
 

 

 

 

Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença hereditária determinada por padrão de 
herança autossômica recessiva, gerando aumento de viscosidade de muco causando 
processos obstrutivos, afetando principalmente pulmões e pâncreas. Nos pulmões, ocorre 
bloqueio de vias aéreas, propiciando proliferação bacteriana, desencadeando infecções 
crônicas, lesão pulmonar e óbito por disfunção respiratória. No pâncreas, ocorre perda de 
enzimas digestivas devido à obstrução de ductos pancreáticos, levando a má absorção de 
nutrientes. O diagnóstico é comumente realizado no primeiro mês de vida, quando é feito 
rastreio de sinais clínicos da doença, e esse diagnóstico é confirmado através exame 
laboratorial por concentração de cloro no suor ≥ 60 mEq/L em duas amostras diferentes e 
ou pela identificação da mutação no gene do regulador de condutância transmembranar da 
fibrose cística (CFTR), ou seja, gene patológico nos cromossomos. O estado nutricional é 
fortemente associado de forma positiva com a função pulmonar e sobrevida desses 
pacientes, visto que diversas complicações da doença contribuem para uma desnutrição 
precoce. Objetivos: Identificar recomendações nutricionais para avaliação do estado 
nutricional e cálculo das necessidades nutricionais para crianças portadoras de Fibrose 
Cística. Métodos: Trata-se de um levantamento bibliográfico, realizado entre julho e agosto 
de 2021, referente a publicações científicas que tratassem do tema de terapia nutricional 
em crianças portadoras de Fibrose Cística. A pesquisa foi realizada em sites de busca, 
como Google Acadêmico, SCIELO, PubMed e Sci-Hub, em idiomas inglês e português, e 
foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Fibrose Cística, Cystic Fibrosis, Nutritional 
Therapy, Terapia Nutricional, Protocolo Nutricional e Diretrizes. Assim, foram analisadas 12 
publicações científicas, incluindo artigos de periódicos, pareceres e monografias com 
estudos e relatos de experiência. Resultados: A literatura consultada aponta que para a 
avaliação do estado nutricional de crianças portadoras de Fibrose Cística, os principais 
parâmetros antropométricos a serem considerados são percentis/z score de peso e 
comprimento para idade de bebês e crianças ≤2 anos, percentis/z score de peso, 
comprimento e IMC para idade para crianças mais velhas (> 2 anos). Quanto a 
recomendações nutricionais, para o cálculo de energia, recomenda-se que o paciente 
receba entre 110 a 200% daquelas exigidas pela população saudável do mesmo sexo e 
idade, juntamente com uma ingestão maior de gordura, sendo entre 30 a 45% do valor 
energético total, e para crianças com idade acima de 5 anos, a meta é de 100g/dia. Há 
recomendações para o aumento da ingestão de proteína, podendo chegar a 20% do valor 
energético total, porém não há comprovação científica para tal. A ingestão de carboidratos 
deve representar de 40 a 45% do valor energético total, devendo ser modificada em caso 
de diabetes. Conclusão: A Terapia Nutricional destinada a crianças portadoras de Fibrose 
Cística  comprovadamente auxilia a manter ou recuperar um estado nutricional adequado, 
além de contribuir no processo de crescimento e desenvolvimento, aumentando 
significativamente a sobrevida desses pacientes. A atenção nutricional deve ser feita 
precocemente, além do acompanhamento regular, realizado de acordo com o estado 
nutricional e as condições clínicas.  
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