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“There is nothing wrong in change, if it is in the right direction. To improve is to 
change, so to be perfect is to have changed often.” 

 

“Não há nada errado em mudar, se for na direção correta. Evoluir é mudar, portanto 
ser perfeito é ter mudado frequentemente.” 

Sir Winston Churchill, Junho de 1925. 

Churchill: In His Own Words 
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RESUMO 

 

 

Belli M. Variações da função renal após paratireoidectomias por hiperparatireoidismo 

primário [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2018. 

 

INTRODUÇÃO: Em pacientes transplantados renais, a paratireoidectomia está 

associada à piora aguda da função renal. Os efeitos agudos e crônicos da 

paratireoidectomia sobre a filtração glomerular foram pouco estudados em 

Hiperparatireoidismo Primário (HPTP). MÉTODO E CASUÍSTICA: Neste estudo 

retrospectivo de coorte, foram estudados 494 pacientes submetidos a 

paratireoidectomia por HPTP, entre os anos de 2007 e 2016. Variações agudas da 

creatinina foram aferidas diariamente na internação, até o 4o pós-operatório, sendo 

classificados conforme os critérios de KDIGO para IRA. Dados bioquímicos incluíram 

dosagem sérica de creatinina, cálcio iônico e total, paratormônio (PTH) e 25-OH 

vitamina D. A taxa de filtração glomerular foi estimada a partir da equação CKD-EPI. 

Foram comparados dados de função renal pré e pós-operatórios até 5 anos de 

seguimento. RESULTADOS: Dos 494 pacientes, 391 (79,1%) eram mulheres e 422 

(85,4%) de cor branca. A causa mais comum de HPTP foi adenoma de paratireóide 

(351, 71,1%) e a mediana de idade foi de 58 anos. As medianas (Q1-Q3) de 

creatinina, PTH e cálcio total séricos foram de: 0,81 mg/dL (0,68-1,01), 154,5 pg/mL 

(106-238,5) e 10,9 mg/dL (10,3-11,5) respectivamente. A mediana de eGFR pré-

operatória foi de 86 mL/min x 1,73m2. No período agudo, houve redução mediana de 

26 mL/min x 1,73m2 na eGFR (p<0,0001), que representou -27,44% (±19,12%) de 

variação aguda da eGFR. De acordo com os critérios de IRA, 41,1% dos pacientes 

tiveram IRA estágio 1, 5,9% estágio 2 e 1,8% estágio 3. Outros 223 pacientes 

(45,1%) tiveram elevação da creatinina porém não preencheram critérios de IRA. Na 

análise univariada foram observadas correlações fracas, porém significativas, entre o 

percentual de variação aguda de eGFR e os seguintes fatores pré-operatórios: 

idade, PTH, cálcio e creatinina. Uma redução definitiva da eGFR foi observada em 
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60,7% dos pacientes, após 12 meses de seguimento. CONCLUSÃO: Houve 

significativa redução aguda da função renal após paratireoidectomia por HPTP, 

sendo que quase metade dos pacientes preencheram critérios de IRA. Observou-se 

importante recuperação da eGFR no primeiro mês de pós-operatório, podendo 

ocorrer algum grau de perda definitva de função renal.  

 

Descritores: hiperparatireoidismo primário; paratireoidectomia; taxa de filtração 

glomerular; lesão renal aguda; insuficiência renal crônica; hipercalcemia; hormônio 
paratireóideo 
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ABSTRACT 
 
 
 

Belli M. Acute and long-term kidney function after parathyroidectomy for primary 

hyperparathyroidism [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2018. 

 

INTRODUCTION: In kidney transplant patients, parathyroidectomy is associated with 

acute decrease in renal function. Acute and chronic effects of parathyroidectomy on 

renal function have not been as extensively studied in primary hyperparathyroidism 

(PHPT). PATIENTS AND METHODS: Retrospective cohort study of 494 patients 

undergoing parathyroidectomy for PHPT. Acute renal changes were evaluated daily 

until day 4 post parathyroidectomy, and stratified according to acute kidney injury 

(AKI) criteria. Biochemical assessment included serum creatinine, total and ionized 

calcium, PTH, and 25-hydroxyvitamin D (25OHD). EGFR were calculated using the 

CKD-EPI equation. We compared preoperative and postoperative renal function up to 

5 years of follow-up. RESULTS: 391 (79.1%) patients were female and 422 (85.4%) 

were non-African American. Median age was 58 years old. Median (interquartile 

range) preoperative serum creatinine, PTH and total calcium were 0.81 mg/dL (0.68-

1.01), 154.5 pg/mL (106-238.5), and 10.9 mg/dL (10.3-11.5) respectively. Median 

(interquartile range) preoperative eGFR was 86 mL/min/1.73m2 (65-101.3). After 

surgery the median acute decrease in eGFR was 26 mL/min/1.73m2 (p<0.0001). 

Acutely, 41.1% patients developed AKI stage 1, 5.9% AKI stage 2 and 1.8% AKI 

stage 3. Acute eGFR decrease (%) correlated with age, PTH, calcium and 

preoperative creatinine, in univariate analysis. Permanent reduction in eGFR 

occurred in 60.7 % of the patients, after acute episode. CONCLUSION: There is a 

significant acute impairment in renal function after parathyroidectomy for PHPT and 

almost half of patients meet the criteria for AKI. Significant eGFR recovery was 

observed during first month after surgery, but a small permanent reduction may 

occur. 
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Descriptors: hyperparathyroidism, primary; parathyroidectomy; glomerular filtration 

rate; acute kidney injury; renal insufficiency, chronic; hypercalcemia; parathyroid 

hormone 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O hiperparatireoidismo (HPT) primário se caracteriza por doença de uma ou 

mais glândulas paratireóides, que decorre da regulação anormal da secreção do 

paratormônio (PTH) em resposta às variações da calcemia. Pode ser caracterizado 

por hipercalcemia na presença de PTH sérico elevado ou inadequado para os níveis 
de cálcio.(1, 2) 

O HPT primário pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais prevalente nas 

mulheres acima dos 45 anos. A incidência da doença teve seu ápice nos anos 80, 

após a popularização dos painéis bioquímicos com a dosagem do cálcio sérico.(1, 3) 

Estima-se incidência de 66 casos por 100.000 habitantes/ano entre as mulheres, nos 

Estados Unidos da América, com algumas diferenças entre raças.(4) Já outro estudo 
estimou prevalência de 0,86% na população geral.(5) 

Alterações sutis na fisiologia regulatória do cálcio podem acarretar alterações 

renais significativas, já que, em condições normais, o cálcio iônico é mantido numa 

faixa ótima de concentração sérica, às custas da liberação pulsátil do PTH em 

resposta à queda da calcemia.(6) A liberação do PTH eleva a calcemia de três 

maneiras: a) mobilização do cálcio ósseo (reabsorção); b) aumento da absorção 

intestinal do cálcio (indiretamente); c) aumento da reabsorção do cálcio no túbulo 

distal do néfron, diminuindo sua excreção na urina.(6) 

As complicações mais frequentes do HPT primário, resultantes da exposição 

perniciosa à hipercalcemia com PTH elevado são: a diminuição da densidade 

mineral óssea (osteopenia ou osteoporose); nefrolitíase e/ou nefrocalcinose; e 
distúrbios neurocognitivos e psiquiátricos.(1, 7) 

A principal causa de HPT primário é o adenoma de paratireóide, responsável 

por cerca de 90% dos casos.(8)  Pode haver duplo adenoma em até 5% dos 

pacientes e, outros 5% podem ser portadores de hiperplasia das paratireóides, que 

pode ser esporádica ou estar associada à Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipos 
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1 e 2.(8, 9) Casos de carcinoma de paratireóide são raros e representam menos de 

1% dos pacientes com HPTP. (10) 

Conforme consenso publicado em 2014, o tratamento cirúrgico é indicado aos 

pacientes com HPT primário sintomáticos, independente da idade.(11) Nos 

pacientes assintomáticos, a paratireoidectomia é indicada nos mais jovens (<50 

anos) e naqueles com alguma lesão de órgão-alvo (ossos e rins). Outros fatores que 

indicam cirurgia incluem hipercalcemia severa, a taxa de filtração glomerular inferior 

a 60 mL/min x 1,73m2 e calciúria de 24h superior a 400 mg/vol 24h.(11)  

A paratireoidectomia representa o único tratamento definitivo disponível e o 

número de cirurgias realizadas tem aumentado em alguns países.(12) 

Recentemente, o uso de calcimiméticos como o Cinacalcete, utilizado nos pacientes 

com DRC e HPT secundário, foi validado também para uso em pacientes com 

HPTP, quando há contraindicação à paratireoidectomia.(13, 14) Esta medicação tem 

como objetivo reduzir os níveis de PTH e controlar parcialmente a hipercalcemia nos 
pacientes com HPTP.(15) 

O procedimento cirúrgico utilizado no tratamento depende da suspeita 

diagnóstica, da presença de doença uni ou multiglandular, assim como dos achados 

dos exames de ultrassonografia cervical e cintilografia das paratireóides com 99Tc 

Sestamibi.(16) Nos pacientes com adenoma único são indicadas paratireoidectomias 

com exploração unilateral, procedimentos rápidos e com mínimo trauma, sob 

anestesia geral. Em casos selecionados, podem ser realizadas sob anestesia local e 
sedação, numa plataforma de internação aos moldes de hospital-dia. (17) 

Nos pacientes com hiperplasia de paratireóides, esporádica ou relacionadas à 

NEM, são usualmente indicadas paratireoidectomia subtotal, ou paratireoidectomia 

total com autoenxerto autólogo heterotópico.(16) Alguns grupos defendem a 

abordagem unilateral, como maneira de reduzir as chances de hipoparatireoidismo. 

(18) Pode haver prolongamento do tempo cirúrgico em casos de dificuldade na 

localização de uma ou mais paratireóides, e nos casos de glândula supranumerária 

ou ectópica. O recurso da aferição do PTH sérico no intraoperatório (PTH rápido) 

pode ser usado para presumir a chance de sucesso do tratamento, assim como 
motivar eventual mudança de conduta cirúrgica durante o procedimento.(16) 
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No período pós-operatório, durante a internação, podem ser aferidos cálcio 

iônico, PTH e creatinina séricos, porém não há recomendação formal de 

monitorização da função renal.(16) Na prática clínica, observa-se como regra geral 

que há redução abrupta do PTH e cálcio sérico no 1o dia pós-operatório. Nos 

pacientes com as formas mais graves da doença pode haver hipocalcemia 

prolongada, decorrente do fenômeno de fome óssea. (19) 

Recentemente, alterações agudas da função renal após paratireoidectomias, 

em pacientes transplantados renais com HPT persistente, tem chamado a atenção 

do nosso grupo.(20) Em alguns estudos, houve redução do débito urinário e 

elevação da creatinina sérica, com recuperação da função renal, sem afetar a 

sobrevida do enxerto.(21) Em outras séries, a extensão da paratireoidectomia 

influenciou a redução da função renal precoce e tardia.(22, 23) Nos pacientes com 

HPT terciário, submetidos a paratireoidectomias, parece haver maior grau de 

disfunção renal aguda após estas, quando comparadas à outras cirurgias de portes 
semelhantes.(21) 

A Injúria Renal Aguda (IRA) pode ser explicada como uma redução abrupta da 

função renal, que pode ou não representar lesão estrutural com evolução para 

insuficiência ou falência renal.(24) Numa definição atual, é melhor compreendida 

como uma síndrome, uma condição clínica frequente, com alta morbimortalidade e 
potencialmente evitável. (25) 

Nas últimas duas décadas, diversas classificações de gravidade foram 

validadas para o uso clínico, com objetivo de padronizar as definições e se 

correlacionar com prognóstico, além de nortear as decisões terapêuticas. A 

classificação de RIFLE, acrônimo da lingua inglesa proposta pelo grupo ADQI (Acute 

Dialysis Quality Initiative), se destacou por incluir alterações mais precoces e por 

considerar pacientes em risco para IRA.(26) Tais alterações se basearam nos 

estudos que mostraram aumento de mortalidade, mesmo com alterações mais sutis 
da função renal. (27) 

Em 2004, outro grupo de especialistas internacionais propôs a criação do 

KDIGO (Kidney Diseases: Improving Global Outcomes). As recomendações do 

KDIGO gradativamente passaram a nortear algumas condutas na nefrologia. Em 
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2012 foram publicadas as recomendações com critérios diagnósticos e de gravidade 

para IRA, divididos em estágios 1, 2 e 3.(25)  

No contexto de pacientes graves, internados em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), estudo multicêntrico recente observou alta incidência de IRA, presente em 

mais de 50% dos pacientes admitidos.(28) Observou-se uma correlação entre 

critérios de gravidade KDIGO e mortalidade intra-hospitalar. Após análise 

multivariada, IRA estágios 2 e 3 aumentaram em 2,9 a 6,8 vezes o risco de morte, 

respectivamente. No mesmo estudo, 23,5% dos pacientes com IRA necessitaram de 

Terapia Renal Substitutiva por tempo determinado, denotando possível evolução 
para doença renal crônica (DRC). 

A incidência de IRA após cirurgias eletivas pode variar de acordo com o tipo e 

porte cirúrgicos, além da presença ou não de algumas comorbidades.(29) Nos 

pacientes submetidos à cirurgias cardiovasculares, devido ao uso de circulação 

extra-corpórea, a frequência de IRA pós-operatória pode atingir 22% e se relaciona 

com o risco de morte e de complicações.(30)  Nesse tipo de cirurgia, pode haver 

algum grau de piora aguda da função renal em até 62% dos pacientes. (31) Outro 

estudo mostrou que em cirurgias eletivas gerais a incidência de  IRA pode chegar a 

13,4%, independente da classificação utilizada.(32) Nessa mesma revisão houve 

perda definitiva de função renal em até 53% dos pacientes, após o episódio agudo, 

além do significativo aumento do risco de óbito precoce (30 dias) nos pacientes com 

IRA.  

Alguns trabalhos mostram que pacientes hígidos, que sofrem episódio isolado 

de IRA, tem 90% de aumento de risco de desenvolverem DRC, além de 

apresentarem maior mortalidade a longo prazo.(33) Nos pacientes com disfução 

renal prévia, os eventos agudos aceleram a progressão da doença de base, 

especialmente nos que não recuperam as eGFR prévias logo após a resolução da 

IRA.(34) Tais fatos denotam a importância da prevenção dos eventos, por meio da 

identificação dos grupos de risco e da implementação de medidas capazes de 
reduzir as chances de IRA nos pacientes cirúrgicos.  

O HPT primário se manifesta bioquimicamente como um distúrbio da 

homeostase do cálcio.(35) O principal órgão regulador do cálcio sérico é o rim, não 
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só pela alta taxa de transporte ativo do íon, mas também pelo papel endócrino 

exercido através da conversão da 25-OH vitamina D em sua forma ativa.(35) Apesar 

de haver evidência, em modelo animal, de que o cálcio exerça influência 

vasomotora, seu efeito sobre a hemodinâmica glomerular parece depender da ação 

da Angiotensina II, potente vasoconstrictor capaz de promover o influxo de Ca2+ no 

endotélio das arteríolas aferente e eferente. (36) Em estudo envolvendo pacientes 

com HPTP, quando estimada filtração glomerular pela dosagem sérica da cistatina-

C, houve correlação positiva com cálcio iônico e total, denotando pior função renal 
nos pacientes com níveis mais elevados de cálcio sérico.(37)  

Zaladek et al.(38) buscaram detalhar o papel do PTH na vasorregulação renal, 

utilizando modelo animal em ratos. Observou-se que a ausência do peptídeo foi 

acompanhada de declínico significativo da taxa de filtração glomerular, da pressão 

de perfusão renal, do clearance de inulina e da osmolalidade urinária. Os efeitos 

moduladores do PTH, assim como sua ação na concentração da urina, não 
dependeram da influência do cálcio sérico. (39) 

Em outro estudo, Massfelder et al.(40) estudaram, em ratos Wistar, os efeitos 

da infusão intrarenal de PTH recombinante na vasorregulação do néfron. Após 

infusão do PTH, observou-se um aumento significativo do fluxo sanguíneo renal 

(10%), da taxa de filtração glomerular (20%) e do fluxo urinário (57%). Outros 

autores relacionaram a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona com 

alterações renais no HPTP, independente da ação do PTH sérico. (41) 

Recentemente, questionou-se a existência de hiperfiltração glomerular também 

no HPTP, pela possível ação sistêmica do PTH sobre a vasculatura renal.(42) A 

presença de certo grau de hiperfiltração induzida pelo estímulo crônico do PTH, 

poderia explicar uma piora funcional agudamente, após normalização metabólica 

que ocorre no tratamento cirúrgico. Além do PTH, outras substâncias presentes nas 

paratireóides, com ação vasopressora, podem influenciar nesse controle renal da 
filtração glomerular.(43) 

Takenaka et al.(44) publicaram artigo de revisão sobre hiperfiltração glomerular 

do rim diabético. Segundo os autores, há evidência de que a hiperfiltração se 

desenvolve simultaneamente à ativação do sistema renina-angiotensina, que por 
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sua vez, depende da dilatação da arteríola aferente na presença de concentrações 

elevadas de angiotensina II. Este modelo é chamado de hipótese tubular e, no 

diabetes melitus, pode ser explicado pela redução do feedback tubuloglomerular. 

Além do diabetes, outra causa conhecida de hiperfiltração glomerular é a anemia 
falciforme.(45) 

Num estudo em seres humanos, foram avaliados indivíduos com hipercalcemia 

decorrentes ou não de HPT primário.(46) O clearance de inulina medido foi 100% 

superior nos pacientes com hipercalcemia decorrente do HPT primário, quando 

comparado aos indivíduos com os mesmos níveis de cálcio sem PTH elevado. Não 

há, até o momento, evidência suficiente para sustentar a teoria de hiperfiltração 

glomerular no HPT primário, apesar dos seus efeitos vasomoduladores, nos modelos 

animais, corroborarem para uma possível ligação. 

A intensidade da piora aguda da função renal após paratireoidectomias, em 

pacientes transplantados renais com HPT persistente, correlaciona-se com a 

redução do PTH no pós-operatório.(47) Uma vez que a redução abrupta do PTH é 

comum também após o tratamento cirúrgico do HPT primário, há razão para concluir 

que o mecanismo semelhante possa cursar com alterações renais agudas neste 
último grupo.(48)  

Peacock relatou elevação aguda da creatinina sérica após paratireoidectomias 

por HPTP e observou uma maior frequência de disfunção aguda nos pacientes com 

pior função renal inicial.(49) Entretanto, pouca atenção tem sido dada ao assunto, 

uma vez que o monitoramento da função renal no pós-operatório agudo não é rotina 

nos principais centros, tampouco há recomendação formal de vigilância no consenso 
internacional.(16) 

Com ênfase na função renal pós-operatória, Egan et al.(50) conduziram estudo 

prospectivo observacional, que envolveu 62 pacientes submetidos a 

paratireoidectomias por HPTP. Observou-se queda significativa da eGFR no 1o PO e 

após 90 dias, quando comparados aos valores basais, sendo que dois pacientes 

(3%) preencheram critérios para IRA estágio 1. Dos pacientes com seguimento até 

três meses, 30,4% mantiveram creatinina sérica superior a 10% da medida pré-
operatória. Este representa o principal artigo específico sobre o tema em HPTP. 
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 Diante da escassez de estudos sobre o tema e da observação clínica de que 

os pacientes submetidos a paratireoidectomias por HPTP experimentam 

deterioração aguda da função renal, da mesma forma que os casos de HPT terciário, 
desenhou-se este estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar a frequência e a intensidade da disfunção renal aguda no pós-

operatório de paratireoidectomias por HPT primário e correlacioná-la com a 

recuperação da função renal a longo prazo. 

Estudar o impacto da reserva funcional renal e a gravidade do HPT primário 

na piora aguda da função renal e sua recuperação no pós-operatório tardio. 

Estabelecer o período mínimo de seguimento pós-operatório capaz de 

predizer a evolução da função renal tardia em pacientes submetidos a 
paratireoidectomias por HPT primário. 
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3 MÉTODO 

 

 

Estudo retrospectivo de coorte, com pacientes submetidos à paratireoidectomia 

para tratamento do hiperparatireoidismo primário, realizadas no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), entre janeiro 
de 2007 e dezembro de 2016. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da FMUSP com Certificado de apresentação para Apreciação 

Ética numero 03532612.4.0000.0068, e aprovado na sessão de 18/07/2012 e 
registro eletrônico da aprovação em 19/07/2012. 

Critérios de inclusão: todos os pacientes com diagnóstico de HPT primário 

submetidos ao tratamento cirúrgico no período estipulado, independente da etiologia 
e indicação cirúrgica.  

Critérios de exclusão: pacientes menores de 18 anos; pacientes com recidiva 

do HPTP devido à atividade do autoenxerto; pacientes sem registro de função renal 

pré-operatória; ausência de dados de função renal durante internação hospitalar no 

perioperatorio (período agudo); ausência de dados do seguimento ambulatorial após 
alta hospitalar; doença renal crônica grau 5 (eGFR < 15 mL/min x 1.73m2) 

Foram pesquisados os dados demográficos de idade, gênero e raça. Houve 

registro e estratificação por etiologia: adenoma (AD); duplo adenoma (DA); 

hiperplasia esporádica (HE); neoplasia endócrina múltipla (NEM) tipos 1 ou 2a; 
carcinoma de paratireóide; hiperplasia relacionada ao uso do lítio.  

Pacientes com doença uniglandular foram submetidos a cirurgia focalizada, 

sempre sob anestesia geral, com auxilio do exame de PTH rápido intraoperatório. 

Para os pacientes cuja etiologia do HPT era NEM 1 ou hiperplasia esporádica 

(doença multiglandular), o procedimento de escolha foi a paratireoidectomia total 
com autoenxerto autólogo heterotópico, no antebraço não dominante. Alguns casos 

foram submetidos a paratireoidectomia subtotal por escolha da equipe cirúrgica.  
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 No pré-operatório foram avaliados dados de creatinina sérica (Cr pré), 

paratormônio (PTH), cálcio iônico (CaI), cálcio total (CaT), fósforo (P), 25-OH 
Vitamina D e calciúria de 24h (CaU 24h).  

Durante internação pós-operatória foram aferidas creatinina sérica do 1o ao 4o 

dia pós-op (Cr 1oPO até Cr 4oPO); PTH no 1oPO; cálcio iônico e total do 1o ao 3o dia 
pós-op (CaI e CaT 1oPO ao 3oPO).  

Os valores de referência para os exames laboratoriais (séricos) foram: cálcio 

total (8,6 a 10,2 mg/dL); cálcio iônico (4,6 a 5,3 mg/dL); fósforo (2,7 a 4,5 mg/dL); 

fosfatase alcalina (45 a 122 U/L para homens e 35 a 104 U/L para mulheres); 

creatinina (0,7 a 1,2 mg/dL para homens e 0,5 a 0,9 mg/dL para mulheres) e 25-OH 

vitamina D (10 a 30 ng/mL). Os valores do paratormônio (PTH) para exames 

coletados no HCFMUSP até 21/11/2012 variavam entre 15 e 81 pg/mL (referência). 

Após este período, passou a ser utilizado ensaio de 2a geração, com aferição da 

molécula intacta do PTH, com referência entre 15 e 65 pg/mL. Os valores de 
referência da calciúria de 24h foram de 100 a 320 mg/vol 24h.  

Conforme protocolo assistencial prévio ao estudo, estabelecido entre as 

equipes do HC-FMUSP envolvidas no tratamento destes pacientes (Grupo de 

Paratireóides e doenças congênitas da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

e da Disciplina de Endocrinologia), a internação após paratireoidectomia se prolonga 

por 3 dias (até o 3o PO), quando é avaliada a possibilidade de alta hospitalar. Este 

período de internação tem como objetivo corrigir a hipocalcemia e reduzir o risco de 

reinternações após alta hospitalar. Os exames laboratoriais utilizados para o estudo 

presente são os mesmos já solicitados na rotina assistencial. 

No pós-operatório tardio, período de acompanhamento ambulatorial, foram 

registrados os dados de creatinina após 1 mês (Cr 1m), 3 meses (Cr 3m), 6 meses 

(Cr 6m), 12 meses (Cr 12m), 24 meses (Cr 24m), 36 meses (Cr 36m), 48 meses (Cr 
48m) e 60 meses (Cr 60m).  

Baseados nos dados de creatinina sérica, idade, gênero e raça dos pacientes, 

foram calculadas as taxas de filtração glomerular estimadas (eGFR), através de 
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calculadora eletrônica disponível na internet (http://mdrd.com), que utiliza a equação 

do estudo do grupo CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), 
publicado em 2009.(51) A fórmula utilizada para Cr em mg/dL é:    

𝒆𝑮𝑭𝑹	 𝒎𝑳/𝒎𝒊𝒏	𝒙	𝟏, 𝟕𝟑𝒎𝟐 = 	𝟏𝟒𝟏	𝑿	𝒎𝒊𝒏	 𝑪𝒓/𝒌, 𝟏 𝒂	𝑿	𝒎𝒂𝒙	 𝑪𝒓/𝒌, 𝟏 8𝟏,𝟐𝟎𝟗	𝑿	𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆		
𝑿	𝟏, 𝟎𝟏𝟖	(𝒔𝒆	𝒇𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒏𝒐)	𝑿	𝟏, 𝟏𝟓𝟗	(𝒔𝒆	𝒂𝒇𝒓𝒐𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆)

 Foram calculadas as eGFR para cada dado de creatinina disponível: eGFR 

pré, eGFR 1o ao 4oPO, eGFR 1m, eGFR 3m, eGFR 6m, eGFR 12m, eGFR 24m, 
eGFR 36m, eGFR 48m e eGFR 60m.  

 A intensidade da disfunção renal aguda no pós-operatório foi quantificada em 

termos absolutos e relativos (percentual de elevação ou queda) de creatinina e 

eGFR. Os pacientes que preencheram critérios diagnósticos para Injúria Renal 

Aguda (IRA) foram estratificados em estágios, conforme a classificação de KDIGO. 

(25) No presente estudo não foram utilizados os parâmetros de débito urinário para 
classificação da IRA (dados indisponíveis). 

Na classificação do KDIGO, os estágios da IRA, para alterações de creatinina, 
estão organizados da seguinte maneira: 

• IRA estágio 1: aumento de creatinina de 1,5 a 1,9 vezes o valor basal ou 

elevação igual ou superior a 0,3mg/dL. 
• IRA estágio 2: aumento de creatinina de 2 a 2,9 vezes o valor basal 

• IRA estágio 3: aumento de creatinina de 3,0 vezes o valor basal ou Cr ≥ 4,0 
mg/dL ou necessidade de terapia substitutiva (ex: hemodiálise). 

Os pacientes que tiveram redução da creatinina no período agudo foram 

designados como grupo S+. Já os pacientes que tiveram elevação da creatinina, 

porém sem preencher critérios de IRA, foram designados como grupo S0 e os 
grupos S1, S2 e S3 representam IRA estágios 1, 2 e 3 respectivamente. 

Para cálculo da intensidade da variação aguda da função renal, empregou-se 
a seguinte fórmula: 

Variação Aguda da Função Renal	 % 	=	100 x (eGFR PO	-	eGFR pré)
eGFR pré 
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Foram utilizados como parâmetros para comparação pré e pós-operatórios, os 

maiores valores de creatinina entre o 1o e 4o PO (chamado Cr PO), e os menores 
valores da eGFR entre o 1o e 4o PO (chamado eGFR PO).  

Para cálculo da intensidade da variação crônica (definitiva) da função renal, 
empregou-se a seguinte fórmula: 

Variação Crônica da Função Renal	 % 	=	100 x (eGFR 12 meses	-	eGFR pré)
eGFR pré 

Em algumas análises de grupos foi utilizada classificação da função renal pré-

operatória (eGFR pré) por faixas, conforme recomendação da KDIGO para DRC: 
(52) 

• G1 (função renal normal ou aumentada): se eGFR ≥ 90 mL/min x 1,73m2  

• G2 (levemente diminuída): se eGFR entre 89 e 60 mL/min x 1,73m2 

• G3 (moderadamente diminuída): se eGFR entre 59 e 30 mL/min x 1,73m2 

• G4 (função severamente diminuída): se eGFR 29-15 mL/min x 1,73m2 

* OBS: os pacientes com eGFR pré-operatória inferior a 15mL/min x 1,73m2, 

classificados como falência renal ou DRC grau 5 (G5) pela KDIGO, foram excluídos 
do estudo. 

 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do programa Microsoft® 

Excel versão 15. As variáveis quantitativas contínuas foram analisadas pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificar perfil de distribuição, sendo descritas em média e 

desvio padrão (DP) quando a distribuição foi paramétrica (normal). Quando a 

distribuição foi não paramétrica, elas foram apresentadas em mediana e intervalo 

interquartil (Q1-Q3). O valor máximo e o valor mínimo também foram apresentados 

(Min-Max). 
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 Os testes de inferência empregados em distribuições normais foram o teste T, 

teste T pareado, análise de variância (ANOVA), ANOVA para amostras repetidas e, 
para comparação de diversos grupos, utilizou-se o teste de Turkey. 

 Em distribuições não normais, foi utilizado o teste de Mann-Whitney; o teste 

de Friedman, para comparações pareadas e o teste de comparações múltiplas de 
Dunn, quando adequado. 

 A pesquisa de correlações foi feita por meio do coeficiente de correlação de 
Pearson ou Spearman, conforme as características das distribuições testadas.  

 Para análise estatística univariada foi utilizado programa de estatística 

Graphpad Prism® versão 7.0. Utilizado também programa Minipad® para análise 

das variáveis categóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

33 

4 RESULTADOS 

 

 

No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2016 foram identificados 521 
pacientes operados com diagnóstico de HPT primário no HCFMUSP. Desses, 27 

casos foram excluídos e as análises foram realizadas nos 494 restantes.  

Os motivos da exclusão dos 27 pacientes foram: 11 casos (40,7%) sem dados 

de função renal tardia; 5 casos (18,5%) com idade < 18 anos; 4 casos (14,8%) com 

recidiva relacionada ao implante de paratireóide; 4 casos (14,8%) com eGFR pré-

operatória < 15 mL/min x 1,73m2 (falência renal); 3 casos (11,1%) sem dados de 
função renal durante a internação. 

Dos 494 pacientes estudados, 391 (79,1%) eram mulheres e 103 (20,9%) 

eram homens. Do total, 422 (85,4%) pacientes eram brancos e 72 (14,6%) negros. A 
distribuição conforme diagnóstico (tipo do HPT primário), está exposta na Tabela 1. 

Tabela 1 - Distribuição de pacientes conforme a etiologia do HPTP 

 n % 

Adenoma 351 71,1 

NEM 1 91 18,4 

Hiperplasia Esporádica 25 4,0 

Duplo Adenoma 20 5,1 

Carcinoma 3 0,6 

NEM 2A 2 0,4 

HPT associado ao uso de Lítio 2 0,4 

Total 494 100 

 

Para fins de análise estatística: os pacientes com diagnóstico de carcinoma de 

paratireóide (n=3); Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2a (n=2) e HPT relacionado ao 
uso de Lítio (n=2) foram agrupados em grupo Outros. 
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Foram registrados 3 óbitos nos primeiros 30 dias de pós-operatório, do total de 

521 pacientes iniciais, representando 0,58% de taxa de mortalidade. Um paciente foi 

a óbito 6 dias após a cirurgia, por sepse de causa abdominal; outro faleceu 14 dias 

após a cirurgia, com reinternação por falência renal e hipocalcemia severa; já o 

terceiro foi por causa desconhecida, 20 dias após o procedimento. Dos pacientes 

operados por carcinoma de paratireóide (3 pacientes), dois deles estão sem 

evidência de doença após 5 anos e o terceiro está em seguimento oncológico por 
metástases pulmonares estáveis, com PTH e cálcio controlados. 

 A idade dos pacientes no momento da cirurgia variou de 18 a 86 anos, com 

mediana de 58 anos e Q1-Q3 de 49 – 67,2 anos. A Tabela 2 elenca os valores pré-
operatórios de PTH, CaT, CaI, P e 25-OH vitamina D.  

Tabela 2 - Valores pré-operatórios de PTH, cálcio total, cálcio iônico, fósforo e 25-
OH vitamina D 

 
PTH (pg/mL) CaT (mg/dL) CaI (mg/dL) P (mg/dL) 

25-OH vit  D 
(ng/mL) 

n 494 494 494 480 440 

Mediana 154,5 10,9 5,94 2,7 19 

Q1 - Q3 106 – 238,5 10,3 - 11,5 5,6 - 6,4 2,3 - 3,1 14 - 24 

Min - Max 42 - 6556 8,6 - 17,8 4,38 - 9,8 0,8 - 5,7 4 – 79,6 
 

Os valores de calciúria de 24h no pré-operatório foram registrados em 383 

(77,5%) pacientes e variaram de 8 a 956,9 mg/vol 24h, com mediana de 224,8 
mg/vol 24h, e Q1-Q3 de 128,2 – 347,1. Dos 383 pacientes que possuíam dados de 

CaU24h, 61 (15,9%) deles apresentava valores superiores a 400 mg/vol 24h, 
enquanto em 322 (84,07%) deles era ≤ 400 mg/vol 24h. 

A creatinina pré-operatória variou entre 0,28 a 3,76 mg/dL. A mediana foi de 

0,81 mg/dL, com Q1-Q3 de 0,68 -1,01 mg/dL. Os valores medidos de creatinina, do 
pré-operatório até 1 mês de seguimento, estão expostos na Tabela 3. 

 

 



 

	
	

35 

Tabela 3 – Valores de creatinina sérica do pré-operatório até 1 mês de pós-
operatório (em mg/dL) 

 
Cr pré-op Cr 1oPO Cr 2oPO Cr 3oPO Cr 4oPO  Cr 1m 

n 494 470 425 334 227 395 

Min 0,28 0,45 0,43 0,33 0,49 0,35 

Q1 0,68 0,84 0,83 0,77 0,76 0,72 

Mediana 0,81 1,05 1,04 1,005 0,96 0,87 

Q3 1,01 1,39 1,425 1,353 1,33 1,13 

Max 3,76 4,77 5,15 5,03 4,94 4,23 
  

Durante a internação hospitalar, a creatinina sérica medida diariamente 

mostrou redução em 30 (6,1%) pacientes, permanecendo estável em 6 (1,21%) e 

com elevação em 458 (92,71%) pacientes.  

No teste de Kruskal-Wallis houve diferença entre as medianas de Cr pré-op 
vs. todas as medidas até 4oPO (p<0,0001), inclusive entre Cr pré-op e Cr 1m 

(p=0,0019). Houve diferença estatística entre as medianas de 1o PO a 4o PO 

comparadas à Cr 1 mês, utilizando teste de comparações múltiplas de Dunn. Não 

houve diferença entre as medidas de 1o até 4o PO entre si. O Gráfico 1 mostra a 

curva de variação aguda da creatinina até 1 mês de pós-operatório.  

 

Gráfico 1 –  Valores de mediana e IC 95% de creatinina sérica (mg/dL) do pré-
operatório até 1 mês 
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Quando selecionados os pacientes com todos os valores de creatinina na 

internação até 1 mês (Cr pré, 1o PO, 2o PO, 3o PO, 4o PO e 1m), que totalizam 161 

pacientes, foi possível aplicar teste de Friedman com medidas pareadas.  Nessa 

análise a mediana de Cr pré foi inferior a todas até 1 mês (p<0,0001). Houve 

diferença estatística entre todas as medianas de Cr pós-op entre si até 1 mês, com 

curva de queda a partir do 1o PO. Entre o 4o PO e Cr 1mês, a diferença se manteve 
significativa (p=0,0142) com o teste de Wilcoxson. 

Em relação ao momento do pico de creatinina sérica no pós-operatório 

recente (Cr PO), observou-se que em 220 pacientes (44,5%) ocorreu no 1o PO; em 
193 pacientes (39,1%) no 2o PO; em 54 (10,9%) no 3o PO; e em 27 (5,5%) no 4o PO.   

Os valores medidos de creatinina sérica, do pré-operatório até 60 meses de 
seguimento, estão expostos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores de creatinina sérica do pré-operatório até 60 meses (mg/dL) 

 

Cr 
pré-
op 

Cr 
PO* 

Cr 
1m 

Cr 
3m 

Cr 
6m  

Cr 
12m 

Cr 
24m 

Cr 
36m 

Cr 
48m 

Cr 
60m 

n 494 494 395 347 409 450 362 323 255 193 

Min 0,28 0,45 0,35 0,40 0,32 0,38 0,43 0,52 0,38 0,40 

Q1 0,68 0,88 0,72 0,73 0,74 0,72 0,72 0,71 0,71 0,73 
Median
a 0,81 1,10 0,87 0,89 0,89 0,86 0,86 0,87 0,86 0,86 

Q3 1,01 1,48 1,13 1,17 1,15 1,10 1,12 1,10 1,09 1,09 

Max 3,76 5,15 4,23 4,38 4,74 6,07 4,66 4,52 4,03 4,95 
* Cr PO: creatinina sérica mais elevada (pico) entre o 1o e 4o dias de pós-operatório. 

No teste de Kruskal-Wallis, as medianas de Cr pré-op foram inferiores às 

medianas de Cr até 36 meses. Entre Cr pré-op e as medidas tardias de 48 e 60 

meses, a diferença foi menos expressiva, com p=0,0283 e p=0,0165, 

respectivamente (Mann-Whitney). Os valores de Cr PO foram superiores às demais 

medidas de Cr até 60 meses (p<0,0001). Não houve diferença entre Cr 1m e as 

demais medidas tardias até 60 meses. O Gráfico 2 mostra a curva de creatinina 

sérica até 60 meses: 
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Gráfico 2 –  Valores de mediana e IC 95% de creatinina sérica (mg/dL) do pré-
operatório até 60 meses 

Quando selecionados os pacientes com valores completos de Cr até 24 
meses (Cr pré, PO, 1m, 12m e 24m), foi possível aplicar teste de Friedman com 

medidas pareadas.  Neste cenário, observa-se padrão de elevação aguda (Cr pré vs. 

PO), com redução parcial da creatinina até 1 mês e posterior estabilização. Houve 

diferença entre Cr pré-op e todas as demais até 24m (p<0,0001), assim como entre 

Cr PO e todas as demais até 24m (p<0,0001). Não houve diferença entre a Cr 1 mês 

e as demais (12 e 24m). A Tabela 5 elenca os valores de creatinina com dados 
completos até 24 meses. 

Tabela 5 –  Valores de creatinina sérica (mg/dL) em pacientes com dados 
completos de Cr pré-op, Cr PO, Cr 1m, Cr 12m e Cr 24m 

 
Cr pré-op Cr PO Cr 1m Cr 12m Cr 24m 

n 284 284 284 284 284 

Min 0,28 0,57 0,35 0,51 0,47 

Q1 0,7 0,9125 0,73 0,74 0,75 

Mediana 0,84 1,13 0,9 0,9 0,89 

Q3 1,048 1,565 1,16 1,138 1,178 

Max 3,76 5,15 3,49 4,23 4,66 
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A taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) pré-operatória variou de 16 a 

150 mL/min x 1,73m2, com mediana de 86 mL/min x 1,73m2 e Q1-Q3 de 65-101,3. 

No período agudo após a paratireoidectomia, a eGFR pré-operatória foi superior às 

eGFR dos dias 1, 2, 3 e 4 (p<0,0001). Entre os valores diários de eGFR, a mediana 

do 1o PO foi similar a 2o PO (p=0,8529) e 3o PO (p=0,1406), porém diferente do 4o 

PO (p=0,0281). O Gráfico 3 mostra a variação percentual de eGFR no período 
agudo (internação), comparada à eGFR basal (pré-operatória).  

 

Gráfico 3 – Valores de mediana e IC 95% da variação de eGFR (%) no período 
agudo, até 1 mês de pós-operatório 

 

O Gráfico 4 ilustra as curvas de eGFR até 60 meses de seguimento pós-

operatório. Os valores eGFR do pré-operatório até 60 meses de seguimento estão 
expostos na Tabela 6.  
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Gráfico 4 – Valores de mediana e IC 95% de eGFR (mL/min x 1,73m2) do pré-
operatório até 60 meses 

Tabela 6 – Valores de eGFR (mL/min x 1,73m2) do pré-operatório até 60 meses 

 

eGFR 
pré 

eGFR 
PO 

eGFR 
1m 

eGFR 
3m 

eGFR 
6m 

eGFR 
12m 

eGFR 
24m 

eGFR 
36m 

eGFR 
48m 

eGFR 
60m 

n 494 494 395 347 409 450 362 323 255 193 

Min 16 10 14 10 5 7 12 13 10 8 

Q1 65 41 59 56 56 59 60 61 61 63,5 
Media
na 86 60 78 79 77 81,5 80 80 82 80 

Q3 101,3 80,3 96 96 95,5 96 97 97 97 96 

Max 150 135 150 147 138 148 136 145 137 139 
* eGFR PO: eGFR mais baixa entre o 1o e 4o dias de pós-operatório. 

Observou-se que houve queda da eGFR agudamente (pré-op vs. PO) com 

diferença entre as medianas de -26 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001). Verificou-se 

recuperação parcial da eGFR entre PO e 1 mês, com diferença de +18 mL/min x 

1,73m2 (p<0,0001). Houve diferença entre as medianas de eGFR pré-op e todas as 

eGFR até 60 meses. Após eGFR 1 mês, não houve diferença entre as eGFR tardias 

até 60 meses. O Gráfico 5 ilustra a variação percentual de eGFR comparada aos 

valores basais pré-operatórios. 
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Gráfico 5 – Valores de mediana e IC 95% da variação de eGFR (%) até 60 meses 
de pós-operatório 

Quando selecionados os pacientes com todas as medidas de eGFR até 24 

meses (pré-op, PO, 1m, 12m e 24m), foi possível aplicar teste de Friedman de 

amostras repetidas, com diferença significante (p<0,0001). Houve diferença entre as 

medianas de eGFR pré-op e PO entre si (p<0,0001) e em relação às demais eGFR 

até 24 meses (p<0,0001). As medianas de eGFR 1m foram semelhantes às demais 

tardias (12 e 24 meses). Nessa amostra, a diferença entre a mediana de eGFR pré-

op e eGFR 1m foi de -5,5 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001). A Tabela 7 mostra os valores 

de eGFR dos pacientes com dados completos até 24 meses. O Grafico 6 ilustra as 
medianas de eGFR dos 284 pacientes com dados completos até 24 meses. 

Tabela 7 –  Valores de eGFR (mL/min x 1,73m2) em pacientes com dados 
completos de eGFR pré-op, PO, 1 mês, 12 meses e 24 meses 

 
eGFR pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m 

n 284 284 284 284 284 

Min 16 11 14 14 12 

Q1 62 40 57 57 55 

Mediana 82 58 76,5 78 78 

Q3 98,8 76 94,8 93 93,8 

Max 149 129 150 148 136 
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Gráfico 6 –  Valores de mediana e IC 95% de eGFR (mL/min x 1,73m2) do pré-
operatório até 24 meses, em pacientes com dados completos 

Cronicamente, uma redução permanente da eGFR foi observada em 60,7% 

dos pacientes após 12 meses da paratireoidectomia, com diferença mediana (Q1-

Q3) entre os valores basais de -4,42% (-15 a 4,48). Além desses, outros 5,8% 

voltaram aos valores basais de eGFR e outros 33,6% tiveram melhora da função 
renal após 1 ano da cirurgia. 

A variação aguda da eGFR teve média de -27,44% e DP ±19,12%. Quando 

se comparou a variação aguda da eGFR com os outros dados pré-operatórios, por 

meio do teste de correlação de Spearman, algumas correlações foram feitas e estão 
resumidas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Correlações entre variação aguda da eGFR (%) e variáveis pré-
operatórias 

 

 
Variação aguda da eGFR (%) vs. 

 
Idade 

 
PTH 

 
CaT 

 
CaI 

 
Cr 

 
 eGFR 

Spearman 
r -0,196 -0,235 -0,158 -0,181 -0,145 0,213 

IC 95% -0,282 a -
0,107 

-0,319 a -
0,148 

-0,245 a -
0,068 

-0,267 a -
0,091 

-0,233 a -
0,055 

0,124 a 
0,298 

p <0,0001 <0,0001 0,0004 <0,0001 0,0012 <0,0001 
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Houve correlação negativa entre a variação aguda da eGFR e os níveis pré-

operatórios de PTH, cálcio total e iônico, creatinina e idade. Verificou-se correlação 
positiva significativa entre variação aguda e calciúria de 24h (r=0,158 / p=0,0019), 

fósforo sérico (r=0,159 / p=0,0004) e eGFR pré-operatória. Os Gráficos 7 e 8 
ilustram estas correlações com Idade e PTH, respectivamente. 

 

Gráfico 7 - Correlação entre variação aguda da eGFR (%) e Idade (anos) 

 
Gráfico 8 - Correlação entre variação aguda da eGFR (%) e PTH pré-operatório 
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O percentual de variação crônica da eGFR (12 meses) teve mediana (Q1-

Q3) de -4,421% (-15 a 4,484). A Tabela 9 ilustra as correlações entre variação 
crônica e as demais variáveis. 

Tabela 9 – Correlações entre variação crônica (12 meses) da eGFR (%) e 
variáveis pré e pós-operatórias 

 

 
Variação crônica da eGFR (%) vs. 

 

 
Var. aguda 
(%) eGFR 

 
25OHD 
pré-op 

 
P  

pré-op 

 
CaI 

 pré-op 

 
PTH 

 pré-op 

 
 eGFR  
pré-op 

Spearman 
r 0,4308 0,2087 0,1622 -0,1931 -0,2027 -0,1282 

IC 95% 0,35 a 
0,5052 

0,1104 a 
0,3029 

0,0669 a 
0,2546 

-0,283 a -
0,0997 

-0,2922 a -
0,1096 

-0,2207 a -
0,03347 

p <0,0001 <0,0001 0,0006 <0,0001 <0,0001 0,0065 

  

Verificou-se correlação positiva da variação crônica de eGFR com 25-OH 

vitamina D e fósforo pré-operatórios, assim como o percentual de variação da eGFR 

no período agudo. Por outro lado, houve correlação negativa significante entre a 

variação crônica da eGFR as medidas pré-operatórias de PTH, cálcio iônico e eGFR.  

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INJÚRIA RENAL AGUDA  

 

 Foi estudada a incidência de injúria renal aguda (IRA) entre os pacientes 

operados e realizada estratificação por gravidade (estágios), utilizando a 

classificação do KDIGO. A Tabela 10 ilustra a distribuição conforme o padrão de 
variação aguda da creatinina. 
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Tabela 10 – Distribuição dos pacientes conforme padrão de variação da creatinina 
no período pos-operatório agudo 

 n % 

Grupo S+ (↓ Cr PO) 30 6,1 

Grupo S0 (↑ Cr PO sem IRA) 223 45,1 

IRA estágio 1 (S1) 203 41,1 

IRA estágio 2 (S2) 29 5,9 

IRA estágio 3 (S3) 9 1,8 

Total 494 100 

 

O padrão de elevação da eGFR (↓Cr) no pós-operatório do grupo S+ está 

representado no Gráfico 9, juntamente com o grupo S0, que não preencheu critérios 
para IRA, apesar da queda na eGFR.  

 

Gráfico 9 – Médias e EPM de eGFR (mL/min x 1,73m2) dos grupos S+ e S0      
(Sem IRA), até 36 meses de pós-operatório 
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não mostrou diferença estatisticamente significante, apesar da tendência de 
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eGFR pré-op e eGFR PO (p=0,0003) e entre eGFR pré-op e eGFR 1m (p=0,048). 

Entre eGFR pré-op e 12 meses a diferença não foi significativa (p=0,068). 

A curva de eGFR do grupo S0 mostrou diferença entre as medianas de -18 

mL/min x 1,73m2 do pré-operatório para eGFR PO (p<0,0001). O teste Mann-

Whitney mostrou diferença também entre eGFR pré-op e eGFR 1m (p=0,0112). Não 
houve diferença entre eGFR pré-op e eGFR 12m (p=0,149) e 24 meses (p=0,106).  

Quando selecionados apenas os pacientes do grupo S0 com dados 
completos até 24 meses (eGFR pré-op, PO, 1m, 12m e 24m), houve diferença entre 

eGFR pré-op e todas as demais até 24 meses, utilizando teste ANOVA com medidas 

repetidas. A eGFR PO foi inferior à todas as demais eGFR até 24 meses (p<0,0001). 

A diferença média da eGFR no período agudo (pré-op – PO), nesse grupo, foi de – 
14,3 mL/min x 1,73m2. Não houve diferença entre as demais eGFR após 1 mês.  

 Os pacientes que preencheram critérios de IRA (qualquer estágio) representaram 

48,8% da amostra (n=241). O Gráfico 10 ilustra as curvas de eGFR entre os grupos. 

 

 
Gráfico 10 – Médias e EPM de eGFR (mL/min x 1,73m2) entre grupos IRA estágios 

1 a 3, até 48 meses 
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 Nos pacientes com critérios para IRA estágio 1, observou-se queda aguda da 

eGFR com recuperação parcial até 1 mês, porém sem retornar aos valores basais. 

Houve diferença entre eGFR PO e todas as outras eGFR (p<0,0001). A eGFR pré-

op foi significativamente superior a todas as eGFR pós-op até 60 meses, sendo a 

diferença das medianas de -8 mL/min x 1,73m2 entre eGFR pré-op e 1 mês 

(p=0,0108). Não houve diferença estatística entre eGFR 1m e as demais eGFR 
tardias. A Tabela 11 resume os valores de eGFR do grupo S1 até 36 meses. 

Tabela 11 – Valores de eGFR (mL/min x 1,73m2) até 36 meses no grupo IRA 
estágio 1 (S1) 

 
eGFR pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m eGFR 36m 

n 203 203 169 184 146 126 
Min 17 11 14 14 12 13 
Q1 56 33 46 50 46 48 
Mediana 80 46 72 71 70 70,5 
Q3 96 58 90,5 88,75 87 88 
Max 150 130 150 129 115 134 
 

Os 29 pacientes com IRA estágio 2 tiveram redução aguda da eGFR mais 

acentuada, cuja diferença entre as medianas de eGFR pré-op e PO foi de -49 

mL/min x 1,73m2 (p<0,0001). Observou-se recuperação parcial, semelhante ao 

grupo S1, com diferença entre eGFR pré-op e eGFR 1m (p=0,0662), eGFR 12m 

(p=0,0319) e eGFR 24m (p=0,0336). Não houve diferença estatística entre eGFR 1m 

e as demais eGFR tardias. Os dados de eGFR do grupo IRA estágio 2 são elencados 
na Tabela 12.  

Tabela 12 – Valores de eGFR (mL/min x 1,73m2) até 36 meses, no grupo IRA 
estágio 2 (S2) 

 
eGFR pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m eGFR 36m 

n 29 29 25 27 19 17 
Min 34 12 17 22 16 18 
Q1 56,5 22 41,5 42 34 42,5 
Mediana 78 29 62 56 61 64 
Q3 102,5 41,5 88,5 89 93 97,5 
Max 148 111 150 148 134 133 
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No grupo IRA estágio 3 (n=9) se repete o padrão de queda aguda com diferença 

entre eGFR pré-op vs. PO (p=0,0003). Não houve diferença estatística entre eGFR pré-

op e as demais eGFR, com exceção da eGFR PO. Também não houve diferença 

estatística entre eGFR 1m e as demais medidas tardias. Os dados de eGFR do grupo 
IRA estágio 3 são demonstrados na Tabela 13.  

Tabela 13 – Valores de eGFR (mL/min x 1,73m2) até 36 meses, no grupo IRA 
estágio 3 (S3) 

 
eGFR pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m eGFR 36m 

n 9 9 8 9 6 6 
Min 16 10 17 7 12 13 
Q1 20,5 11,5 17,25 14,5 23,25 19,75 
Mediana 25 12 19,5 26 35 42,5 
Q3 64,5 17,5 32,5 49 62,75 70,5 
Max 117 47 83 64 74 90 
 

O Gráfico 11 ilustra a variação absoluta de eGFR em relação aos valores basais, 
nos 3 grupos com critérios de IRA. 

 

Gráfico 11 - Médias e EPM da variação de eGFR (mL/min x 1,73m2) comparada aos 
valores basais, nos pacientes com IRA estágios 1 a 3, até 48 meses 
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Na análise dos grupos com apenas pacientes com dados completos até 24 

meses (eGFR pré-op, PO, 1m, 12m e 24m), foram utilizados testes com medidas 

pareadas. O grupo IRA estágio 1 mostrou diferenças entre as eGFR pré-op e todas 

as eGFR tardias até 24 meses (p=0,0001), utilizando teste ANOVA de medidas 
repetidas.  

Agrupados, IRA estágios 2 e 3, somaram 22 pacientes com dados completos 

até 24 meses. Nesta análise foram significativas as diferenças entre medianas de 

eGFR pré-op e todas as demais eGFR até 24 meses, utilizando teste de Friedman  

Entre eGFR pré-op e eGFR 1m a diferença entre as medianas foi de -31,5 mL/min x 
1,73m2 (p=0,0003) pelo teste de Wilcoxon.  

Além das curvas de eGFR, foram exploradas possíveis diferenças entre os 

grupos, em relação aos dados dos pacientes no pré-operatório, conforme mostra a 

Tabela 14. 

Tabela 14 – Valores da mediana (Q1-Q3) de dados pré-operatórios nos diversos 
grupos por IRA 

 Sem IRA* S1 S2 S3 

n 253 203 29 9 

Idade 56  ( 44,5-65) 62  (53-68) 65  (45-76,5) 57 (51,5-60) 

Creatinina 0,78  (0,65-0,92) 0,86  (0,72-1,17) 0,76  (0,69-1,08) 2,2 (1,50-2,72) 

eGFR 94   (74,5-106) 80   (56-96) 78   (56,5-102,5) 25   (20,5-64,5) 

PTH 133   (96-191,5) 183  (117-298) 215  (159-349,5) 1038  (244-
1397) 

CaT 10,7  (10,2-11,3) 11  (10,3-11,8) 11  (10,45-12,3) 10,9  (10,1-12,7) 

CaI 5,85  (5,4-6,2) 6,07  (5,7-6,6) 6,27  (5,82-6,75) 6,4  (5,7-6,8) 

Fósforo 2,7  (2,4-3,1) 2,6  (2,2-3) 2,4  (2,12-2,9) 3,4  (2,7-4) 

25-OH vitamina 
D  19,3  (15-24,9) 19  (14-24) 16,3  (9,6-26) 11,6  (9,5-13,5) 

CaU 24h 252  (160,2-364) 193,5  (96,4-
332,8) 

162,2  (41,7-
293,3) 

154,4  (42,8-
255,6) 

* Sem IRA compreende pacientes dos grupos S+ (n=30) e S0 (n=223). 
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Houve diferença de idade entre o grupo Sem IRA e o grupo S1 (p<0,0001) e 

S2 (p=0,038). Entre os grupos S1, S2 e S3 não houve diferença estatística. 

As medianas de creatinina pré-operatória foram superiores no grupo S3 

comparadas às demais. Entre S3 e Sem IRA a diferença pré-operatória foi de 1,42 

mg/dL (p<0,0001). Houve diferença também entre Sem IRA e S1 (p<0,0001), porém 

sem diferença entre S1 e S2 (p=0,132). Da mesma forma que a Cr, houve diferença 

estatística entre eGFR pré-op do grupo S3 e os demais, apesar da amostra restrita 

(n=9). Teste de múltiplas comparações mostrou diferença significante entre S3 e 

Sem IRA (p=0,0002); S3 e S1 (p=0,037); e S3 e S2 (p=0,030). O grupo Sem IRA 

teve eGFR basal superior à S1 (p<0,0001) e à S2 (p=0,059). Entre os grupos S1 e 
S2 não houve diferença significativa. 

As medianas de PTH foram inferiores no grupo Sem IRA em comparação aos 

demais. O teste de Kruskal-Wallis mostrou diferença entre PTH pré-operatório do 

grupo Sem IRA vs. S1 (p<0,0001), S2 (p=0,0003) e S3 (p<0,0001). Houve 

discrepância também entre a mediana do grupo S3 (mais elevada) e as demais 

(p<0,0001), sem diferença entre S1 e S2 (p=0,134). O Gráfico 12 ilustra os valores 

de PTH entre os grupos. 

 

Gráfico 12 - Medianas (Q1-Q3) de PTH pré-operatório por grupos IRA KDIGO 
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Houve diferença entre as medianas de cálcio total apenas entre os grupos 

Sem IRA e S1 (p=0,0056). As observações para cálcio total também foram 
encontradas para o cálcio iônico.  

Os valores de fósforo sérico foram diferentes no grupo S3, com mediana 

mais elevada, comparados aos grupos S1 (p=0,011), S2 (p=0,0052) e Sem IRA 
(p=0,0186). Não houve diferença estatística entre e os demais grupos.  

Os dados de calciúria de 24h mostraram diferença do grupo Sem IRA, que 

teve mediana superior às dos demais grupos S1 (p=0,0041), S2 (p=0,0118) e S3 

(p=0,030). Entre os grupos com IRA não houve diferença estatística. 

Foi possível demonstrar diferença entre os valores de 25-OH vitamina D do 

grupo S3, cuja mediana foi inferior às demais, comparada aos grupos Sem IRA 
(p=0,0169) e S1 (p=0,0337). Entre S2 e S3 não houve diferença significativa. 

O resumo da análise por grupos, conforme ocorrência ou não de IRA no 

pós-operatório, mostrou um perfil de risco aumentado para IRA estágio 3 (severa) 

nos pacientes com pior função renal de base, com PTH e fósforo elevados, assim 

como 25-OH vitamina D baixa. Por outro lado, os pacientes sem ocorrência de injúria 

renal tenderam à idade mais jovem, com maior eGFR basal, valores inferiores de 
PTH e calciúria de 24h mais elevada que os demais. 

 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS CONFORME ETIOLOGIA 

 

 Foi realizada estratificação em grupos por etiologia (causas do HPT primário) 

e algumas diferenças foram encontradas entre eles, como ilustrado no Gráfico 13, 
com as curvas de eGFR. 
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Gráfico 13 - Médias e ERM das eGFR (mL/min x 1,73m2) entre grupos por etiologia 
até 36 meses (excluídos pacientes do grupo Outros) 

Nota-se que nos 4 grupos principais houve piora aguda da função renal 

(eGFR pré-op vs. PO) estatisticamente significante, independente da etiologia. No 

grupo Adenoma a diferença entre as medianas foi de -25 mL/min x 1,73m2 

(p<0,0001) no período agudo. Esta diferença não teve significância nos 7 pacientes 
do grupo Outros (p=0,235).   

Após a queda aguda da eGFR, houve recuperação parcial em todos os 

grupos (eGFR PO vs. 1 mês), com intensidades diferentes. Os pacientes com NEM1 

mostraram curva de recuperação mais achatada, com diferença entre as medianas 

de eGFR PO e 1 mês de +12 mL/min x 1,73m2 (p=0,0586). A eGFR 1m foi 

estatisticamente inferior à eGFR pré-op nos grupos Adenoma (p=0,0216) e NEM1 

(p=0,0031) utilizando teste de Mann-Whitney, porém sem diferença nos outros 

grupos. As eGFR 1 mês foram semelhantes estatisticamente às demais medidas 

tardias até 60 meses, em todos os grupos.  As Tabelas 15 e 16 elencam os dados 
de eGFR dos grupos por etiologia, até 24 meses. 
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Tabela 15 - Medianas (Q1-Q3) de eGFR (mL/min x 1,73m2) dos grupos Adenoma e 
NEM 1, até 24 meses 

 n eGFR  
pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m 

Adenoma 351 83 (61-98) 58 (39-75) 77,5 (55-95) 79 (59-95) 79 (58-95) 

NEM1 91 102 (83-119) 80 (58-103) 92 (72-107) 94 (75-110) 90,5  
(71-106) 

 

Tabela 16 - Médias (DP) de eGFR (mL/min x 1,73m2) dos grupos por etiologia, até 
24 meses, excluídos grupos Adenoma e NEM 1 

 n eGFR  
pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 12m eGFR 24m 

Hiperplasia 
Esporádica 25 72,04 (28) 52,9 (24,9) 62,2 (26,5) 65,8 (27,3) 62,7 (30,5) 

Duplo Adenoma 20 73,8 (23) 51,6 (26,2) 66,8 (20,8) 69,3 (22,4) 66,2 (22,9) 

Outros 7 89,8 (35) 67,9 (30,6) 80,6 (34,5) 75,8 (30,8) 86,6 (15,8) 

 

Na análise do subgrupo de pacientes com todas as medidas de eGFR até 
24 meses (eGFR pré-op, PO, 1m, 12m e 24m), houve diferença estatística entre 

eGFR pré-op e todos as demais eGFR até 24 meses, tanto nos 199 pacientes do 

grupo Adenoma (p<0,0001), quanto nos 48 do grupo NEM1 (p<0,0001), utilizando 

teste pareado com medidas repetidas.  

No grupo Adenoma a queda aguda média foi de -22,45 mL/min x 1,73m2 

(p<0,0001) e a diferença entre a eGFR basal e 1 mês foi de -5,47 mL/min x 1,73m2 
(p<0,0001). Após o 1o mês, não houve diferença estatística entre as médias.  

No grupo NEM1 com dados completos, a redução aguda de eGFR teve média 

de -20,81 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001) e a diferença entre a eGFR basal e 1 mês foi 

de -10,04 mL/min x 1,73m2 (p=0,0004). Após eGFR 1m, também não houve 

diferença entre as médias até 24 meses. O Gráfico 14 compara as curvas de eGFR 
nos grupos Adenoma e NEM1, com dados completos até 24 meses. 
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Gráfico 14 - Médias e EPM de eGFR (mL/min x 1,73m2) dos grupos Adenoma e 
NEM1 com dados completos, até 24 meses de pós-operatório 

 

Na comparação entre os grupos, as medianas de creatinina pré-operatória 

foram diferentes apenas entre NEM1 e Adenoma (p=0,0307), entre NEM1 e 

Hiperplasia Esporádica (p=0,0120) e sem diferença com Duplo Adenoma 

(p=0,0649). Os pacientes do grupo NEM 1 tiveram creatinina pré-operatória inferior à 
dos grupos citados. 

As medianas de eGFR pré-operatórias do grupo NEM 1 foram estatisticamente 

superiores às demais (p<0,0001), com exceção do grupo OUTROS (p=0,425). Não 

houve diferença dos demais grupos entre si. O Gráfico 15 ilustra as medianas de 
eGFR pré-operatórias, divididos por grupos. 
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Gráfico 15 - Medianas (Q1-Q3) de eGFR (mL/min x 1,73m2) pré-operatórias entre 
grupos por etiologia 

 

Quando comparadas as medianas do percentual de variação aguda da eGFR, 
o grupo NEM 1 variou menos que os grupos Adenoma (p<0,0001), Hiperplasia 

Esporádica (p=0,0326) e Duplo Adenoma (p=0,0213). Não foi possível estabelecer 

tal relação com grupo Outros (p=0,3207). O Grafico 16 mostra as diferenças entre as 
variações de eGFR nos dois principais grupos, em diferentes momentos. 

 

Gráfico 16 - Médias e EPM da variação de eGFR (%) nos grupos Adenoma e 
NEM1, comparados aos valores basais, até 36 meses 
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Observou-se que, após 1 mês, ainda há diferença entre a recuperação 

percentual de eGFR nos grupos Adenoma e NEM 1 (p=0,0426), o que não ocorreu 

após 12 meses de pós-operatório, quando a variação crônica foi semelhante entre 
os dois grupos (p=0,3583).  

Quanto à idade, os pacientes com diagnóstico de NEM 1 eram mais jovens 

que os dos grupos Adenoma (p<0,0001), Hiperplasia Esporádica (p<0,0001), Duplo 

Adenoma (p<0,0001) e do grupo OUTROS (p=0,019). Houve diferença também 

entre Adenoma e Duplo adenoma (p=0,0227), sendo o primeiro grupo mais jovem 

que o segundo. Na comparação dos níveis de PTH pré-operatório, não houve 

diferença estatística entre os grupos, apesar da mediana mais elevada do grupo 

Outros (226 pg/mL). Sobre os valores pré-operatórios de 25-OH vitamina D, 

também não houve diferença estatística entre os grupos. 

Em relação aos níveis de cálcio total, houve diferença estatisticamente 

significante do grupo Hiperplasia Esporádica com os grupos Adenoma (p=0,0343) e 

NEM 1 (p=0,0218). Tais achados, em relação ao cálcio total, não ocorreram com o 

cálcio iônico, cujas medianas entre os grupos foram semelhantes. A Tabela 17 

representa os principais dados pré-operatórios dos grupos por etiologia. 

Tabela 17 – Valores da Mediana (Q1-Q3) de dados pré-operatórios nos diversos 
grupos por etiologia 

 Adenoma NEM1 Hiperplasia 
esporádica 

Duplo 
adenoma 

n 351 91 25 20 

Idade (anos) 60  ( 53-68) 44  (31-56) 67  (53,5-75,5) 64,5  (59-71,8) 

Cr pré-op (mg/dL) 0,82  (0,68-1,03) 0,78 (0,64-0,9) 0,84  (0,75-1,21) 0,82 (0,73-1,09) 

eGFR pré-op 
(mL/min x1,73m2) 83 (61-98) 102 (83-119) 80 (52,5-84,5) 81,5  (53-87) 

Var.  aguda eGFR 
(%) -29,6 (-41 a -14) 17,2  (-31 a -5) -29,0 (-36 a -15) -32,2 (-48 a -16) 

PTH pré-op 
(pg/mL) 149  (106-254) 171 (108-224) 152 (96-196) 158,5  (119-280) 

CaT pré-op 
(mg/dL) 10,9  (10,3-11,6) 10,9 (10,5-11,5) 10,5  (9,8-11,1) 10,75  (10,2-12) 
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 Na comparação dos valores de calciúria de 24h, o grupo Hiperplasia 

Esporádica teve a menor mediana (136,6 mg/vol 24h), em comparação com a dos 

grupos Adenoma (p=0,0040), NEM1 (p=0,003) e OUTROS (p=0,0141). A diferença 
entre os demais grupos não foi significante.  

 Entre as medianas de fósforo sérico, o grupo Hiperplasia Esporádica teve 

valor mais alto, comparado ao dos grupos Adenoma (p=0,0266) e NEM 1 
(p=0,0054), aplicando teste de Mann-Whitney. 

 

 
4.3 CLASSIFICAÇÃO CONFORME FAIXAS DE EGFR – DRC KDIGO 
 
 
 De acordo com a classificação de KDIGO para doença renal crônica, foi conduzida 

análise por grupos, conforme os dados de eGFR pré-operatórios. A Tabela 18 mostra os 

valores de eGFR para cada grupo, até 24 meses. 

 

Tabela 18 - Medianas (Q1-Q3) das eGFR (mL/min x 1,73m2) entre grupos G1 a G4, 
até 24 meses  

 n % eGFR pré-op eGFR PO eGFR 1m eGFR 24m 

G1 223 45,1 103 (96-116) 81 (66-97) 97 (88-110) 97 (87-107) 

G2 169 34,2 78 (69-83) 53 (42,5-64) 72,5 (63-81) 74 (64-84,5) 

G3 84 17,0 51 (41-55) 31,5 (23-41) 42 (31-60) 43 (33-54,7) 

G4 18 3,6 22,5 (18,7-25) 12,5 (12-18) 22,5 (17,8-33) 27,5 (18,8-41) 

Total 494 100     

 

 Foram observadas curvas de queda aguda da eGFR, com diferença entre 

eGFR pré-op e PO, em todos os 4 grupos (p<0,0001), independente da faixa de 

eGFR basal. No grupo G1, ocorreu recuperação parcial da função renal até 1 mês, 

porém a eGFR pré-op foi superior às medianas de eGFR pós-operatórias até 60 

meses, com diferença entre as medianas de eGFR pré-op e 1 mês de -6 mL/min x 

1,73m2 (p<0,0001). Não houve diferença entre eGFR 1 mês e as demais medidas 

tardias.  



 

	
	

57 

No grupo G2 houve repetição do padrão de curva de G1, sendo que entre 

eGFR pré-op e 1 mês a diferença foi de -5,5 mL/min x 1,73m2 (p=0,0025). Houve 

diferença estatística entre eGFR pré-op e as demais tardias até 36 meses 

(p=0,0063), com exceção de eGFR 24m (p=0,107). Também neste grupo a eGFR 

1m foi semelhante às eGFR tardias.  

Entre os pacientes com eGFR basal de 59-30 mL/min x 1,73m2 (grupo G3), 
apesar da piora aguda de função, não houve diferença estatística entre eGFR pré-op 

e eGFR 1m (p=0,321). Já nos pacientes do grupo G4, a mediana de eGFR pré-op 

foi semelhante à eGFR 1 mês (p=0,428). Não houve diferença entre a eGFR basal e 

as demais eGFR tardias, em ambos os grupos nessa amostra. 

  

 Foram agrupados os pacientes de acordo com eGFR basal, utilizando 60 mL/min 
x 1,73m2 como ponto de corte. Os pacientes com eGFR ≥ 60mL/min x 1,73m2, DRC 

KDIGO grupos G1 e G2, totalizaram n=392. Os que tinham eGFR < 60mL/min x 

1,73m2, DRC KDIGO grupos G3 e G4, totalizaram n=102. O Gráfico 17 mostra a 

variação de eGFR comparada aos valores basais, nos dois grupos. 

 

 
Gráfico 17 - Médias e EPM da variação de eGFR (%) de acordo com faixas de 

eGFR pré-operatória (DRC KDIGO), utilizando ponto de corte de 60 
mL/min x 1,73m2, até 48 meses 
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 Nos 392 (79,3%) pacientes com eGFR ≥ 60mL/min x 1,73m2, a queda aguda de 

eGFR teve mediana de 24 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001), com recuperação de +19 

mL/min x 1,73m2 após 1 mês de pós-operatório (p<0,0001). Após 12 meses, a mediana 

de eGFR foi – 5 mL/min x 1,73m2, comparada aos valores basais pré-operatórios 

(p<0,0001), diferença que se manteve até 5 anos de seguimento. 

 No grupo de 102 (20,6%) pacientes com eGFR < 60mL/min x 1,73m2, a queda 

aguda absoluta foi de 13 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001), com retorno à mediana basal em 

1 mês de pós-operatório (p=0,3076). Não houve mudanças significativas da eGFR até 

60 meses de seguimento. As diferenças entre os grupos estão resumidas na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Mediana (Q1-Q3) das variáveis pré e pós-operatórias entre grupos por 
eGFR basal, utilizando corte de 60 mL/min x 1,73m2 

 
G1+G2 

 eGFR ≥ 60mL/min x 
1,73m2 

G3+G4 
eGFR <60 mL/min x 

1,73m2 

Teste Mann-
Whitney   

(p) 

n 392 102  

Idade (anos) 56 ( 46,2-66) 66  (57-73) <0,0001 

Cr pré-op (mg/dL) 0,75  (0,64-0,87) 1,35  (1,09-1,66) <0,0001 

eGFR pré-op  
(mL/min x1,73m2) 93  (80-106,8) 46  (33-53,2) <0,0001 

Var aguda 
 eGFR (%) -25 (-38,2 a -12,2) -31,9 (-45,2 a -18,1) 0,0079 

Var crônica (12m) 
 eGFR (%) -5,1 (-14,2 a 3,09) 0 (-17,9 a 18,35) 0,0420 

PTH pré-op 
(pg/mL) 143  (104-218) 212,5  (125-443,8) <0,0001 

CaT pré-op 
(mg/dL) 10,9 (10,3-11,5) 10,9  (10,3-11,7) 0,5522 

CaI pré-op (mg/dL) 5,91  (5,6-6,3) 6,02  (5,7-6,56) 0,0261 

 

O grupo com pior função renal pré-operatória (G3+G4) teve idade superior, 

valores de PTH e cálcio iônico mais elevados quando comparado ao grupo com 

eGFR basal ≥ 60mL/min x 1,73m2 (G1+G2), além de maior variação percentual da 

eGFR agudamente. Após 12 meses, o grupo G3+G4 retornou aos valores basais de 

eGFR, enquanto o grupo G1+G2 teve perda definitiva de 5,1%. 
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4.4 CLASSIFICAÇÃO CONFORME 25-OH VITAMINA D PRÉ-OPERATÓRIA 
 

Dos 440 pacientes que possuíam dados de 25-OH vitamina D, 235 (53,41%) 

apresentavam valores inferiores a 20 ng/mL, enquanto 205 (46,59%) tinham valores 

maiores ou iguais a 20 ng/mL. A mediana (Q1-Q3) de 25OHD pré-operatória foi de 

19 (14-24) ng/mL. O percentual de variação aguda da eGFR entre os grupos foi 

semelhante (p=0,2628), usando 20 ng/mL como ponto de corte. Já na variação 
crônica de eGFR (%), os pacientes com 25OHD < 20 ng/mL tiveram perda mediana 

de 6,77% comparada com a eGFR basal, enquanto a mediana das diferenças, no 

grupo ≥ 20 ng/mL, foi zero (p<0,0001). Os Gráficos 18 e 19 mostram as curvas de 

eGFR, em pacientes agrupados pelos valores de 25OHD pré-operatória, com pontos 

de corte de 20 e 30 ng/mL, respectivamente. 

 

Gráfico 18 - Médias e EPM da variação de eGFR (%) de acordo com a 25-OH 
vitamina D pré-operatória, utilizando ponto de corte de 20 ng/mL 
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Gráfico 19 - Médias e EPM da variação de eGFR (%) de acordo com a 25-OH 
vitamina D pré-operatória, utilizando ponto de corte de 30 ng/mL 

Nessa análise, é possível observar que ambos os grupos tiveram redução 

aguda da eGFR (p<0,0001), porém os pacientes com valores mais elevados de 

25OHD no pré-operatório, tiveram melhor evolução da função renal tardia até 12 e 
24 meses. 

 

4.5 CURVAS DE CÁLCIO NO PÓS-OPERATÓRIO ATÉ 72 HORAS 

 

As medidas de variação diária do cálcio sérico até 72 horas de pós-operatório 
são apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 – Valores da Mediana (Q1-Q3) de cálcio total (mg/dL) até 72 horas de 
pós-operatório 

 

CaT pré-op CaT 1oPO CaT 2oPO CaT 3oPO 

n 494 482 474 393 

Q1 10,3 8,7 8,4 8,3 

Mediana 10,9 9,1 8,8 8,9 

Q3 11,5 9,7 9,3 9,3 
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Na análise geral, houve diferença entre as medianas do CaT pré-op e 1o PO 

de -1,8 mg/dL (p<0,0001) e mediana (Q1-Q3) da variação percentual de -15,97% (-

20,45 a -11,04). Entre 1o e 2o PO, a redução do CaT foi -0,3 mg/dL (p<0,0001). 

Houve discreta elevação do calcio entre 2o e 3o PO (+0,1 mg/dL), sem significância 
estatística (p=0,646). 

Na comparação entre a variação aguda do cálcio total (%) e a variação aguda 

da eGFR (%), houve correlação positiva no teste de Spearman, com r=0,1511 / IC 

95% 0,2403 - 0,0594 (p=0.0009). Mesmo teste realizado com variação do cálcio 
iônico teve r=0,1243 / IC 95% 0,2138 – 0,0328 (p=0.0062).  

Foram analizados subgrupos de pacientes com dados completos de cálcio 

até 3o PO (medidas pré-op, 1o, 2o e 3o PO), nos grupos Adenoma (n=249) e NEM1 

(n=86), utilizando testes pareados de Friedman. O padrão de queda do CaT entre o 

pré-operatório e cada um dos dias de pós-operatório, foi diferente entre os dois 
grupos. 

Nos pacientes com Adenoma ocorreu queda mediana do CaT de -1,8 mg/dL 

no 1o PO (p<0,0001), com desaceleração da queda até 2o PO, cuja diferença foi de -

0,3 mg/dL (p<0,0001). Houve retomada sutil do CaT no 3o PO (+0,1 mg/dL), com 

significância estatística (p=0,0363). As mesmas relações foram observadas para o 
cálcio iônico no grupo Adenoma, até o 2o PO (p<0,0001), porém não houve elevação 
do CaI entre o 2o e 3o PO.  

 Nos pacientes do grupo NEM1 com dados completos de cálcio até 72h, 
ocorreu queda sustentada do CaT entre pré-op, 1o, 2o e 3o PO (p=0,0001), 

diferentemente da curva do grupo Adenoma. Nos pacientes com NEM1, a queda 

inicial mediana foi de -1,75 mg/dL (p<0,0001). O comportamento do cálcio iônico 

seguiu o mesmo padrão do cálcio total para o grupo NEM1. O Gráfico 20 ilustra a 

diferença entre as curvas do cálcio total nos grupos Adenoma e NEM1 com dados 

completos. 
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Gráfico 20 - Médias e EPM de cácio total (mg/dL) nas 72h de pós-operatório, dos 
grupos Adenoma e NEM 1 com dados completos 

 
  

Quando avaliados os valores pós-operatórios do PTH (1o PO), observou-se 

queda abrupta em todos os grupos. Apesar de partirem de valores de PTH 

semelhantes, houve diferença entre grupo Adenoma e os demais. Pacientes com 

diagnóstico de NEM1 tiveram queda aguda do PTH mais acentuada que os 
pacientes com Adenoma (mediana 3 vs. 14 pg/mL – p<0,0001).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo foi possível demonstrar que uma proporção significativa de 

pacientes submetidos à paratireoidectomia por HPT primário, independente do tipo e 

extensão do procedimento, sofreu algum grau de deterioração aguda da função 

renal. Dos 494 pacientes estudados, 92,7% tiveram redução da filtração glomerular 

nos primeiros 4 dias de pós-operatório, sendo que 241 indivíduos (48,8%) 

preencheram critérios de injúria renal aguda (IRA), pela classificação KDIGO.(25) 

Importante ressaltar que, apesar de alguns dados clínicos e do débito urinário não 

terem sido controlados, a elevação aguda da creatinina teve curso indolente e 

assintomático, sendo que apenas um paciente necessitou de hemodiálise durante a 

internação. Albright e Refeistein haviam notado, ainda na década de 50, que alguns 

pacientes apresentavam oligúria severa no pós-operatório de paratireoidectomia por 
adenoma.(48) 

Apesar da elevada frequência de IRA encontrada, 203 (84,2%) pacientes 

tiveram IRA estágio 1, enquanto 38 (15,8%) preencheram critérios para IRA estágios 

2 e 3. A incidência de injúria renal, no pós-operatório de cirurgias eletivas nas 

diversas especialidades e portes, tende a ser inferior à encontrada nessa coorte. 

Estudos sobre IRA após cirurgias cardíacas com circulação extra-corpórea, 

consideradas de alto risco, relatam taxas de 10 a 22%.(30, 31) Grams et. al(53) 

acompanharam 161.185 pacientes submetidos a cirurgias diversas, divididos por tipo 

e especialidade. Neste estudo, 12% do total de pacientes evoluíram com IRA, sendo 

76% estágio 1, 14% estágio 2 e 7% estágio 3. A incidência variou conforme o tipo de 

cirurgia: cardíaca (18,7%), cirurgia geral (13,2%), torácica (12%), ortopédica 

(10,2%), vascular (9,2%) e urológica (8,6%). As cirurgias otorrinolaringológicas, em 

que estavam incluídas algumas cirurgias do pescoço, evoluíram com IRA em apenas 

4,1% dos pacientes. Após análise multivariada, foram identificadas correlações entre 

presença ou ausência de IRA e mortalidade intra-hospitalar (8,2 vs. 1,1%), tempo de 

internação (15,8 vs. 8,6 dias), readmissão após alta (21,1 vs. 13,3%) e mortalidade 
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em até 1 ano (18,9 vs. 8%). Essas correlações foram proporcionais ao grau de 

disfunção renal, por estágios KDIGO.  

Uma revisão sistemática sobre IRA em pós-operatório de cirurgias 

abdominais, que englobou mais de 80 mil pacientes, selecionou estudos a partir de 

2004 que já utilizaram classificações RIFLE, AKIN ou KDIGO. (32) A incidência geral 

de IRA foi de 13,4%, sendo 72% estágio 1, 17% estágio 2 e 11% estágio 3. A taxa 

de recuperação da função renal para o valor de base, quando informada, variou de 

47 a 79%. Nessa mesma revisão, quando selecionados estudos com dados de 

mortalidade precoce (30 dias), houve risco relativo 12,6 vezes maior nos pacientes 

com algum grau de IRA. As taxas de mortalidade se correlacionaram com os 

estágios da IRA de maneira progressiva, independente das diversas classificações 

utilizadas nos últimos anos. (28, 29, 54)  

Em nossa coorte, dos 521 pacientes iniciais, foram contabilizados 3 óbitos no 

perioperatório, representando 0,58% de mortalidade após paratireoidectomia. 

Recentemente, um estudo restrospectivo com 14500 pacientes submetidos a 

paratireoidectomia por HPTP, avaliou dados de morbimortalidade precoce (30 dias), 

em que foram relatados 20 (0,14%) óbitos e 173 (1,3%) reinternações. (55) Kravietz 

et al.(56) realizaram estudo transversal sobre readmissões precoces, após alta 

hospitalar pós-paratireoidectomias por HPT primário e secundário. Dentre os 4295 

pacientes tratados por HPT primário, houve 241 (5,6%) reinternações, índice mais 

alto que o relatado em estudos anteriores. Após estratificação das causas dessas 

reinternações, a falência renal representou 9,54% do total, assim como hipocalcemia 

(12,86%) e septicemia (13,69%). Após regressão logística, a falência renal teve o 

maior impacto no risco de reinternação após alta (OR 2,22 IC: 1,57-3,12). Em nossa 

coorte, houve apenas uma reinternação (0,19%) em 30 dias, devido a injúria renal e 
hipocalcemia severa, complicações que levaram o paciente ao óbito.  

O protocolo cirúrgico em nossa Instituição sugere internação mínima de três 

dias, período em que é possível corrigir a hipocalcemia e realizar controle 

laboratorial diário. Nesse sentido, nossa casuística diferiu dos demais estudos em 

HPTP que tendiam a realizar o pós-operatório de paratireoidectomia com internação 

de 1 dia ou em regime ambulatorial.(17, 55) A rotina estabelecida pelo departamento 

há cerca de 20 anos permitiu, em última análise, que as observações dos autores, 
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sobre a elevação aguda da creatinina após as paratireoidectomias, fossem 

estudadas consistentemente. 

Além de representar aumento do risco de morte pós-operatória, a ocorrência de 

IRA também ocasiona aumento da morbidade e do risco de progressão para doença 

renal crônica.(32) D’Horre et al.(34) realizaram estudo de coorte prospectivo que 

envolveu 311 pacientes com DRC pré-existente, seguidos por 5 anos. O estudo 

avaliou a influência dos episódios de IRA na progressão da DRC, além de avaliar a 

velocidade da perda funcional renal. Os dados indicaram que episódios isolados de 

IRA provocaram significativa elevação do risco (razão de chances de 5,9) de 

progressão rápida da DRC pré-existente. Em consequência disso, uma recuperação 

apenas parcial da função, após episódio isolado de IRA, foi o principal determinante 

de perda da função renal durante os 5 anos de seguimento. 

A discrepância entre o porte cirúrgico e a alteração de função renal, após 

paratireoidectomia, já foi estudada anteriormente nos pacientes transplantados 

renais com HPT persistente (terciário).(21) Nesse grupo de pacientes, há maior 

vigilância da função renal pós-operatória, devido à preocupação com o rim 

transplantado. No HPT terciário, há estudos que mostraram redução aguda da 

filtração glomerular pós-operatória, alguns com perda funcional a longo prazo.(22, 

42, 47, 57) Montenegro et al. (58) estudou a disfunção renal aguda em 76 pacientes 

após paratireoidectomias por HPT terciário e observou IRA em 60% dos pacientes, 

pelos critérios RIFLE. Verificou-se ainda que, quanto mais severo o estágio da IRA, 

maior o risco de redução definitiva na eGFR após 12 e 24 meses, comparada aos 

valores basais. Em outro estudo semelhante, com 19 pacientes submetidos a 

paratireoidectomia por HPT terciário, os autores compararam a eGFR basal com a 

eGFR 12 meses após a cirurgia e verificaram diferença média de -5,8 mL/min x 

1,73m2 (p=0,010), porém sem diferença após 24 meses (p=0,276).(59) Há razões 

para se concluir que tais alterações renais, agudas e tardias, ocorram também nos 

pacientes com HPT primário, apesar de não haver, nos guidelines de tratamento, 

recomendação de monitorização da função renal e/ou diurese no pós-operatório de 
paratireoidectomia.(16) 

Recentemente, Egan et al.(50) conduziram um estudo de coorte envolvendo 

62 pacientes submetidos a paratireoidectomias por HPTP. A creatinina foi utilizada 
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como biomarcador da função renal e a eGFR foi calculada pela equação CKD-EPI. 

Foram realizadas aferições uma vez no 1o PO, após 60 e após 90 dias de pós-

operatório. Houve redução aguda média da eGFR de -3 mL/min x 1,73m2 no 1o PO 

(p<0,01) e -5 mL/min x 1,73m2 após 90 dias (p<0,05), comparadas aos valores 

basais. Cerca de 42% dos pacientes tiveram elevação aguda da creatinina igual ou 

superior a 10% do valor pré-operatório. Dos 45 pacientes com seguimento completo 

(62 iniciais), 41,4% mantiveram valores de eGFR inferiores aos iniciais após 90 dias 

de pós-operatório. Os autores atribuem a queda da filtração glomerular a fatores 

clínicos, organizados em escore de comorbidades. Outros fatores como cálcio ou 

PTH não foram informados. Os resultados obtidos confirmaram os do presente 

estudo, de que houve redução aguda da função renal, persistente em alguns casos. 

O fato de a creatinina ter sido aferida apenas uma vez no 1o PO pode ter reduzido a 

sensibilidade da análise, uma vez que, em nossa coorte, observou-se que 55,5% 

dos pacientes tiveram a pior medida de creatinina entre o 2o e o 4o dias de pós-
operatório.  

Além da disfunção renal do período agudo, houve recuperação apenas parcial 

da eGFR no seguimento pós-operatório, com redução estatisticamente significante 

da mediana de eGFR após 1 mês, comparada aos valores basais (p<0,0001). 

Durante os primeiros dois dias de pós-operatório, houve redução da eGFR, com 

recuperação gradual no 3o e 4o dias, ainda com diferença estatística em relação à 

eGFR 1 mês (p=0,0241). A curva de eGFR sugeriu que a recuperação da função 

renal, após o episódio agudo, deva se estabilizar ainda antes de 1 mês, por volta de 

uma semana.  Após 1 mês de pós-operatório, não houve recuperação estatística da 

eGFR em nenhuma das análises até 5 anos de seguimento, indicando o prognóstico 
da função renal a longo prazo. 

No presente estudo, pacientes com alterações mais discretas da função renal 

aguda eram, em média, mais jovens, com valores de PTH e cálcio mais baixos, além 

de apresentarem melhor eGFR no pré-operatório. Por outro lado, pacientes com IRA 

estágio 3 eram mais velhos, com PTH elevado e pior eGFR basal. A análise 

univariada mostrou que o percentual de variação aguda da eGFR se correlacionou 

com idade, PTH, cálcio iônico e total, fósforo e eGFR pré-operatória. Apesar de 

significativas, as correlações foram fracas e as váriaveis foram interrelacionadas, 
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além de terem distribuições não paramétricas. Pelos motivos anteriores, os autores 

optaram por não realizar análise multivariada, nessa amostra. 

Na literatura, os resultados da função renal tardia após o tratamento cirúrgico 

do HPTP, são conflitantes. Alguns autores acreditam que a paratireoidectomia pode 

causar redução adicional da eGFR.(35) Em estudo prospectivo com 19 pacientes, 

não foram detectadas diferenças entre a função renal pré e pós-operatória (12 

meses), em contraste com nossos resultados.(60) Outro estudo, publicado em 1980, 

com casuística de 139 pacientes, sugeriu que a piora de função renal tardia pós-

opearatória estaria condicionada à presença de fatores adversos, como infecção 

urinária ou a presença de hipertensão arterial.(61) Em nossa coorte, 60.7% dos 

pacientes tiveram algum grau de perda definitiva da eGFR após 12 meses, 

comparados aos valores pré-operatórios, enquanto 33,6% tiveram melhora da 

função renal. O percentual geral de variação da eGFR basal vs. 12 meses (variação 

crônica) teve mediana de -4,42 %. Já a perda definitva da eGFR nos pacientes que 

experimentaram episódio de IRA estágio 1 foi de -7,65%, enquanto que os 

indivíduos com IRA estágio 2 tiveram redução de -24,42% da eGFR. Tais achados 

indicaram que a intensidade do evento agudo se correlacionaria com o prognóstico 

renal a longo prazo e, com isso, deveria-se motivar ações preventivas e de vigilância 
da função renal nos pacientes em risco para IRA pós-operatória. 

Tassone et al. (62) realizaram estudo de coorte com foco nas alterações 

tardias de função renal após paratireoidectomias. Foram encontradas correlações 

entre a faixa de eGFR pré-operatória e o prognóstico renal. A amostra de 109 

pacientes foi dividida em dois grupos, de acordo com a eGFR basal, sendo 95 casos 

(grupo 1) com eGFR ≥ 60mL/min x 1,73m2 e 14 casos (grupo 2) com eGFR < 

60mL/min x 1,73m2. O grupo 1, com eGFR basal superior, teve perda definitva 

média de -5,2 mL/min x 1.73m2 (p=0.0017) após a cirurgia, enquanto que o grupo 2 

teve perda de -2,4 mL/min/1.73m2 (p=0.509). Infelizmente, este estudo não possuía 

dados da função renal aguda e o seguimento médio foi de apenas 2,15 anos. Os 

autores concluíram que a paratireoidectomia seria capaz de, por si só, impedir a 

piora da função renal pós-operatória nos pacientes com DRC grau 3 ou superior (< 

60mL/min x 1,73m2), pela classificação de KDIGO. Tal conclusão, possivelmente, 

subestimaria o papel das alterações renais agudas encontradas em nossos 
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resultados. Por questões metodológicas, nosso estudo e o de Tassone et al.(62) não 

possuem grupo controle, de pacientes com HPTP e que não foram submetidos ao 

tratamento cirúrgico, com o objetivo de avaliar o curso natural da função renal nos 

pacientes não tratados. Por razões éticas, um estudo com esse desenho em 

pacientes com HPTP sintomáticos, não seria permitido. Por outro lado, um estudo 

com pacientes assintomáticos, comparados prospectivamente por 2 anos, não 

verificou diferenças entre valores de creatinina dos indivíduos seguidos clinicamente, 

em relação aos submetidos a paratireoidectomia, apesar da importante perda de 

seguimento em ambos os grupos (~40%).(63) Além disso, para se ter certeza de que 

uma perda adicional de função renal poderia ser prevenida pela paratireoidectomia, 

múltiplas aferições de creatinina pré-operatórias, com curva de queda da eGFR, 

deveriam ser mostradas previamente à cirurgia. Os estudos que defendem que a 

paratireoidectomia impediria a piora da função renal no HPTP não apresentam este 

dados, mostrando apenas um único valor de creatinina no pré-operatório.   

A mesma análise, usando as faixas de eGFR pré-operatórias (KDIGO), foi 

realizada em nosso estudo, com algumas similaridades. Nos 392 pacientes DRC 

G1+G2, equivalentes ao grupo 1 do estudo de Tassone et al. (62), houve redução 

permanente na eGFR de -5 mL/min x 1,73m2 (p<0,0001), após 1 mês da cirurgia. No 

entanto, nos 102 indivíduos com eGFR < 60mL/min x 1,73m2, correspondente ao 

grupo 2 do estudo prévio (DRC G3+G4), a redução definitiva não foi significativa. 

Independentemente das diferenças na função renal crônica pós-operatória, ambos 

os grupos mostraram redução aguda da eGFR (p<0,0001) em relação aos valores 

basais. Observou-se que o percentual de variação aguda do grupo com melhor 

função renal pré-operatória, foi, curiosamente menor que o grupo G3+G4 (-25 vs. -

31,9% p=0,0079). De maneira inversa, o percentual de variação crônica da eGFR 

(basal vs. 12 meses) no grupo G1+G2 foi de -5,1%, enquanto que no outro grupo 

houve recuperação completa da eGFR (p=0,042). Tais diferenças entre os grupos 

foram interessantes e podem ter sido influenciadas, em diversos graus, pelos outros 

fatores já correlacionados à variação aguda e crônica da eGFR no pós-operatório. 

Neste sentido, a condução de análise multivariada poderia ter sido útil em determinar 

qual a influência da reserva renal pré-operatória sobre a curva de eGFR, após o 

tratamento cirúrgico. 
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 Os resultados de função renal pós-operatória organizados por etiologia do 

HPTP e, consequentemente por extensão da cirurgia, repetiram o padrão de 

redução aguda da eGFR observado na análise geral (p<0,0001). Indivíduos com 

NEM 1, mais jovens e com melhor função renal pré-operatória, mostraram curva de 

recuperação mais lenta da eGFR, após o insulto agudo. Com isso, foi possível 

observar maior diferença em 1 mês de pós-operatorio (p=0,0426), nos pacientes 

com NEM1, quando comparados aos pacientes com adenoma da paratireóide 

(uniglandular). As curvas tenderam a se igualar após 12 meses de pós-operatório, 

quando já não havia diferença estatística entre os grupos. Foi possível inferir que o 

período de hipoparatireoidismo, observado com maior frequência após 

paratireoidectomia total com autoenxerto, poderia ter impacto na velocidade de 
recuperação da eGFR no pós-operatório. 

Os mecanismos e o tipo de lesão renal causados pela paratireoidectomia não 

foram bem explicados e, não poderiam ser respondidos neste estudo. O impacto 

agudo da paratireoidectomia sobre a filtração glomerular se mostrou desproporcional 

ao trauma cirúrgico e tempo operatório, como já demonstrados também no HPT 
terciário. (21) 

A hipercalcemia crônica é uma causa bem estabelecida de insulto renal, cuja 

manutenção pode causar deterioração funcional e é uma das indicações para o 

tratamento cirúrgico do paciente com HPTP assintomático.(11) Além das alterações 

estruturais causadas por obstrução intratubular, pela inflamação intersticial 

peritubular e pela fibrose, há também um efeito vasoconstritor direto do cálcio sobre 

a arteríola aferente. (64, 65) No presente estudo, foram investigadas as curvas de 

cálcio até 72h de pós-operatório e suas possíveis correlações com a variação aguda 

da eGFR. Nas primeiras 24h houve redução mediana de 1,8 mg/dL no cálcio total, 

mais acentuada que nos demais dias. Os pacientes operados por NEM 1 mostraram 

curva de queda do cálcio até 3o PO, diferentemente dos pacientes com adenoma. 

Foram observadas correlações fracas, porém significativas, entre a variação aguda 

da calcemia (%) e a da função renal, em valores percentuais de eGFR. 

Faltam, na literatura, estudos clínicos e experimentais com objetivo de 

esclarecer a influência do HPTP sobre a dinâmica renal, definir o modelo correto de 

injúria renal pós-operatória, assim como expor os papéis desempenhados pelo PTH, 
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cálcio, FGF-23 e o sistema renina-angiotensina-aldosterona na adaptação renal, 

após a paratireoidectomia. (6, 7, 41, 66, 67) Além destes fatores, há evidência 

recente de que a deficiência de 25-OH vitamina D no HPTP está associada a doença 

mais severa, traduzida pelos marcadores ósseos e bioquímicos do HPT.(68) Nessa 

coorte, não houve correlação significativa entre a variação aguda de eGFR e os 

níveis de 25OHD pré-operatórios (r=0,0668 / p=0,1613). Entre os 440 indivíduos com 

dados disponíveis, havia 235 (53,4%) considerados deficientes pelo critério adotado 

(< 20 ng/mL). A mediana pré-operatória foi de 19 ng/mL, considerada inferior à 

outras coortes de pacientes com HPTP, fato que poderia representar impacto 

negativo na recuperação renal tardia após insulto agudo, como já demonstrado 

experimentalmente em ratos, utilizando modelo de isquemia e reperfusão. (69, 70) A 

notória diferença na amplitude de recuperação definitiva da eGFR, encontrada nos 

pacientes com níveis de 25OHD iguais ou superiores a 20 e 30 ng/mL, destacou o 

possível papel protetor da 25OHD e, futuramente, poderá motivar investigação sobre 

o tema.  Historicamente, existe preocupação em realizar suplementação de vitamina 

D nos pacientes com HPTP, pela suposto risco de piora da hipercalcemia pré-

existente. Essa suplementação pré-operatória poderia ser encorajada, pois estudos 

recentes mostraram que, quando foi realizada, não houve elevação subtancial do 
cálcio sérico.(71, 72) 

A identificação dos fatores de risco e do mecanismo de lesão renal, nos 

pacientes submetidos a paratireoidectomia, poderia ajudar a reduzir o risco de IRA, 

diminuindo consequentemente as chances de perda funcional definitiva. Estas 

informações seriam úteis também nos cuidados pré e pós-operatórios dos pacientes 

transplantados renais, com indicação de paratireoidectomia por HPT persistente 
(terciário). 

Cabe ressaltar algumas limitações importantes do presente estudo, cujo 

caráter retrospectivo pode ter sido mitigado, parcialmente, pela disciplinada rotina 

assistencial.  Outro fator foi a falta de informações clínicas e a falta de parâmetros de 

débito urinário, que complementam a estratificação de IRA pelos critérios 

KDIGO.(25)  A creatinina sérica, biomarcador da função renal disponível neste 

estudo, possui elevada especificidade, porém baixa sensibilidade para detecção de 

injúria renal.(73, 74) Neste sentido, outros biomarcadores de lesão tubular, como a 
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Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) e a Kidney Injury Molecule 1 

(KIM-1), poderiam detectar alterações mais precoces, numa parcela ainda maior de 

pacientes.(75) A utilização da taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), 

calculada pela equação CKD-EPI, como indicador mais preciso da função renal, tem 

validação na literatura, apesar de apresentar imperfeições em situações em que há 

variação aguda da filtração glomerular. (51) Outro viés consistiu no 

desconhecimento do perfil de comorbidades dos pacientes, pois se sabe que a 

presença de doenças específicas poderiam afetar a risco de IRA no pós-operatório 

de outros tipos de cirurgias.(76) Dados sobre uso de drogas potencialmente 

nefrotóxicas e a ocorrência de hipotensão durante as cirurgias não foram 

controlados, tampouco o registro da duração dos procedimentos e do volume de 

perda sanguínea. Durante a internação pós-operatória, não foram controlados os 

fatores de hidratação endovenosa, as medicações recebidas, as doses de reposição 

de cálcio, assim como o uso eventual de anti-inflamatórios (AINEs), apesar destes 
não fazerem parte da rotina de prescrição destes pacientes na Instituição. 

 

A injúria renal representa um problema de saúde pública, com repercussões 

sobre a qualidade de vida e consequente aumento de mortalidade, à medida que 

expõem os indivíduos ao risco de progressão para doença renal crônica.(77, 78) 

Recentemente, a Sociedade Internacional de Nefrologia e a Federação Internacional 

das Fundações do Rim (International Society of Nephrology and International 

Federation of Kidney Foundations) emitiram alerta com fortes recomendações de 

vigilância dos pacientes em risco de desenvolverem IRA.(79) Os resultados do 

presente estudo corroboram para uma política de monitorização da função renal 

antes e após as paratireoidectomias, assim como a de evitar drogas nefrotóxicas e a 

desidratação no peri-operatório. Não há, no entanto, nos guidelines atuais de 
tratamento do HPTP, recomendações neste sentido.(16) 

O presente estudo representa, na literatura, uma casuística expressiva de 

pacientes submetidos a paratireoidectomia por HPTP, que talvez forneça a evidência 

mais contundente sobre as variações agudas da função renal e sua evolução tardia. 

A preocupação com o tema se justifica pelos inúmeros benefícios da 

paratireoidectomia, indicada para o tratamento definitivo do HPTP, procedimento 
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cujo trauma cirúrgico - usualmente pequeno - inspira pouca vigilância clínica e 

laboratorial no período agudo.(80, 81) Dados de um estudo recente mostraram que o 

tempo médio de internação pós-operatória por HPTP nos EUA foi inferior a 24 horas 
(0,9 ± 2,7 dias). (55) 

Como objetivo futuro, pode-se propor estudo prospectivo envolvendo 

pacientes com HPTP sintomáticos, com controle dos fatores clínicos e cirúrgicos.  

Poderiam ser utilizados, além da creatinina sérica, outros biomarcadores de injúria 

renal aguda no pós-operatório, capazes de identificar alterações ainda mais sutis e 
de maneira mais precoce.(37, 75) 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 A cirurgia de paratireoidectomia em pacientes com hiperpatireoidismo primário 

causaram algum grau de disfunção renal aguda em 92.7% dos pacientes, sendo que 

mais da metade destes preencheram critérios de Injúria Renal Aguda (IRA). 

 A disfunção renal aguda tendeu a apresentar melhora evolutiva, porém cerca 

de 60% dos pacientes tiveram algum grau de perda definitiva da filtração 

glomerular, quando comparada ao pré-operatório. A presença e o estágio da IRA, 

pelos critérios KDIGO, se correlacionaram com o percentual de perda definitiva de 
função renal. 

A intensidade da variação renal aguda se correlaciona com idade, valores de 

PTH, cálcio e fósforo no pré-operatório, utilizando análise univariada.  

 O ponto de corte, em todas as análises, para indicar o prognóstico da função 

renal tardia foi a creatinina e taxa de filtração glomerular após 1 mês de pós-
operatório. Após este período, não houve mudanças significativas. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Não há comentários adicionais a respeito da notificação.
Comentários e Considerações sobre a Notificação:

Outros
mUD

Mudança de Finalidade Acadêmica. O médico Marcelo Belli deseja realizar Doutorado
22/11/2013

Parecer Consubstanciado Emitido

Tipo de Notificação:

Situação da Notificação:
Data do Envio:
Justificativa:
Detalhe:

DADOS DA NOTIFICAÇÃO

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

05.403-010

(11)2661-7585 E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 5º andar
Cerqueira Cesar

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2661-7585
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