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INTRODUÇÃO
Sódio

Hipertensão
Arterial Sistêmica

RESULTADOS

O padrão-ouro para avaliar a ingestão
de sódio é a excreção de sódio na urina
de 24h. São escassos os estudos que
avaliaram o poder dos inquéritos
alimentares para predizer a ingestão de
sódio pelo padrão-ouro na Doença
Renal Crônica (DRC) no tratamento
conservador.

OBJETIVOS

Figura 1. Relação do QFA com o Na⁺ Urinário por meio do método
Bland-Altman

Avaliar a capacidade de predizer a ingestão de sódio dos inquéritos
alimentares comparado ao padrão-ouro na DRC.

MÉTODOS
• Foram realizadas entrevistas com pacientes do ambulatório de DRC.
• Aplicado o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e o
Recordatório de 24h (R24h).
• A ingestão de sódio em 24h foi calculada pelo software DietBox.
• Foram incluídos portadores de DRC adultos que tinham o exame de
sódio urinário de 24h de até uma semana antes da entrevista e
excluídos os pacientes que tinham: Volume urinário em 24h <900mL;
Creatinina urinária em 24h <500mg.
• Os dados foram analisados por Correlação de Sperman, BlandAltman e Curva ROC cuja variável desfecho foi a ingestão >4g/dia
segundo padrão-ouro.

Figura 2. Coeficiente de Correlação de Sperman do Na
urinário e QFA.

Figura 3. Curva da Característica de Operação do
Receptor (ROC)

O R24h não apresentou associação estatística pela curva ROC e Coeficiente
de Sperman, além de subestimar em 2,6g a ingestão de sódio (p<0,001).

CONCLUSÃO
O QFA pode ser utilizado para avaliar o excesso da ingestão de sódio
em portadores de DRC não-dialíticos. Contudo, a dosagem de sódio
urinário deve ser realizada sempre que possível dada a dispersão dos
valores obtidos.

