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~~~essário nitrogênio para síntese dos aminoácidos não essen

=~ais. Estes aminoácidos além de serem utilizados na síntese

==atéica orgânica servem como substrato para a recuperação de

~~~ados carenciais protéicos. Os aminoácidos também servem,

en =enor escala, como precursores da síntese de vários com-

?C~tos fisiologicamente ativos (Schwartz & Fein, 1976). Die-

-~s hipoprotéicas e/ou constituídas de fontes deficientes em

~~"r.oácidos essenciais limitam o crescimento, desenvolvimen-

~, reprodução, prejudicam a manutenção e sao incapazes de

::::~tribuirpara a recuperacão nutricional de indivíduos des-

~·.:-::=~dos,com consequente aumento de morbidade e mortalidade

~ ~eral (Viteri & Arroyave, 1973; Rudman, 1981). Todos es-

-::2Sfatos salientam a importância de se conhecer em detalhes

as necessidades protéicas de um indivíduos, não só em condi-

g

EsruDO SOBRE AS NEr::ESSlDADESPRar:t:lCASDE ALO::óIATRASCRONrms

INTRODu;ÃO

Crescimento, reprodução, desenvolvimento intelectu-

al, manutenção, recuperação, resistência à doenças são carac

-::erísticasdos sistemas vivos correlacionadas direta ou in-

~retamente com a ingestão e utilização de proteínas. Estas

-::e~como função primordial fornecer ao organismo quantidades

2~equadas e balanceadas de aminoácidos essenciais e quando



çoes normais corno também nos portadores de patologias espec!

ficas.

Evidências sobre as necessidades protéicas no homem

tem sido derivadas basicamente de 3 tipos de estudos:

a) Estudos epidemiológicos, que relacionam a inges-

tão protéica de diferentes populações com determinadas carac

terísticas físicas e funcionais desta mesma população. As

primeiras estimativas de necessidades protéicas foram feitas

desta maneira. Smith em 1863 e pavy em 1874 recomendavam ceE

ca de l25g de proteína/d para homens exercendo suas ativida-

des normais (Miller & payne, 1969). Estas estimativas refle

tiam dados obtidos diretamente sobre o consumo de proteína

nas populações em estudo. No Brasil informações semelhantes

podem ser encontradas em estudos recentes. O Instituto Brasi

leiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas entrevistou 9125

famílias em são Paulo e encontrou um consumo médio de 49g de

protelna/d para indivíduos residentes em zona urbana (Food

Consumption in Brazil, 1970). Os resultados do Estudo Nacio-

nal da Despesa Familiar, realizada em 1977, mostram que para

região de são Paulo como um todo, urbana mais rural, cada co

mensal ingere em média 65g de proteína/do Veiga e colaborad~

res em 1982, por meio de inquérito alimentar recordatório de

3 dias, encontraram que trabalhadores volantes rurais jovens

da região de Ribeirão Preto consomem por dia cerca de 69g de

proteína, proveniente na maior parte do arroz e feijão. In-
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fante e colaboradores em 1982, usando esta mesma técnica en-

contraram que estudantes universitários de medicina em Ribei

rao Preto ingerem em média 88 g de proteína/do Estes estudos

sao importantes porque propiciam também um conhecimento ade-

quado de aspectos sociais e alimentares de grupos populacio-

nais em uma determinada região e tempo. ~ fundamental, entre

tanto, que este tipo de estudo seja relacionado adiversoso~

tros dados, além da ingestão de alimentos que permitam disc~

tir e concluir sobre a adequação e validade dos dados encon-

trados. ~ sempre uma medida muito indireta das necessidades

proteícas de um indivíduo ou de uma população.

b) Estudos comparativos em diferentes espécies ani-

mais. ~ possível que estudos sobre necessidades proteícas em

animais de laboratório sejam os que possam ser melhor condu-

zidos, no sentido de controle de grande número de variáveis;

1 O

mas dificilmente os seus resultados podem ser extrapolados

diretamente para o homem, até que surjam evidências mais cla

ras de seu valor e da maneira correta de sua interpretação

(Hegsted, 1959). Neste sentido estudos antigos mostraram, por

exemplo, que são necessários 2 mg de nitrogênio por caloria

basal, em diferentes espécies animais, para se manter o equ!

líbrio nitrogenado (Sorg-Matter, 1928; Smuts, 1935).

c) Estudos específicos e diretos tendo o homem como

sujeito do experimento. Neste caso a estimativa das necessi-

dades diárias de proteína em indivíduos adultos tem se basea



do em dois procedimentos diferentes, ou seja, as quantidades

perdidas de nitrogênio pelo indivíduo quando a ingestão de

proteína da dieta é próxima a zero e na avaliação da quanti-

dade de proteína, proveniente de diferentes fontes, necessá-

ria para manter o equilíbrio nitrogenado.

O primeiro destes procedimentos, o "método fatorial"

e realizado pela estimativa das perdas de nitrogênio (N) pro

venientes do organismo pela urina, fezes, pele, etc., após um

período de adaptação a uma dieta sem proteína. A soma destas

perdas obrigatórias de nitrogênio ou nitrogênio endógeno to-

tal, representaria as necessidades mínimas de proteína de um

indivíduo. Vários estudos baseados neste princípio, tem mos-

trado que em média e no indivíduo adulto normal, o nitrogê-

nio endógeno urinário tem um valor médio de 37 mg(kg de peso 11

corpóreo/d, o fecal cerca de 12 mg(kg de peso corpóreo/d e a

perda por outras partes corresponde a 5 mg/kg de peso corpó-

reo/d (Joint FAO/WHO, 1973). O nitrogênio endógeno total de

uma pessoa adulta normal estaria assim em torno de 54 mg(kg

de peso corpóreo/d ou 0,34 g de proteína(kg de peso corpóreo/

d (Joint FAO/WHO, 1973). Esta tem sido dito ser a quantidade

necessária para manter em equilíbrio as perdas totais e obri

gatórias (endógenas) de nitrogênio em indivíduos adultos ca~

casianos, eutróficos e bem nutridos, recebendo dietas conten

do proteínas de alto valor biológico (Martin & Robinson,1922;

Bricker & Smith, 1951; Young & Scrimshaw, 196B; Calloway &
Margen, 1971; Huang e colo 1972; Scrimshaw e colo 1972; Joint



FAO/WHO, 1973; Uauy e colo 1982). Praticamente nenhum outro

estudo usando técnica semelhante foi realizado com dietas re

gionais ou em portadores de diferentes patologias, exceto o

de Gopalan & Rao (1966) que estudando indivíduos com grau le

ve de desnutrição protéico-calórica e dieta aprotéica encon-

traram valores semelhantes ao anterior de 37,1 m~ de nitrog~

nio/kg de peso corpóreo/d para o nitrogénio endógeno urinário.

O segundo método determina a quantidade de protéina

de uma dieta que é necessária para manter o equilíbrio nitr~

genado e é baseado na realização de balanços metabólicos. Rand

e colo (1977), sumarizám 05 métodos e resultados deste proc~

dimento, dividindo-os em 4 tipos. Eles dependem dos indiví-

duos, da dieta e da oferta de diversos níveis de proteína. A

estimativa das necessidades protéicas quando realizada por 12

meio de balanços metabólicos nitrogenados sempre leva em con-

sideração a fonte dietética de proteína; assim sendo, é ne-

cessária uma menor ingestão proteíca em alimento quando asua

proteína for de alto valor biológico, para se manter o equi-

líbrio nitrogenado. Alimentos deficientes em aminoácidos es-

senciais ou com quantidades em desequilíbrio, não serão cap~

zes de manter o equilíbrio nitrogenado. As técnicas de balan

ço visam determinar a quantidade mínima de oferta protéica ,

por meio de um determinado alimento ou mistura de alimentos,

que resultem em equilíbrio nitrogenado. Os dados de literatu

ra a este respeito mostram valores que oscilam entre 68 e 137



mg de nitrogênio(kg de peso corpóreold (0,43 e 0,86 g de pr~

teína(kg de peso corpóreo/d), utilizando-se diferentes fon-

tes protéicas. Estas determinações são feitas correlacionan-

do a ingestão de nitrogênio com o balanço nitrogenado e exis

tem evidências de que, quando a oferta é insuficiente deter-

minando balanço nitrogenado negativo, esta correlação é line

ar, tanto para animais (Melnick & Cowgill, 1937; Allison &
Anderson, 1945; Frost & Risser, 1946; Risser, 1946; Bricker &

Mitchell, 1947; Tomarelli & Bernhart, 1947; Allison, 1948 i

Allison, 1949; Kelley & Ohlson, 1954; Jansen, 1978; Forsum e

colo 1982), como para o homem (Bricker e colo 1945; Hegsted

e colo 1946; Allison, 1949; Hegsted, 1959; Anderson e colo

1969; Miller & payne, 1969; Joint FAO/WHO, 1973; Young ecol.

1973; Calloway, 1975; Young e colo 1975; Bodwell, 1977;Cheng

e colo 1978; Vannucchi e colo 1981; Yánez e colo 1982).

De uma maneira geral, como dissemos, estes estudos

tem sido realizados em indivíduos jovens caucasianos e eutró

ficos, sendo que muitas vezes os seus resultados são extrap~

lados para pacientes com as mais diferentes patologias. Não

há dúvidas que nestes últimos casos o estado nutricional, o

comprometimento da digestão, absorção e do metabolismo dos

aminoácidos e das proteínas podem afetar a utilização e a ne

cessidade destes nutrientes. ~ o que pode acontecer em paci-

entes portadores de distúrbios do fígado, do tubo digestivo

e de outros órgãos, tornàndo-se necessário qUe estudos espe-
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cíficos sejam realizados nestes pacientes. Aliás a Universi-

dade das Nações Unidas quando reuniu em 1979 o seu primeiro

grupo de especialistas em Tóquio para estudar o progra~a da

fome no mundo selecionou como um de seus tópicos prioritári-

os o estudo das necessidades protéicas no homem, nas condi-

çoes existentes nos países em desenvolvimento e a capacidade

das dietas locais em suprir essas necessidades (Scrimschaw ,

1979).

Esses fatos levaram-nos a estudar a necessidade pro

téica de alcoólatras crônicos, situação bastante comum em nos

so meio e eln outros ambientes. O alcoolismo é um problema de

saúde pública no Brasil e no mundo, sendo que desde 1950 tem

merecido uma especial atenção da Organização Mundial da Saú-

de (OMS, 1950 ) e de outros autores (Kendell, 1979, Dantas,

1979, Bustamante, 1980, Peterson, 1980). Segundo a Fundação

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a produção

de bebidas alcoólicas é muito grande no País. Em 1974 produ-

ziu-se no Brasil 419 865 000 litros de pinga, 363 205 000 li

tros de vinhos, 1 551 654 000 litros de cerveja e chope e

710 620 000 litros de outras bebidas.

~ reconhecido, por outro lado, que a correçao da de

pleção nutricional deve sempre constituir um dos mais impor-

tantes objetivos do tratamento do indivíduo alcoólatra. O ai

coolismo crônico está associado a distúrbios que envolvem a

menor ingestão (Thomson, 1978) e/ou o aumento·de perdas de vá

14



rios nutrientes (Leevye colo 1965), bem como à lesões do tu

bo digestivo (Green & Tall, 1979), fígado (Pongpaewe colo

1981) e pâncreas (Noronha e colo 1981). Nestas condições ai~

gestão de bebida alcoólica pode determinar sério comprometi-

mento do estado nutricional (Neville e colo 1968; Roe, 1981)

que alteraria as necessidades proteícas do indivíduo alcoól~

tra crônico. Além disto muitas vezes não existe uma recuper~

çao do estado nutricional com a utilização de terapias nutri

cionais convencionais (Smith e colo 1982). Em nossa disserta

ção de mestrado (Marchini, 1981) estudamos a utilização de

grandes quantidades de nitrogênio e a recuperação do estado

nutricional de alcoólatras crônicos, com história de inges-

tão média de 1 litro de pinga/do Foram realizados estudos de

balanço metabólico nitrogenado em 20 pacientes divididos em

3 grupos e internados por 12 dias (sendo os 6 iniciais de

treinamento e os 6 finais de balanço propriamente dito) na

Unidade Metabólica da Disciplina de Nutrologia, Departamento

de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre-

to. A ingestão de nitrogênio e de calorias foi semelhante nos

3 grupos de pacientes, correspondendo a 16g (equivalente a

100 g de proteína) e 52 kcal/kg de peso corpóreo/do Dois gr~

pos receberam dietas enteraisquimicamente definidas (DE), en

quanto que o outro grupo uma dieta comumente consumida na re

gião de Ribeirão Preto. Um dos grupos recebeu as calorias à

base de protéinas (15%) e hidratos de carbono" (85%), portan-

15



to sem lípides. A oferta calórica nos outros 2 grupos, inclu

sive o que recebeu a dieta regional, foi distribuida entre

protéinas (10%), hidratos de carbono (65%) e lípideos (25%).

Os resultados mostraram que a absorção e a digestibilidade

das dietas enterais quimicamente definidas foram estatistica

mente superiores às da dieta local regional. A absorção das

dietas enterais foi superior a 93% e a da dieta regional de

76%. Por outro lado a excreçao urinária de nitrogênio foisi~

nificativamente superior com o uso das dietas enterais.Smith,

Arteaga & Heymsfield (1982), também relatam fato semelhante.

Pacientes recebendo cerca de 18,8 g de nitrogênio, na forma

de uma solução de aminoácidos, excretavam via urinária cerca

de 85% do ingerido. Portanto pode-se supor que nestes estu-

dos que não tinham por objetivo determinar necessidades pro- 16

téicas, estavam sendo fornecidas quantidades excessivas de n.:!:.

trogêni e que uma menor oferta de nitrogênio poderia suprir

as necessidades proteícas destes pacientes alcoólatras e re-

sultar em balanço metabólico nitrogenado positivo. Um dos

principais problemas a serem resolvidos seria a determinação

dos níveis de oferta de nitrogênio que propiciando uma boa a~

sorção resultem na excreção de quantidades mínimas, com o me

lhor aproveitamento possível. Isto é, a determinação da qua~

tidade de proteína que satisfizesse as necessidades de alcoó

latras crônicos recebendo diferentes fontes de nitrogênio. ~

ma destas fontes deveria incluir necessariamente alimentos



tradicionais e normalmente consumidos pela população da re-

gião.
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OBJETIVOS

A presente investigação teve por objetivo:

1. Determinar as necessidades protéicas de um grupo

de alcoólatras crônicos.

2. Verificar a influência de dois tipos diferentes de

dieta na determinação destas necessidades.

3. Paralelamente procurou-se através de dados sobre

a absorção, metabolismo e excreção de nitrogêniodiscutirpo~

slveis alterações na utilização da proteína nestes pacientes.

4. Os resultados obtidos foram comparados não só en-

tre si mas também com os dados de literatura.

1 8



CAsuíSTICA E METODOLOGIA

CAsuíSTICA

Foram planejados estudar 34 pacientes encaminhados ao

ambulatório de Nutrologia do Hospital das Clínicas de Ribei-

rão Preto. Os principais critérios de escolha para os parti-

cipantes do estudo foram:

1. História de ingestão de em média 1 litro de pinga

por dia há pelo menos 5 anos.

2. Concordânciá do indivíduo

3. Sexo masculino.

4. Ausência de evidências clínicas de doença infecci

osa, pancreatite crônica e hepatopatia crônica descompensada

no momento da internação.

Pela ordem de internação os 15 primeiros pacientes f~

ram incluidos na determinação do nitrogênio endógeno urinári

o e fecal. Sendo os demais (19) incluidos no estudo de balan

ço metabólico nitrogenado. Dois indivíduos participaram de

estudos diferentes, sendo que o intervalo de uma e outra in-

ternação foi de respectivamente 1 e 3 meses.

Em todos os pacientes foi obtida uma cuidadosa histó

ria clínica, realizado exame físico, determinações bioquími-

cas plasmáticas e urinárias, teste de função hepática e de

absorção de hidratos de carbono. Durante todo. estudo os pa-

1 9



cientes foram mantidos sob supervisão médica, de enfermagem

e de nutricionista dentro da Unidade Metabólica (UM) da Dis-

ciplina de Nutrologia, Departamento de Clínica Médica da Fa

culdade de Medicina de Ribeirão Preto. A todos era permitido

deambular em área própria do Hospital das Clínicas, inclusi-

ve podiam frequentar um pequeno parque anexo; assistir tele-

visão e executar atividades consideradas leves (tabela 1, p~

gina 31).

Por ocasião da internação cada um dos pacientes teve

o seu estado nutricional classificado e avaliado através de

metodologia que temos usado rotineiramente em nossas enferma

rias e baseada em parâmetros sugeridos por Sauberlich e colo

(1974), Blackburn e colo (1977) e Barac-Nieto e colo (1978).

A presente avaliação classifica o comprometimento do estado

nutricional em grave, moderado e leve, atribuindo para cada

um destes estágios pontos que variam de 6 a 18. Para tanto

sao considerados os seguintes parâmetros: relação peso/al-

20

tura; proteínas totais e albumina sérica; relações uréia/

creatinina urinárias e creatinina urinária/altura e a conta-

gem de linfócitos no sangue periférico. A tabela 2, página

32) apresenta os detalhes deste modelo de avaliação nutricio

nal proposto.

MtTODOS LABORATORIAIS

A colheita de sangue (preferencialmente da veia cubi



tal) sempre foi realizada pela manhã após período de jejum

de 8 horas, com auxílio de seringas e agulhas descartáveis e

esterilizadas. A urina foi coletada em um frasco de vidro a-

dicionando-se 10 ml de ácido clorídrico concentrado por li-

tro de urina; para medida da diurese de 24 horas usou-se um

cilindro graduado. As fezes foram acondicionadas em sacos

plásticos e pesadas em balança "Filizola" tipo L. Da quanti-

dade total de urina, fezes, bem como dos alimentos após a h2

mogeinização, foram retiradas amostras, que foram guardadas

em congelador até o momento das dosagens. Os alimentos foram

pesados utilizando-se balança "Sartorius 3802 MP"

DOSAGEM DE NITROG~NIO

AS determinações de nitrogênio nas fezes, urina e a-

mostras de dietas foram realizadas pelo método de Kjeldahl,

que se baseia na destruição da matéria orgânica pelo ácido

sulfúrico concentrado, que se reduz em parte a S02' que por

sua vez, reduz o nitrogênio da máteria orgânica a NH3. Este

combina-se com o ácido sulfúrico em sulfato de amônio, que e

estável nas condições de trabalho. A digestão do material foi

feita utilizando o dióxido de selênio como catalizados (Munro

& Fleck, 1969).

DOSAGEM DE CREATININA URINÂRIA



As determinações de creatinina na urina foram reali-

zadas após adição de uma solução alcalina de picrato, que re-

sulta na formação de picrato de creatinina, de cor alaranja-

da. A leitura da intensidade de coloração foi feita em espe~

trofotometro a 510 nm (Clark & Thompson, 1949).

DOSAGEM DE U~IA URINÁRIA

As determinações de uréia foram feitas através de sua

reaçao com a diacetil~onoxina, que em presença de íons férri

cos produz coloração rosea. A sensibilidade da reaçao aumen-

tada pela tiosemicarbazida. A leitura da intensidade da colo

ração é feita a 530 nm (Lima e colo 1977).

22
DOSAGEM DE PROTEíNAS TOTAIS E ALBUMINA

As proteínas totais foram determinadas no soro pela

reaçao que ocorre entre o cobre em solução alcalina e as li-

gaçoes peptídeas das proteínas. Esta reação resulta em colo-

raçao violeta, cuja intensidade é medida em espectrofotome -

tro a 550 nm, utilizando-se um autoanalisador

"Technicon 12/60".

A albumina sérica foi determinada usando o método co

automático

lorimétrico do bromocresol verde, sendo a leitura da intensi

dade da coloração realizada a 630 nm, em um autoanalisadorau



tomático "Technicon 12/60".

CONTAGEM DE LINF6cITOS

Para contagem de linfócitos foi feita coleta de san-

gue com anticoagulante (ácido etilenodiaminotetrácetico). A-

pos a realização de um esfregaço, com corante de Leishman, e

ra feita a contagem porcentual dos linfócitos em relação aos

leucócitos.

PROVA DA BROMOSSULFALEINA

A prova da bromossulfaleína baseia-se na capacidade

de remoção pelo fígado de um corante, tetrabromofenolsulfe -

nolftaléina, injetado no sangue. O corante circula no plasma

adsorvido à albumina. Determina-se a porcentagem do corante

presente no soro alcalinizado 45' após a injeção (leitura em

espectrofotometro a 565 nm, MacDonald e colo 1973).

Z3

TESTE DA EXCREÇÃO DA D-XILOSE

Este teste foi usado como medida indireta da absor-

çao intestinal. Uma quantidade definida de d-xilose (25 g) ,
que não é metabolizada pelo organismo, foi administrada e a

quantidade excretada na urina nas próximas 5 horas foi deter

minada. Utilizou-se para quantificá-la a p-bromoanilina co-



mo reagente em solução saturada de devtiouréia em ácido ace

tico. A leitura era feita em colorímetro com filtro 520 nm (

Finlay e colo 1964).

DESENHO EXPERIMENTALDO ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADESPIDIÉlCAS

Para realização desta parte da investigação o traba-

lho foi dividido em 2 fases. Na primeira fase foi determina-

do o nitrogênio endógeno urinário e fecal. Na segunda fase

foi determinado, através do balanço, as necessidades protéi-

cas mínimas (PRm). Nesta e em todas as ocasiões, os pacientes

foram divididos em 2 grupos. O grupo I (GI) sempre recebeu ~

ma dieta enteral quimicamente definida e o grupo II (GIl) u-

ma dieta geral, baseada em alimentos habitualmente consumidos 24

na região de Ribeirão Preto. A todos os pacientes foi ofer~

cido minerais e vitaminas em quantidades suficientes para c~

brir as recomendações diárias de cada indivíduos, tabela 3 na

página 33 (Food and Nutrition Board, 1980). A ingestão hídr~

ca foi "ad libitum". A divisão dos pacientes em GI e GIl foi

aleatória.

Para efeito de melhor compreensao dos trabalhos, a

partir deste ponto, os estudos apresentados serão como fase

1 e 2. Assim sendo, toda metodologia e resultados obtidos em

uma e outra fase serão descritos separadamente.

FASE 1 - OBTENÇÃO DO NITROG~NIO ENDOGENO URINÁRIO E FECAL



Para a determinação do nitrogênio endógeno urinário

e fecal foram obedecidas as recomendações da Organização Mun

dial da Saúde (Joint FAO/WHO, 1973).

Todos os pacientes ficaram internados na Unidade Me-

tabólica (UM) por um perído de oito dias. A figura 1, página

34 apresenta o esquema geral dos procedimentos realizados em

cada um dos pacientes.

A oferta calórica para todos os pacientes foi em me-

dia de 45 kcaljkg de peso corpóreo/d, considerado adequadop~

lo "Recommended Dietary Allovlances, 1980" (Food and Nutrition

Board, 1980). Aos pacientes do GI foi oferecida uma dieta en

teral quimicamente definida por sonda naso-entêrica (Marchi-

ni e.col. 1981). Esta dieta era isenta de nitrogênio protéi-

co e a oferta de calorias foi feita por meio de sacarose.Aos

pacientes do GIl foi também oferecida uma dieta geral apro-

téica. A tabela 4, página 35,mostra os alimentos oferecidos

aos pacientes do GIl.

Diariamente foi mantido um controle rigoroso tanto na

quantidade de alimetos ingeridos, bem como da diurese e eli-

minação fecal.

Para a determinação do nitrogênio endógeno urinário

foi considerada a diurese e o nitrogênio excretado no sétimo

dia de experimento. Este período é considerado adequado, pois

já existe uma estabilização na excreção urinária de nitrogê-

nio (Martin & Robinson, 1922; Bricker & Smith., 1951; Scrimshaw

25



e colo 1972), Para melhor controle e confirmação deste fato

colhemos durante todos os dias do experimento a excreção uri

nária de uréia, que representa o principal contingente do n!

trogênio urinário (Taylor e colo 1974; Lee & Hartley, 1975 ;

Blackburn e colo 1977).

O nitrogênio endógeno fecal foi obtido após ser rea-

lizada coleta de fezes durante os 4 últimos dias de estudo

(Calloway & Margen, 1971), Nestas fezes foi dosado o nitrog~

nio e a seguir calculada a média diária.

Para efeito de comparaçao com os dados de literatura

os valores obtidos sao apresentados em mg de nitrogênio/kg de

peso corpóreo/do

FASE 2 - OBTENÇÃO DAS NECESSIDADES PROTtICAS MLNIMAS (PRm) 26

Para o estudo das necessidades proteícas mínimas tam

bém foram seguidas as recomendações da organização Mundial da

Saúde e da Universidade das Nações Unidas (Joint FAO/WH01973;

Scrimshaw, 1979).

Todos os pacientes ficaram internados na Unidade Me

tabólica por um período de vinte e cinco dias. A figura 2 ,p~

gina 36, apresenta o esquema geral dos procedimentos realiza

dos em cada um dos pacientes.

A oferta calórica para todos os pacientes foi em me-

dia de 45 kcal/kg de peso corpóreo/do Aos pacientes doGI foi

oferecida uma dieta enteral quimicamente definida por sonda



naso-entérica (Marchini e colo 1981). A fonte de nitrogênio

foi uma solução de aminoácidos a 10% e a fonte calórica vi-

nha da sacarose tabela 5, página 37 (l-larchinie colo 1983).Aos

pacientes do GIl foi oferecida dieta geral via oral, prepar~

da com alimentos normalmente empregados pela populaçãodeba!

xo nivel socio-econômico da região de Ribeirão Preto, denomi

nada daqui para frente de dieta regional (Dutra de Oliveira

& Dutra de Oliveira, 1981). Esta dieta respeita os hábitos de

cada paciente tanto em relação ao modo de preparo, como em

condimentos. Nesta a oferta protéica foi conseguida a partir

do arroz (60%), feijão (30%) e carne bovina (10%), tabela 6,

na página 38

Nesta fase foram realizados em todos os individuos 3

periodos de balanço metabólico nitrogenado (BN) com duração

de sete dias cada, sendo os primeiros 3 dias de adaptação e

os 4 finais de balanço propriamente dito (figura 2, página36

). Durante os 3 dias de treino os pacientes aprendiam as téc

nicas de colheita, acondicionamento de urina e fezes, além

da adaptação à dieta e as rotinas gerai'sde serviço. Na manhã

do primeiro dia de balanço os individuos recebiam o primeiro

marcador fecal, carvão (1 g autoclavado). A urina correspon-

dente aos 4 dias de balanço propriamente dito e o volume fe-

cal colhido entre a eliminação da primeira marca, inclusive,

até a eliminação da segunda marca exclusive (300 mg de car-

min autoclavado, dada no final do 49 dia) eram guardadas em

congelador até o momento das dosagens de nitrogénio. Durante

27



o balanço também eram colhidas amostras das dietas para dos~

gem de nitrogênio. Entre um período de balanço e outro foi ~

ferecida dieta aprotéica por 1 dia. A oferta de nitrogênio em

cada período foi diferente para cada indivíduo, sendo no pe-

ríodo I de aproximadamente 30 mg/kg de peso corpóreo/d; no

período 11 de 40 mg/kg de peso corpóreo/d e no período 111 de

60 mg/kg de peso corpóreo/do Para que os diferentes níveis de

oferta de nitrogênio tivessem a mesma probabilidade de serem

oferecidos em 19, 29 ou 39 lugar foi obedecida técnica modi-

ficada dos quadrados latinos (Mann, 1943).

Três balanços metabólicos nitrogenados foram realiza

dos em cada um dos participantes com a finalidade de se de-

terminar a relação existente entre o resultado de balanço ob

tido e a ingestão de nitrogênio. Nesta situação foi calcula-

da a reta de regressão entre a ingestão (x) e o balanço (y),
o coeficiente de correlação (r),bem como o respectivo in-

28

tervalo de tolerância desejado (Diem & Lentner, 1975). Este

método foi detalhadamente descrito por Rand e colo (1977),e

é intitulado por estes autores de método de intervalo de co~

fiança múltipla ("multiple leveI - confidence bandmethodn).

Permite que seja calculado os seguintes parâmetros:

PRm = necessidades proteícas mínimas que mantem

o equilíbrio nitrogenado

PRdp = desvio padrão de PRm

PR97,5% = valor das necessidades proteícas que teo-

ricamente atingiria 97,5% da população es



tudada

NPU = coeficiente de utilização protéica liqui-

da

Com os resultados obtidos nos 3 perIodos da fase 2

também foram calculados os seguintes Itens (Who Terminology,

1974) :

1. Balanço metabólico nitrogenado aparente, ou seja:

BN = Ni - (Nu + Nf), onde

BN = balanço metabólico nitrogenado aparente

Ni = nitrogênio ingerido

Nu = nitrogênio urinário

Nf = nitrogênio fecal

2. % A-I, ou seja, porcentagem de nitrogênio absorvi

do em relação ao ingerido. 29

3. % F-I, ou seja, porcentagem de nitrogênio fecal em

relação ao ingerido

4. Digestibilidade verdadeira, DV, ou seja,

Ni - (Nf - Nef) ondeDV = ,
Ni

Ni = nitrogênio ingerido,

Nf = nitrogênio fecal e

Nef = nitrogênio endógeno fecal

5. Valor biológico, VB ou seja,



Ni - (Nu - Neu) - (Nf - Nef), onde
VB =

Ni - (Ni - Nef)

Ni = nitrogênio ingerido

Nu = nitrogênio urinário

Neu = nitrogênio endógeno urinário

Nf = nitrogênio fecal e

Nef = nitrogênio endógeno fecal

ANÁLISE ESTATíSTICA

Os resultados sao representados pela média e desvio

padrão (Feinstein, 1980).

A comparação estatística, quando necessária, foi fei

ta urilizando-se do teste não paramétrico de Wilcoxon, 1945.

Tanto para se avaliar o nível de significação do tes

te de Wilcoxon, como do coeficiente de correlação (r), foram

utilizadas as tabelas apresentadas por Diem & Lentner, 1975.

,,0



TABELA1. Atividades diárias dos pacientes.

Horário
( h)

7 Arordar - banho
Coleta de material
I:ejejum *

8 Visita médica

10 Lanche *

12 Alrroço * 31

13 l€creação

15 Lanche *

18 Jantar *

19 Televisão

22 Lanche *
D:n:mir

* Os indivIduas que receberam dieta enteral quimicarrente definida nao
foram alirrentados via oral.
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*TABELA3. Suplerrento mineral e vitarnInico oferecido a todos pacientes.

Vitaminas Minerais

Vitamina A UI} 10 000 cálcio ( rng) 1 000
Vitamina D ( UI) 1 000 Iodo ( \1g) 150
Tiamina mg) 50 Cobre ( rng) 3
Riboflavina ( rng) 10 Zinco ( rng) 15
Niacina ( rng) 100 Ferro ( rng) 10
Piridoxina ( rng) 15 Fluor ( rng) 3
Pantenol ( rng) 25 MJlibdênio ( \1g) 350

33
Vitamina C ( rng) 500 Selênio \1g) 120
Vitamina E ( rng) 5 CrOITO ( \1g) 120
Ácido fólico ( mg) 10 Manganes ( \1g) 3 500
Vitamina K ( mg) 10 sódio t ( rng) 3 300
Vitamina B12 ( \1g !.6vnana) 100 Potássio t ( rng) 4 000

Cloro t rng) 6 000
Magnésio t rng) 350
Fósforo t rng) 800

* Oferecido na forma de solu~s especiais preparadas pelo Serviço de Ati-
vidades Industriais, Divisa0 de Atividades Farmaoêuticas do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto.

t So!rente para os pacientes que reoebiarndieta enteral quimicamente definida.
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TABElA 4. Dieta aprotéica utilizada para determinação do nitrogênio endógeno

fase 1 *, grupo IIt) •

Horário Ingrediente Quantidade média oferecida
( hl

7

10

12 e 18

15

22

café ( mil 150
AçUcar ( 9I 35
Sequilho <5( 9I 40

Chá ( mil 150
Açucar ( 9I 30

Sopa § ( mil 350
Bolo TI ( 9I 75
Lilronada ou laranjada ( mil 150
Açucar ( 9I 30
Goiabada ( 9 I 50

35
café ( mil 150
Açucar ( gl 30

Chá ( mil 150
Açucar ( 9I 35
Sequilho 40

-----

* Determinação do nitrogênio endógeno.
t Pacientes que reCEberamdieta regional.
<5 50% araruta, 20% açucar, 30% margarina.
§ 70% água, 15% maisena, 10% óleo de soja, 5% azeite de oliva, dt°'= '-'erde

à gosto.
TI 70% polvilho azêdo, 10% óleo de soja, 5% azeite de oliva sal à qJSto.
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* .TABELA5. Composiçãoem aminoácidos e sacarose da dieta enteral quimicaI!'el1te

definida utilizada para determinação das necessidades protéicas mí-

nirnas ( fase 2, grupo I).

Sacarose ( g/kg de pe60 eo~põ~eo/dl 11,25

Aminoácidos (g /16 9 de n..UJr.o 9êfÚO I

Fenilalanina 5,01
Isoleucina 3,17
Leucina 7,08
Lisina 14,22
Metionina 4,09
Treonina 3,11 37
Triptofano 1,04
Valina 3,51

Arginina 3,80
Glicina 5,76
Histidina 1,67

-----._-----------------------

* Preparada pelo Serviço de Atividades Industriais, Divisão de Atividades

Farmacêuticas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.



*TABELA6. Dieta regional utilizada para determinação das necessidades

protéicas mInimas ( fase 2, grupo II).

Horário Ingrediente Quantidade nédia oferecida

( hl

7 Café ( mil 100

Açucar ( 9 I 20
Sequilhot ( 9 I 50

ou
pão ( 9 I 40
Margarina ( 9 I 10

9 e 15 Café ou chá ( mil 150

Açucar ( g) 30

12 e 18 Arroz ( 9 I 80
Feijão ( 9 I 60 38
Carne ( 9 I 10
Laranjada ou lirronada ( mil 150
Açucar ( 9 I 30
Goiabada ou marrrelada ( gl 120

Verdura ( 9 I 200

22 Café ou chá ( mil 150
Açucar ( gl 30
Sequilho ou pão e mrrgarina ( 9 I 50

------

* Preparada pela Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital das Clíni-
cas de Ribeirão Preto.

50%araruta, 20%açucar, 30%margarina.t



RESULTADOS

ASPECTOS GERAIS

Durante o período de estudo considerado nao foram oh

servadas complicações metabólicas. Durante a realização do ex

perimento dois indivíduos apresentaram pneumonia e a partir

deste momento foram excluídos do estudo. Todos os indivíduos

do GI toleraram bem a sonda naso-entérica.

A tabela 7, página 43, apresenta um resumo dos prin

cipais dados clínicos de cada paciente.

As características antropométricas e bioquínicas eos

individuos que participaram das 2 fases da presente investig~

çao, por ocasião da internação e alta, estão nas tabelas 8, 9,
10 e 11 respectivamente nas páginas 46, 47,48 e 49. ~ ~ela-

çao aos testes funcicnais realizados 2 pacientes, apresenta-

ram excreção urinária de d-xilose menor que 3 g/5 horas; 6 e~

tre 3 e 4 g/5 horas e todos os demais maior que 4 g/5 horas.

No que diz respeito ao teste da bromossulfaleina 2 pacientes

apresentaram retenção maior que 30%, 3 entre 20 e 3~%, 4 en-

tre 10 e 20% e todos os demais menor que 10%.

O comprometimento nutricional dos pacie~~es que par-

ticiparam do presente estudo tanto na internação ~o=o na al-

ta (tabela 8, 9, 10 e 11, respectivamente nas :~=~~as46, 47,

48 e 49 ) pode ser classificado como moderado_o

39



A tabela 12, página 50, apresenta os valores de peso

corpóreo, diurese e excreção urinária de creatinina em cada

um dos pacientes do grupo I durante os 4 últimos dias da fa-

se 1, quando foi determinado o nitrogênio endógeno urinário e

fecal. Os mesmos dados para os pacientes do GII que receberam

dieta regional estão na tabela 13, página 51. Pode-se obser-

var que em geral estes valores apresentaram uma variação de

20% em torno da média, ou seja, estes valores, durante esta

fase do experimento permaneceram relativamente constantes,p~

ra cada indivíduo, não devendo pois influenciar nos resulta-

dos obtidos.

As tabelas 14 e 15, páginas 52e 53 mostram os valo-

res médios de peso corpóreo, excreção urinária de creatinina

e uréia nos quatro últimos dias de cada período de balançom~

tabólico nitrogenado em que foram oferecidas quantidades va-

riadas de nitrogênio, respectivamente para os pacientes dos

GI, que receberam dieta enteral quimicamente definida e GII

que receberam dieta regional. Observa-se que em geral estes

valores apresentaram uma variação em torno da média de no ma

ximo 20%. {Este fato significa que em cada período de balan-

ço houve um controle rigoroso tanto da coleta de diurese na

qual foi dosado o nitrogênio (peso corpóreo e creatinina uri

nária constantes), assim como da oferta constante de nitrog~

nio dentro de cada período (níveis de uréia urinária constan

tes em cada período) e a figura 3, página 54, mostra a cor-

relação entre as 214 determinações simultâneas de uréia e ni
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trogênio urinário).

NECESSIDADES PROT~ICAS

FASE 1 - ESTUDO ATRAWS IX) ~IO ENL.ÓGENOURIN1íRI0E FECAL

A figura 4, página 55, é a representação gráfica da e~

creçao urinária diária de uréia em todos os pacientes que par

ticiparam da fase 1 da presente investigação, cujos valores

estão na tabela 16, página 56.

A ingestão média diária de nitrogênio, bem como a e~

creçao de nitrogênio nos 7 dias de estudo (considerado o ni-

trogênio endógeno urinário) e a média do nitrogênio fecal dos

últimos 4 dias de estudo (considerado o nitrogênio endógeno

fecal) para os pacientes dos GI e 11 estão na tabela 17, pá-

gina 57.
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FASE 2 - ESTUDO ATRAvES DO BALANÇO METAB6LICO NITROGENADO

A tabela 18, página 5~,apresenta os valores de inge~

tão, nitrogênio urinário e fecal, e balanço aparente para t~

dos os pacientes que participaram da fase 2. As porcentagens

de nitrogênio absorvido e fecal em relação ao ingerido, além·

da digestibilidade verdadeira e valor biológico estão na ta-

bela 19, página 59.



A tabela 20, página 60, mostra os valores de necessi

dades protéicas minimas (PRm), seu desvio padrão e o valor ao

nivel de 97,5% de tolerância, bem como os valores de coefici

ente de utilização protéica liquida (NPU) e coeficiente de

correlação entre ingestão e balanço, além das fórmulas mate-

máticas que representam a reta de regressão e a curva de to-

lerância a 97,5%, para os pacientes do GI que receberam die-

ta enteral quimicamente definida e do GIl que receberam die-

ta regional. As figuras 5 e 6, páginas 6I e 62, são as repre~

sentações gráficas destes dados, respectivamente para os GI

e GIL
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ldenti Registro
fica--
ção *
III 075635

lI2 055921

------------------------------

lI3 080341

lI4 014447

lI5 012077

lI6 081578

lI7 007342

lIIl 078134

lII2 074514

lII3 079382

lII4 079307

lII5 027450

lII6 081776

Alcoolisrro há 15 anos. Ptiríase versicolor. Pressão arte
rial ( PA)de internação 17 x 13 e na alta 11 x 8 anHg.-

Alcoolismohá 20 anos. Pelagroso. Epiléptioo, faz uso
irregular de gardenal. PAinternação 16 x 12 e alta 11 x
8 anHg.

Alcoolisrro há 12 anos. Tinea pedis. Escabiose. Fígado -
palpável a 3= do rebordo costal direito ( RCD),liso e
dolorido. Tempode protrcmbina 86%.Retensãodab=ssul
faleína ( BSP) 42%.PAde internação 13 x 9 e alta 12 x
8 anHg.

AlCOOliS11lOhá 20 anos. EmagreciITentode 7 kg nos últimos
5 anos. Evarua 3 a 4 vezes por dia, semgordura. Tubercu
lose pulm:mar. BSP16%.Excreção urinária de d-xilose -
6,68 g/5 h. PAde internação 16 x 10 e alta 13 x 9 anHg.
Alooolismohá 13 anos. Fígado palpável a 1 = do RCD,do
lorido. BSP19%.PAde internação 13 x 7 e alta 11 x 8
anHg.

AlCOOliSIlDhá 8 anos. Pelagroso. Polineuropatia periféri
ca. PAde internação 14 x 11 e alta 11 x 7 anHg. -

Alcoolismo há 26 anos. Polineuropatia periférica. Cor e-
pigãstrica em faixa, nega esteato=éia. Raio X sinlples -
de abdcmenormal. Excreção urinária de d-xilose 2,57gj5h.
PAde internação 15 x 10 e alta 12 x 8 anHg.

Alooolisrro há 40 anos. Fígado palpável a 5= do RCD,li-
so e dolorido. Tempode protrcmbina de 63%.BSP0%.Giar
.diase. Excreção urinária de d-xilose 4 g/5 h. PAde in=
ternação 13 x 9 e alta 11 x 7 anHg.

Alcoolisrro há 19 anos. Olcera flebopática. PAde interna
ção 12 x 8 e alta 12 x 7 cmHg. -

Alooolisrro há 9 anos. Fígado palpável a 2 = do RCD,li-
so, indolor. Tempode protrombina 100%e BSP0%.PA de
internação 12 x 7 e alta 10 x 7 anHg.
Alcoolisrro há 18 anos. Giardiase. Excreção urinária de
d-xilose 4,76 g/5 h. PAde internação 13 x 10 e alta
11 x 7 anHg.

Alooolisrro há 15 anos. Fígado palpável a 5 = do RCD,ir
regular e indolor. Tempode protrombina de 57%.BSP12%:-
PAde internação 15 x 10 e alta 12 x 8 anHg.

Alooolismohá 10 anos. Presbiacusia. Refere 1 episódio -
de vêrnito sanguinolento há alguns anos. Fígado palpável
a 2 an do RCD,liso e indolor. Tempode protrcmbina de
70%.PAde internação 14 x 9 e alta 13 x 8 anH~ _
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* O priIreiro nÚJreroarábioo se refere a fase que participou o paciente. O se-
gundonÚJreroromanose refere o grupo do paciente. O terceiro nÚJreroarábi-
00 se refere a ordemde participação do paciente no experiITento.



TABEIA7.

lII7

CXNrINUAÇÃO.

lII8

2Il

212

213

214

215

216

2I7

218

219

2IIl

083035

075635

084729

052620

085136

082220

069138

089127

052397

089337

085036

038254

AlCXlOlisrrohá 8 anos. Epiléptico, faz uso irregular <Ê -
gardenal. Excreção urinária de d-xilose 3,88 g/5 h. ?J,.
de internação 14 x 9 e alta 12 x 8 anHg.

O rresrropaciente lIl. Nesta internação a PA inicial Ec:"
de 15 x 7 e alta 11 x 8 anHg.

Al=lisrro há 10 anos. Olcera flebopãtica. Sorrente =-
cordou emparticipar em 1 período. PAde internação 13 x
8 e alta 11 x 6 anHg.

AlCXlOlisrrohá 15 anos. Figado palpável a 2 em do rol, ~-:
dolor e irregular. BSP2%.Tempode protrobina 100 %. Ex
creção urinária de d-xilose 3,43 g/5 h. PAde intemaçã;
13 x 9 e alta 11 x 6 anHg.

AlCXlOlisrrohá 30 anos. J):)r epigãstrica tipo cólica =
faixa. Raio X simples de abdorrenormal. Excreção ~~-:-
ria de d-xilose 3,86 g/5h. Figado palpável a 2 em RCD ,
endurecido. Cintilografia hepática =npativel a:m a =-
malidade. PAde internação 13 x 9 e alta 10 x 6 OI1Rg.

AlCXlOlisrrohá 20 anos. Epiléptico, faz uso de epeH~. -,-c::
gado palpável a 3 em do RCD, dolorido e liso. Tempo :Se
protrornbina de 100%e BSP0%. PA de internação 17 x _
e alta 12 x 8 anHg.

AlCXlOlisrrohá 30 anos. Figado palpável a 2 em do 1C, -
so e dolorido. PAde internação 14 x 10 e alta 10 x
anHg.

AlCXlOlisrrohá 15 anos. Figado palpável a 3 em do g:::, -.
so e dolorido. Tempode protrornbina 80%.Não parli_-?X-
do último período do experilrento por apresentar p!'-=-=-
nia. PAde internação 16 x 10 e alta 10 x 6 cmHg.
AlCXlOlismohá 30 anos. Figado palpável a 5 em 1C. :::c=--
rido e irregular. BSP8%.Tempode protrobina de g.. ?J..
de internação 14 x 10 e alta 10 x 6 anHg.
Alooolisrro há 15 anos. Figado palpável a 5 = ?..!.. -,-
e dolorido. BSP0%. Tempode protrombina de 85~.:e=--=
participar do último período do experilrento. P2:::.~~=
nação 15 x 12 e alta 11 x 7 anHg. -
AlCXlOlismohá 20 anos. Pitiríase versicolor. ?::::;;-"êc -a'-
pável há 5 ou do RCD, dolorido e liso. Tempo~- : __ ':z:.-
bina de 100%.BSPde 0%. Excreção urinária de :i-:c:::se -
3,75 g/5 h. PAde internação 18 x 11 e alta :: :.: :: ~.
Alooolisrro há 40 anos. Figado palpável a 4 c:: :c:::. ~
e dolorido. BSPde 4%. Excreção urinária de :::-:c:::se de
2,36 g/5h. PAde internação 12 x 9 e alta L x • :=8;.

----------------,--------,--------



TABELA7.

2II2

CXlNTINUAÇÃO•

2II3

2II4

2II5

2II6

2II7

2II8

2II9

088536

096272

082220

091531

091096

090639

069513

094550

21IlO 079748

Alcoolismo há 20 anos. Polineuropatia periférica. Fígado
palpável a 3 an do OCO. Liso e dolorido. Tenpode protran
bina de 100%.BSP12%.PAde internação 16 x 11 e alta-
12 x 8 crnHg.

Alcoolismo há 10 anos. Nãoparticipou do Últim::>periodo
do experinento por apresentar pneumonia. PAde interna-
ção 12 x 8 e de alta 9 x 6 crnHg.
O rresmopaciente 214. D.lrante o últilro periodo desta in-
ternação houve perda de diurese, não sendo considerado o
balanço nitrogenado. PAde internação 12 x 8 e alta 11 x
8 crnHg.

Alcoolismo há 12 anos. Diarréia = 4 evaOlaçôes por diq,
fezes amolecidas, semgordura. Excreção urinária de d-
xilose 3,51 g/5h. Fígado palpável a 2 an do RCD,dolori-
do e liso. Tenpode protranbina de 86%.BSP0%.PAde in
ternação 19 x 9 e de alta 10 x 8 cmHg. -

Alcoolisrro há 15 anos. Fígado palpável a 5 an do OCO. -
Liso e indolor. BSP22%.Excreção urinária de d-xilose -
3,60 g/5h. PAde internação 16 x 10 e alta 11 x 8 crrHg.
AlcooliSIro há 9 anos. Pelagroso. PAde internação 12 x 6
e alta 10 x 5 crnHg.

Alcoolismo há 10 anos. Pelagroso. Fígado palpável a 6 =
do OCO. Liso e dolorido. Tempode protranbina de 50%.
BSP50%.PAde internação 18 x 10 e alta 10 x 7 crnHg.
Alcoolismo há 10 anos. GiardÍase. Excreção urinária de
d-xilose de 5,45 g/5h. Fígado palpável a 4 an do OCO. Li
so e dolorido. Tenpode protranbina de 100%.BSP0%. PA
de internação 14 x 9 e alta 11 x 7 crnHg.
AlcooliSIro há 20 anos. Polineuropatia periférica. Fígado
palpável a 2 ap. do OCO. Liso e dolorido. Tempode pro-
tranbina 100%.BSP30%.PAde internação 16 x 10 e alta
13 x 9 crnHg•
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TABELA 12. Peso corpóreo, diurese e excreção urinária de c:reatininados pa-
cientes que participaram da fase 1; grup.:>It•

Paciente Dia do experine1to

4 5 76

1 P li 65,4 65,1 65,3 64,8 65,2 0,2
D § 2160 2980 2480 3040 2665 420
C 11 1,35 1,51 1,36 1,37 1,40 0,08

2 P 56,6 56,4 56,8 56,6 56,5 0,1
D 2150 2250 2420 2490 2325 157
C 0,93 1,21 1,00 0,98 1,03 0,12

3 P 59,1 60,4 60,7 60,1 60.,1 0,7
D 1010 1290 2420 913 1408 693
C 0,70 0,63 1,58 0,89 0,95 0,43

4 P 43,3 43,4 42,3 44,3 43,3 0,8
D 1116 1080 1050 1073 1080 27
C 0,55 0,54 0,58 0,70 0,59 0,07

50

5 P 63,7 63,3 64,1 62,7 63,5 0,7
D 2515 3180 2000 3340 2759 619
C 0,87 1,29 0,89 1,00 1,01 0,19

6 P 48,2 47,6 47,3 47,7 47,7 0,4
D 3165 3325 3910 2950 3338 411
C 0,77 0,75 0,76 0,77 0,76 0,01

7 P 63,8 63,6 63,8 64,0 63,6 0,3
D 2910 3220 2560 2607 2824 306
C 1,04 0,98 0,92 1,00 0,98 0,05-----------

* D=tenninação do nitrogênio endÕgeno.
t Pacientes que receberam dieta entera1 quimicamente definida.
li Peso corpóreo em kg.
§ Diurese de 24 h em rol.
11 Excreção urinária de creatinina em g/d.



TABEIA13. Peso oorpóreo, diurese e excreção urinária de creatinina dos pa-
cientes que participaram da * tfas~.l:--L.9=-EQ I:L.:.____

Paciente ______ J2!~ªQ_~~r~to _____ M.3dia ~svio
padrão

4 5 6 7 ----
I P li 54,6 54,2 54,3 54,3 54,4 0,2
D § 1400 1850 1700 1820 1693 205
C li 0,76 1,00 0,86 0,81 0,86 0,10

2 P 59,0 59,4 59,7 59,7 59,4 0,3
D 1760 1660 1390 1560 1593 158
C 0,74 1,20 1,02 0,92 0,97 0,19

3 P 58,5 57,7 57,3 57,4 57,7 0,5
D 1700 1170 1130 1560 1390 283
C 1,76 0,54 0,53 1,96 1,20 0,77

4 P 52,0 52,3 52,9 53,1 52,6 0,5
D 1200 1150 860 1460 1168 246
C 0,74 1,27 0,72 1,29 1,01 0,32

5 P 65,3 66,9 66,7 66,S 66,3 0,7
D 1570 1920 2500 2830 2205 566
C 1,49 1,78 1,79 1,57 1,66 0,15

6 P 67,8 68,1 68,1 67,7 67,9 0,2 51
D 2195 1750 2400 2250 2149 280
C 0,97 1,28 1,18 1,14 1,14 0,13

7 P 54,7 54,9 54,5 54,3 54,6 0,2
D 2260 2380 2270 3220 2533 462
C 1,20 1,04 0,96 1,11 1,08 0,10

8p 65,8 65,9 65,9 65,8 65,8 0,1
D 2480 2680 3430 2150 2685 543
C 1,55 1,88 1,45 1,14 1,50 0,30
----- ------------

* Detenninação do nitrogênio endÕgeno.
t Pacientes que reCEberamdieta regional.
Ó Peso corpóreo em kg.
§ Diurese de 24 h emrol.
li Excreção urinária de creatinina em g/d.



TABELA 14. Peso corpóreo, excreção urinária de creatinina e de uréia nos
quatro últirros dias de cada período dos pacientes que parti-

____ .ciparamda fase 2 *, grupo rt.
Paciente Peso Excreção ur4:!ária, . _

Creatinina Uréia
kg gld g/d

________________ P§r!ogo_I _

1 74,5 ± 0,3 li 1,86 ± 0,41 5,96 ± 0,92
2 56,7 ± 0,2 0,66 ± 0,03 1,01 ± 0,21
3 53,6 ± 0,3 0,97 ± 0,12 0,76 ± 0,09
4 64,4 ± 0,3 1,42 ± 0,08 1,46 ± 0,22
5 55,8 ± 0,3 0,64 ± 0,10 0,60 ± 0,11
6 55,2 ± 0,4 1,03 ± 0,09 1,51 ± 0,69
7 52,4 ± 0,4 0,81 ± 0,17 0,67 ± 0,13
8 46,9 ± 0,6 0,93 ± 0,05 2,34 ± 0,67
9 68,7 ± 0,5 0,83 ± 0,16 1,42 ± 0,11

Período U------ --- -- --- --- - - ---- ----- - - --- --- ---
I
2 57,2 ± 0,3 0,73 ± 0,04 0,85 ± 0,24
3 53,3 ± 0,3 1,08 ± 0,06 0,69 ± 0,08
4 62,9 ± 0,1 1,45 ± 0,02 1,08 ± 0,25
5 53,8 ± 0,3 0,72 ± 0,09 1,23 ± 0,33
6 55,5 ± 0,3 0,99 ± 0,20 1,54 ± 0,37 527 54,8 ± 0,3 0,82 ± 0,06 0,51 ± 0,10
8 47,2 ± 0,3 0,90 ± 0,11 1,37 ± 0,27
9

Período lU---------------------------------------
1
2 57.0 ± 0,6 0,63 ± 0,03 1,30 ± 0,12
3 53,2 ± 0,1 1,22 ± 0,09 1,34 ± 0,21
4 63,2 ± 0,2 1,35 ± 0,06 2,05 ± 0,29
5 54,9 ± 0,5 0,86 ± 0,15 1,24 ± 0,47
6
7 55,2 ± 0,3 0,87 ± 0,06 0,66 ± 0,16
8 49,3 ± 0,5 0,91 ± 0,07 1,16 ± 0,19
9 68,9 ± 0,3 1,16 ± 0,35 2,89 ± 0,95
---
* Determinação das necessidades protéicas mínimas.
t Pacientes que receberam dieta enteral quimicarrente definida.
li r.€dia e desvio padrão.



TABELA 15. Peso =rpÓreo, excreção urinária de creatinina e de uréia nos
quatro últimos dias de cada ]:erIododos pacientes que parti -
ciparam da fase 2~~po rI t. ____

Paciente Peso ~cr~2_~in~ia
Creatinina Uréia

fz /d __ IJ.{d

- - - - - - - - .•. - _P~rf~o_I __ ------- ------

1 47,5 ± 0,40 0,72 ± 0,16 1,81 ± 0,69
2 48,9 ± 0,1 0,69 ± 0,02 0,87 ± 0,16
3
4 62,8 ± 0,5 1,36 ± 0,07 3,32 ± 0,51
5 61,6 ± 0,2 1,12 ± 0,02 1,93 ± 0.41
6 51,1 ± 0,4 0,93 ± 0,03 0,45 ± 0,07
7 50,7 ± 0,1 1,01 ± 0,04 1,58 ± 0,39
8 61,6 ± 1,5 0,73 ± 0,05 2,19 ± 0,46
9 49,2 ± 0,1 0,92 ± 0,07 1,84 ± 0,22
10 52,6 ± 0,1 0,96 ± 0,34 2,44 ± 1,08

----------

- - - - ------- - - - - _P~rfo2o_I1 ------- -------

1 47,2 ± 0,1 0,66 ± 0,11 1,65 ± 0,06
2 49,0 ± 0,6 0,81 ± 0,07 1,14 ± 0,10
3 47,9 ± 0,8. 0,89 ± 0,17 4,01 ± 0,88
4 62,5 ± 0,2 1,40 ± 0,22 2,66 ± 0,49
5 62,4 ± 0,1 1,31 ± 0,03 3,24 ± 0,33
6 51,3 ± 0,6 0,81 ± 0,08 0,85 ± 0,63
7 50,9 ± 0,3 1,07 ± 0,24 1,01 ± 0,12 53
8 60,8 ± 0,7 0,72 ± 0,21 2,57 ± 1,29
9
10

--------------

- - - - - - - - - - - - - _P~r!~o_I!I_ - - - - - ------
1 46,9 ± 0,1 0,68 ± 0,05 2,03 ± 0,32
2 49,5 ± 0,4 0,86 ± 0,16 1,28 ± 0,59
3 48,7 ± 0,7 0,95 ± 0,12 3,60 ± 0,44
4
5 62,1 ± 0,3 1,28 ± 0,09 2,70 ± 0,61
6 51,3 ± 0,4 0,91 ± 0,08 0,73 ± 0,15
7 50,9 ± 0,2 1,04 ± 0,10 0,79 ± 0,08
8 64,4 ± 1,0 0,75 ± 0,08 2,98 ± 0,15
9 49,9 ± 0,2 1,01 ± 0,04 3,34 ± 0,38
10 52,9 ± 0,7 0,84 ± 0,14 2,21 ± 0,54

------------
* Determinação das necessidades protéicas mínimas.
t Pacientes que receberam dieta regional.
6 Média e desvio padrão.
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FIGURA3. Correlação entre excreçao urinária de uréia e nitrogênio.

Reta de regressão: y = 0,452 x + 1,031 ( n= 214; 4 = 0,7448; p < 0,0005;.
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ram da fase 1, determinação do nitrogênio endógeno.
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TI\BELA16. Excreção urinária de uréia*dos pacientes que participaram da
fase 1, detenninação do nitrogênio endÓgeno.

Paciente Dia do experimento-
1 2 3 4 5 6 7------

Grupo I t
------------- ---------- ---_._------
1 4,456 4,162 4,387 2,628 2,816 3,244 3,.073
2 1,648 0,725 0,751 0,585 0,652 0,608 0,522
3 2,904 2,354 1,475 1,104 1,144 2,646 1,224
4 2,137 1,986 2,030 2,030 2,266 2,010
5 2,846 1,502 1,111 0,609 0,535 0,718 0,753
6 2,013 1,978 1,803 1,564 1,549
7 2,529 1,500 1,528 1,991 0,704 0,577 0,632
M§dia 2,877 2,056 1,888 1,536 1,349 1,658 1,369
dp§ 1,016 1,074 1,187 0,782 0,843 1,082 0,998

Grup:lII ô
-------------------------- -----------
1 1,527 1,117 0,792 1,484 1,068 1,157 0,781
2 5,180 1,319 2,934 1,747 1,124 0,804 iJ

/1

3 11,192 6,128 3,454 4,529 1,883 .".1,939 6,148
4 2,340 1,089 1,510 1,874 0,991 1,910
5 2,213 5,479 0,797 0,880 3,580 0,593 566 8,053 1,872 1,659 1,486 1,672 1,426 0,984
7 6,474 4,740 1,945 1,809 1,208 " 1,312 1,482
8 8,401 5,111 4,331 3,709 3,484 2,831 1,698
Média 7,129 3,988 2,509 2,215 1,727 1,788 1,179
dp 3,563 1,895 1,709 1,274 0,807 0,944 0,513

----
Grup:lI + Grup:lII

------------------------- ------------

Média 5,003a. 2,873Ú 2,219c 1,898d 1,551e 1,7316 1,615g
dp 3,336 1,707 1,472 1,094 0,818 0,973 1,488
-------------------------------------

a. > b, c, d, e, 6, 9 ( P < 0,01).
b> d, e, 9 ( p < 0,01); b> 6 ( p < 0,02);

b> c ( p < 0,05).
c> e, 6 ( p < 0,05);c ~ d, g.
d ~ e, 6, g.6 ~ 9

* g/d.
Pacientes que receberam dieta entera1 quimicamente definida.
Pacientes que receberam dieta regional.
Desvio padrão.

t
Ó

§



1 4,65 42,05 9,98
2 5,62 26,35 11,32
3 9,37 32,29 10,90
4 5,87 49,41 36,19
5 6,35 36,88 19,31
6 4,82 30,82 22,75
7 3,62 16,36 9,72

t€dia 5,76 33,60 17,17
dpli 1,83 10,72 9,82

----
Grupo II t

TABELA17. Nitrogênio endógeno urinário e fecal, fase 1.
--------

Paciente Nitrogênio

Ingericb Endógeno

urinário fecal

Grupo I *
--------------------------------------

--------------------------------------
1 2,94 10,12 11,59 5
2 4,71 18,34 10,64
3 2,43 18,88 7,62
4 3,42 38,81 33,57
5 3,47 29,85 12,06
6 5,30 26,50 23,08
7 4,58 24,35 18,08
8 5,16 29,32 16,29

t€dia 4,00 24,52 16,62
dp 1,08 8,76 8,40

---------
Grupo I + Grupo II

t€dia
dp

4,82
1,68

28,76
10,47

16,87
8,76

---------------_._---------------
* Pacientes que receberam dieta enteral quimicamente definida.

Pacientes que receberam dieta regional.
Desvio padrão.

t
li



TABELA 18. Balanço rretabóliconitrogenado, fase 2 •
paci Nitroqênio mg/~deJ2eM cOfLpõ!teo/dl
ente ;J;ngerido Urinário Fecal Bal~

GI * GH t GI GH GI GH GI GII
----

Período I--------------------------------------
1 34,59 35,81 21,92 27,91 13,96 20,01 - 1,29 -12,11
2 28,14 28,64 23,56 27,91 13,88 31,30 - 8,30 -28,81
3 33,60 18,44 15,82 - 0,66
4 21,91 29,46 32,32 46,14 15,07 28,34 -25,48 -46,03
5 28,85 45,86 18,90 37,10 22,75 30,20 -12,80 -21,43
6 27,35 41,12 34,87 20,81 26,26 48,66 -33,78 -28,35
7 29,87 38,93 28,23 34,79 11,44 32,78 - 9,80 -28,64
8 29,31 26,37 49,66 38,22 17,01 29,61 -37,36 -41,46
9 31,19 38,15 22,79 31,23 9,03 35,06 - 0,63 -28,14
10 44,21 38,75 13,60 - 8,14
Média 29,42 36,51 27,87 33,46 16,02 30,06§ -14,46 -27,01
dp ô 3,71 7,00 9,96 7,71 5,43 9,70 14,30 12,19

------""""-------
Período H---------- ----------------------------

1 41,35 29,30 34,74 -23,18
2 40,70 40,78 22,45 29,26 7,29 29,77 10,96 -18,25
3 41,02 55,87 27,00 57,19 22,50 38,39 - 8,48 -39,71
4 27,18 47,97 29,93 37,26 15,50 42,18 -18,25 -31,47
5 30,88 52,44 29,95 43,87 26,50 31,54 -25,57 -22,98 r:>
6 39,79 64,76 30,57 26,78 7,65 42,91 1,57 - 4,93
7 36,72 61,39 24,52 30,51 16,84 25,99 - 4,64 4,89
8 38,72 41,53 37,58 33,06 10,74 25,96 - 9,60 -17,49
9
10
Média 36,43 50,76II 28,86 35,87 15,29 33,94§ - 7,72 -19,14
dp 5,36 9,40 4,91 10,14 7,34 6,75 12,10 14,09

-------
Período IH---------- ----------------------------

1 53,28 32,93 33,42 -13,06
2 58,87 48,52 19,21 30,83 4,65 53,43 35,01 -35,74
3 60,40 68,35 22,60 54,23 7,23 21,99 30,57 - 7,87
4 46,85 32,21 24,65 -10,01
5 35,73 75,63 32,35 41,03 7,52 23,54 - 4,14 11,06
6 84,34 24,24 48,17 11,94
7 55,99 80,00 29,47 27,84 8,87 28,92 17,65 23,24
8 53,76 49,70 36,40 46,25 25,99 40,12 - 8,63 -36,67
9 60,11 55,09 36,99 49,98 8,30 46,88 14,82 41,77
10 85,98 35,57 56,65 - 6,24
Média 53,10 66,77 29,89 38,10 12,46 39,24§ 10,75 -10,57
dp 8,99 15,32 6,73 10,37 8,89 12,88 18,59 23,55
* Pacientes que reCEberam dieta enteral quimicarrentedefinida ( gnIpO I).
t Pacientes que reCEberam dieta regional ( gnIpO H).Desvio padfao.
§ p < 0,01 ;II P < 0,05.



TABEIA 19. Nitrogênio absorvido, fecal, digestibilidade verdadeira e valor
biolÓgico das dietas utilizadas na fase 2 *.

Paci Nitrogênio Digestibili Valor biologico
ente absorvido fecal dade verda=

( %) ( %) deira
GI t GIl " Gl GIl Gl GIl Gl GIl

Per odo I--------"'"------------------------------
1 60 44 40 56 1,08 0,91 1,18 1,03
2 54 - 9 46 109 1,14 0,50 1,16 1,18
3 53 47 1,03 1,30
4 31 1 69 99 1,08 0,58 0,85 -0,02
5 21 34 79 66 0,80 0,71 1,43 1,85
6 4 -18 96 118 0,63 0,23 0,66 1,85
7 62 16 38 84 1,18 0,59 1,02 0,74
8 42 -12 58 112 1,00 0,52 0,28 0,31
9 71 8 29 92 1,25 0,52 1,15 0,88
10 69 31 1,07 0,79
f.Êdia 44 14I! 56 85I! 1,02 0,63 1,00I! 0,83
dp§ 22 29 22 29 0,19 O~~ __ QL35__ ~53

Período II------------------------------------------
1 16 84 0,57 0,96
2 82 27 18 73 1,24 0,68 1,13 0,98
3 45 31 55 69 0,86 0,61 1,05 0,17
4 43 12 57 88 1,05 0,47 0,96 0,62
5 14 40 86 60 0,69 0,72 0,94 0,60
6 81 34 19 66 1,23 0,60 0,96 1,05
7 54 58 46 42 1,00 0,85 1,12 0,97 598 72 38 28 62 1,16 0,78 0,80 0,87
9
10 32I! 68I! 0,66I!f.Êdia 56 44 1,03 0,99 0,78
dE 25 14 25 14 0,20 0,12__ QJ:l 0,30

Período III--------------------------------------
1 37 63 0,69 0,89
2 92 -10 8 110 1,21 0,25 1,13 0,83
3 88 68 12 32 1,16 0,93 1,09 0,60
4 47 53 0,83 0,91
5 79 69 21 31 1,26 0,91 0,92 0,82
6 43 57 0,63 1,09
7 84 64 16 36 1,14 0,85 0,99 1,01
8 52 19 48 81 0,83 0,53 0,83 0,34
9 86 15 14 85 1,14 0,46 0,88 0,15
10 34 66 0,54 0,85
f.Êdia 76 38~ 24 624> 1,08 0,64<P 0,96 0,73dp 18 27 18 27 0,18 0,23 0,11 0,31
* Determinaçao das necessidades protéiCas minimas.
t Pacientes que receberam dieta entera1 quimicamente definida (grupo I).
" Pacientes que receberam dieta regional ( grupo lI)."
§ Desvio padrão.
11 p < 0,05.
4> P < 0,01.



TABElA 20. Parâmetros relacionados com a determinação das necessidades
protéicas mínimas.

Parâmetro Grupo I Grupo II

( mg/kg de pe~o Qo~ô~eo/d)
Necessidades protéicas mínimas - PRm 42,64 75,34

Desvio padrão - PRdp 11,27 12,71

Limite de tolerância a 97,5% - PR a 64,16 118,50

Cbeficiente de correlação - ~ 0,7929 0,7274
0,001 0,001p menor que

Cbeficiente de utilização protéica líquida - NPU 1,22 0,79

- *Petas de regressao Grupo I - Y = 1,2205 x - 52,0431
Grupo 11- Y = 0,7882 x - 59,3843

• *CUrvas de tolerancia a 97,5%

Grupo I - 1= 1,2205x - 52,0431 - 0,4257.( 3161,8113 + (x - 38,7622)2)0,5

Grupo 11 - 1 = 0,7882x - 59,3843 - 0,3133. ( 7281,5488 + ( x - 51,3665)2)0,5

* x = ingestão nitrogenada (mg/kg de peM QoItpôMo/d).

y = balanço nitrogenado ( mg/kg de puo QoItpô~eold).
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FIGURA5. Correlação entre ingestão e balanço nitrogenado usando a dieta
enteral quimicamente definida para determinação das necessida-
des protéicas. '

PRm~ necessidades protéicas núnimas ( mg/Ilg/d) = 42,64.
PRa = necessidades ao nivel de 97,5% ( mg/Ilg/d) = 64,16.
Equação da reta: y = 1,2205 x - 52,0431 ( 4 = 0,7929, P < 0,001).9 = curva de tolerância ao nivel de 97,5%.

40

Balanço
nitrogenado

mg/Ilg/d

-45

-90

I
I

o
oi
/
/
/
/
/

o

o

o

o

/
/
/
I

/
9/
/
I
/
/

140

61



IV
PRa.j.//'40O~-----------------~~-----------~_·~~/

o /
Ingestoo nitrogenada

,/

// rng/kg/d
,/

/
/

FIGURA6. Co=elação entre ingestão e balanço nitrogenado usando a dieta
regional para determinação das neces3idades protéicas.

PRm= necessidades protéicas rninimas ( rng/kq/d) = 75,34.
PRa = necessidades ão nível de 97,5% ( rnR/kg/d) =118,50.
Equação da reta: y = 0,7882 x - 59,3843 ( ~ = 0,7274, P < 0,001).
\I = curva de tolerância ao nível de 97,5%.
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DISCUSSÃO

O estudo realizado, tanto na fase 1 corno na 2, não aI

terou significativamente o estado nutricional dos pacientes,

utilizando os critérios propostos.

No geral os valores individuais considerados foram

estatisticamente semelhantes na internação e na alta. Neste

sentido o sistema proposto para avaliar o comprometimento do

estado nutricional se mostrou adequado. Como era de se espe-

rar a relação uréiajcreatinina urinárias (RUC) foi sempresig

nificativamente inferior na alta. Este fato pode ser explic~

do porque na fase 1 os indivíduos receberam dietas aprotéicas

e na fase 2 as quantidades oferecidas de nitrogênio (proteí-

na) eram insuficientes para se obter resultados de balança

nitrogenado positivo. Como a excreção urinária de uréia re-

flete a ingestão protéica (Blackburn e colo 1977), a relação

uréiajcreatinina urinária consequentemente tornou-se inferi-

or na alta. Pode-se concluir que o tipo de metodologia empr~

gado, bem como a duração do estudo não comprometem o estado

nutricional dos indivíduos participantes. Esse fato é também

confirmado por uma série de trabalhos semelhantes encontra-

dos na literatura, embora não realizados em indivíduos alco-

ólatras (Smith, 1923; Deuel e colo 1928; Bricker e col.1945;

Hegsted, 1959; Young & Scrimshaw, 1968; Uauy e colo 1982 ;

Yánez e colo 1982).
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Os resultados de nossa investigação nos leva em pri-
meiro lugar a considerar aspec~os do estudo do nitrogênio e~

dógeno urinário ( NEU) e o fecal ( NEF). No que diz respeito ao

fato de se mnsiderar a diurese do sétimo dia para dosagem -

do nitrogênioendógenourinário,a figura 4, página 55 e a tabela 16, @

gina 56, mostram que a partir do 49 dia de estudo a excreçãourináriade

uréia foi mantida estável, refletindo uma excreçao constante

de nitrogênio ( Joint FAO/WHO, 1973). A diurese do 79 dia mos

trou-se adequada para medir a excreção de nitrogênio e cons!

derá-lo como nitrogênio endógeno urinário. Tanto cs pacientes

do grupo I, que receberam dieta enteral quimicamente defini-

da (DE), caro os que receberam dieta regional, grupo 11, am-

bas aprotéicas, apresentaram valores de NEU e NEF estatisti-

carrenteserrelhantes( tabela 17, página 57). Devido a este achado e mn-

siderandoque tanto uma dieta como a outra continham quantida-

des desprezíveis de nitrogênio, e portanto não deveriam alte

rar a excreção endógena de nitrogênio ( Rand e colo 1976), -

foi calculadornnamédia de todos os indivíduos, grupo I e 11. Es

~e valor foi considerado o nitrogênio endógeno urinário e o

fecal nestes indivíduos alcoólatras. O fato destes resulta-

dos terem sido semelhantes veio indiretamente apontar que

tanto a dieta do grupo I como a do grupo 11 eram técnica e

praticamente aprotéicas e que portanto o objetivo inicial

foi alcançado: manter-se indivíduos em uma dieta aprotéica,

fornecendo quantidades adequadas de calorias e através
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dos resultados de excreçao nitrogenada calcular as suas nece~

sidades protéicas. O valor do nitrogênio endógeno urinário

dos pacientes alcoólatras estudados é discretamente inferior

ao de individuas citados na literatura (tabela 21, página76).

Com relação ao nitrogênio endógeno fecal, este foi visivel-

mente superior aos dados de literatura (tabela 21, página 76)

obtidos em individuas normais. Apesar da maioria dos pacien-

tes estudados apresentarem resultados do teste da d-xilose

considerados normais, poderiamos pensar que estes individuas

alcoólatras crônicos apresentariam alguma alteração do tubo

digestivo, também crônica e que poderia explicar urna maior

perda fecal de nitrogênio. Esta lesão poderia ser devido a

uma açao direta ou indireta ao álcool sobre o epitélio in-

testinal e se caracterizaria por urna maior descamação e/ou e

xudação da parede intestinal associada a urna menor absorção

do próprio nitrogênio endógeno liberado na luz intestinal (

Vannucchi & Campana, 1974; Kryszewski & Kilkowska, 1978; Green

& Tall, 1979). Os nossos dados de aumento do nitrogênio end2

geno fecal são, entretanto, semelhantes aos obtidos no Chile

(Uauy e cal. 1982) em individuos jovens de nivel sócio econô

mico baixo, aparentemente eutróficos. Estes autores discutem

que isto poderia ser também devido a alta infestação vermi

nótica e conteúdo elevado de fibras na dieta. A razão dos

valores de nitrogénio endógeno urinário serem inferiores aos

valores de literatura poderia ser explicada por urna tentati-
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va do organismo compensar a maior perda intestinal. Gopalan

& RAO, 1966, aventam também a hipótese de que indivIduos com

algums grau de comprometimento do estado nutricional teriam

uma quantidade menor de nitrogênio lábil disponIvel, e pori~

to perderiam menos via urinária. As tabelas l2e 13, nas pág!

nas 50 e 51, mostram que nos 4 últimos dias de estudo da fa-

se 1, como nos dias de balanço nitrogenado da fase 2, houve

manutenção de diurese e da excreção urinária de creatinina.

Estes dados ao lado de um Indice creatininajaltura semelhan-

tes na internação e alta, nos permite afirmar que a massa cor

pórea magra foi mantida constante durante o experimento (Bis

train e colo 1975; Angeleli, 1982; Baker e col, 1982). ~ en-

tretanto importante ressaltar que estando o nitrogênio fecal

mais alto e o urinário mais baixo que em individuos normais,

a perda endógena total que encontramos em nossos pacientes

alcoólatras crônicos e semelhante a de individuos normais (t~

bela 21, página 76).

Na segunda fase da presente investigação foram utili

zados perIodos de balanços metabólicos nitrogenados, com nI-

veis de ingestão variáveis de nitrogênio (protéina) e inferi

ores as recomendações, como é preconizado pela Organização

Mundial de Saúde (Joint FAOjWHO, 1973). Wallace em 1959 cha-

ma a atenção para o fato de que quanto maior for a quantida-

de de nitrogênio inferido maior será a perda e portanto maio

resserao os erros de balanço. PerIdos de estudo, como o que

realizamos, com 3 dias de adaptação a uma dieta e 4 dias de
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coleta de material tem sido utilizados por diferentes auto-

res e considerados adequado para este tipo de pe~sa (Hegsted,

e colo 1946; Hegsted, 1957; Randall e colo 1982). Hegsted,

realça que em estudos de longa duração a ocorrência de erros

ocasionais e consistentes podem se acumular tornando difícil

a interpretação dos resultados obtidos.

A análise conjunta dos resultados obtidos nas fases

1 e 2 mostram dados que podem ser considerados interessantes

e obtidos em pacientes alcoólatras crônicos. Com relação ao

nitrogênio endógeno total determinado na fase 1, ou sejaas~

matória do nitrogênio endógeno urinário (média de 28,76 mg/

kg de peso corpóreo/d), com o fecal (média de 16,87 mg/kg de

peso corpóreo/d, mais 5 mg/kg de peso corpóreo/d (valor de li

teratura para as perdas obrigatórias de nitrogênio pela pele, 67

anexos, etc.; Consolazio e colo 1963; Callowaye colo 1971),

obteríamos a quantidade média de 50,63 mg de nitrogêniojkgde

peso corpóreo/d para estes indivíduos alcoólatras crônicos.

Urna outra maneira por nós utilizada para se obter o

nitrogênio endógeno total é a utilização das retas de regre~

sao propostas por Rand e colo (1977), determinadas através

dos resultados do balanço metabólico nitrogenado na fase 2da

presente investigação dos alcoólatras, recebendo níveis va-

riados de nitrogênio da dieta (tabela 20, página 60). Nesta

situação calcula-se por extrapolação, o valor de nitrogênio

endógeno total tomando o valor de ingestão pr9téica corno sen



do O (zero). t interessante que por estes cálculos obtivemos

para o grupo I o valor de 52,04 mg de nitrogênio/kg de peso

corpóreo/d e para o grupo 11 o valor de 59,38 mg de nitrogê-

nio/kg de peso corpóreo/d (figuras 5 e 6, páginas 61e 62). t
de se ressaltar que estes valores assim determinados são mui

to próximos ao valor determinado na fase 1, ou seja, 50,63

mg de nitrogênio/kg de peso corpóreo/do Estes estão também

muito próximos de valores citados na literatura e obtidos em

adultos eutróficos e jovens, que é de 54 mg de nitrogênio/kg

de peso corpóreo/do Nesta situação podemos pensar que as ne-

cessidades de nitrogênio para suprir as perdas endógenas e o

brigatórias totais é semelhante, pelo menos nestes alcoóla

tras estudados, aos valores citados na literatura para indi-

víduos normais (Joint FAO/WHO, 1973). Saliente-se, no en-
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tretanto e mais uma vez, que a perda urinária dos nossos al-

coólatras é menor que os dados de literatura e o inverso com

a perda fecal. t preciso também salientar que estes resulta-

dos representam a quantidade de nitrogênio necessário para

repor as perdas obrigatórias e não levam em consideração pro

blemas de digestão, absorção ou utilização das proteínas dos

alimentos. Como veremos em mais detalhes posteriormente, um

acréscimo de 30 ou até 50% é considerado por diferentes auto

res para compensar este mecanismo. Também é importante sa-

lientar a grande importância do valor nutritivo da proteína

da dieta e que nao e possível ser avaliado por este método do

nitrogênio endógeno.



Também os resultados da fase 2 de balanços nitrogen~

dos nao deixam de ser menos interessantes. Nesta nova situa-

çao foram determinadas as necessidades proteícas mínimas (

PRm) para se obter balanço nitrogenado equilibrado, seu des-

vio padrão (PRdp) e o valor ao nível de 97,5% de intervalo

de tolerância (PR97,5)' que estão representados na tabela 20

página 60. Eles passam a ter influéncia decisiva no resulta-

do, não só para explicar as necessidades próprias de um indi

víduo, mas também para salientar os fatores dependentes da

dieta, como por exemplo a sua digestibilidade e coeficiente

de utilização protéica (NPU). Comparando-se os valores obti-

dos nos 2 grupos de nossos pacientes verificamos que os nos-

sos valores são em geral inferiores à maioria dos encontra-

dos em adultos eutróficos (tabela 22, página 77) recebendo d,!.

ferentes dietas. Isto é particularmente verdadeiro quando se

considera os resultados obtidos com a dieta enteral quimica-

mente definida. O fato de se encontrar nos alcoólatras uma

maior eficiência de utilização nitrogenada poderia ser expli

cado em analogia ao que se encontra em estudos de balanço ni

trogenado realizados em animais desnutridos. Tem-se demons-

trado tanto em ratos como em caes que a retenção nitrogenada
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é superior em animais desnutridos recebendo a mesma oferta

proteíca que animais normais (Allison & Anderson, 1945; Tom~

relli & Bernhart, 1947; Allison, 1955). Situação semelhante,

ocorre no tratamento e recuperação de crianças desnutridas ,

elas retêm mais nitrogênio quando comparadas a crianças eu-



tróficas ou já recuperadas nutricionalmente (James & Hay,

1968; Dutra de Oliveira, 1982). Pode-se sugerir que em indi~'

víduos desnutridos e o alcoólatra o é, o aproveitamentodep~

quenas quantidades de proteínas bem balanceadas teria uma e-

ficiência aumentada. Estes nossos dados sugerem que o alcoó-

latra, embora com uma desnutrição moderada teriam uma neces-

sidade aumentada de nitrogênio tissular e a quantidade de ni

trogênio absorvida de dietas contendo pouca proteína de bom

valor nutritivo, seria eficientemente aproveitada.

Por outro lado quando se faz a comparação entre as

dietas oferecidas aos individuos dos grupos I e II, durante

a fase 2, mostra-se que os valores de PRm (necessidades pr~

téicas mínimas para se obter balanço nitrogenado equilibrado),
+42,67 - 11,27 mg de nitrogênio/kg de pe-
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são respectivamente

so corpóreo/d para o grupo que recebeu dieta enteral quimic~

mente definida e 75,34 ± 12,71 mg de nitrogênio/kg de peso

corpóreo/d para o grupo que foi alimentado com a dieta re-

gional. Chama-se a atenção que o primeiro valor e aproximad~

mente metade dos obtidos para os pacientes que receberam a

dieta regional, e muito próximo ao nitrogênio endógeno total,

cerca de 50 mg/kg de peso corpóreo/do Tal fato somente é ex-

plicado e possível porque a digestibilidade verdadeira da di~

ta enteral foi em torno de 100%, estatisticamente superior a

da dieta regional. Não só isto, mas também o coeficiente de

utilização proteíca liquida (NPU) e a absorção da dieta ente



ral também foram estatisticamente superiores. Este desempe-

nho da dieta enteral, considerado excepcional, pode ser en-

tendido por não necessitar de digestão (que está prejudicada

em alcoólatras crônicos) o que não ocorreria com o uso da die

ta regional. O cálculo da digestibilidade verdadeira da die

ta enteral quimicamente definida, sempre em torno de 1 e o

seu coeficiente de utilização proteIca lIquida (NPU) de 1,22

confirma os dados obtidos, demonstrando o alto valor nutriti

vo da dieta enteral utilizada. O fato mostra também a impor-

tância do processo digestivo em aumentar as necessidades pr2

téicas. ~ de se salientar que os nossos estudos demonstraram

que os alcoólatras crônicos não apresentaram maiores proble-

mas de utilização de nitrogênio frente a soluções nutritivas

que dispensem digestão e que são bem equilibradas do ponto de 71

vista protéico. Esta capacidade de utilização é maior do que

uma dieta regional e este fato pode ser considerado como de

importância no tratamento e recuperação nutricional destes pa

cientes e naqueles que se demonstram alterações acentuadas no

tubo digestivo. ~ também importante salientar que o fato da

dieta enteral quimicamente definida utilizada ter valores de

digestibilidade verdadeira e coeficiente de utilização pro-

têica lIquida ao redor de 100% nos faz pensar que elas pode-

riam ser indicadas como padrão em estudos de avaliação da

qualidade proteIca de alimentos.

Precisa finalmente ser considerado que em crianças,~



dultos caucasianos e orientais a retenção nitrogenada ou o

equilíbrio nitrogenado não tem sido obtido pela oferta de uma

dieta com proteína de alto valor biológico, em quantidades ~

quivalentes e correspondentes aos valores do nitrogênio endó

geno total (Calloway & Margen, 1971; Young e colo 1973; Huang

e colo 1975). Faz-se necessário que uma quantidade adicional

de nitrogênio seja oferecida, entre outras cousas porque e-

xiste uma queda na eficiência de utilização protéica do ni-

trogênio da dieta (Young e colo 1973; Young e colo 1975). A-

credita-se que um acréscimo de cerca de 30% a quantidade do

nitrogênio endógeno seja suficiente para se equilibrar o ba-

lanço nitrogenado, com o uso de proteína de alto valor bioló

gico. Para alguns especialistas este acréscimo deve chegar a

50% (Calloway & Margen, 1971). ~ por isto que quando se de-

termina as necessidades proteícas por meio de balanço meta-

bólico nitrogenado tem-se uma medida mais direta da estimati

va das necessidades protelcas levando-se em consideraçãoova

lor nutritivo da proteína da dieta. Este método, permite ta~

bém que seja determinada a quantidade mínima de oferta de ni

trogênio bem como o nível que equivale a 97,5% de intervalo

de tolerância.

A partir destas especulações e dos dados obtidos na

presente investigação pode-se sugerir que as necessidades pr~

téicas dos alcoólatras que participaram deste estudo estari-

am em torno de 65 mg de nitrogênio (0,41 g de.proteína)jkgde
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peso corpóreo/d recebendo uma dieta enteral quimicamente de-

finida aonde não se necessida digestão e os aminoácidos es-

tão facilmente disponíveis. Este número é resultado das se-

guintes considerações: a partir do nitrogênio endógeno total

encontrado que foi cerca de 50 mg de nitrogênio/kg de peso

corpóreo/d acrescenta-se 30% deste valor, resultando 65 mg

Na segunda fase do presente estudo encontra-se também para a

dieta enteral quimicamente definida ao nível de 97,5% de to-

lerância o valor de 64,16 mg de nitrogênio/kg de peso corpó-

reo/d, reafirmando o resultado obtido pelo nitrogênio endóg~

no total acrescido de 30% como sugerem alguns autores (Cal-

loway & Margen, 1971; Scrimshaw, 1979). Por outro lado com o

uso de fontes protéicas aonde a proteína precisa ser diger!

da como a dieta regional, estas necessidades seriam superio-

res ao citado valor. Isto é comprovado na presente investig~

çao com os dados obtidos nos balanços nitrogenados.para di~

ta regional foi encontrado para as necessidades protéicas o

valor médio de 75,34 mg de nitrogênio/kg de peso corpóreo/d

e 118,50 mg de nitrogênio/kg de peso corpóreo/d ao nível de

97,5% de intervalo de tolerância, respectivamente 0,47 eO,74

g de proteína/kg de peso corpóreo/do

Por fim resta a comparação destes valores com os en-

contrados na literatura, especialmente com os obtidos na mes

ma região por Vannucchi e colo (1981), em trabalhadores vo-

lantes rurais, recebendo dieta ã base de arroz e feijão, em
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estudo realizado no mesmo local e em condições semelhantes a

este. Estes autores relatam que a" necessidade protéi-

ca mínima para se obter balanço nitrogenado equilibrado

destes trabalhadores, aparentemente eutróficos, é de em mé-

dia 102 mg de nitrogênio(0,64 g de proteina)jkg de peso cor-

póreo/d. Estes resultados são superiores ao do presente estu

do. Poderíamos explicá-los pela desnutrição moderada dos al-

coólatras como anteriormente discutido. Eles demonstram que

os pacientes alcoólatras crônicos tem uma alta capacidade de

utilização da proteína de uma dieta regional. Este fato é co!:;!

provado quando analisamos o resultado do valor biológico das

dietas (tabela 19, página 59) que é uma medida da quantidade de

nitrogênio que é retida em relação ao absorvido. Apesar de

que os valores médios de valor biológico terem sido constan- 74

temente inferiores para dieta regional em comparação aos da

dieta enteral quimicamente definida, esta diferença nao foi

estatisticamente significativa. Isto pode significar que a

proteína que foi efetivamente absorvida é eficazmente utili-

zada.

Quando se compara os resultados que obtivemos com o

de outras fontes de proteína, como por exemplo, o ovo e lei-

te, também em indivíduos eutróficos, aonde as necessidades

proteícas mínimas para se obter o balanço nitrogenado equil!

brado foram determinadas e estão em torno de 70 mg de nitro

gênio (0,44 g de proteína)/kg de peso corpóreo/d (Joint FAO/



WHO, 1973), verificamos que elas sao muito semelhantes.

Finalmente como podemos observar as necessidades en

rontradasna presente investigação para alcoólatras também va-

riou com a dieta. Com o uso de dieta enteral quimicamente de

finida as necessidades foram mais baixas do que a de indiví-

duos eutróficos recebendo proteína proveniente do ovo e lei-

te, consideradas de alto valor biológico. Quando se determi-

nou as necessidades protéicas com o uso da dieta regionale~

contramos valores também mais baixos que os encontrados por

Vannucchi e colo (1981). Estes fatos podem ser explicados p~

lo alto grau de utilização da dieta enteral quimicamente defi

nida (vide valores de absorção de nitrogênio, digestibilida-

de verdadeira e coeficinetes de utilização protéica líquida-

NPU) e pelo fato destes alcoólatras apresentarem comprometi- 75

mento do estado nutricional classificado como moderadoenes-

tas situações a retenção nitrogenada seria máxima.

A contribuição importante da presente investigação é

ter determinado as necessidades protéicas em indivíduos com

determinada patologia, como é o caso dos alcoólatras crôni-

cos, recebendo dieta regional conforme sugestão do "Programa

da Fome" patrocinado pela Universidade das Nações Unidas.

(Scrimshaw, 1979).



TABELI\. 21. Valores de literatura para o nitrogênio endÕgeno.

Indivíduos *Nitrogênio endÕgeno----------------------
Urinário Fecal

mg/flg de pua c.OILpôlLea/d

.--------------------------------------------------------------

Gopalan & Rao ( 1966) Desnutridos 37,1

Young & S=irnshaw ( 1968) Eutrofiws 36,6 ± 2,98 9,0 ± 1,06

Calloway & Margen ( 1971) Eutróficos 38 ± 7

Huange rol. ( 1972) Eutrofiws 35,5 ± 3,6 9,6 ± 1,3
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Scrirnshawe rol. ( 1972) Eutroficos 37,2 ± 5,5 8,8 ± 2,1

Joint FAO/WHO( 1973) Eutróficos 37 12

Uauye rol. ( 1982) Eutrofiros 35,8 16,1

Presente investigação Alcoólatras 28,8 ± 10,5 16,9 ± 8,8

* Média e desvio padrão.



Dieta Necessidades protéicas

TABEIA22. Valores de literatura para necessidades protéicas em individuos

eutrofioos.

PRn * PRa t

mg N/Qg de peóo eo~põ~eo/d

Huange =1. ( 1973) Ovo 73 94

Ovo 74
Leite 68

Ovo 89

Came bovina 83 96
Trigo 126 178

Soja, trigo e 137leite

Arroz e fei- 77.- 102Jao

Ovo 98 128
"Chilena" 125 160

----------------

Joint FAO/li'HO( 1973)

calloway ( 1975)

Younge =1. ( 1975)

C1lenge =1. ( 1978)

Vannucchi e colo ( 1981)

Yanez e col. ( 1982)

Presente investigação Dieta enteral
quimicamente 42,6 ± 11,3
definida

Dieta regional 75,3 ± 12,7

---

64,2

118,5

* Necessidades protéicas mínimas.
t Valor das necessidades protéicas ao nivel de 97,5'1>de intervalo Ce tole-

rância.



RESUMO E CONCLUSÕES

Estudos sobre as necessidades protéicas tem sidorea

lizados pela determinação das perdas endógenas obrigatórias

de nitrogênio encontrado na urina, fezes, pele, etc. quando a

dieta não contém proteína e por estudos de balanço nitrogen~

do. Esta última metodologia é influenciada por fatores como

dieta, digestão, absorção e depende também de patologia que

possam comprometer a utilização de nitrogênio. Estudos ares

peito do assunto tem sido intensa e extensivamente recomenda

dos e discutidos pela Organização Mundial da Saúde. A maiori

a deles foram realizados em indivíduos adultos normais nos

países mais desenvolvidos e seus resultados são, muitas ve-

zes, extrapolados para indivíduos vivendo em diferentes ambi 78

entes, portadores de diferentes patologias e recebendo as

mais variadas dietas.

Em nossa dissertação de mestrado, realizada em alco

ólatras crônicos demonstrou-se uma maior absorção e melhor

digestibilidade das fórmulas quimicamente definidas em rela-

çao a uma dieta regional. As dietas estudadas forneciam cer-

ca de 100 g de proteina/d e 52 kcal/kg de peso corpóreo/do O

trabalho não teve por finalidade determinar as necessidades

protéicas destes pacientes.

A presente investigação teve por objetivo determi

nar as necessidades protéicas de alcoólatrasocrônicos rece-



bendo uma dieta enteral quimicamente definida e uma dieta re

gional.

Foram estudados 34 individuos do sexo masculino,com

idade variando entre 20 e 65 anos (4l±11). Todos eram alcoó-

latras crônicos e ingeriam em torno de 1 litro de pinga/d há

pelo menos 5 anos. A ingestão calórica de vitaminas e de mi-

nerais foi oferecida a todos os pacientes em quantidades su-"

ficientes para cobrir suas necessidades diárias (Food and

Nutrition Board, 1980).

Os valores de nitrogênio endógeno urinário e fecal

encontrado nos pacientes recebendo dietas "aprotéicas", res-

pectivamente de 28,76 ± 10,47 e 16,87 ± 8,76 mg/kg de peso

corpóreo/d, foram semelhantes nos 2 grupos estudados (o gru-

po I recebeu uma dieta enteral quimicamente definida e o grE

po 11 a dieta regional). Considerando como 5 mg de nitrogên!

o/kg de peso corpóreo/d (Calloway e colo 1971) para as per-

das obrigatórias de nitrogênio por outras vias, o valor médi

o de nitrogênio endógeno total dos nossos pacientes está em

torno de 50 mg/kg de peso corpóreo/do Este valor corresponde,

então as necessidades protéicas destes alcoólatras para su-

prir as perdas endógenas totais obrigatórias. Considerando,

no entanto, o fato de que uma oferta de nitrogênio correspo~

dente ao nitrogênio endógeno total é incapaz de manter o ba-

lanço nitrogenado, um acréscimo de cerca de 30% é recomenda-

do e resulta um valor de 65 mg de nitrogênio/kg de peso cor-
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póreo/d como a quantidade de nitrogênio necessária para suprir

as necessidades desses indivíduos. g de se salientar que pa-

ra se determinar as necessidades protéicas através do nitro-

gênio endógeno total não é levado em consideração fatores c~

mo digestão, absorção ou utilização que podem variar em dife

rentes alimentos ou dietas e em patologias diversas.

No estudo de balanço nitrogenado aonde se determina

os valores das necessidades protéicas mínimas para se obter

o equilíbrio nitrogenado, levando-se em consideração a dieta,

bem como possíveis fatores que interferem na utilização da
+proteína, os valores que obtivemos foram de 42,6 - 11,3 e de

+75,3 - 12,7 mg de nitrogêniojkg de peso corpóreo/d, respecti

vamente para a dieta enteral quimicamente definida e para a

dieta regional. Sendo que ao nível de 97,5% de intervalo de

tolerância estes valores foram respectivamente de 64,2 e 118,5

mg de nitrogênio/kg de peso corpóreo/do O desempenho excep-

cional da dieta enteral, traduzido por um valor muito próxi-

mo ao do nitrogênio endógeno total pode ser explicado por

sua digestibilidade verdadeira e coeficinetes de utilização

protéica líquida (NPU) em torno de 100%, estatisticamente su

periores aos valores obtidos com a dieta regional. Por outro

lado, quando se considera a quantidade de nitrogênio retida

em relação ao absorvido, que é a medida do valor biológico da

dieta, observamos que ele foi estatisticamente semelhante nas

duas dietas. Este fato mostra que nos alcoólatras crônicos es
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tudados há uma utilização protéica semelhante ao nivel tis-

sular.

A análise de nossos resultados permitem as seguin-

tes conclusões:

1. As perdas endógenas de nitrogênio destes alcoóla

tras crônicos é cerca de 50 mg de nitrogênio (0,31 g de pro-

teinal/kg de peso corpóreo/do Os valores de necessidades pr~

téicas minimas para se obter equilibrio nitrogenado foram de

42,6 ± 11,3 e de 75,3 ± 12,7 mg de nitrogênio (0,27 ± 0,07 e
+de 0,47 - 0,08 g de proteinal/kg de peso corpóreo/d respect!

vamente para dieta enteral quimicamente definida e dieta re-

gional. Sendo que ao nivel de 97,5% de intervalo de tolerân-
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cia estes valores foram respectivamente de 64,2 e 118,5 mgde

nitrogênio(O,40 e de 0,74 g de proteinal/kg de peso corpóreo

/d.
2. As necessidades proteicas minimas determinadas

por meio de balanço metabólico nitrogenado e influenciadas

pelo fatores digestão, absorção e utilização foi encontrada,

ser neste grupo de alcoólatras crônicos, quase o dobro em

uma dieta regional quando se compara aos resultados obtidos

com dieta enteral quimicamente definida. A digestibilidade

verdadeira e o coeficientes de utilização protéica liquida

3. Considerando os dados obtidos quando se relacio-

(NPUl da dieta enteral está em torno de 100%, estatistica -

mente superior a da dieta regional.



nou a retenção nitrogenada com o nitrogênio absorvido (valor

biológico), não se demonstrou que os pacientes alcoólatras e~

tudados tinham necessariamente alterações na utilização de

nitrogênio. Não foram encontradas diferenças estatisticamen-

te significantes em relação ao valor biológico encontrado em

uma dieta ou outra, apesar de que os valores médios foram sem

pre superiores com o uso da dieta enteral quimicamente defi-

nida.

Os nossos alcoólatras crônicos mostraram aumento de

nitrogênio fecal (relacionado provavelmente e problemas de

digestão) e diminuição do nitrogênio urinário (relacionado

provavelmente à depleção protéica tecidual), sem comprometi-

mento da utilização de nitrogênio.

4. Comparados a dados da literatura, as necessida

des protéicas mínimas dos alcoólatras crônicos estudados a-

través da dieta enteral quimicamente definida são menores que

a de indivíduos jovens eutróficos recebendo uma dieta inclu-

indo o leite e o ovo (Joint FAO/WHO, 1973). Quando se utili-

za uma dieta regional as necessidades são maiores porém in-

feriores às encontradas em um grupo de trabalhadores volan-

tes rurais jovens, aparentemente eutróficos, recebendo uma

dieta também regional e em condições semelhantes à realizada

na presente investigação (Vannucchi e colo 1981).
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

protein requirements may be estimated by 1) the

amount of nitrogen lost through urine, faeces and skin of a

person consuming a diet providing little or no nitrogen, this

is measurement of the endogenous nitrogen; 2) direct

estimation of nitrogen requirement obtained by measureing

the lowest protein intake at whick nitrogen equilibrium can

be achieved. This methodology has been recognized by the

World Health Organization and has been carried out in healthy

persons. Their results have been made extensive to other

people, including sick individuaIs.

In a previous study with chronic alcoholics, we

showed that the absorption and true digestibility of a

chemica11y defined diet was significant1y greater than that

of a traditional diet norma11y consumed by low socio-

economic popu1ation in Ribeirão Preto.

The purpose of the present investigation was to

determine the protein requirements of chronic alcoholic

patients using the ear1ier1y tested methods one chemically

defined entera1 diet and another a traditional diet of the

region.
+Thirthy four men, aged 20 to 65 years old (41 - 11),

chronic a1coho1ic ("cachaça" or crude rum intake for the last

5 years around 1 liter/day) were included in the study.
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Caloric intakes were adjusted to maintain constant body

weight and they received amounts of mineraIs and vitamins

according to the Food and Nutritiona Board, 1980. They were

divided in to two groups, group I received the enteral

chemically defined diet and group II received the regional

diet.

Daily endogenous nitrogen loss was found to be
+28.76 10.47 rng/kg of body weight/d in the urine and
+16.87 8.76 mg/kg of body weight/d in the feces. Considering

5 mg of nitrogen/kg of body weight/d as endogenous nitrogen

loss by the skin, the total endogenous nitrogen loss was

around 50 mg/kg of body weight/d.

The protein requirements of these patients measured

through the nitrogen balance technique (when protein was fed 84
at several leveIs near the balance leveI) was estimated. The

amount of nitrogen required per unit of body weight to

maintain nitrogen equilibrium was found to be around 43 mg

The better performance of the enteral diet can be

when they were fed a chemically defined diet and 75 mg when

they received the regional diet. At the 97,5% confidence

band these values were 65 mg and 118 mg respectivelly.

explained on the basis of its true digestibility and net

protein utilization which found to be around 100%;

significantly higher than that of the regional diet.

Our conclusions are:



1. The endogenous protein losses of the chronic

alcoholicpatients in our study was around 50 mg of nitrogen

{O.31 g of protein)jkg body weightjd. The minimum protein

requirements to reach nitrogen balance were respectively

42.6 + 11.3 and 75.3 ± 12.7 mg of nitrogen {O.27 ± 0.07 and
+0.47 0.08 g of proteinjkg of body weightjd for the enteral

chemically defined diet and the traditional diet. Considering

the 97.5% confidence band these values were respectively

64.2 and 118.5 mg of nitrogen {O.40 and 0.74 g of protein)jkg

body weightjd.

2. The minimum protein requirement calculated

through the metabolic balance technique (were digestion,

absorption and utilization play a role) was found to be

much less with the chemically defined diet when compared to 85

the regional diet. The true digestibility and the net protein

utilization (NPU) of the chemically defined diet was found

to be around 100%,. significantly higher than that of the

traditional diet.

3. The results of the biological value of our diets

showed that our alcoholic patients did not have problems on

utilization of nitrogen.

4. The minimum protein requirement of these chronic

alcoholics fed the chemically defined diet were lower than

that of healthy men fed a diet including eggs or milk (Joint

FAOjWHO, 1973).



The minimum protein requirement found in our study

was also lower than that found in health rural workers fed a

similar traditional diet (Vannucchi e colo 1981).
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