I.  

(Figura 4) 

 

 

      

 

Figura 4: Curva ROC dos fatores de riscos sociodemográficos associados com a depressão 
(BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 
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Tabela 2: Análise da associação das características sociodemográficas entre os grupos com e sem depressão 

 (BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 

Características sociodemográficas entre os grupos com e sem depressão 

Características 
Sociodemográficas 

GCD/BDI- 
(n=51) 

GSD/BDI-I 
(n=25)

 

  
GCD/PHQ-9 

(n=34) 
GSD/PHQ-9 

(n=42) 

   

   
 

 
p-valor OR IC95% da OR   p-valor OR IC95% da OR 

Sexo            

Feminino 
 

69,7%(23) 30,3% (10) 
0,67 

1,45 0,48-4,54 
 

42,4% (14) 57,6% (19) 
0,72 

0,78 0,28-2,13 

 
Masculino 

 
65,1%(28) 34,9% (15) 

  
46,5% (20) 53,5% (23) 

 
 

 
Cor autodeclarada 

       
 

  
 

 
Branca 

 
63,6%(35) 36,4%(20) 

0,29 
0,77 0,19-3,19 38,2% (21) 61,8% (34) 

0,06 
0,25 0,76-8,49 

 
Afro-brasileiro 

 
72,2%(16) 23,8%(5)   61,9% (13) 38,1% (8)   

 
Escolaridade 

 
          

Ensino Fund. 
 

75,6%(31) 24,4%(10) 

0,06 

0,00 
 

0-Inf 51,2% (21) 48,8% (20) 

0,18 

0,2 1,22-1,55 

 
Ensino Médio 

  
53,1%(17) 

 
46,9%(15) 

0
0,00 

 
0-Inf 

 
40,6% (13) 

 
59,4% (19) 

1
1 

 

0-0 

 
Ensino Superior 

 
100%(3) 0% (0)   0% (0,0) 100% (3)   

 
Idade

#
 (anos) 

 
62,2±11,6 66,6±10,8 0,08 0,95 0,89-1,003 62,8±11,9 64,6±15,6 0,59 0,10 0,99-1,09 

 
Renda Mensal 

 
$

#
  1069±534 1305±647 0,01* 0,99 0,99-1,00 978±436 1283±647 0,004* 0,88 0,71-1,07 

 

Legenda: Análise bivariada; (
#
) Média e desvio padrão; (%): percentual; OR: Odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%; GSD: Grupo Sem depressão; 

GCD: Grupo com depressão; BDI-I: Beck Depression Inventary; PHQ-9: Patient Health Questionaire-9; Inf=infinito; Fund.=Fundamental. 
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7.5- Análise da associação das características clínicas e ecocardiográficas 

com a depressão em pacientes com insuficiência cardíaca 

 

Na tabela 3 estão descritas as características clínicas e ecocardiográficas dos 

GCD e GSD. Na distribuição da amostra houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos GCD e GSD para frequência cardíaca < 70 bpm (PHQ-9: 

p=0,02), FEVE (BDI-I: p=0,01); ICFER (BDI-I: p=0,03); insuficiência renal crônica 

(IRC) (PHQ-9: p=0,004) e qualidade de vida (BDI-I: p=0,03; PHQ-9: p=0,01).  

Na análise de regressão logística as variáveis clínicas e ecocardiográficas não 

estiveram relacionadas com o risco para desenvolver depressão. No entanto, na 

figura 5 mostra que a área sobre a curva ROC para BDI-I foi de 0,70 e PHQ-9 foi de 

0,77 para os fatores de riscos clínicos e ecocardiográficos na depressão. Observou-

se que esses fatores predizem melhor o resultado no PHQ-9.  (Figura 5).  

 

    

 

Figura 5: Curva Roc dos fatores de riscos nutricionais associados com a depressão (BDI-I e 
PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 
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Legenda: Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos; (
#
) Média e desvio padrão;

 
(%) percentual; 

OR: Odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%; GSD: Grupo sem depressão; GCD: Grupo com depressão; BDI-I: Inventário de depressão de Beck; PHQ-
9: Patient Health Questionaire-9; PA: Pressão arterial; PP: pressão de pulso; FC: frequência cardíaca; SaO2: Saturação de oxigênio; % FEVE: fração de ejeção 
do ventrículo esquerdo; ICFER: insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada; ICFEP: fração de ejeção com fração de ejeção reduzida; NYHA: New York 
Heart Association; DM: Diabetes melito; IRC: insuficiência renal crônica.  

 

Tabela 3: Análise da associação das características clínicas e ecocardiográficas entre os grupos com e sem depressão 

(BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 

Características 
clínicas  

 GCD/BDI-I 

(n=51)
 

GSD/BDI-I 

(n=25) 
   GCD/PHQ-9 

(n=34) 
GSD/PHQ-9 

(n=42) 
   

 
Sinais vitais 

 
 

 
p-valor OR IC95% da OR  p-valor OR IC95% da OR 

PA >120 x 
80mmHg 

 

66% (31) 34% (16) 0,78 0,84 0,26-2,69 44,7% (21) 55,3%(26) 0,99 0,81 0,23 - 2,72 

PP < 60  67,8%(40 32,2 (19) 0,81 1,07 0,25-4,30 45,8% (27) 54,2%(32) 0,73 2,22 0,53 - 10,40 

FC < 70  65,6%(21) 34,4%(11) 0,81 0,59 0,19-1,91 59,4% (19) 40,6%(13) 0,02* 1,78 0,57 - 5,61 

SaO2 ≤ 96  60% (6) 40% (4) 0,60 0,74 0,15-3,65 80% (8) 20% (2) 0,09 0,42 0,04 - 2,68 

Classificação IC 
           

FEVE (%)
# 

 50±15,39 63±15,12 0,01*   58±15,70 60±16,70 0,23   

ICFEP  64,4%(29) 35,6%(16) 0,03* 0,89 0,25-3,07 51,7%(23) 48,9%(22) 0,38 0,47 0,12 - 1,59 

ICFER  71% (22) 29% (9)    61,3%(19) 38,7%(12)    

Classe Funcional 
           

NYHA I  47,4% (9) 52,6%(10)    68,4% (13) 31,6% (6)    

NYHA II   74,4% (29) 25,6%(10) 0,10 3,12 0,90- 10,97 51,3% (20) 48,7%(19) 0,41 2,16 0,55 - 9,26 

NYHA III  72,2%(13) 27,8%(5)  3,34 0,64-17,73 50% (9) 50% (9)  3,85   0,71- 24,96 

 

Comorbidades 

           

DM  68,9% (31) 31,1%(14) 0,69 0,92 0,13-25,09 53,3% (24) 46,7%(21) 0,69 1,66 0,51- 5,51 

Dislipidemia  63,3% (38) 36,7%(22) 0,17 0,51 0,3-2,87 45% (27) 55% (33) 0,92 1,03 0,26 - 4,22 

IRC  76,2% (16) 23,8% (5) 0,29 2,11 0,55-8,06 71,4% (15) 28,6% (6) 0,004* 3,22  0,93- 12,42 

 
Qualidade de 
vida

#
 (MLHFQ) 

 
 

21,2±3,1 

 

22,8±2,6 0,03* 8,45 0,66-1,05 

 

39,0±2,8 

 

21,0±19,1 0,01* 

 

0,88 0,39- 5,60 



 
 

69 
 

7.6- Análise da associação dos biomarcadores nutricionais com a depressão 

em pacientes com insuficiência cardíaca 

 

Os pacientes com IC apresentavam risco nutricional (MAN) de 58%. A 

depressão esteve associada com risco nutricional (BDI-I: p=0,02; PHQ-9: p=0,001) 

(Figura 6).  

  

Figura 6: Análise da associação do estado nutricional (MAN) com a depressão (BDI-I e PHQ-9) 

em pacientes com insuficiência cardíaca 

Legenda: Teste X
2
; GSD: Grupo sem depressão; GCD: Grupo com depressão; BDI-I: Beck 

Depression Inventary; PHQ-9: Patient Health Questionare-9. 

 

Os pacientes com IC apresentavam sobrepeso e obesidade (IMC ≥ 25kg/m2) 

de 85%, com significância estatística com a depressão (BDI-I: p=0,01). (Figura 7)  

  

Figura 7: Análise da associação do estado nutricional (IMC ≥ 25Kg/m
2
) com a depressão (BDI-I 

e PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 

Legenda: Teste X
2
; GSD: Grupo sem depressão; GCD: Grupo com depressão; BDI-I: Beck 

Depression Inventary; PHQ-9: Patient Health Questionare-9. 
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Os pacientes com depressão apresentavam aumento nas medidas da CC 

(BDI-I: p=0,02; PHQ-9: p=0,05), aumento da massa de gordura corporal (MG) (BDI-I: 

p=0,01; PHQ-9; p=0,03) e menor massa muscular (BDI-I: p=0,01). Tabela 4.  

 

Tabela 4: Análise da associação dos biomarcadores nutricionais entre os 

grupos com e sem depressão (BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

 
Antropometria 

     

  
 

GCD /BDI-I     
(n=51) 

GSD/BDI-I 
(n=25) 

 GCD/PHQ-9 
(n=34) 

GSD/PHQ-9 
(n=42) 

 

  
N (76) % % p-valor % % p-valor 

CC (cm) 
X
        

Homens > 102 cm    41,5% 30,0% (16) 11,5% (9) 0,02* 20,5% (7) 10% (4) 0,05* 

Mulheres > 88 cm 59 % 36,1% (33) 19,2%(11)  37% (12) 14% (6)  

Impedância        

Ângulo de 

fase
#
 

6,2± 0,9 6,1±0,9 6,5±1,0 0,16 5,9±0,7 5,8±0,8 0,46 

MCC (kg)
 #
 

24,91±5,1 25,1±6,1 24,5±5,4 0,51 27,2±5,8 23,5±5,8 0,31 

ME(L)
 #
 

29,4±6,0 29,7±6,2 28,8±5,6 0,53 29,4±6,1 29,5±6,1 0,74 

ACT (L/%)
#
 

40,6±9,5 41,3±9,8 38,8±8,6 0,17 40,7±9,8 40,5±9,9 0,62 

ACI (L/%)
#
 

21,8±5,8 21,4±5,6 22,1±4,0 0,54 21,6±5,8 21,8±5,8   0,95 

ACE (L/%)
#
 

19,2±4,8 19,3±5,0 19,1±4,3 0,66 10,9±4,7 19,4±4,8 0,50 

GCT (%)
#
 

33,4±6,2 33,7±6,4 33,1±5,7 0,65 34,3±5,6 32,7±6,6 0,27 

MM (kg)
 # 

50,7±15,3 49,2±12,1 43,3±11,2 0,01* 32,1±15,3 51,6±12,2 0,22* 

MG (kg)
 #
 

30,5±10,9 32,6±16,8 35,8±5,2 0,01* 40,5±11,7 29,3±10,2 0,03* 

TMB(Kcal)
 #
 

1442±390 1449±310 1428±372 0,49 1437±313 1428±384 0,1 

Legenda: Teste T-Student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações 
entre os grupos; (

x
)
 
Teste X

2
; (

#
) Média e desvio padrão;

 
(%) percentual; GSD: Grupo sem depressão; 

GCD: Grupo com depressão; Antropometria (CC) NCEP-ATP III: (National Cholesterol Education 
Program): homens > 102 cm e mulheres > 88 cm; MCC: Massa corporal celular; ME: massa 
extracelular; ACT: água corporal total; ACI: Agua corporal intracelular; ACE: Agua corporal extracelular; 
GCT: gordura corporal total; MM: massa celular; MG: massa gorda; TMB: taxa metabólica basal. 
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O risco nutricional é um fator de risco aumentado de 3,11 para desenvolver 

depressão (BDI-I) (IC 95% [1,17-8,31]; p<0,001). (Tabela 5)  

 

Tabela 5: Análise de regressão logística dos fatores de riscos nutricionais 

associados com a depressão (BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

Biomarcadores 
nutricionais 

 BDI-I  PHQ-9 

 OR IC95% da OR OR IC95% da OR 

 

MAN < 23,5 3,11 1,17-8,32 0,14 0,39-5,60 

 

IMC ≥ 25Kg/m
2
 1,67 

 
 

0,45-6,15 0,16 0,46-6,58 

CC aumentada (cm) 

Homens >102 cm 

Mulheres< 88 cm 
1,43 0,4-5,11 

 

 
0,4-5,11 

 

1,43 

 

0,4-5,38 

 

Ângulo de fase < 5° 0,22 
0,07-
1,85 

 

0,07-1,85 0,37 0,27-0,52 

 

MG >32k g 2,11 0,59-7,5 
 

0,59-7,5 2,10 0,59-7,86 

 

MM< 36 kg 1,65 0,33-8,33 1,64 0,33-9,12 

Legenda: OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confiança de 95%; MAN: mini avaliação nutricional; IMC: 
índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; MM: massa celular; MG: massa gorda. 

  

A área sobre a curva ROC no BDI-I foi de 0,76 e no PHQ-9 foi de 0,68 para os 

fatores de riscos nutricionais na depressão. Esses fatores predizem melhor o 

resultado no BDI-I. (Figura 6) 

 

   

 

Figura 6: Curva Roc dos fatores de riscos nutricionais associados com a depressão (BDI-I e 

PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 
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7.7- Análise da associação dos biomarcadores dietéticos com a depressão em 

pacientes com insuficiência cardíaca 

 

Os pacientes com IC apresentavam menor consumo de alimentos “in natura” 

e maior consumo de alimentos ultraprocessados estatisticamente associados com a 

depressão (BDI-I: p=0,005; PHQ-9: p=0,001). (Figura 8) 

 

 
 

 
Figura 8: Análise da associação do padrão alimentar com a depressão(BDI-I e PHQ-9) em 

pacientes com insuficiência cardíaca 

 
Legenda: Realizado o Teste T-Student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação 
das variações entre os grupos. GSD: Grupo sem depressão; GCD: grupo com depressão. 
   

Os resultados do consumo dietético mostravam que a depressão esteve 

associada com menor consumo de lipídeos (PHQ-9: p=0,03), ômega 3 (BDI-I: 

p=0,05), maior consumo de ácidos graxos saturados (PHQ-9: p=0,01); menor 

consumo de fibras (PHQ-9: p=0,03) e menor consumo dos micronutrientes: potássio 

(PHQ-9: p= 0,009); zinco (BDI-I: p=0,03), riboflavina (BDI-I: p=0,04), triptofano <10 

mg/dia (BDI-I: p=0,05, PHQ-9: p=0,01), vitaminas D (BDI-I: p=0,04) e vitamina E 

(BDI-I: p=0,001). (Tabela 6) 

 

21% 

79% 

23% 

77% 

60% 

40% 

65% 

25% 

68% 

32% 

75% 

25% 

GCD/BDI-I GSD/BDI-I GCD/BDI-I GCD/BDI-I

In natura Processados Ultra processados

GCD/PHQ-9 GSD/PHQ-9 

[p=0,005]*
* 

[p=0,001]* 
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Tabela 6: Análise da associação dos biomarcadores dietéticos entre os grupos com e sem depressão (BDI-I e PHQ-9) em 

pacientes com insuficiência cardíaca 

Padrão dietético GCD/ BDI-I     
(n=51) 

GSD/BDI-I 

(n=25) 

 GCD/PHQ-9 

(n=34) 

GSD/PHQ-9 

(n=46) 

 

Recomendações  

 
 ̅ ± DP  ̅ ± DP p-valor  ̅ ± DP  ̅ ± DP p-valor 

 

Energia (kcal/dia) 1444,78 ± 400,11 1601,02 ± 489,12 0,69 1385,01 ± 380,81 1486,32 ± 395,83 0,66 28 kcal/kg/dia 

CHO (%/VET) 55,91±11,92 51,13±9,95 0,50 57,11±12,89 52,50±13,52 0,34 50-55% 

Proteína (%/VET) 13,81 ± 8,14 17,20 ± 5,94 0,98 13,23 ± 4,12 14,26 ± 3,13 0,44 15-20% 

Lipídeos (%/VET) 21,13±15,83 36,19±8,77 0,97 24,87±19,22 29,81±17,14 0,03* 30-35% 

AGS (% / VET) 12,95 ± 6,84 10,43 ±4,35 0,14 13,79 ± 8,21 11,60 ± 7,46 0,01* < 7% VET 

Ômega 6 (g/dia) 5,36 ± 3,21 8,14 ± 3,53 0,72 5,20 ± 2,89 5,15 ± 3,29 0,56 5-10 

Ômega 3 (g/dia) 0,57 ± 0,66 0,95 ± 1,12  0,05* 0,64 ± 1,37 1,02 ± 0,87 0,82 0,6-1,2 

Fibras (g/dia) 13,46 ± 4,62 19,66 ± 6,11 0,31 14,31 ± 4,68 18,86 ± 5,46 0,03 21-30 

Ferro (mg/dia) 5,29 ± 1,23 7,11 ± 1,73 0,26 9,02± 1,27 6,84 ± 3,32 0,06 6 

Magnésio (mg/dia) 126,27±145,27 191,52 ± 87,77 0,72 190,45 ± 130,87 187,16 ± 5131,53 0,25 265-350 

Cálcio (mg/dia) 519,44± 218,76 404,54 ± 240,19 0,59 362,51 ± 196,76 447,81 ± 239,64 0,87 1000 

Sódio (mg/dia) 1211,21 ± 231,95 1345,23 ± 197,62 0,28 1461,01±112,09 1066,02 ± 275,46 0,19 600 

Potássio (g/dia) 434,65 ± 1500,49 676,54 ± 796,41 0,08 327,32±1241,41 493,94 ±1324,12 0,009* 470 

Cobre (mcg/dia) 640,78± 64,65 780,90 ± 77,90 0,12 601,89±261,02 667,06±89,33 0,06 700 

Zinco (mg/dia) 6,33 ± 2,11 9,71 ± 1,82 0,03* 5,72±2,68 6,62± 341,09 0,10 6,8-9,4 

Selênio (mcg/dia) 50,72 ± 22,92 46,63± 28,31 0,76 50,61± 48,81 59,54±56,01 0,88 45 

Vitamina A (mcg/dia) 564,62 ± 129,84 619,66 ± 117,12 0,60 315,73±247,16 465,74±232,27 0,19 500 

Tiamina (mg/dia) 0,81 ± 0,26 0,98 ± 1,84 0,06 0,83±0,53 0,83 ± 1,97 0,34 0,9 

Riboflavina (mg/dia) 0,64 ± 0,51 1,29 ± 0,56  0,04* 1,12±0,95 1,23 ± 0,59 0,21 0,9 

Niacina (mg/dia) 8,68 ± 0,22 12,22 ± 0,92 0,34 9,14±2,81 17,15±17,18 0,96 11 

Triptofano(mg/Kg/dia) 3,93±1,58 13,5 4± 2,31  0,05* 3,62±7,39 10,81±4,53 0,01
*
 NE 

Vitamina C (mg/dia) 111,62± 39,11 144,13 ± 30,75 0,72 95,11±29,43 106,98 ± 19,15 0,25 60
 

Vitamina D (mcg/dia) 1,56 ± 0,78 2,15 ± 2,14 0,04* 1,40±1,62 3,17 ± 1,91 0,30 10 

Vitamina E (mg/dia) 2,35±1,82 11,20±0,84 0,001* 4,15±1,73 10,63±1,57 0,37 12 

Legenda: Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos. GSD: Grupo sem depressão; GCD: 
Grupo com depressão; VET: Valor Energético Total; AGS: Ácido graxo saturado; Recomendações: Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2018) 
e Recomendação dietética estimada (DRI‟s). (NE) = 1 mg de niacina equivalente = 60mg de triptofano. 
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O risco estimado para desenvolver depressão (BDI-I) foi de 3,38 para o 

consumo dietético de tiamina < 0,9 mg / dia (IC 95% [ 1,17- 17,35]; p=0,03) e para o 

consumo dietético de sódio < 600 mg / dia foi de 41,44 (IC 95% [13,28 - 366,66]; 

p=0,02) (Tabela 7).  

  
 Tabela 7: Análise de regressão logística dos fatores de riscos dietéticos 

associados com a depressão (BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

 
Legenda: VET: Valor Energético Total; CHO: carboidrato; AGS: Ácido graxo saturado; Legenda: OR: 
Odds Ratio; IC: intervalo de confiança de 95%; Inf=infinito; >> = maior 100; NA = não aplicável. 

 

 

 

 

Padrão dietético  
 

BDI-I  PHQ-9 

 OR IC95% da OR OR IC95% da OR 

Alimentos processados 6,46 0,07-53,31 2,00 0-Inf 

Energia (kcal/dia) 98,50 0,91-1,04 >> 0->> 

CHO > 130g/dia 50,01 0,35-123,00 Inf 0-Inf 

Proteína < 28g/dia >> 0,00-NA Inf 0-Inf 

Lipídeos <100g/dia 2,47 0,003-8,89 0,00 0-9,71 

Colesterol 1,00 0,93-1,02 0,00 0-1,01 

AGS >2g/dia 0,31 0,008-8,58 0,00 0-Inf 

Ômega 6 < 2g/dia 0,44 0,012-5,73 0,00 0-Inf 

Ômega 3 <2 g/dia 3,44 0,03-23,00 Inf 0-Inf 

Fibras <25 g/dia 9,50 0,00-91,50 Inf 0-Inf 

Ferro < 700 mg/dia 4,60 0,001-11,60 0,00 0-Inf 

Magnésio < 2,65mg/dia 7,55 0,08-20,02 Inf 0-Inf 

Cálcio <800mg/dia 0,00 NA-9,73 0,00 0-Inf 

Sódio <600 mg/dia 41,44 13,28-366,66 Inf 0-Inf 

Potássio < 400 g/dia 5,56 0,06-53,33 0,00 0-Inf 

Cobre >700mcg/dia 1,22 0,05-3,45 0,00 0-Inf 

Zinco < 7mg/dia 4,39 0,00-NA 0,12 0-Inf 

Selênio <45mcg/dia 1,28 0,17-12,20 0,00 0-Inf 

Vitamina A <10 mcg/dia 2,30 0,001-37,05 0,00 0-Inf 

Tiamina < 0,9 mg/dia 3,38 1,78-17,35 Inf 0-Inf 

Riboflavina < 0,9 mg/dia 1,64 0,003-6,55 0,00 0-Inf 

Niacina <11mg/dia 8,88 0,05-98,85 0,00 0-Inf 

Triptofano <10mg/dia 0,00 NA-Inf Inf 0-Inf 

Vitamina C < 60 mg/dia 2,58 0,01-12,18 Inf 0-Inf 

Vitamina D (10 mcg/dia) 1,01 0,25-4,41 0,00 0-Inf 

Vitamina E (12 mg/dia) 6,53 0,17-1,38 0,00 0-1,28 
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A área sob a curva ROC no BDI-I foi de 0,87 e no PHQ-9 foi de 1 para os 

fatores de riscos associados ao consumo dietético na depressão. Esses fatores 

predizem melhor o resultado no PHQ-9. (Figura 9) 

 

 

      

 

Figura 9: Curva ROC dos fatores de riscos dietéticos associados com a depressão (BDI-I e 

PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 

  

 

7.8- Análise da associação dos biomarcadores cardiometabólicos com a 

depressão na insuficiência cardíaca 

 

Pacientes deprimidos apresentavam associação com as alterações nos níveis 

dos biomarcadores NT-proBNP (BDI-I: p= 0,0001; PHQ; p=0,05); ácido úrico (BDI-I: 

p=0,05); PCR-us (PHQ-9: p=0,001); vitamina D < 30 ng/mL (BDI-I: p=0,02); 

serotonina < 80 (ng/dL) (BDI-I p=0,001; PHQ-9: p=0,08); colesterol (BDI-I: p=0,05); 

creatinina > 1,2 mg/dL (PHQ-9: p=0,006); taxa de filtração glomerular (TFG) (PHQ-9: 

p=0,06). (Tabela 8) 

Na análise de regressão logística, a creatinina > 1,2 foi à única variável 

independente relacionada com o aumento de risco de depressão (PHQ-9) (OR: 

31,24; IC 95%: [2,43-108,9]; p=0,02).  
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A área sob a curva ROC do BDI-I foi de 0,74 e do PHQ-9 foi de 0,79 para os 

fatores de riscos cardiometabólicos associados com a depressão. Esses fatores 

predizem melhor o resultado no PHQ-9. (Figura 10) 

 

    

 

Figura 10: Curva ROC dos fatores de riscos cardiometabólicos associados com a depressão 

(BDI-I e PHQ-9) em pacientes com insuficiência cardíaca 
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Tabela 8: Análise dos fatores de riscos cardiometabólicos associados entre os grupos com e sem depressão (BDI-I e PHQ-9) 

em pacientes com insuficiência cardíaca 

Biomarcadores  GCD/BDI-I 
(n=51) 

 GSD/BDI-I 
(n=25) 

    GCD/PHQ-9 
(n=34) 

  GSD/PHQ-9  
     (n=42) 

  

 

 ̅ ± DP  ̅ ± DP p-valor OR IC95% da OR  ̅ ± DP  ̅ ± DP           p-valor OR IC95% da OR 

NT-proBNP (<125pg/mL) 858,5±1352 699,4±1473 0,001* 0,14 0,21-5,80 737,8±1345 833,2±1301 0,05* 0,31 0,47-1,68 

PCR-us (>10mg/L) 24,4±7,6 5,42±13,5 0,63 0,39 0,10-1,33 22,0±8,9 11,4±7,6 0,001* 0,57 0,16 -1,79 

Ácido úrico (>7,5mg/dL)
 
 6,7±1,6 5,6±1,14 0,05

 
 0,10 0,28-3,52 6,8±4,7 7,3±3,1 0,82

 
 0,46 0,12-1,58 

PLA2AG2 (>10ng/mL)
 x
 6,9±3,2 6,01±2,5 0,97

 
 1,16 0,28-10,91 6,21±3,3 7,5±2,4 0,68

 
 2,21 0,36 -15,07 

Vit. D(<30 ng/mL)
 
 20,4±4,6 21,2±6,7 0,02* 0,78 0,19-3,00 20,5±9,1 20,7±1,2 0,19

 
 1,92 0,47 - 8,75 

Serotonina (< 80 ng/dL)
 
 42,1±4,3 66,8±12,1 0,001* 1,61 0,43-6,18 45,5±9,1 62,9±9,9 0,08 0,22 0,61 - 9,33 

Colesterol (>190mg/dL)
 
 161,1±40,3 180,3±40,6 0,05* 0,78 0,15-3,95 133,1±40,3 175,3±41,2 0,14 0,40 0,61-2,30 

LDLc (>130mg/dL)
 x
 103,2±33,1 91,2±39,4 0,06

 
 0,25 0,51-1,21 111,1±33,2 109,3±31,4 0,65

 
 0,61 0,11-3,20 

HDLc (<40mg/dL)
 x
 49,5±16,9 46,7±16,1 0,16

 
 2,07 0,32-13,02 43,1±9,1 40,1±13,5 0,67

 
 1,53 0,25- 9,44 

TG (<150mg/dL)
 x
 129,5±66,1 138,5±87,6 0,95

 
 0,67 0,19-2,90 134,8±93,1 178,1±68,2 0,53

 
 0,20 0,53 -9,62 

Ureia (<45mg/dL)
 x
  41,4±17,8 36,2±14,21 0,32

 
 1,64 0,40-7,57 42,4±14,8 28,2±10,2 0,10

 
 1,262 0,29-5,36 

Creatinina (>1,2mg/dL)
 x
 1,2±0,4 1,1±0,4 0,44

 
 0,17 0,52-7,40 1,1±0,6 1,0±0,4 0,006* 31,24 2,43-108,90 

TFG (>75)
 x
 60,9±36,1 55,1±28,9 0,88

 
 5,34 0,60-7,03 64,7±29,4 49,9±21,1 0,06

 
 5,67 0,55-145,38 

Na (<135mEq/L)
 x

  139,1±3,5 138,2±3,3 0,48
 
 0,84 0,00-NA 135,2±3,1 134,2±1,9 0,56

 
 78,02 0-NA 

K (<3,5 mEq/L)
 x
 4,7±0,84 4,6±0,7 0,47

 
 2,08 0,57-8,57 4,4±0,3 4,5±0,3 0,71

 
 0,83 0,21-3,00 

Mg (0,9 >mg/dL)
 x
 2,0 ± 0,3 2,2±0,2 0,24

 
 0,20 0,19-1,90 2,1±0,3 2,2±0,3 0,92

 
 1,58 0,15-18,16 

Glicose (<126mg/dL)
 x
 104,2±44,5 115,3±49,2 0,65

 
 1,17 0,28-5,01 107,8±54,7 102,7±26,9 0,97

 
 1,44 0,35-6,62 

HbA1c (< 7mg/dL)
 x
 6,37±1,35 6,56±1,48 0,80

 
 0,64 0,16-2,40 6,1±0,7 5,2±1,2 0,35 0,33 0,07-1,31 

Legenda: Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos; (
x
) Análise bivariada; GSD: Grupo sem 

depressão; OR: Odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%; GCD: Grupo com depressão; NT-proBNP: amino-terminal pró-peptídeo natriurético tipo B; PCR-
us: Proteína C-reativa de alta sensibilidade; Vit.D: Vitamina D; LDL-c: lipoproteína de alta densidade; HDL-c: lipoproteína de baixa densidade; VLDLc: lipoproteína 
de densidade muito baixa; TFG:taxa de filtração glomerular (Fórmula de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI); Na: Sódio; K: Potássio; 
Mg: magnésio; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; NA=nao aplicável.  

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate/estimating#the-ckd-epi-equation
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8. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é pioneiro em estudar o paradigma da psiquiatria 

nutricional associado aos diferentes métodos de rastreamento de depressão em 

pacientes ambulatoriais com IC do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

8.1- Prevalência da depressão em pacientes ambulatoriais com insuficiência 

cardíaca rastreada por diferentes métodos 

 

Foi identificada elevada prevalência de depressão na IC. Em pacientes sem 

IC, a depressão está entre 14,0%-26,0% dos indivíduos, mas, nos pacientes com IC, 

a incidência aumenta para 24,0%-85,0%. (BOCCHI, et al., 2012; MCMURRAY et al., 

2016; CELANO et al., 2018) No estudo de Jimenéz et al., (2018) indivíduos com IC 

experimentaram taxas desproporcionais de depressão e aqueles que permaneceram 

deprimidos apresentaram piores desfechos clínicos. Celano et al., (2018) discutiram 

a necessidade de maior adesão aos critérios diagnósticos e recomendaram a 

utilização da entrevista clínica para rastrear depressão, pois ainda é um desafio pela 

sobreposição dos sintomas cardíacos e psiquiátricos.  

Os principais achados neste estudo apontam relevante prevalência de 

depressão quando rastreados pelos instrumentos BDI-I e PHQ-9. O rastreamento da 

depressão com o BDI-I tem se mostrado como referência na IC, mas em indivíduos 

com comprometimento cognitivo e analfabetos este instrumento não é 

recomendado. (TIER et al., 2007; SHERWOOD et al., 2007; LOSSINTZER et al., 

2013; CELANO et al., 2018) Pautados nas recentes discussões, rastreamos a 

depressão através de dois métodos, nossos resultados de investigação para a 

consistência interna das escalas revelam que o BDI-I e o PHQ-9 são ferramentas 

úteis para aplicabilidade nesta população. 

A escala BDI-I é um instrumento utilizado em mais de 50% nas citações dos 

artigos na IC, apresenta sensibilidade em torno de 0,84 e especificidade em torno de 

0,72, corroborando com os nossos resultados. (ARTINIAN et al., 2004; PARCIAS et 

al., 2011). No entanto, no presente estudo mostra diferença na prevalência de 

depressão quando rastreada pela escala PHQ-9 comparada com o BDI-I. Algumas 

possíveis explicações para este achado podem ser elencadas, como a característica 
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autorreferida, que retrata a resposta subjetiva do indivíduo, a sobreposição de 

sintomas da fisiopatologia na IC e as dimensões das questões. O BDI-I tem uma 

dimensão mais aprofundada para fisiopatologia, o que pode ter influenciado o 

aumento do escore em pacientes com IC. Já o PHQ-9 possui dimensões que não 

tem esse aprofundamento para sobreposição de sintomas da fisiopatologia na IC, no 

entanto, pode subestimar os sintomas depressivos neste perfil de pacientes. 

Embora, este instrumento já tenha sido testado em vários níveis de atenção á saúde 

e diferentes contextos culturais, ainda são realizados poucos estudos no Brasil com 

PHQ-9 para rastrear depressão em pacientes ambulatoriais com IC. (SANTOS et al., 

2013; ). 

Estudo realizado em Minnesota avaliou a ocorrência da depressão pelo PHQ-

9 em 425 pacientes ambulatoriais com IC, da qual a prevalência foi de 42,1%, 

corroborando com os nossos achados. (JANI et al., 2016). Outros estudos 

mostraram que as escalas de autoavaliação e heteroavaliação influenciaram em 

vários aspectos, como nível educacional, disponibilidade de tempo da avaliação e o 

objetivo da avaliação. (TIER et al., 2007; SHERWOOD et al., 2007; LOSSINTZER et 

al., 2013; MATIAS et al., 2016) 

 

8.2- Características sociodemográficas, clínicas e ecocardiográficas 

associadas com a depressão na insuficiência cardíaca 

 

 Neste trabalho a renda dos pacientes com IC com depressão apresentava 

menor quando comparada com pacientes sem depressão. No estudo realizado por 

Witte et al.,(2018) a privação da renda foi associada com a idade, sexo e 

comorbidade, mas não com sintomas de IC, fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) ou terapia medicamentosa prescrita. Em outro estudo realizado na 

população com IC mostrou que o status socioeconômico é uma variável ausente em 

todos os escores de avaliação risco prognóstico, corroborando com nosso achado. 

(ALLEN et al., 2017) No entanto, acredita-se que esse fator tenha influenciado, 

indiretamente, no desfecho e nos fatores de riscos associados.  

 Neste estudo os pacientes apresentam elevados percentuais de 

comorbidades clínicas, como diabetes, dislipidemia e IRC. Os pacientes deprimidos 

apresentam associação com a IRC, corroborando com o recente estudo de revisão. 
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(Goh and Griva, 2018) No entanto, no estudo realizado por Aguiar et al., (2010) em 

pacientes com IC hospitalizados e deprimidos (55,8%) não diferiram dos não 

deprimidos quanto a função renal. Outro estudo que também avaliou os parâmetros 

clínicos e comorbidades, dentre eles: a IRC e outras comorbidades não estiveram 

associadas com a depressão. (PENA et al., 2011). Já Goh and Griva, (2018) 

relataram que pacientes com IRC apresentaram elevadas taxas associadas à 

depressão e ansiedade em comparação com outras doenças crônicas.  

 No estudo realizado por Freedland et al., (2016) 682 pacientes portadores de 

IC foram diagnosticados para depressão, segundo os critérios do DSM-IV, 

apresentaram 36% de depressão e não foram significativamente afetados pela 

presença de outras grandes comorbidades, como diabetes e/ou doença renal. 

Porém, outros estudos mostraram que as comorbidades pioram a progressão da IC. 

(BOCCHI et al., 2012; FREEDLAND et al., 2016; AGUIAR et al., 2010; COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018). 

As atuais evidências relatam que as doenças sistêmicas e a cronicidade da IC 

contribuem para a piora do quadro clínico e consequentemente para piora da 

qualidade de vida destes pacientes. (PELEGRINO et al., 2011; SEGOVIANO-

MENDONZA et al.,2018) 

Em relação à qualidade de vida, os presentes resultados apresentam média 

semelhante ao estudo realizado por Pelegrino et al. (2011) quando analisou as 

variáveis associadas à qualidade de vida (MLHFQ) de 130 portadores com IC, em 

seguimento ambulatorial, com média de 34,9 ± 24,8. Os níveis de qualidade de vida 

também foram semelhantes aos encontrados em outros estudos em pacientes com 

IC no Brasil e nos EUA. (SEGOVIANO-MENDONZA et al., 2018; LITTIK et al., 2009; 

MIDDEL et al., 2001; SACCOMANN et al., 2007a; 2011b). No entanto, outro estudo 

realizado por Okechukwu et al., (2017) mostrou que a qualidade vida piora quando 

associada com a depressão, provavelmente devido à diminuição da capacidade 

funcional e a capacidade em realizar atividades da vida diária.  

Neste estudo a FEVE se comportou como um biomarcador associado com a 

depressão. Os pacientes com fenótipo de ICFER apresentam maiores taxas de 

depressão. Sabe-se que, existe uma associação clara entre depressão e disfunção 

cardiovascular, mas ainda não está claro qual o mecanismo exato. (HOBBS et al., 

2002). 
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No estudo realizado por Aguiar et al., (2010) os resultados foram semelhantes 

com o presente achado, quando concluíram que pacientes hospitalizados com IC e 

depressão tiveram maior comprometimento cardíaco. Altay et al., (2012) ao 

investigar uma amostra de 100 pacientes ambulatoriais com IC, concluíram que a 

FEVE < 40% esteve associada com a depressão moderada á grave (BDI-I), 

corroborando em parte com os atuais achados, quando encontramos menores 

percentuais da FEVE em pacientes sem depressão.  

 

8.3- Biomarcadores nutricionais, dietéticos e cardiometabólicos associados 

com a depressão na insuficiência cardíaca  

 

8.3.1. Prevalência dos biomarcadores de estado nutricional  

 

 O presente estudo realizou uma investigação nutricional com ferramentas 

objetivas e subjetivas, através de um método sistematizado para o diagnóstico do 

estado nutricional. Este estudo mostra alto percentual de risco nutricional (MAN) na 

IC. No estudo realizado por Bonilla-Palomas et al., (2017) também encontrou 

resultados semelhantes ao avaliar o estado nutricional com MAN em pacientes 

ambulatoriais com IC. No estudo realizado por Fernandez-Filha et al., (2018), idosos 

com transtornos mentais apresentaram prevalência de 60% de risco nutricional 

(MAN), corroborando com nossos resultados. Outro estudo que também utilizou o 

MAN como critério para avaliar o estado nutricional mostrou prevalência do risco 

nutricional de 21,68% em pacientes idosos. (OREOPOULOS et al., 2008) Uma das 

possíveis explicações na variação da prevalência do risco nutricional apresentada 

nos estudos, pode ser o reflexo dos diferentes critérios utilizados na metodologia, a 

população estudada e a escassez de evidências sobre o diagnóstico de risco 

nutricional em pacientes deprimidos com IC.  

Lin et al., (2016) mostraram que o rastreamento do estado nutricional com 

MAN em comparação com outras ferramentas foram os mais fortes preditores de 

mortalidade em pacientes com IC (OR: 4,32; IC [95%: 2,31 - 8,11]). O uso de 

ferramentas como MAN abrange tanto a triagem quanto a avaliação mais 

aprofundada do estado nutricional. (Guigoz et al., 1994) A ASBRAN reforça a 

importância do rastreamento do estado nutricional sistematizado com MAN junto 
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com a combinação de diferentes métodos de avaliação, tais como: doenças 

pregressas, exames físico, exames laboratoriais e antropometria.  

Neste estudo revela elevado percentual de sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 

Kg/m 2) em pacientes com IC. O que não difere da população geral, pois com base 

nas informações do estudo VIGITEL (2016) 18,6% dos brasileiros estão obesos e a 

obesidade cresceu 60% em dez anos e duplicou a partir dos 25 anos de idade. 

Recentemente, a American Heart Association (AHA), (2015) apontou que os 

indivíduos obesos apresentaram risco de um a quatro vezes a mais para 

desenvolver IC quando comparado com indivíduos com IMC normal (IMC < 25 

Kg/m2), mesmo após controle dos níveis de pressão arterial elevada, dislipidemia e 

diabetes. 

 A Diretriz Brasileira de IC, (2018) evidenciou que cerca de 29% a 40% destes 

pacientes estão com sobrepeso, 30% a 49% estão obesos, nossos achados estão 

semelhantes aos atuais estudos. O estudo realizado por Hamzeh et al., (2017) 

mostrou que o percentual de obesidade foi de 70%, semelhante aos presentes 

achados.  

 A relação da obesidade como fator desencadeante ou agravante da DCV, 

particularmente na IC, nem sempre é clara. Embora, as alterações metabólicas e 

hemodinâmicas causadas pela obesidade possam afetar a incidência e o 

prognóstico da IC, ainda há uma crescente discussão sobre o paradoxo da 

obesidade. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA). 

 

8.3.2. Biomarcadores nutricionais associados com a depressão na 

insuficiência cardíaca  

 

Nossos achados mostram que o risco nutricional está associado com a 

depressão em pacientes com IC. As atuais evidências sobre risco nutricional e 

depressão não têm sido analisadas sistematicamente na IC e suas etiologias são 

multifatoriais, o que reforçam a necessidade de rastrear precocemente com MAN, a 

fim de minimizar os impactos nos desfechos clínicos da IC, as complicações 

associadas devido à multimorbidades envolvidas na fisiopatologia que podem piorar 
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o prognóstico. (FERNANDEZ-FILHA et al., 2018; BONILLA-PALOMAS et al., 2017; 

PEREZ et al., 2014; PAYAHOO et al., 2013) 

Payahoo et al., (2013) encontraram prevalência de 36,4% de risco nutricional 

em idosos e correlação positiva com a depressão (r=0,42; p<0,001), corroborando 

em parte com os presentes achados. Neste estudo o elevado percentual do risco 

nutricional nestes pacientes deprimidos, pode ser explicado por vários fatores, 

dentre eles: característica da população específica do estudo, pela sobreposição dos 

sintomas da IC e o status socioeconômico.  

Apesar da importância para triagem do risco nutricional na IC, foi encontrado 

apenas quatorze estudos. Outros estudos realizados com método MAN e/ou MAN-

SF (mini avaliação nutricional short- form) mostraram resultados sobre a prevalência 

do risco nutricional, prejuízo de massa muscular e fragilidade muscular associado ao 

aumento da reinternação e mortalidade hospitalar. (PEREZ et al., 2014; GÁMEZ-

LOPEZ et al., 2016; LIN et al., 2016; PAYAHOO et al., 2013; RUIZ et al., 2017).  

Neste estudo o IMC ≥ 25 Kg/m2 foi associado em pacientes com IC 

deprimidos. O IMC é um indicador para classificar o estado nutricional e o grau da 

obesidade, que é um fator de risco tradicional de mortalidade na população em 

geral. (WHO, 2004) Mas, na IC diversos estudos têm demonstrado a existência de 

um paradoxo da obesidade, sugerindo que valores de IMC ≥ 25 Kg/m2, classificados 

como sobrepeso e obesidade estão associados a um melhor prognóstico e, 

consequentemente, a uma menor taxa de mortalidade. Uma análise do IMC e da 

mortalidade em pacientes internados com IC mostrou que, por cada aumento de 5 

kg/m² do IMC o risco de mortalidade diminui 10% (p<0,001). (ZAMORA et al., 2016; 

LAVIE et al., 2010; WANNAMETHE et al., 2014). 

 No entanto, o mecanismo exato para os achados em favor do paradoxo da 

obesidade não está claro. Existem hipóteses que tentam explicar algumas questões 

neste campo do paradoxo da obesidade e a relação inversa, tais como: pacientes 

obesos com IC são mais jovens, tornando a idade o mais importante fator de 

confusão em alguns estudos, a IC é a via final comum na maioria da DCV, a 

complexa síndrome de desnutrição/inflamação com a ativação de citocinas que 

contribuem para a desnutrição protéico-energética ou ainda que possa levar à 

caquexia e de forma independente aumentar a taxa de mortalidade em pacientes 

com IC. (HAMZEH et al., 2017; CHASE et al., 2014; VIJAIGANESH et al., 2016; 
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MIRSA al et., 2015; CHARNIGO et al., 2017; BERK et al., 2013; EVANGELISTA et 

al., 2006) 

 Horwich et al., (2017), mostraram que pacientes com IC tiveram melhor 

prognóstico com IMC > 30 Kg/ m2 e pior prognóstico com IMC < 25 Kg/ m2, seguido 

por pacientes com IMC normal. Uma revisão retrospectiva com 2707 pacientes com 

IC revelou uma taxa de sobrevida de três anos paradoxalmente melhorada para 

pacientes com maior IMC. Outro estudo de meta-análise com 28.209 pacientes 

mostrou que o maior IMC teve redução na mortalidade cardiovascular e por todas as 

causas em comparação com pacientes com IMC normal. (HALL et al., 2005)  

O presente estudo não avaliou o prognóstico do estado nutricional associado 

com a depressão na IC, mas os resultados contribuem para discussão das mais 

recentes evidências científicas na área, a fim de encontrar caminhos para elucidar 

qual melhor estado nutricional (IMC) associado com a depressão. 

 O conceito do paradoxo da obesidade na IC tem sido debatido por vários 

outros estudos, mas não associado com a depressão. Usar o IMC como uma 

medida comum da obesidade e negligenciar ferramentas mais precisas tem sido 

citado por especialistas como um problema metodológico nos estudos. 

(VIJAIGANESH et al., 2016; MIRSA et al., 2015; CHARNIGO et al., 2017)  

Neste estudo para compreender melhor o estado nutricional, utilizamos a BIA 

para avaliar a composição corporal nestes pacientes. Os parâmetros avaliados 

mostram menor percentual de massa muscular e maior percentual de massa de 

gordura corporal associada com a depressão. Este achado corrobora com outros 

resultados encontrados neste estudo, visto que o perfil desta população apresenta-

se com diagnóstico de sobrepeso/obesidade associado com a depressão. Há 

poucos estudos sobre uso de BIA na IC, portanto, este estudo fortalece a discussão 

com novas evidências para uso da BIA como critério para o diagnóstico da 

obesidade na IC. Essas avaliações fornecidas pela BIA são muito importantes, pois 

é essencial verificar parâmetros como água corporal total (ACT), massa muscular 

(MM), massa gorda (MG) e ângulo de fase (AF), a fim de programar um tratamento 

adequado e compor uma dieta adequada para este perfil de paciente. 

Particularmente, o AF neste estudo esteve discretamente inferior nos pacientes com 

depressão. (CICHOCKA; TUJAH, 2014; FERREIRA et al., 2015; COLIN-RAMIREZ 

et al., 2012)  
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O AF é um importante biomarcador de integridade celular, que tem sido 

interpretado como indicador prognóstico e preditor de sobrevida em algumas 

situações clínicas. Alguns estudos mostraram que valores inferiores de AF estão 

associados à morte celular ou com alguma alteração na permeabilidade seletiva da 

membrana, indica um agravamento da doença e pior prognóstico. (FERREIRA et al., 

2015; COLIN-RAMIREZ et al., 2012)  

 Um estudo que avaliou o prognóstico obtido por AF em 33 pacientes com IC 

hospitalizados, concluiu que os valores de AF variaram de 1° a 22°, com média 7,7°± 

5,7°, o menor AF associou aos pacientes desnutridos, considerado como um bom 

marcador prognóstico. Outro estudo que comparou os valores de corte de AF com o 

estado nutricional na admissão hospitalar (Homens/Mulheres= 382/267) identificou 

média de 5º do AF e foi considerado um marcador útil para avaliar o estado 

nutricional. Este achado está conflitante com os presentes resultados, quando 

encontramos a média do AF em torno de 6º em pacientes com IC deprimidos. 

Contudo, este achado é de extrema relevância científica, pois acrescenta as 

evidências para outros estudos com a proposta em avaliar o prognóstico do AF em 

pacientes ambulatoriais com IC. (FERREIRA et al., 2015; COLIN-RAMIREZ et al., 

2012)  

 Portanto, os resultados apresentados neste estudo sobre os biomarcadores 

nutricionais no eixo da psiquiatria nutricional contribuem para futuras discussões na 

modulação chave da saúde mental e na identificação da necessidade em encontrar 

caminhos biológicos que mediam a ligação nutrição - IC - depressão.  

 

8.3.3 Biomarcadores dietéticos associados com a depressão na insuficiência 

cardíaca  

 

O presente estudo investigou o perfil dietético (macro e micronutriente) 

associado com a depressão na população ambulatorial com IC. Os pacientes 

deprimidos apresentam elevado percentual de sobrepeso e obesidade, padrão 

alimentar inadequado, como: baixo consumo de alimentos “in natura”, fibras, alto 

consumo de alimentos processados e ultraprocessados.  

Diante da importância em conhecer como a alimentação influencia nas 

doenças de saúde mental na população geral, foi realizado um projeto pioneiro na 
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Europa intitulado MOOD & FOOD que abordou o papel da nutrição na ótica do 

comportamento alimentar e da obesidade para a prevenção da depressão. Este 

projeto foi desenvolvido a partir da preocupação com uma proporção significativa da 

população da Europa acima do peso e a relação da obesidade com o aumento do 

risco para desenvolver depressão. (CABOUT et al., 2017, JACKA et al., 2017) 

As recentes evidências mostraram que as mudanças do padrão dietético 

afetaram negativamente as taxas de prevalência da depressão. O consumo de 

alimentos processados foi associado com o risco para depressão, a relação entre a 

pior qualidade da dieta também foi relacionada com maior ocorrência de episódios 

depressivos, enquanto a dieta mediterrânea e outros padrões alimentares mais 

tradicionais, ricos em frutas, vegetais, peixes e refúgio foram associados com as 

taxas mais baixas de depressão (APPLETON et al., 2010; MARX et al., 2017; 

JACKA et al., 2015; 2017; SARRIS et al., 2015; SANCHÉZ- VILLEGAS et al., 2011; 

DASH et al., 2015)  

  Estudos observacionais relataram que a dieta saudável diminuiu a 

probabilidade para desenvolver depressão. Mas, ainda não está claro como os 

padrões alimentares menos saudáveis e/ou comportamentos relacionados aos 

alimentos estão causalmente ligados ao desenvolvimento de depressão ou outros 

fatores, como o ambiente social. (JACKA et al., 2017, 2015; SARRIS et al., 2015; 

SANCHÉZ- VILLEGAS et al., 2011; RAO et al.,2008; DASH et al., 2015)  

 As evidências na IC ainda são limitadas em relação à nutrição na gestão da 

saúde mental. Com a grande demanda de energia e nutrientes em função do correto 

funcionamento cardíaco, é essencial manter o consumo adequado de macro e 

micronutrientes para evitar a queda da função cardíaca, já em desvantagem. Alguns 

autores defendem que seja uma ingestão segura e suficiente, seguindo as 

recomendações habituais para um adulto e idoso saudável, exceto nos casos de 

desnutrição, má absorção ou comorbidades específicas. (BOCCHI et al., 2012; 

SAHADE et al., 2009; GIBSON et al., 2006; SCIATTI et al., 2016; JUNGER et al., 

2002)  

  Neste estudo o perfil dietético dos pacientes deprimidos para o consumo de 

proteínas esteve inadequado. A inadequação proteica pode levar a perda muscular e 

gerar um quadro de sarcopenia. Em outros estudos com IC os resultados mostraram 

que o consumo de proteínas esteve adequado. (VON HAEHLING et al., 2010; 
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SAHADE et al., 2009). Já no estudo de Mendes, (2018) o consumo proteico esteve 

acima das recomendações para IC. Portanto, estes achados estão conflitantes com 

os atuais resultados, que pode ter sido influenciado pelo status socioeconômico 

inferior quando comparado ao grupo sem depressão, que certamente tem impacto 

no acesso e qualidade dos alimentos.  

 As recomendações na IC para o consumo de gordura são para manter uma 

ingestão moderada de lipídeos, no entanto, neste estudo o grupo de pacientes com 

depressão priorizou o menor consumo de lipídeos e maior consumo de carboidratos 

simples. Em outro estudo que avaliou o padrão dietético na IC, também encontrou 

consumo superior às recomendações de VET. (MENDES, 2018) 

 Um importante achado neste estudo foi o inadequado consumo dietético de 

ômega 3 em pacientes deprimidos. Embora, o papel cardioprotetor do ômega 3 

dietético já esteja bem explicado em outros estudos, as evidências sobre a proteção 

nos episódios depressivos e atuação do ômega 3 na modulação da 

neurotransmissão serotoninérgica permanecem incertas. (SAHADE; MONTERA, 

2009; PERICA; DELAS, 2011; LUCAS et al., 2011). Contudo, os presentes 

resultados reforçam as evidências para a população com IC.  

 Os resultados também apontam que o consumo de magnésio dietético esteve 

inadequado em pacientes deprimidos com IC. Mendes, (2018) encontrou resultados 

do inadequado consumo de magnésio em pacientes com IC, corroborando com 

nossos achados. Em outros estudos, o baixo consumo de magnésio tem sido 

associado com a depressão, mas na IC não há recomendações específicas sobre as 

necessidades adequadas deste micronutriente. Portanto, é importante observar as 

medicações diuréticas em uso e as possíveis depleções deste nutriente, pois há 

comprometimento das funções cardíacas e da agregação plaquetária. (VON 

HAEHELING et al., SCIATT et al., 2016; MASEREJIAN et al., 2012; SENRA, 2018)  

 O consumo dietético de zinco esteve inferior às recomendações neste 

achado. O zinco é um oligoelemento imunomodulador, benéfico para terapia 

antidepressiva. Estudos transversais sugerem associação entre baixo consumo 

dietético de zinco e depressão. A ingestão dietética do zinco pode não ter relevância 

para a prevenção, porém estudos em animais e humanos mostraram que o zinco 

está associado com os danos celulares e a disfunção cardíaca. (MASEREJIAN et 

al., 2012; SENRA, 2018; VASHUM et al., 2014) 
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 O consumo dietético do triptofano é um componente alimentar presente na 

dieta proteica. No estudo que investigou o consumo de dietético de triptofano em 

pacientes renais encontrou resultados conflitantes com os atuais achados. No 

entanto, pode-se explicar que no presente estudo os pacientes deprimidos 

apresentam inadequação no consumo de proteína, que certamente teve impacto na 

qualidade/ fonte consumida. (BRITO et al., 2016; LINDSETH et al., 2015) 

 No ensaio clínico realizado por Lindseth et al., (2015) com 25 estudantes 

universitários concluíram que um menor consumo de triptofano esteve associado 

com maior prevalência dos sintomas depressivos. Bravo et al., (2013) realizaram um 

estudo randomizado com idosos para verificar se os sintomas depressivos 

diminuíriam com a ingestão de cereais enriquecidos com triptofano duas vezes ao 

dia durante sete semanas, os resultados foram estatisticamente significativos. 

 O metabolismo do triptofano e a relação com desenvolvimento da depressão 

já foi discutido na literatura, visto que, este aminoácido é precursor para síntese da 

serotonina, um neurotransmissor implicado na fisiopatologia da depressão. (RANG et 

al., 2012; WULSIN et al., 2009). No entanto, na presença da inadequação dietética 

de outros micronutrientes os caminhos metabólicos ainda não estão esclarecidos. 

(IBARRA et al., 2015; JACKA et al; 2017). Portanto, estes achados contribuem para 

ampliar essa discussão no eixo da psiquiatria nutricional.  

 Há evidências que as vitaminas do complexo B participam da síntese da 

serotonina e sua deficiência foi associada com a piora dos sintomas depressivos. 

Neste estudo verificamos que pacientes com IC deprimidos apresentam deficiência 

dietética de vitaminas do complexo B. No entanto, há necessidade de ampliar essa 

discussão no eixo da depressão. Alguns estudos experimentais forneceram insights, 

padrões alimentares específicos, alimentos/nutrientes relacionados com a 

depressão. Mas, até o momento os estudos nessa área se concentram em 

nutrientes específicos e não na dieta como um todo. (SONG et al., 2018, SCIATTI et 

al., 2016; ANDREEVA et al., 2012, SKARUPSKI et al., 2010)  

 Dinicolantonio et al; (2013) estudaram a associação da tiamina na IC e a 

deficiência desta vitamina já foi identificada como um fator de risco para desenvolver 

depressão. Este achado corrobora com os atuais resultados deste estudo, pois 

identificamos que tiamina < 0,9 mg/dia aumenta o risco em 3,38 vezes para 
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desenvolver depressão. O que pode ser explicado pela participação na biossíntese 

dos neutrotransmissores, dentre eles: a serotonina.  

 Neste estudo o consumo dietético de sódio < 600 mg / dia foi identificado 

como fator de risco para desenvolver depressão. No entanto, o nível ideal de 

ingestão de sódio na dieta de pacientes com IC crônica é ainda assunto controverso. 

Não há estudos prospectivos randomizados com amplo número de pacientes, 

testando diferentes regimes de ingestão de sódio, avaliando desfechos relevantes 

para embasar recomendações detalhadas. Apesar disso, há evidências de que o 

consumo excessivo de sódio e o de fluidos associa-se ao agravamento da 

hipervolemia, constituindo fator de descompensação e risco de hospitalização em 

pacientes com IC crônica sintomática. Parece prudente recomendar que se evite 

ingestão excessiva de sódio (em níveis > 7 g de sal cloreto de sódio por dia) para 

todos pacientes com IC crônica. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018)  

 No entanto, no estudo realizado por Nakasato et al., (2010) mostrou que 50 

pacientes com IC randomizados para uma dieta com 2 g de sal, por 7 dias, reduziu o 

índice de massa corporal (IMC), nível de sódio plasmático e sódio urinário e  

melhorou a qualidade de vida.” 

 No estudo de Son et al., (2011) os pacientes que seguiram uma dieta com baixo 

teor de sódio (<3g/dia) tiveram melhor sobrevida livre de eventos quando comparados àqueles 

que não seguiram uma dieta com baixo teor de sódio. Além disso, a não adesão a uma dieta 

com baixo teor de sódio teve maior valor prognóstico quando associada aos sintomas 

depressivos em pacientes com IC. Esses achados estão conflitantes com nossos 

resultados, quando encontramos sódio <6 g/dia aumenta o risco para desenvolver 

depressão. No entanto, este achado pode ser explicado pelo fato do sódio ser o 

principal cátion extracelular nos fluidos corporais e um eletrólito essencial para a 

transmissão dos impulsos nervosos. A concentração sérica de sódio é controlada 

por vasopressina.  A vasopressina pode desempenhar um papel importante na 

fisiopatologia da depressão. Há também algumas evidências sugerindo que a 

depressão está associada ao aumento considerável do sódio residual, que retorna 

para normalidade após a recuperação. Esses estudos nos mostram que há 

necessidade de maiores investigações de base biológica e dietéticas em pacientes 

com IC na presença da depressão. 
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 No estudo realizado por Song et al., (2018) sobre a associação da deficiência 

dietética da vitamina D associada com a depressão foi semelhante aos nossos 

achados. Outros estudos mostraram que a suplementação de vitamina D melhora os 

escores de humor e os sintomas depressivos. (KERR et al., 2015; KJAERGAARD et 

al., 2012; HOLICK, 2012; JORDE et al., 2009)  

 No entanto, estudos observacionais mostraram elevada prevalência de 

deficiência de vitamina D em pacientes com IC. Alguns estudos clínicos testaram a 

reposição de vitamina D na população com IC, no entanto, os resultados foram 

contraditórios. Recente uma metanálise mostrou o efeito neutro da suplementação 

de vitamina D em pacientes com IC e também não demonstrou melhora da função 

ventricular esquerda ou da tolerância ao exercício. (LIU et al., 2011; BOXER et al., 

2013; SCROTEN et al., 2013; JIANG et al., 2016; COMITÊ COORDENADOR DA 

DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

 Sciatti et al., (2016) realizaram uma análise crítica em relação a ausência de 

estudos nas Diretrizes de IC sobre estratégias nutricionais específicas para a 

deficiência dos micronutrientes, no entanto, recomendaram que ao ser identificado 

deve ser suplementado. Com isso, estes achados sobre a investigação em macro e 

micronutrientes enriquecem as evidências para ampliar a discussão na área da 

psiquiatria nutricional em pacientes com IC. 

  

 

8.3.4 Biomarcadores cardiometabólicos associados com a depressão na 

insuficiência cardíaca  

 

Neste trabalho os biomarcadores inflamatórios e as alterações metabólicas 

apresentam associadas com a depressão. Alguns estudos referem que ainda há 

uma lacuna com necessidade de esclarecimento biológico sobre os marcadores 

envolvidos nesta complexa síndrome bidirecional: depressão e IC. (MESQUITA et 

al., 2014; CHOW et al., 2017; BRAUNWALD et al., 2013; MORROW et al., 2007). 

O NT-proBNP é um biomarcador com um consenso alargado na IC no eixo da 

utilização na prática clínica, ao passo que os restantes dos biomarcadores ainda 

estão sendo estudados a fim de determinar qual o seu potencial uso. (JANUZZI et 

al., 2011; BRAUNWALD et al., 2013; MORROW et al., 2007). 
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Neste estudo os níveis do NT-proBNP apresentam associação com a 

depressão (BDI-I e PHQ-9). No estudo de Aguiar et al., 2010 os pacientes 

hospitalizados apresentaram resultados semelhantes aos nossos achados. Embora 

o NT-proBNP seja um biomarcador bem estabelecido na IC e a sua atuação em 

relação à inflamação na patogênese da depressão, os presentes resultados 

apontam para a importância deste biomarcador em pacientes com depressão em 

atendimento ambulatorial.(CHOW et al., 2017; BRAUNWALD et al., 2013; MORROW 

et al., 2007). 

Neste estudo o perfil bioquímico destes pacientes pode ser considerado como 

“esperados”. Outros estudos mostraram uma forte relação entre esses parâmetros 

bioquímicos e o desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo depressão. 

Considerando que a inflamação sistêmica aumenta o estresse oxidativo, 

consequentemente, a neuroinflamação e a disfunção endotelial. Assim como, as 

alterações fisiopatológicas, o estímulo neuro-hormonal e as citocinas aumentadas 

contribuem para maior manifestação clínica da depressão na IC. JANUZZI et al., 

2011) 

Neste estudo os níveis de creatinina >1,2 mg/dL apresentam fator de risco 

associado para desenvolver depressão. No estudo de Aguiar et al., (2010) não 

encontraram esse biomacador associado ao risco para depressão. A Diretriz 

Brasiliera de IC, (2018) apresenta evidências sobre a relação dos níveis elevados de 

creatinina ao pior prognóstico e aos fatores de riscos, dentre eles a depressão, 

corroborando com nossos resultados. 

Em relação aos níveis de colesterol associado com a depressão, há poucos 

estudos que tenham discutido essa associação na IC. Os achados de Segoviano-

Mendoza, et al. (2018) corroboram em parte com nossos resultados, quando os 

pacientes com transtornos depressivos maiores apresentaram diminuição 

significativa nos níveis de colesterol total, LDL-colesterol, VLDL-colesterol e 

triglicerídeos.  

O colesterol participa de inúmeras funções metabólicas, síntese de 

neurotransmissor, da vitamina D e outros hormônios e os níveis mais baixos de 

colesterol prejudicam a síntese destes metabólitos em indíviduos com risco para 

depressão. (SINATRA, 2009; PAPPAKOSTAS et al., 2013). Uma possível 

explicação para os menores níveis de colesterol encontrados nestes pacientes 
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deprimidos pode ser o uso das medicações, como estatinas e fenofibratos, que 

comumente estão prescritas em pacientes com DCV, no entanto, não foi o foco da 

nossa investigação neste estudo. 

Um estudo publicado no Journal of Psychiatric Research, mostrou o resultado 

do acompanhamento de 15 anos em 4.500 norte-americanos com baixos níveis de 

colesterol total e depressão, estes indivíduos apresentaram sete vezes mais 

chances de morrer prematuramente de causas não naturais, como suicídio e 

acidentes. (BOSCARINO et al., 2009) Em um outro estudo mostrou que pacientes 

deprimidos com níveis de colesterol < 160 mg/dL apresentaram maior risco de 

suicídio e os pacientes com níveis > 200 mg/dL apresentaram maior resistência ao 

tratamento deste transtorno. (PAPPAKOSTAS et al., 2013). Estes achados 

assemelham-se com nosso desfecho. Mas, as evidências sobre os mecanismos 

para esclarecer as relações bioquímicas na patogênese da depressão na IC, ainda 

permanecem incertas. 

Nas últimas décadas, crescentes evidências sobre a ligação entre inflamação 

e depressão foram bem documentadas. No entanto, a depressão e a IC 

compartilham características fisiopatológicas comuns, que incluem os níveis 

elevados de citocinas inflamatórias, como PCR-us e o ácido úrico. (MESQUITA et 

al., 2014; CHOW et al., 2017; BRAUNWALD et al., 2013; MORROW et al., 2007). 

O PCR-us é um biomarcador de inflamação sistêmica, que geralmente está 

elevado em pacientes deprimidos e o ácido úrico tem sido descrito com possível 

envolvimento do sistema purinérgico e na fisiopatologia dos transtornos depressivos. 

(ANCELIN et al., 2015; ALBERT et al., 2015). Esta discussão corrobora com os 

atuais achados deste estudo. Wang et al., 2017 encontraram resultados 

semelhantes aos níveis aumentados de PCR-us e hiperurecemia em pacientes 

hospitalizados com IC e deprimidos (HAM: D). Em outro estudo em pacientes com 

transtornos depressivos, também foram encontrados níveis séricos aumentados de 

ácido úrico e hiperuricemia. (ALBERT et al., 2015) Diante dos atuais achados, os 

biomarcadores inflamatórios PCR-us e ácido úrico parecem se comportar como 

marcadores capazes de detectar a depressão na IC. 

Um alvo promissor para prevenção da inflamação é a inibição da produção de 

fosfolipases A2, acredita-se que suas isoformas têm papel importante na 

modificação de LDLc e na geração de lipídeos inflamatórios. (MOTTA et al., 2013; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.psychologytoday.com/us/basics/suicide&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiZb_jsawptU7SjeUgKGQhwxenlkQ
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MURAKAMI et al., 2017) A fosfolipase A2 tem sido relacionada com várias doenças, 

dentre elas a depressão de longa duração, disrupção do metabolismo lipídico 

cerebral e relação entre inflamação e fator de crescimento neuronal na depressão. 

No entanto, não há estudos na IC sobre os mecanismos envolvidos deste 

biomarcador associado com a depressão. (MOTTA et al., 2013; MURAKAMI et al., 

2017; PALAVICINI et al., 2017; RAO et al., 2009; SU et al., 2010) 

Neste estudo a fosfolipase A2 não esteve associada com a depressão, mas 

foi possível compreender a partir desses resultados que a via de sinalização lipídica 

e processo inflamatório podem ter sido influenciados pela lipoqualidade, pela 

alteração da permeabilidade da membrana e até pela liberação de 

neurotransmissores envolvidos nestas condições patológicas. (MURAKAMI et al., 

2017; PALAVICINI et al., 2017) 

Os neurotransmissores, em especial a serotonina (5-HT), tem sido 

investigada na população geral associada com a depressão e com outros 

transtornos de comportamento (WULSIN et al., 2009) Mas, na IC ainda há poucos 

reultados sobre como esses mecanismos se comportam como biomarcadores. 

(MANGGE et al., 2014)  

No estudo que investigou a associação da serotonina com a depressão em 

pacientes com DCV não encontrou significância estatística. (WULSIN et al., 2009). A 

relação da serotonina com o sistema cardiovascular começou a ser descoberta pela 

capacidade de contrair o músculo liso, seus efeiros vasculares e ação inotrópica nos 

átrios esquerdos, porém os efeitos da serotonina são complexos, de tal forma que 

ainda não se respondeu a questão se é benéfica ou prejudicial quando associada 

com a DCV. (MANGGE et al., 2014; DONG, 2016; MORENO et al., 2006).  

Outro estudo que também diverge dos nossos achados foi realizado por Mei-

Yan et al. (2015), quando não encontrou associação dos níveis de serotonina com a 

depressão em modelo animal com infarto agudo do miocárdio”.  

Os presentes resultados mostram que os níveis baixos de serotonina estão 

associados com a depressão em pacientes com IC. Particularmente, a serotonina se 

comportou como um biomarcador importante para discussão nesta população, pois 

o acúmulo de metabólitos inflamatórios pode ter contribuído para o desenvolvimento 

da depressão via estimulação glutamatérgica. (CHEN et al., 2009; WULSIN et al., 

2009; WILLIANS et al., 2012) 
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Existem alguns mecanismos potenciais pelos quais a depressão e a IC 

podem estar ligadas. Primeiro a inflamação; níveis elevados de citocinas 

inflamatórias associadas com o aumento da atividade da enzima que degrada o 

triptofano em quinurenina em pacientes com DCV. Isso provavelmente resulta em 

níveis mais baixos de serotonina e pode representar outro elo que conecta a 

inflamação à depressão em pacientes com doença cardíaca. Segundo, a influência 

do metabolismo do triptofano no sistema serotoninérgico pode ser um importante 

aspecto nessa regulação. Existe também a sobreposição entre os comportamentos 

influenciados pela microbiota intestinal, que não foi possível investigar neste estudo, 

mas que dependem da neurotransmissão serotoninérgica intacta. No idoso a 

diminuição da diversidade e estabilidade da microbiota intestinal pode ditar 

problemas de saúde relacionados ao metabolismo da serotonina. Terceiro, o 

mecanismo bioquímico pode ter sido influenciado no ciclo metabólico do colesterol e 

da vitamina D e dos outros micronutrientes, que estão intimamente ligados para 

síntese da serotonina. Visto que, neste estudo os pacientes deprimidos 

apresentaram menores níveis de colesterol, vitamina D e a deficiência de 

micronutrientes que estiveram associadas com a depressão. (MANGGE et al., 2014; 

CHEN et al., 2009; WULSIN et al., 2009; WILLIANS et al., 2012; BRAVO et al., 

2013) 

No entanto, existem muitos resultados conflitantes nos estudos em relação ao 

aumento na resposta à serotonina, ao aumento de densidade do receptor de 

serotonina e à diminuição nos níveis de serotonina em indivíduos com depressão. 

Além disso, há outras vias específicas da serotonina plaquetária que mostram 

mudanças significativas em indivíduos deprimidos. Os neurônios e as plaquetas 

exibem estruturas e semelhanças funcionais, 99% da serotonina estão contidas nas 

plaquetas. Nesse sentido, são necessários novos estudos para investigar as 

dosagens dos níveis de serotonina na via da função plaquetária na presença da 

DCV e depressão. (MANGGE et al., 2014; CHEN et al., 2009; WULSIN et al., 2009; 

WILLIANS et al., 2012; BRAVO et al., 2013; MORENO et al., 2006; MEI- YAN et al., 

2015) 

 Em relação à vitamina D, hormônio precursor para a síntese da serotonina, 

participa das vias metabólicas e da função celular, níveis inferiores já foram 

descritos associados com a depressão e com um pior prognóstico na IC. As 
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evidências científicas mostraram que a deficiência desta vitamina é mais comum 

entre os pacientes com IC. (WANG et al., 2012; HOLICK et al., 2011; MAY et al., 

2010) De fato, neste estudo a insuficiência de vitamina D esteve associada com a 

depressão, o que pode ter sido influenciada pela síntese do colesterol. (HOLICK, 

2012) 

 Os mecanismos pelos quais a deficiência vitamina D afeta a fisiopatologia da 

IC parece ser multifatorial, incluindo efeitos adversos da renina-angiotensina na 

HAS, função endotelial e inflamação sistêmica. No cenário clínico, a associação dos 

níveis baixos de vitamina D na IC tem sido evidenciada nos estudos observacionais 

e de caso-controle com significância, quando comparados com os controles 

saudáveis. (WANG et al., 2012; HOLICK et al., 2011; MAY et al., 2010; 

JOHANSSON et al., 2016) 

 Johansson et al., (2016) observaram que os níveis de Vit D<50nmol/l esteve 

correlacionado com a depressão (r=0,20, p <0,01) em pacientes com IC, 

semelhantes aos nossos resultados. Algumas possíveis explicações para 

associação da vitamina D e a depressão tem sido discutidas, como: fontes 

alimentares mais restritas, perfil do paciente atendido no serviço público, população 

mais idosa. Particularmente, nos pacientes deste estudo, observa-se além das 

explicações acima, a piora da qualidade de vida, que pode levá-los para uma 

situação mais reclusa, portanto, menos exposto à luz solar. Por isso, seus baixos 

níveis de vitamina D possam ser resultados para o desenvolvimento da depressão, e 

não parte da causa. (WANG et al., 2012; HOLICK et al., 2011; MAY et al., 2010; 

JOHANSSON et al., 2016, SANDERS et al., 2011; IOM, 2011)  

 Em relação á insuficiência da vitamina D e a associação com a depressão, há 

fatores que devem ser considerados como o uso de antilipidêmicos e os fatores 

dietéticos. As recentes evidências descritas na diretriz de endocrinologia e 

metabologia reforçam a necessidade de estudos clínicos randomizados para auxiliar 

nas conduções e intervenções para prática clínica. (MAEDA et al., 2014) 

Diante do exposto, os presentes achados em relação aos biomarcadores 

cardiometabólicos associados com a depressão na IC revelam que a via inflamatória 

pode ter sido influenciada pela via de sinalização para síntese serotoninérgica. No 

entanto, há necessidade de estudos que contribuam com a discussão para este 
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novo paradigma da psiquiatria nutricional no eixo dos biomarcadores 

cardiometabólicos para gestão da saúde mental.  
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9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

 

Este estudo apresenta limitações pelo delineamento observacional e 

transversal, o tamanho amostral e por ser amostra de conveniência.  

O uso de único questionário para investigação dietética, permite estabelecer 

cuidadosamente as variáveis preditoras para depressão na IC, mas através dos 

dados apresentados fica evidente a importância desta discussão.  

A ausência de inferência sobre as medicações em uso que podem ser 

variáveis confundidoras. 

 A limitação financeira vivenciada na pesquisa no país não permitiu a 

investigação com outros biomarcadores séricos de estado nutricional, neurotrofinas, 

como o fator neurotrófico diferenciador cerebral (BDNF) e inflamatórios que 

poderiam ter enriquecido nossos resultados e discussão.  
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10. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

A depressão e os sintomas depressivos apresentam elevada prevalência na 

IC. Há um risco nutricional maior em pacientes deprimidos. A depressão é 

frequentemente associada com a obesidade e com as alterações cardiometabólicas.   

O presente estudo reforça a importância do profissional de saúde, entre eles o 

nutricionista, colaborando na detecção/rastreamento da depressão e importância da 

orientação nutricional frente à mudança dos hábitos alimentares.  

 A detecção da presença de baixos níveis de serotonina e insuficiência da 

vitamina D representa uma oportunidade para novos estudos, avaliando o impacto 

das intervenções nutricionais e melhoria dos sintomas depressivos. 

Essa nova área da psiquiatria nutricional na IC, permite ampliar o olhar no 

delineamento de pesquisas que avaliam a intervenção na saúde mental - nutrição- 

IC frente á uma abordagem multi e interdisciplinar. 
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11. CONCLUSÕES 

 

 

Ao empregarmos o paradigma da psiquiatria nutricional nos portadores de IC 

associado com a depressão através de diferentes métodos de rastreamento, 

concluímos que: 

 Pacientes com IC, rastreados por diferentes métodos, apresentam elevadas 

taxas de depressão; 

 O PHQ-9 caracterizou maiores anormalidades dietéticas no eixo do novo 

paradigma da psiquiatria nutricional; 

 Pacientes com IC deprimidos apresentam risco nutricional, sobrepeso e 

obesidade, hábitos alimentares inadequados, baixo consumo de frutas e verduras, 

fibras, elevado consumo de alimentos processados e ultraprocessados, pouca 

ingestão de proteínas, triptofano, ômega 3, vitaminas do complexo B, Vitamina D e 

E; 

 Pacientes com IC deprimidos apresentam biomarcadores cardiometabólicos 

alterados, dentre eles: PCR-us, ácido úrico, colesterol, vitamina D e serotonina; 

 A via serotoninérgica dos pacientes com IC deprimidos pode ter sido 

influenciada pela inflamação e pela deficiência dietética de vitaminas, triptofano e 

micronutrientes, como tiamina e sódio.  
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13. ANEXOS 

 

13.1. Anexo I: Comitê de ética em pesquisa (CEP) 
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13.2. Anexo II: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES 

 

PROJETO DE PESQUISA INTITULADO: IMPACTO PROGNÓSTICO DOS 
BIOMARCADORES SEROTONINA E FATOR DIFERENCIADOR NEUTRÓFICO 
CEREBRAL (BDNF) EM UMA COORTE DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 

Pesquisador responsável: Thais de Rezende Bessa Guerra.  
Pesquisadores participantes: Prof. Dr. Evandro Tinoco Mesquita, Profª Drª Ana Carla Dantas 
Cavalcanti. 
Instituição: Universidade Federal Fluminense. 

 
O (a) Sr(º/ª)___________________________________________________, 

nacionalidade________________, idade_________, estado civil________________, 
profissão_______________, RG_______________, endereço_________________________, 
está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “IMPACTO PROGNÓSTICO DA 
SEROTONINA E FATOR DIFERENCIADOR NEUTRÓFICO CEREBRAL (BDNF) EM UMA 
COORTE DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM CLÍNICA 
ESPECIALIZADA” de responsabilidade da pesquisadora: Thais de Rezende Bessa Guerra. 

A pesquisa tem como objetivo estudar o impacto prognóstico dos biomarcadores 
serotonina e fator diferenciador neurotrófico cerebral em pacientes com insuficiência cardíaca 
sistólica.  

 Sua participação é voluntária e se dará através de consultas de nutrição com avaliação 
da composição corporal, orientação nutricional, acompanhamento da alimentação através 
dos questionários de recordatório 24 horas e frequência alimentar-QFCA, preenchimento do 
questionário de autoavaliação sobre depressão (Beck Depression Inventary-BDI-I), 
realização teste de caminhada de 6 minutos (TC6m) e realização de exames de sangue 
para dosar os biomarcadores plasmáticos.  

O teste de caminhada será realizado em corredor arejado e chão plano, para realização 
do exame de sangue será necessário realizar dieta com restrição por dois dias dos 
seguintes alimentos ricos em triptofano (chocolate, café, mate, banana, carne de boi, peixe, 
peru, leite e derivados, avelã, abacaxi, ameixas, nozes, tâmara, abacate beringela, pickles, 
kiwi, tomate, presunto, pães, cereais integrais, biscoitos integrais, massas integrais, arroz 
integral, refrigerante, alimentos aromatizados com baunilha e bebidas alcoólicas) e o exame 
de sangue será realizado em laboratório credenciado e com certificação de qualidade, 
minimizando os riscos à saúde e assegurando a segurança do paciente.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são relacionados ao esforço 
físico, alteração cardíaca para realização do teste de caminhada, hematoma no local da 
punção da coleta de sangue, restrição por dois dias dos alimentos ricos em triptofano 
(alimentos citados acima), porém qualquer dano será imediatamente reparado através da 
equipe de saúde que estará acompanhando cada etapa da pesquisa. Para isso, foram 
elaborados protocolos para minimizar os riscos e assegurar cada procedimento. 

Se o (a) Sr (a) aceitar participar, estará contribuindo para os benefícios da saúde da 
população e no crescimento da pesquisa com melhorias no tratamento à saúde de pacientes 
com insuficiência cardíaca. Visto que, os estudos dos biomarcadores serotonina e BDNF têm 
como perspectivas para a insuficiência cardíaca ferramentas mais objetivas do que os testes 
convencionais subjetivos (questionários) para avaliar os sintomas da depressão e 
acompanhar o prognóstico nos desfechos de mortalidade e hospitalização. Com isso, 
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contribuirá para o crescimento da prática clínica, melhorando o atendimento do paciente e 
promovendo discussão para melhoria de tratamentos em pacientes com insuficiência 
cardíaca.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 
qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos 
pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 
Pedro. 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa você terá direito à assistência 
gratuita que será prestada através do acompanhamento e assistência da equipe de saúde 
envolvida em cada etapa da pesquisa. Você tem garantido o seu direito de não aceitar 
participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou 
retaliação, pela sua decisão. 

  Se depois de consentir sua participação o (a) Sr (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 
prejuízo a sua pessoa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 
remuneração. Os resultados da pesquisa foram analisados e publicados, mas sua identidade 
não será divulgada, sendo guardada em sigilo, garantindo o anonimato e privacidade.  

 Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 
pesquisador no endereço Rua Marquês de Paraná, nº303. Clínica de Insuficiência Cardíaca 
Centro- Niterói, RJ e pelo telefone (21-985727600 e 21-37412997) ou com o Comitê de Ética 
do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado na Rua Marquês de Paraná, 303.  

 
Autorização do Consentimento Pós-Informação 

 

Eu, ___________________________________________________, após a leitura 
ou escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 
pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 
suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e 
que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de 
qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos 
quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 
confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar.  

Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em 
participar deste estudo. 

  
Este documento é emitido em duas vias assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  
   

Data: ___/ ____/ _____ 
______________________            

Assinatura do participante 
  
       

_______________________________________   ____________________________ 
      Assinatura do Pesquisador Responsável              Testemunha 
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13.3. Anexo III: Orientação alimentar de restrição de Triptofano 

2BPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

POP Nº: 1 

DATA: 27/02/14 

 

 Orientação alimentar de restrição de Triptofano 
POP-DIETA ORT 

 

FINALIDADE 
Orientar o paciente sobre a restrição de consumo dos alimentos com triptofano por 2 (dois) dias para 

realização do exame de sangue do biomarcador serotonina. 

 

INDICAÇÃO: Restringir alimentos com triptofano-precursor da serotonina por 2 dias para realização de 
exames de sangue 

RISCOS/PONTOS CRÍTICOS: Não há relato de riscos 

CONTRA-INDICAÇÃO: Não há relatos de contra-indicação 

 

MATERIAL: Receituário para prescrição, Caneta e Carimbo 

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA 

 Orientar o paciente sobre a importância de não ingerir os alimentos citados abaixo por 2 dias; 
Orientar que os alimentos a serem evitados serão somente por dois dias antes do exame, após 
seguir a alimentação normal; Prescrever os alimentos a serem evitados 

 

CUIDADOS ESPECIAIS 

 Chocolate, Café, Mate, Banana, Carne de boi, Peixe, Peru, Leite e derivados, Avelã,  

 Abacaxi, Ameixas, Nozes, Tâmara, Abacate, Beringela, Pickles, Kiwi, Tomate, Presunto,  

 Pães, Cereais integrais, Biscoitos integrais, Massas integrais, Arroz integral, Refrigerante,  

 Alimentos Aromatizados com Baunilha e Bebidas Alcoólicas. 

 

DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS)  

 ORIENTAÇÕES DE DIETAS PARA EXAMES: www.lamina.com.br . Acesso site em 27/02/2014. 

  

http://www.lamina.com.br/
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13.4. Anexo IV: Coleta, acondicionamento e transporte de material biológico 

para exames laboratoriais 

 
0BPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
Coleta, acondicionamento e transporte de material biológico para 

exames laboratoriais 

POP Nº: 3 

DATA: 27/02/14 

FINALIDADE  

Adequar-se às exigências do Guia de Vigilância Epidemiológica e às Normas de Biossegurança nos 
Serviços de Saúde, procurando de forma prática sistematizar as orientações para coleta, 
acondicionamento e transporte de material biológico. 
MATERIAL PARA COLETA 
Cadeira para o paciente, mesa de apoio, etiqueta para identificação da amostra, luvas de procedimento, 
garrote, bolas de algodão, almotolia com álcool a 70%, agulha com seringa, frasco apropriado, curativo 
pós-coleta. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES  

 Higienizar as mãos; Reunir o material necessário numa bandeja e colocar na mesa de apoio; 

 Confirmar jejum de 8 horas por parte do paciente; Solicitar ao paciente que mantenha o braço 
imóvel;  

 Manter o algodão seco ao alcance das mãos; Verificar a rede venosa dos MMSS e escolher uma 
veia calibrosa;  

 Calçar luvas de procedimento;  

 Colocar o garrote quatro cm acima da veia a ser puncionada e pedir ao paciente que feche a mão; 

 Fazer a antissepsia com álcool 70%; Introduzir a agulha (com o bisel para cima) no local escolhido 
(veia); Aspirar a quantidade de sangue necessária, de acordo com o indicado para cada frasco; 
Solicitar ao paciente que abra a mão e soltar o garrote;  

 Comprimir o local de punção sem dobrar o braço do paciente, solicitando que o mesmo continue a 
comprimir por mais dois ou três minutos; Colocar curativo apropriado quando necessário;  

 Colocar o sangue nos frascos, deixando que o sangue escorra lentamente pelas paredes dos 
mesmos;  

 Movimentar o tubo para misturar seu conteúdo, caso tenha anticoagulante;  

 Recolher o material, desprezando a agulha e a seringa em recipiente apropriado (Descarpack®).  

 Higienizar as mãos. 

EM CASO DE ACIDENTE COM MATERIAL PERFURO CORTANTE 
 

Procurar o serviço de controle de infecção do Hospital para realizar o protocolo de 
contaminação biológica: 2629-9000 

Acondicionamento e Transporte 
Material: etiqueta para identificação da amostra, frasco apropriado para acondicionamento para 
amostra, caixa térmica controlado por temperatura. 
 

Descrição detalhada das atividades: 
• Identificar os tubos ou frascos com material biológico, e colocar o nome completo do paciente, 

local de coleta e data de coleta, em etiqueta própria para identificação de tubos; 
• Colocar o(s) recipiente (s) com a(s) amostra(s), devidamente identificado(s) e etiquetado(s), em 

um saco plástico individual e fechar; 

 Colocar os tubos em uma estante/grade. No caso de frascos próprios para coleta, acondicioná-los 
de forma que não tombem durante o transporte; 

 Colocar dentro de uma caixa de transporte, sinalizada com o símbolo de RISCO BIOLÓGICO; 

 Há necessidade de refrigeração das amostras, devido ao transporte entre os centros. Com isso, 
faz-se necessário armazenamento em uma caixa de tamanho suficiente e quantidade de gelo 
reciclado para manter a temperatura até a chegada do HUAP/UFF; 

 A caixa térmica para transporte deve ser de material rígido, lavável, impermeável, com tampa, 
cantos e bordas arredondados e devidamente identificados, contento gelo reciclável; Dispor a 
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estante na caixa de transporte de forma que não haja atrito e colisão entre os tubos; 

 Caso não haja gelo reciclável, colocar cubos de gelo dentro de um saco plástico bem vedado 
evitando o vazamento da água, e descongelamento do gelo; 

 A quantidade de gelo utilizada deve corresponder a, no mínimo, 1/3 do volume da embalagem; 

 Colocar em um envelope protegido com um saco plástico, as informações devidamente conferidas 
relativas à amostra; 

 Prender com fita adesiva, esse envelope na parte interna da tampa da caixa térmica; 

 Colar, na parte externa da tampa, uma etiqueta com o nome da instituição destinatária, endereço, 
nome do responsável pelo recebimento, nome da instituição remetente, endereço, telefone, horário 
de envio e validade da embalagem; 

 Temperatura: As amostras devem ser acondicionadas à temperatura de 2 a 8ºC. Altas 
temperaturas no transporte e centrifugação aceleram a deterioração dos constituintes sanguíneos 
e em temperatura abaixo de 0 °C podem causar hemólise. 

 Levar as requisições correspondentes, devidamente preenchidas, em impresso para coleta de 
exames laboratoriais do HUAP; 

 Peencher livro de protocolo de entrega de exames laboratoriais com Nome do paciente, exames 
coletados, data e hora da coleta; 

 Levar as amostras devidamente acondicionadas até o laboratório do HUAP/UFF, 4º andar; 

 Solicitar assinatura de recebimento das amostras pelo receptor no Laboratório do HUAP/UFF, 
assim como indicação da hora do recebimento do material; 

 Retornar com a Caixa de transporte para clínica de insuficiência Cardíaca Coração Valente. 

DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS) 
1. Ministério da Saúde. Manual de coleta de sangue: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. 
2010 98 p. (Série TELELAB). Brasília, 2010. 
2. Resoluções 420/2004 e 701/2004- Transporte de Produtos Perigosos da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT e sua atualização. No site http://www.antt.gov.br - Legislação Transporte 
de Cargas/Produtos Perigosos/Nacional. 
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13.5. Anexo V: Beck Depression Inventary (BDI-I) 

 
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em 
torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se 
sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um 
círculo em cada uma. Cuidado de ler todas as afirmações em cada grupo. 

(0) Não me sinto triste 
(1) Eu me sinto triste 
(2) Estou sempre triste e não consigo sair disto 
(3) Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar 

 

(0) Não perdi o interesse pelas outras pessoas 
(1) Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar 
(2) Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras 

pessoas 
(3) Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

(0) Não estou especialmente desanimado quanto ao  
futuro 

(1) Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 
(2) Acho que nada tenho a esperar 
(3) Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão 
de que as coisas não podem melhorar 

 

(0) Tomo decisões tão bem quanto antes 
(1) Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 
(2) Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 
(3)Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

(0) Não me sinto um fracasso 
(1) Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 
(2) Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que 

posso ver é um monte de fracasso 
(3) Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

 

(0) Não acho que de qualquer modo pareço pior do que 
antes 

(1) Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem 
atrativo 

(2) Acho que há mudanças permanentes na minha 
aparência, que me fazem parecer sem atrativo 

(3) Acredito que pareço feio 

(0) Tenho tanto prazer em tudo como antes 
(1) Não sinto mais prazer nas coisas como antes 
(2) Não encontro um prazer real em mais nada 
(3) Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

 

(0) Posso trabalhar tão bem quanto antes 
(1) É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 
(2) Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 
(3) Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

(0) Não me sinto especialmente culpado 
(1) Eu me sinto culpado grande parte do tempo 
(2) Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 
(3) Eu me sinto sempre culpado 

 

(0) Consigo dormir tão bem como o habitual 
(1) Não durmo tão bem como costumava 
(2) Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e 

acho difícil voltar a dormir 
(3) Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não 
consigo voltar a dormir 

(0) Não acho que esteja sendo punido 
(1) Acho que posso ser punido 
(2) Creio que vou ser punido 
(3) Acho que estou sendo punido 

 

(0) Não fico mais cansado do que o habitual 
(1) Fico cansado mais facilmente do que costumava 
(2) Fico cansado em fazer qualquer coisa 
(3) Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 

(0) Não me sinto decepcionado comigo mesmo 
(1) Estou decepcionado comigo mesmo 
(2) Estou enojado de mim 
(3) Eu me odeio 

 

(0) O meu apetite não está pior do que o habitual 
(1) Meu apetite não é tão bom como costumava ser 
(2) Meu apetite é muito pior agora 
(3) Absolutamente não tenho mais apetite 

(0) Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 
(1) Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas 

ou erros 
(2) Eu me culpo sempre por minhas falhas 
(3) Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

 

(0) Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 
recentemente 

(1) Perdi mais do que 2 quilos e meio 
(2) Perdi mais do que 5 quilos 
(3) Perdi mais do que 7 quilos 
Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 
Sim _____ Não _____ 

(0) Não tenho quaisquer idéias de me matar 
(1)Tenho idéias de me matar, mas não as executaria 
(2) Gostaria de me matar 
(3) Eu me mataria se tivesse oportunidade 

2 

(0) Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 
habitual 

(1) Estou preocupado com problemas físicos, tais com dores, 
indisposição do estômago ou constipação 

(2) Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 
pensar em outra coisa 

(3) Estou tão preocupado com meus problemas físicos que 
não consigo pensar em qualquer outra coisa 

(0) Não choro mais que o habitual 
(1) Choro mais agora do que costumava 
(2) Agora, choro o tempo todo 
(3) Costumava ser capaz de chorar, mas agora não 
consigo, mesmo que o queria 

2 

(0) Não notei qualquer mudança recente no meu interesse 
por sexo 

(1) Estou menos interessado por sexo do que costumava 
(2) Estou muito menos interessado por sexo agora 
(3) Perdi completamente o interesse por sexo 
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13.6. Anexo VI: Questionário de estado de saúde (PHQ-9) 

Durante os últimos 14 dias, em quantos dias foi afetado por algum dos seguintes problemas? 

 

                ______+ ___ + ______+________ 

Total do Score: ____________________ 

Indicou-se alguns problemas, até que ponto é que eles dificultaram o seu trabalho, o cuidar da casa 

ou lidar com outras pessoas? Não dificultaram ( ) Dificultaram um pouco ( ) dificultaram muito ( ) 

dificultaram extremamente ( )   

 Nunca Em vários 
dias 

Em mais da 
metade dos 
números de 

dias 

Em quase 
todos os 

dias 

Tive pouco interesse ou prazer em fazer as coisas 
0 1 2 3 

Senti desanimo desalento ou falta de esperança 
0 1 2 3 

Tive dificuldade em adormecer ou dormir sem 
interrupções, ou dormi demais 0 1 2 3 

Senti cansaço ou falta de energia 
0 1 2 3 

Tive falta ou excesso de apetite 0 1 2 3 

Senti que não gosto de mim próprio- ou que sou um (a) 
falhado (a) ou me desiludi a mim próprio ou á minha 
família 

 

0 1 2 3 

Tive dificuldade de me concentrar nas coisas, como ler ou 
ver televisão 

 
0 1 2 3 

Movimentei-me ou falei tão lentamente que outras 
pessoas poderão ter notado. Ou o oposto, estive agitado 
a ponto de nadar de um lado para o outro muito mais do 
que é habitual 
 

0 1 2 3 

Pensei que seria melhor estar morto (a), ou magoar-me a 
mim próprio de alguma forma. 
 

0 1 2 3 
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13.7. Anexo VII: Questionário de Qualidade de Vida (MLHFQ) 

 

 

 

 

1. Causar inchaço tornozelo, pernas ou outras partes do corpo  

2. Dificultar seu afazeres em casa, jardim ou quintal.  

3. Dificultar o relacionamento e convivência com seus amigos e familiares  

4. Fazer você se sentar ou deitar durante o dia para descansar  

5. Fazer você ficar cansado fatigado ou com pouca disposição  

6. Dificultar seu trabalho ou sua profissão  

7. Tornar difícil subir escadas ou caminhadas  

8. Encurtar sua respiração  

9. Dificultar seu sono durante a noite  

10. Fazer você comer menos da comida que gosta  

11. Dificultar sair de casa  

12. Dificultar sua atividade sexual  

13. Dificultar seus esportes, passatempos, divertimentos.  

14. Reduzir sua memória ou dificultar sua concentração  

15. Ocasionar efeitos indesejáveis de medicamentos  

16. Fazer você ficar preocupado  

17. Fazer você se sentir deprimido ou triste  

18. Aumentar suas despesas com a saúde  

19. Fazer você sentir e perder controle de sua vida  

20. Fazer você se internar no hospital  

21. Fazer você sentir-se como um “peso “para sua família e amigos  

Escore dificuldades Físicas (n.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,13).  

Escore emocional (n.17, 18, 19, 20,21)  

Escore condições financeiras/ estilo de vida/ medicamentos =outros  

(n.1, 8, 9, 10, 11, 14, 15,16). 

 

Escore total-Qualidade de Vida  

  

Durante o último mês seu problema cardíaco impediu de viver como você queria? 

(0) Não (1) Muito pouco (2) Pouco (3) Mais ou menos (4) Muito (5) Muitíssimo 
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13.8. Anexo VIII: Questionário de avaliação do estado nutricional (MAN) 

A - Ingestão de alimentos diminui nos últimos 3 meses devido à falta de apetite, problemas 
digestivos, dificuldade de mastigação ou deglutição? 

0 Redução severa na ingestão de alimentos 

1 Redução moderada na ingestão de alimentos 

2 Não houve redução na ingesta de alimentos 

 
B- Perda de peso involuntário nos últimos 3 meses? 

0 Perda de peso superior a 3Kg 

1 Não sabe 

2 Perda de peso entre 1 a 3 Kg 

3 Nenhuma perda de peso 

 
C- Mobilidade? 

0 Preso à cama ou cadeira 

1 Pode sair da cama/ cadeira mais não sai 

2 Sai 

 
D- Sofreu estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses? 

0 Sim 

1 Não 

 
E- Problemas neuropsicológicos? 

0 Demência severa ou depressão 

1 Demência leve 

2 Sem problemas psicológicos 

 
F- IMC 

0 IMC menor do que 19 

1 IMC 19 até menos do que 21 

2 IMC 21 até menos do que 23 

3 IMC 23 ou maior 

 
G- Vive independentemente (não em casa de repouso)? 

0 Não 

1 Sim 

 
H- Toma mais de 3 medicamentos receitados por dia? 

0 Não 

1 Sim 

 
I-Escara ou úlceras cutâneas 

0 Não 

1 Sim 

 
J- Quantas refeições completa o paciente faz diariamente? 

0 1 refeição 

1 2 refeições 

2 3 refeições 

 
K- Selecionar os marcadores de consumo para de proteínas 

Pelo menos 01 porção de produtos lácteos por dia? ( ) sim  ( ) não 

Duas ou mais porções de ovos por semana? ( ) sim  ( ) não 

Carne, peixe ou frango todo dia? ( ) sim  ( ) não 

0 Se zero ou uma resposta com sim 

0,5 Se duas repostas com sim 



 
 

132 
 

1,0 Se três respostas sim 

 
L- Consome 2 ou mais porções de frutas ou verduras por dia? 

0 Não 

1 Sim 

 
M-Qual a quantidade de líquido (água, suco, café chá, leite) consumidas por dia? 

0 Menos de 3 xícaras 

0,5 3 a 5 xícaras 

1,0 Mais de 5 xicaras 

 
N- Modo de alimentação? 

0 Não consegue se alimentar sem ajuda 

1 Alimenta-se sozinho com alguma dificuldade 

2 Alimenta-se sozinho sem problemas 

 
O- Ponto de vista pessoal da condição nutricional 

0 Vê se desnutrido 

1 Não tem certeza da sua condição nutricional 

2 Vê se sem problemas nutricionais 

 
P- Em comparação com as pessoas da mesma idade, como o paciente avalia sua condição de 
saúde? 

0 Não tão boa 

0,5 Não sabe 

1,0 Tão boa quanto 

2,0 Melhor 

 
Q- Circunferência braquial (CB) em centímetros 

0 CB menor que 21 

0,5 CB 21 a 22 

1,0 CB 22 ou maior 

 
R- Circunferência da Panturrilha (CP) em centímetros 

00 CP menor que 31 

0,5 CP 31 ou maior 

 
Escore total 

> 23,5 Nutrição normal 

< 23,5 Risco Nutricional 
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13.9. Anexo IX: Recordatório 24 horas 

 Data: ____/_____/______  Dia da Semana: ___________________________ 

 

REFEIÇÃO/HORÁRIO LOCAL ALIMENTOS/PREPARAÇÕES QUANTIDADE 

DESJEJUM 

_______ h 

   

COLAÇÃO 

_______ h 

   

ALMOÇO 

________ h 

   

LANCHE 

________h 

   

JANTAR 

________ h 

   

CEIA 

________ h 

   

 

 RECORDATÓRIO 24HORAS: 

 Cálculo Estimado: VET: ___________ kcal/dia _____%CHO  _____%LIP  _____g PTN/kg  ______ % PTN 
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13.10. Anexo X: Protocolo bioimpedância elétrica 

 

1BPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
POP Nº: 1 

DATA: 27/02/14 

 

TÍTULO: Avaliação corporal com o equipamento de Bioimpedância Tetrapolar Biodinamycs 450 

ELABORAÇÃO: Thais de Rezende Bessa Guerra 

1.Definição 

Este POP tem por finalidade adequar-se às exigências do Guia de Vigilância Epidemiológica e às Normas 

de Biossegurança nos Serviços de Saúde, procurando de forma prática sistematizar a ações em saúde e 

avaliação corporal. 

2. Objetivos: Avaliar a composição corporal com o equipamento de bioimpedância 

3. Avaliação da composição corporal 

 Executante: Profissionais de saúde e acadêmicos capacitados para manusear o equipamento 

Descrição do Material: Monitor, mesa de apoio, bobina para identificação da amostra, bolas de algodão, 

almotolia com álcool, eletrodos e cabos, maca, capa protetora. 

4. Descrição detalhada 

Higienizar as mãos 

Reunir o material necessário numa bandeja e colocar na mesa de apoio (eletrodo, cabo, álcool e algodão) 

Explicar o exame o paciente e perguntar se há duvida 

Confirmar se o paciente urinou 30 minutos antes do exame 

Acomodar a maca com cabeceira 0 grau 

Solicitar ao paciente que mantenha o corpo imóvel, braço e penas afastadas  

Umedecer o algodão com álcool  

Fixar o eletrodo na perna direita e mão direita (imagem) 

Colocar o jacaré no eletrodo (atenção com a cor vermelha ser mais próxima do coração em ambos os 

membros-imagem) 

Ligar o equipamento autocalibragem 

Programar as solicitações (sexo, idade, peso e altura) 

Apertar o botão enter para iniciar a avaliação 

Identificar na fita o nome do paciente e numero do prontuário 

Retirar o eletrodo  

Higienizar a área que foi retirado eletrodo com álcool 

Desprezar os demais materiais em saco de lixo branco 

Elevar cabeceira do paciente, posicioná-lo para se manter sentado por alguns minutos  

Lavar a bandeja com água e sabão, limpar com álcool 70% e guardar em local apropriado 

Higienizar as mãos; 

Realizar as anotações no prontuário. 

5. Teclas  
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ENTER: avança o cursor (setinha piscando) para o campo seguinte.  

DATA: permite digitar os dados da pessoa (idade, sexo, estatura e peso).  

TEST: realiza o teste de Bioimpedância PRINT: imprime um relatório.  

FEED: avança uma linha em branco da Impressora. Aperte a tecla DATA antes.  

PHASE: mostra os valores de Ângulo de Fase, Resistência, Reactância e Capacitância  

MASS: mostra os resultados da massa magra, massa gorda, massa intracelular (BCM), massa extracelular 
(ECM) e relação massa intracelular / massa extracelular (BCM / ECM)  

WATER: mostra os valores de água corporal total, água intra- e extracelular. 

 BMI: mostra o valor do Índice de Massa Corporal - IMC  

BMR: mostra os resultados da Taxa Metabólica Basal - TMB.  

SYS: permite visualizar o status do sistema do aparelho e alterar suas configurações 

 CLEAR: limpa o valor digitado no campo atual, em caso de digitação errada.  

ON: liga e desliga o monitor, desde que a chave geral esteja ligada na posição "I". 

6. Posição para fixação do eletrodo 

 

 

 

Manual disponível: http://tbw.com.br/wp-content/uploads/2015/05/BIA-450-

Manual.pdf  

Tel/fax: (011) 3771-4014 • 3746-9434 Email: info@tbw.com.br/ Site: www.tbw.com.br 

http://tbw.com.br/wp-content/uploads/2015/05/BIA-450-Manual.pdf
http://tbw.com.br/wp-content/uploads/2015/05/BIA-450-Manual.pdf
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13.11. Anexo XI: Recomendação de ingestão dietética (DRI) 

 

 Masculino  

31-50 y 800 100 0.66 625 75 10 12 1.0 1.1 12 1.1 2.0 95 350 34 580 45 9.4 

51-70 y 800 100 0.66 625 75 10 12 1.0 1.1 12 1.4 2.0 95 350 34 580 45 9.4 

> 70 y 1,000 100 0.66 625 75 10 12 1.0 1.1 12 1.4 2.0 95 350 34 580 45 9.4 

 
Feminino 

                  

31-50 y 800 100 0.66 500 60 10 12 0.9 0.9 11 1.1 2.0 95 265 34 580 45 6.8 

51-70 y 1,000 100 0.66 500 60 10 12 0.9 0.9 11 1.3 2.0 95 265 34 580 45 6.8 

> 70 y 1,000 100 0.66 500 60 10 12 0.9 0.9 11 1.3 2.0 95 265 34 580 45 6.8 
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Requisito Médio Estimado (EAR) é o nível médio diário de ingestão de nutrientes estimada para atender às exigências de metade dos indivíduos 
saudáveis em um grupo. Os EARs não foram estabelecidos para a vitamina K, ácido pantotênico, biotina, colina, cromo, flúor, manganês ou outros 
nutrientes ainda não avaliados através do processo de DRI. 
 
Como equivalentes de atividade de retinol (RAEs). 1 RAE = 1 μg de retinol, 12 μg de β-caroteno, 24 μg de α-caroteno ou 24 μg de β-criptoxantina. O 
RAE para os carotenóides da provitamina A na dieta é duas vezes maior do que os equivalentes de retinol (RE), enquanto o RAE para a vitamina A 
pré-formada é o mesmo que o RE. As-tocoferol. α-Tocoferol inclui RRR-α-tocoferol, a única forma de α-tocoferol que ocorre naturalmente nos 
alimentos, e as formas estereoisoméricas 2R do α-tocoferol (RRR-, RSR-, RRS- e RSS-α-tocoferol) que ocorrem em alimentos fortificados e 
suplementos. Não inclui as formas estereoisoméricas 2S do α-tocoferol (SRR, SSR, SRS e SSS-α-tocoferol), também encontradas em alimentos e 
suplementos fortificados. Equivalentes de niacina cAs (NE). 1 mg de niacina = 60 mg de triptofano. 
dAs equivalentes de folato na dieta (DFE). 1 DFE = 1 μg folato alimentar = 0,6 μg de ácido fólico de alimentos fortificados ou como suplemento 
consumido com alimentos = 0,5 μg de um suplemento tomado com o estômago vazio. 
 

 


