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Resumo  
Introdução: Pacientes portadores de DRC apresentam alterações metabólicas como retenção 
de fósforo e potássio, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e, 
consequentemente, de mortalidade. Objetivo: Avaliar o perfil bioquímico dos pacientes 
submetidos a terapia renal substitutiva no Hospital Universitário de Juiz de Fora, durante dois 
períodos festivos. Material e métodos: Foram avaliados pacientes com DRC em diálise, de 
ambos os sexos, com idade média de 54,9±.15,09 anos. A avaliação laboratorial foi realizada 
no período de abril/maio, período pré e pós-páscoa, e de junho/julho de 2011, período pré e 
pós festa junina. Coletou-se dos prontuários os resultados dos exames laboratoriais de 
potássio e fósforo. O ponte de corte para os micronutrientes foi de 5,5 mg/dl. Utilizou-se Test 
t de “Student” para comparação dos valores pré e pós festas, adotando p<0,05 como 
significativo. Resultados e discussões: Foram avaliados 46 pacientes, sendo 50% do sexo 
masculino. A média de fósforo nos meses de abril/maio foi 6,04±2,00 mg/dl e 6,91±2,47 
mg/dl (p=0,03) e a média de potássio foi 5,37±0,85 mg/dl e 5,50±0,72 mg/dl (p=0,23), 
respectivamente. Nos meses junho/julho, o valor médio de fósforo foi 6,00±1,65 mg/dl, e 
6,65±1,96 md/dl (p=0,04). Para o potássio, os valores médios foram 5,38±0,79 mg/dl e 
5,22±0,68 mg/dl (p=0,15), respectivamente. Verificou-se que os níveis de fósforo, 
encontravam-se elevados nas fases pré festivas, com aumento significativo nas fases pós 
festivas. Os níveis de potássio encontravam-se normais em ambas as fases festivas, sem 
alteração significativas nos períodos pré e pós. A mudança do hábito alimentar durante os 
períodos festivos pode ter contribuído para o aumento do nível sérico de fósforo. 
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