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RESUMO 

 

GONÇALVES, N.E.X.M. Aplicação de Análise Vetorial de Bioimpedância clássica e 

específica, em pacientes com doença renal crônica. 2021. 106f. Tese de doutorado. 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Introdução: Obesidade, sarcopenia, obesidade sarcopênica e depleção de massa magra são 

presentes em pacientes com doença renal crônica (DRC), e associado a um pior dignóstico 

clínico com altas taxas de mortalidade, tornando importante a avaliação de composição 

corporal nesta população. Objetivos: Avaliar as concordâncias entre as classificações de 

composição corporal geradas por absorciometria de dupla emissão de raios-X (DXA) com 

aquelas obtidas por análise de bioimpedância vetorial clássica (BIVAc) e específica (BIVAe), 

em pacientes com DRC em tratamento conservador, hemodiálise (HD), diálise peritoneal 

(DP) e transplante renal (TxR), bem como  avaliar as concordâncias entre as classificações de 

sarcopenia e obesidade sarcopênica obtidas por BIVAc e por BIVAe, respectivamente, com as 

geradas por DXA. Metodologia: Estudo clínico observacioanl transversal realizado com 266 

pacientes adultos, ambos os sexos, com DRC em seus subgrupos de tratamento, atendidos em 

um hospital terciário. Foram realizadas análises de prontuários, medidas antropométricas, 

medidas de composição corporal por DXA, bioimpedância elétrica multifrequencial por 

espectroscopia (BIS), bem como os parâmetros de resistência e reactância utilizados nos 

cálculos de BIVAc e BIVAe. O diagnóstico de depleção de massa muscular foi avaliado por 

meio do índice de massa magra apendicular (IMMA) obtido por análise por DXA. Os 

diagnósticos de depleção e de excesso de massa gorda bem como de obesidade foram 

avaliados por meio do índice de massa gorda (IMG) fornecido por avaliação corpo total por 

DXA. Também foi avaliada a prevalência de obesidade sarcopênica com os dados gerados 

pelo DXA, e o ponto de corte para depleção de massa muscular. Ambos pontos de corte foi o 

recomendado pela European Working Group on Sarcopenia in Older People. Os parâmetros 

bioelétricos de resistência e reatância utilizados nos cálculos de BIVAc e BIVAe foram 

obtidos por BIS. Foram obtidas medidas antropométricas de peso, altura, circunferência do 

braço, panturrilha, cintura, para o cálculo da BIVAe. A BIVAc foi aplicada usando os dados 

de resistência e a reatância, corrigidos pela altura e projetados no plano cartesiano no gráfico 

R/Xc, gerando um ponto na elipse de tolerância (50, 75 e 95%). Para a BIVAe, os valores 

bioelétricos de resistência e reatância foram multiplicados por um fator de correção. 

Aplicação do teste Q-Q plot para avaliar a normalidade das variáveis, coeficiente de 



   
 

   
 

correlação de Kappa foi empregado para as análises de concordância entre as classificações de 

composição corporal obtidas por DXA com aquelas geradas pelas BIVAc e BIVAe, bem 

como entre as providas por BIVAc e BIVAe. Os resultados por DXA foram categorizados 

para permitirem as análises por Kappa.  Resultados: Foram avaliados 266 pacientes 

(81=TxR; 83=conservador, 79=HD; 23=DP), 47 ±10 anos, 51,5% homens, 27±5 kg/m² IMC. 

Analisando a concordância entre as classificações do estado nutricional geradas por DXA 

com aquelas obtidas por BIVAc e por BIVAe em pacientes com DRC obteve-se uma variação 

que foi de fraca a moderada. Dentre as classificações das inadequações, na amostra total, a 

concordância entre depleção muscular do DXA e magro da BIVAc foram moderadas 

(0,44±0,06), em ambos os sexos (homems=0,41± 0,08; mulheres=0,45± 0,08), no conservador 

a concordância foi forte (0,65 ± 0,1). Na obesidade do DXA e obeso da BIVAc, a 

concordância foi moderada (0,46± 0,08) na DP.  Na obesidade do DXA e elevado percentual 

de gordura da BIVAe, a concordância  foi moderada na amostra total (0,41±0,06),  no TxR 

(0,49 ± 0,1) e conservador (0,47 ± 0,1), e os homens (0,52 ± 0,08). As concordâncias entre 

BIVAc e BIVAe foram de ligeiras a fracas, exceto no elevado percentual de gordura da 

BIVAc  e obeso da BIVAe, na DP que a concordância foi forte. A concordância entre DXA e 

BIVAe na amostra total na avaliação de obesidade sarcopênica (OS) foram de pobre a ligeira, 

exceto no subgrupo da DP que houve uma concordância fraca. Conclusão: A BIVAc pode ser 

um bom método a ser utilizado para avaliação de pacientes de ambos os sexos com depleção 

muscular moderada, assim como a BIVAe pode ser utilizada, em ambos os sexos, ao avaliar o 

excesso de massa gorda de pacientes na DRC. BIVA clássica e específica apresentaram 

concordância fraca entre elas, e como esperado, parecem individualizar situações diferentes 

em relação à composição corporal. Assim, estudos futuros utilizando as BIVAs são 

necessários para monitorar a composição corporal de pacientes com DRC. 

  

Palavras chave: Bioimpedância elétrica, antropometria, composição corporal, obesidade, 

sarcopenia, obesidade. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

GONÇALVES, N. E. X. M. Application of classical and specific Bioimpedance Vector 

Analysis in patients with chronic kidney disease. 2021. 106f. Doctoral thesis. Ribeirão 

Preto Medical School – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Introduction. Obesity, sarcopenia, sarcopenic obesity and lean mass depletion are present in 

patients with chronic kidney disease (CKD), and associated with a poorer clinical diagnosis 

with high mortality rates, making the assessment of body composition in this population 

important. Objectivs: To evaluate the agreements between the classifications of body 

composition generated by dual-emission X-ray absorptiometry (DXA) with those obtained by 

classical (BIVAc) and specific (BIVAe) vector bioimpedance analysis, in patients with CKD 

undergoing conservative treatment, hemodialysis ( HD), peritoneal dialysis (PD) and kidney 

transplantation (TxR), as well as evaluating the agreements between the classifications of 

sarcopenia and sarcopenic obesity obtained by BIVAc and by BIVAe, respectively, with those 

generated by DXA. Methods: Cross-sectional observational clinical study conducted with 266 

adult patients, both genders, with CKD in their treatment subgroups, treated at a tertiary 

hospital. Analyzes of medical records, anthropometric measurements, body composition 

measurements by DXA, multifrequency electrical bioimpedance by spectroscopy (BIS) were 

performed, as well as the resistance and reactance parameters used in the calculations of 

BIVAc and BIVAe. The diagnosis of muscle mass depletion was assessed using the 

appendicular lean mass index (IMMA) obtained by DXA analysis. Diagnoses of depletion and 

excess fat mass as well as obesity were assessed using the fat mass index (FMI) provided by 

total body DXA assessment. The prevalence of sarcopenic obesity was also evaluated with 

data generated by DXA, and the cutoff point for muscle mass depletion. Both cutoff points 

were recommended by the European Working Group on Sarcopenia in Older People. The 

bioelectrical resistance and reactance parameters used in the calculations of BIVAc and 

BIVAe were obtained by BIS. Anthropometric measurements of weight, height, arm 

circumference, calf, waist were obtained to calculate the BIVAe. BIVAc was applied using 

the resistance and reactance data, corrected for height and projected in the Cartesian plane on 

the R/Xc graph, generating a point on the tolerance ellipse (50, 75 and 95%). For BIVAe, the 

bioelectrical resistance and reactance values were multiplied by a correction factor. 

Application of the QQ plot test to assess the normality of variables, Kappa correlation 

coefficient was used for the analyzes of agreement between the classifications of body 



   
 

   
 

composition obtained by DXA with those generated by BIVAc and BIVAe, as well as 

between those provided by BIVAc and BIVAe . The results by DXA were categorized to 

allow analysis by Kappa. Results: 266 patients were evaluated (81=Rx; 83=conservative, 

79=HD; 23=SD), 47 ±10 years, 51.5% men, 27±5 kg/m² BMI. Analyzing the agreement 

between the classifications of nutritional status generated by DXA with those obtained by 

BIVAc and BIVAe in patients with CKD, a variation that was weak to moderate was 

obtained. Among the inadequacies classifications, in the total sample, the agreement between 

DXA muscle depletion and BIVAc lean muscle depletion was moderate (0.44±0.06), in both 

sexes (men=0.41±0.08; women= 0.45 ± 0.08), in the conservative the agreement was strong 

(0.65 ± 0.1). In DXA obesity and BIVAc obese, agreement was moderate (0.46 ± 0.08) in PD. 

In the obesity of DXA and high percentage of fat in the BIVAe, the agreement was moderate 

in the total sample (0.41 ± 0.06), in the TxR (0.49 ± 0.1) and conservative (0.47 ± 0.1 ), and 

men (0.52 ± 0.08). Agreements between BIVAc and BIVAe were slight to weak, except for 

the high percentage of fat in BIVAc and obese in BIVAe, in PD the agreement was strong. 

The agreement between DXA and BIVAe in the total sample in the assessment of sarcopenic 

obesity (OS) ranged from poor to mild, except in the PD subgroup, which had a weak 

agreement. Conclusions: BIVAc can be a good method to be used to assess patients of both 

genders with moderate muscle depletion, as well as BIVAe can be used, in both genders, to 

assess excess fat mass in patients with CKD. Classical and specific BIVA showed weak 

agreement between them, and as expected, seem to individualize different situations in 

relation to body composition. Thus, future studies using BIVAs are needed to monitor the 

body composition of patients with CKD. 

 

Key words: Bioelectrical impedance, anthropometry, body composition, obesity, sarcopenia, 

obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Doença Renal Crônica (DRC): impacto global e na saúde pública nacional 

  

 A DRC é definida como anormalidades da estrutura ou da função renal, presentes por 

um tempo maior que três meses, com implicações para a saúde dos pacientes acometidos 

(KDIGO, 2017).  

 Caracterizada como uma síndrome clínica secundária à alteração definitiva da função 

e / ou estrutura do rim, a DRC também é conhecida por sua irreversibilidade e evolução lenta 

e progressiva afetando a qualidade de vida (AMMIRATI, 2020). 

 As principais causas da DRC incluem além do diabetes mellitus (DM), hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, uso crônico de 

medicamentos anti inflamatórios, doenças autoimunes, doença renal policística, doença de 

Alport, malformações congênitas e doença renal aguda prolongada dentre outras  

(AMMIRATI, 2020) e em algumas regiões, outras causas, como infecções, toxinas naturais e 

ambientais também estão interligadas (LV.; ZHANG, 2019). 

 No Inquérito brasileiro de diálise 2019, em relação à doença de base dos pacientes 

com DRC, a nefrosclerose hipertensiva ainda é a principal causa (34%), seguida pela doença 

renal do diabetes (32%), com proporções estáveis em relação a 2018, não havendo também 

variações nas proporções das outras causas (NEVES et al, 2021). 

O aumento mundial da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 

envelhecimento mudou a epidemiologia da DRC, aumentando sua incidência e prevalência 

(XIE et al, 2018.;LV.; ZHANG et al, 2019). Assim, a DRC vem se tornando cada vez mais 

prevalente como uma questão preocupante  de saúde pública global (MING-HSIEN et al, 

2018).  

A prevalência globalmente estimada da DRC é de 13,4% (11,7-15,1%), e pacientes 

com doença renal em estágio terminal (DRCT), que precisam de terapia renal substitutiva 

(TRS) são estimados entre 4,902 e 7,083 milhões (LV.; ZHANG et al, 2019), sendo a 16ª 

causa principal de óbitos quando se fala em taxa mundial (CHEN.; KNICELY; GRAMS, 

2019). 
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 No Brasil, a taxa de pacientes com DRC vem crescendo de modo exponencial, e 

estima-se que de 11 a 22 milhões de habitantes sejam diagnosticados com esta doença 

(CREWS.; BELLO.; SAADI, 2019). 

 Segundo o Inquérito brasileiro de diálise 2019, o número total estimado de pacientes 

em diálise em julho de 2019 foi de 139.691, dos quais 79% eram subsidiados pelo SUS, 

resumindo, 110.355 pacientes (NEVES et al, 2021). Este mesmo inquérito descreve sobre os 

métodos de TRS utilizado, a hemodiálise (HD) se mantém estável como método 

predominante, 93,2% (aumento de cerca de 1%), a diálise peritoneal (DP), método oferecido 

por 55% das centros de saúde que responderam ao censo, é terapia utilizada por 6,8% dos 

pacientes, cerca de 1% menor que em 2018 (NEVES et al, 2021).  

 O SUS é a principal financiadora, sendo responsável pelo financiamento de 79% dos 

pacientes em DP. Dentre as modalidades disponíveis, a diálise peritoneal automatizada (DPA) 

é a mais comumente utilizada, seguida pela diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), 

sendo observada uma diminuição na porcentagem de uso de ambas TRS (NEVES et al, 2021), 

mesmo com esta redução a DP tem sido considerada uma opção segura 

de terapia em pacientes com DRC com necessidade urgente de diálise (CALICE-SILVA et al, 

2021). 

 No ano de 2019, a estimativa de pacientes aguardando o transplante renal (TxR) 

aumentou 11,7%, passando de 29.545 para 33.015, o que corresponde a 23,6% dos pacientes 

em diálise, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior (NEVES et al, 2021). 

Em 2019, segundo estudo, as estimativas das taxas de prevalência e incidência de 

pacientes em diálises por milhão da população (pmp) foram 665 e 218, respectivamente, com 

médias de aumento anuais de 25 pmp e 14 pmp para prevalência e incidência, 

respectivamente (NEVES et al, 2021), aumento considerável. 

 O conhecimento da prevalência da DRC no Brasil e os fatores de risco e de proteção 

são importantes para o estabelecimento de medidas de prevenção e de tratamento da doença, 

assim como para subsidiar políticas públicas de saúde para auxiliar no tratamento destes 

pacientes (AGUIAR et al, 2020). 

 Diante disto, a DRC tem um impacto importante na saúde pública global, tanto como 

causa direta de morbidade e mortalidade quanto como importante fator de risco para o 

aumento e desenvolvimento de várias doenças. Assim, considera-se que a DRC pode ser  

evitável e tratável e precisa de  maior atenção na tomada de decisão de saúde global (GBD - 

CHRONIC KIDNEY DISEASE COLLABORATION,2020). 
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 1.2 DRC: Diagnóstico e tratamentos 

  

 A DRC exige práticas de cuidado que têm como objetivo de adiar ou até coibir a 

progressão da doença para estágios finais. Após a confirmação do diagnóstico, o paciente 

passa a receber uma ampla carga de informações, algumas no que se refere às possibilidades 

de tratamento, a fim de assegurar, no momento propício, uma melhor condição para discutir e 

decidir sobre a terapêutica mais adequada e conveniente com os profissionais de saúde 

(CASTRO, 2019). 

  A DRC é uma doença assintomática, principalmente na fase inicial, quando evolue 

para seu estágio avançado, faz com que o diagnóstico tardio, prejudique seu controle e 

tratamento (AGUIAR et al, 2020).  

 O comitê gestor do Dia Mundial do Rim declarou 2020 e 2021 como os anos de 

prevenção e convivência com a DRC, respectivamente. Essas declarações salietam a 

importância da prevenção primária da DRC, bem como das intervenções secundárias e 

terciárias para o diagnóstico precoce da DRC e o tratamento para controlar a progressão para 

DRC bem como suas complicações, respectivamente (LI et al, 2020.; KALANTAR-ZADEH., 

LI, 2020).  

 Justifica-se o diagnóstico precoce de pacientes assintomáticos para DRC,  permitir a 

implementação de intervenções terapêuticas e evitando assim a exposição inadequada a 

agentes nefrotóxicos, que podem retardar a progressão da DRC para o estágio terminal, além 

de auxiliar o ajuste da dose dos mediamentos e permitir um melhor preparo para a TRS, caso 

os profissionais, clientes decidam (AMMIRATI, 2020). 

 A DRC é classificada em estágios 0, 1, 2, 3a, 3b, 4 e 5, conforme a taxa de filtração 

glomerular (TFG), proteinúria, albuminúria em 24h ou relação albumina/creatinina urinária 

em uma única amostra. Os estágios 4 e 5 da DRC são classificados como os mais graves 

(KDOQI, 2020). 

 Diante do diagnóstico de DRC, compete aos médicos retardar a progressão da doença 

e discutir com os pacientes e seus familiares a melhor terapia para os estágios finais da DRC, 

a Terapia Renal Substitutiva (TRS) com diálise ou Transplante Renal (TxR) ou manejo 

conservador sem diálise, em uma decisão conjunta (CASTRO, 2019).  

 Dentre as modalidades de tratamento para DRC, são conhecidos o tratamento 

conservador (pacientes sem indicação de diálise, geralmente aqueles com taxa de filtração 
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glomerular acima de 15 ml/minuto) ou terapia de reposição HD, DP ou TxR) (AMMIRATI, 

2020). 

 O tratamento conservador compreende no controle dos fatores de risco para a 

progressão da DRC, bem como para os eventos futros como os cardiovasculares, mortalidade, 

com o objetivo de conservar a TFG pelo maior tempo de evolução possível. Assim a pré-

diálise, é o tratamento primário, consiste na manutenção do tratamento conservador, bem 

como no preparo apropriado para o início da TRS em paciente com DRC em estágios 

terminais (BRASIL, 2019). 

Nas recomendações dietéticas, estudos de ensaios controlados descrevem que uma 

dieta pobre em proteínas apresenta evidência de melhora no controle conservador da DRC não 

dependente de diálise e pode ser classificada como uma opção importante para pacientes com 

DRC não desejam fazer diálise ou querem  adiar o início da diálise e retardar a progressão da 

DRC, evitando o comprometimento do risco de perda de proteína-energia e caquexia (RHEE 

et al, 2018).  

 Como a DRC implica em um forte impacto na morbimortalidade dos pacientes 

acometidos, a organização do tratamento conservador é relevante para retardar a progressão 

da disfunção renal, bem como para reduzir a ocorrência de complicações, reduzindo a 

morbimortalidade com impacto positivo no prognóstico destes pacientes. Outra questão 

importante é a preparação para a TRS, o que facilita muito a adaptação do paciente à terapia 

escolhida (AMMIRATI, 2020). 

 A TRS, por meio de diálise ou TxR, é um tratamento promissor, porém de alto custo 

para pacientes com DRC (JHA.; GARCIA-GARCIA.; ISEKI, 2013).   Os métodos de diálise 

à disposição dos nefrologistas são a hemodiálise (HD) e a diálise peritoneal (DP) (MENDES 

et al, 2017).  

 A HD é um dos métodos mais comumente utilizados em pacientes com DRC. Ela tem 

a função de fazer o papel dos rins já que os mesmos não funcionam mais como eram antes da 

DRC, ela é utilizada para filtrar o sangue e retirar as todas impurezas do sangue (RIBEIRO et 

al, 2018). 

 Quando o paciente realiza a HD, deve comparecer três vezes por semana a um serviço 

especializado de nefrologia, durante um período que pode variar de três a cinco horas. Um 

tempo longo dedicado a HD, já que, além das horas no equipamento, as vezes é necessário 

percorrer vários quilômetros até o hospital ou até a clínica onde as sessões são realizadas 
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(SANTOS et al.; 2017), e quando realizada a longo prazo ainda leva a uma série de 

complicações, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes acometidos (YUAN et al, 2021). 

 A diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), método adequado e de baixo custo 

de diálise, utiliza o peritônio semipermeável como uma membrana de diálise biológica para 

fazer a troca dos eletrólitos, glicose, ureia, albumina e outras pequenas moléculas do sangue, 

contrinuindo com a função renal fisiológica (LI et al.; MORAES et al.; 2018). 

 O censo de 2019, relata que embora a DP é um método pouco utilizado no Brasil, é 

oferecido por mais da metade das clínicas de diálise cadastradas na Sociedade Brasileira de 

Nutrição (SBN). Assim, a baixa utilização de DP parece não estar relacionada à baixa 

disponibilidade desse método nos centros (NEVES et al.; 2021). 

 Outra opção de tratamento, é o TxR, padrão-ouro para o tratamento de DRC, embora 

seja limitado pela disponibilidade de doadores de órgãos, cirurgiões treinados, qualificados e 

dificuldades financeiras (LI et al.; 2018).  

 O TxR confere um avanço significativo de sobrevivência e uma melhor qualidade de 

vida aos pacientes com DRC em comparação com a diálise, no entanto, devido à crescente 

demanda por transplante de rim, muitos pacientes continuam na espera por períodos 

prolongados (SHARMA.; MAHAJAN.; QAZI, 2019).  

 Embora, o TxR é o tratamento eleito para muitos pacientes com DRC, múltiplos 

estudos prospectivos têm mostrado que o aumento da incidência de DRC persiste após sua 

realização e mantém o primeiro lugar entre as complicações e óbitos (GULMEZ, 2017). 

 O estado de saúde do candidato a TxR é tão importante quanto a qualidade do doador 

para definir os resultados do transplante e  a chance de sobrevivência. Pacientes com idade 

mais avançada na lista de espera representam um grupo altamente selecionado, ou seja, um 

grupo de riso,  pois a idade mais avançada representa fragilidade e se têm mais comorbidades 

pode prejudicar a relação benefício (HELLEMANS.; JAGER.; ABRAMOWICZ, 2020).   

 

 1.3 DRC: Impacto negativo da doença e de seus tratamentos na composição 

corporal 

 

  Avaliar a composição corporal dos pacientes com DRC, é significativo, pois sabe-se 

que a composição corporal da massa gorda e muscular é afetada por várias condições como 

idade, etnia, atividade física, fatores externos, nutrição, comorbidades dentre outras (HONG 

et al.; 2020). 
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  Pacientes com DRC apresentam aumento do catabolismo proteico, levando a pior 

qualidade de vida, complicações cardiometabólicas e maior risco de hospitalizações e 

consequente maior chance de mortalidade (PEREIRA.; CANDIDO, 2020). Além de que, a 

DRC está fortemente associada a alterações adversas na composição corporal e na saúde 

musculoesquelética (HONG et al, 2020).  

 Os distúrbios metabólicos presentes na DRC, como o de toxinas urêmicas 

aumentadas, reincidiva de inflamação crônica, acidose metabólica, estresse oxidativo, 

desequilíbrio hormonal, distúrbios do metabolismo celular, impactam no aumento do 

catabolismo do músculo esquelético reduzindo assim a reestruturação muscular (CARRÉ.; 

AFFOURTIT, 2019).  

 Assim, o acometimento muscular ocorre entre pacientes com DRC com frequência 

(ANDROGA et al.; 2017) e está relacionado a diversos resultados negativos que impactam na 

qualidade de vida (LIN et al.; 2018). A idade do paciente não interfer nos distúrbios 

metabólicos presentes na DRC que levam ao aumento do catabolismo proteico resultando em 

redução de massa e função muscular (MOORTHI; AVIN, 2017). Assim, o comprometimento 

muscular em pacientes com DRC é comum (DIERKES et al.; 2018), relacionando também a 

maiores taxas de mortalidade, redução da função física e sempre associado a um pior estado 

clínico (CHAN et al, 2019).    

 No que tange ao impacto da composição corporal dentre os tipos de tratamentos para 

DRC, o HD traz um impacto negativo importante, pois modifica a composição corporal em 

todos os níveis, mudando a concentração de muitas substâncias ao longo das sessões de 

diálise, que muda os fluidos corporais, incluindo o fluido aquoso (SAAVEDRA-FUENTES et 

al, 2018). 

 O Controle de fluidos é necessário em pacientes com DRC, pois pode reduzir a 

pressão arterial sem medicamentos anti-hipertensivos, melhorar a tolerância cardiovascular e 

prolongar a sobrevida destes pacientes acometidos  (DEKKER MJE, KOOMAN, 2018). 

A gestão do volume de fluido, continua sendo um desafio para nefrologistas clínicos, 

trata-se de uma meta importante do tratamento de diálise, o controle ideal da hidratação e a 

avaliação precisa do estado de fluidos em pacientes em diálise continua (SOMMERER et al.; 

2021). 

 Ainda na HD, outro impacto importante, é a desnutrição proteico-energética 

considerada como uma das causas mais comuns nos pacientes com DRC, sendo que 

apresentam risco elevado para aumento das complicações e  para mortalidade (ALVARENGA 
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et al.; 2017).  A depleção de massa muscular é um importante agravante do estado nutricional, 

deste pacientes.  Na HD, essa situação representa uma piora, pois  contribui para um estilo de 

vida sedentário, aumentando a morbimortalidade e reduzindo a qualidade de vida (BÖHM, 

2017). 

 As alterações musculoesqueléticas nos pacientes em HD podem levar à redução do 

equilíbrio, velocidade de caminhada e capacidade de realizar as atividades de vida diária, 

aumentando o risco de quedas (RIBEIRO et al.; 2020).  

No entanto, pacientes que realizam HD e DP desenvolvem várias mudanças negativas 

na composição corporal, a depleção de massa magra e o aumento de massa gorda, são 

mudanças que devem ser acompanhadas, elas desenvolvem ao logo do tratamento, seja devido 

a absorção de glicose proveniente da solução de diálise, ou pela perda proteico-energética 

durante o próprio tratamento dialítico ou pela diminuição do apetite aliada a alteração do 

paladar e associadas aos sintomas gastrointestinais pioram o quardo clínico (JOHANSSON, 

2015).  

 Além das mudanças negativas na composição corporal do paciente com DRC citadas, 

a sarcopenia, síndrome caracterizada por perda progressiva de massa e função muscular, está 

relacionada à idade (CRUZ-JENTOFT.; et al, 2019.; LIN et al, 2020) e também relacionada 

com incapacidade física e altas taxas de mortalidade (CHAN.; et al, 2019). Pode ser avaliado 

por diversos métodos e classificado e também por diferentes pontos de corte cada elemento da 

sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al, 2019). Diante disto, a prevalência de sarcopenia pode 

variar devido, algumas vezes por diferenças metodológicas (MENNA BARRETO et al.; 

2019). 

A síndrome de perda de proteína-energia ou muscular é considerada como uma forma 

acelerada de sarcopenia, também classificada como uma das condições relacionadas à DRC 

(HERNANDEZ.; OBAMWONYI.; HARRIS-LOVE, 2018).  Vários estudos sugerem que 

uma associação entre sarcopenia e disfunção renal (HWANG et al.; 2017). 

Moreno-Gonzalez et al (2020), encontraram uma maior prevalência de depleção 

muscular e sarcopenia em pacientes em diálise em comparação com pacientes em estágios 

iniciais de DRC, reforçando que a perda muscular pode progredir com o declínio da função 

renal nestes pacientes. 

Além da depleção muscular, a obesidade, também, considerada com uma inadequação 

da composição corporal, está relacionada a um fator de risco para DRC e é altamente 

prevalente em pacientes com DRC (HONG et al.; 2020). 
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  Tanto o  excesso de peso como a obesidade estão associados a alterações renais 

hemodinâmicas, estruturais e histológicas, além de alterações metabólicas e bioquímicas. A 

fisiopatologia da DRC associada à obesidade inclui alterações anatômicas e hemodinâmicas 

do sistema renal (JUNIOR et al, 2017).  

 No caso da DRC, Kim et al. (2014) apresentaram que a gordura corporal elevada é um 

fator de risco importante para DRC, independentemente do peso corporal. Chen et al. (2018) 

também mostrou um efeito deletério da gordura corporal elevada na função renal.  

 Na verdade, a baixa massa muscular emerge como um fator de prognóstico negativo 

associado a maior morbidade e mortalidade em pacientes obesos com doenças crônicas 

(BARAZZONI et al.; 2018). 

A sarcopenia às vezes coexiste com um aumento da massa gorda. A obesidade 

sarcopênica (OS) definida pela combinação de sarcopenia e deposição de gordura, refere-se à 

perda muscular associada ao acúmulo patológico de tecido adiposo. Essa condição pode estar 

associada ao risco cumulativo devido à dupla carga metabólica devido a redução de massa 

muscular e alta porcentagem massa gorda (HONG et al.; 2020). 

Assim, a OS corresponde a um aumento da massa gordurosa associada com uma 

depleção de massa magra (ZAMBONI.; RUBELE.; ROSSI, 2019). 

 Caracterizada pela coexistência entre a sarcopenia e a obesidade, duas alterações na 

composição importantes, a OS se apresenta como uma preocupação em saúde, uma vez que 

tem sido associado a deficiências metabólicas e funcionais, aumento das taxas de mortalidade 

e pior sobrevida daqueles possuem essa condição (ZHANG et al, 2019). 

A OS tem sido associada ao aumento de incapacidade e morbidade e mortalidade. 

Entretanto, ainda são escassos os estudos sobre a influência da sarcopenia nas comorbidades 

associadas à obesidade em menores de 65 anos. A etiopatogenia é multifatorial, mas sugere 

que mediadores inflamatórios e resistência à insulina têm papel de destaque (CIUDIN et al, 

2020). 

 Diante disso entendendo que a OS, é uma associação entre alto teor de gordura 

corporal com depleção muscular, ela também atinge pacientes com DRC e contribui 

consideravelmente para um ruim estado clínico em comparação com qualquer uma das duas 

condições quando diagnosticadas  isoladamente (ZAMBONI.; RUBELE.; ROSSI, 2019). 

 Pesquisadores descreveram que o risco de fragilidade e incapacidade em indivíduos 

obesos com baixa massa muscular é consideravelmente maior do que o observado em 

indivíduos  não obesos com alterações musculares similares (HONG et al.; 2020). 
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 O catabolismo proteico aumentado, a fraqueza muscular e a obesidade são condições 

que estão sempre ligados a um pior prognóstico no tratamento dos pacientes com DRC 

(MOORTHI.; AVIN, 2017; POMMER,2018). Assim, o efeito combinado da obesidade com 

baixa massa muscular está relacionado ao declínio funcional acelerado e maior risco de 

morbidades e consequentemente  mortalidade (HONG et al.; 2020). 

Neste contexto, um aumento na gordura visceral pode levar à secreção acelerada de 

adipocinas pró-inflamatórias que promovem ainda mais anormalidades metabólicas, 

resistência à insulina e inflamação sistêmica, bem como um potencial efeito catabólico direto 

no músculo, aumentando o risco de alteração da função renal (HONG et al.; 2020). 

Pacientes com DRC apresentam aumento do catabolismo proteico, levando a pior 

qualidade de vida, complicações cardiometabólicas e maior risco de hospitalizações, sendo 

importante a avaliação nutricional, embora essa apresente limitações devido a alterações na 

composição corporal desta população (PEREIRA.; CANDIDO, 2020). 

 

1.4. Métodos para avaliar a composição corporal 

  

 A avaliação da composição corporal é frequentemente usada na prática clínica para 

avaliação nutricional e monitoramento do estado nutricional(ACHAMRAH et al.; 2018). 

 Há evidências limitadas para indicar o uso de uma ferramenta sobre outras para 

identificar pacientes com DRC em risco nutricional. Sugere-se o uso da BIA multifrequêncial 

e do DXA, para avaliar a composição corporal, se possível, em combinação com o peso, IMC, 

dobras cutâneas, circunferência da cintura e índice de conicidade, levando em consideração o 

estágio da DRC, o tratamento, e do quadro clínico do paciente com DRC (KDOQI, 2020). 

 Para avaliação da composição corporal, existem métodos que são acurados  e bem 

aceitos para aplicação na DRC: pletismografia por deslocamento de ar, técnicas de diluição, e 

métodos de imagem, como a absorciometria de dupla emissão de raios-X (DXA), a 

ressonância magnética ou a tomografia computadorizada (TC). Dentre estes, o mais comum 

para estimar a composição corporal é o DXA (SERGI et al, 2016).   

 Embora o DXA, a TC e ressonância magnética são considerados os padrões de 

referência, padrão ouro na comunidade científica para identificar baixa massa muscular 

esquelética, acesso limitado a esses instrumentos, alto custo e preocupações com a exposição 

à radiação associada a estudos DXA e TC impedem seu uso na rotina da prática clínica 

(GONZALEZ.; HEYMSFIELD,2017).  
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As análises de composição corporal por DXA estão disponíveis desde que a tecnologia 

DXA foi desenvolvida há 30 anos (SHEPHERD et al.; 2017), são amplamente utilizadas em 

ambientes clínicos e de pesquisa (SUTTER et al.; 2021). 

Esta avaliação separa três componentes distintos: massa gorda, massa magra e 

conteúdo mineral ósseo. A ampla disponibilidade do DXA, sua baixa exposição à radiação e 

seu rápido tempo de varredura levaram ao seu uso em ensaios multicêntricos (SUTTER et al.; 

2021). 

O DXA, método conhecido, preciso e bem documentado, aceito como referência para 

avaliação da composição corporal (CENICCOLA et at, 2019),  é indicado para avaliação da 

composição corporal em pacientes com DRC, até mesmo nos pacientes do TxR (KDOQI, 

2020). 

 Porém, os equipamentos de DXA têm suas limitações, possuem custo elevado, não são 

portáteis e seu funcionamento requer equipe especializada, treinada, o que inviabiliza a 

prática clínica rotineira de avaliação da composição corporal (ACHAMRAH et al.; 2018).   

 Além das limitações citadas acima, está à incapacidade de detectar a quantidade de 

água contida na massa magra. Devido ao fato de que os principais componentes da massa 

magra, as proteínas e os fluidos corporais, mostram coeficientes de atenuação aproximados, 

de tal forma que não são diferenciadas pela absortometria. Diante disso, o método da 

absortometria de Raios X de dupla energia estima a água corporal total, admitindo que a 

mesma é equivalente à uma fração fixa de 73,2% da massa magra do indivíduo 

(KAMIMURA et al, 2004).   

 Outra limitação deste método, é que o DXA exige competências técnicas específicas 

por parte dos operadores, não fornece informação acerca de alterações qualitativas na massa 

muscular (gordura intramuscular) e em situações de variação significativa da hidratação dos 

tecidos moles, como na hiper-hidratação grave, edema ou ascite, pode sobrestimar a massa 

magra (GUGLIELMI et al, 2016). 

 Sendo assim, ferramentas de avaliação de composição corporal específicas para esse 

público, de baixo custo e facilmente aplicáveis são necessárias e a bioimpedância elétrica 

(BIA) é considerada como uma opção promissora (EARTHMAN, 2015). 

A BIA é um método comumente utilizado para avaliar composição corporal para fins 

epidemiológicos, clínicos e de rotina,  mede as propriedades elétricas do tecido corporal e 

estima os parâmetros dos compartimentos corporais como água corporal total, parâmetros de 

massa gorda e massa livre de gordura (MARRA et al.;2019). É capaz de fornecer estimativas 
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brutas da composição corporal, especialmente em pacientes em diálise que apresentam 

grandes alterações nos fluídos do compartimento corporal (AGARWAL, 2019). 

 Novas tecnologias no que se refere a equipamentos bioelétricos mais capacitados para 

avaliação de compartimentos corporais vem sendo desenvolvidas, como a bioimpedância 

elétrica multifrequencial por espectroscopia (BIS) que permite uma avaliação mais sensível da 

distribuição da água corporal total nos compartimentos intra e extracelular quando comparada 

às outras modalidades, sendo mais adequada para aplicação em pacientes com DRC 

(MULASI et. al., 2015), uma vez que as inovações tecnológicas e matemáticas logradas com 

a BIS podem proporcionar estimativas mais precisas de análise de composição corporal 

(MULASI et al., 2015).    

Por sua vez, a análise vetorial dos dados de Resistência (R) e Reactância (Xc), 

fornecidos pela BIS e corrigidos pela altura, denominada Análise Vetorial de Impedância 

Bioelétrica (BIVA) surge como uma alternativa para avaliação de composição corporal e 

estado hídrico a fim de melhorar as técnicas de avaliação corporal, e é proposta como uma 

nova forma de análise dos valores bioelétricos de R e Xc  (PICCOLI et al., 1994).  

A BIVA tem sua importante porque não necessita de equações de regressão para 

mensurar a composição corporal (FILHO et al., 2020). Sua análise é descrita como boa 

preditora do estado nutricional, de hidratação e prognóstico em pacientes com DRC 

(PICCOLI et al., 2002) e é considerada uma ferramenta útil na avaliação da composição 

corporal desta população (TERUEL-BRIONES et al., 2012).  

Neste método, proposto por Piccoli et al (1994), valores de R e Xc, são padronizados 

pela estatura (H) em metros, através de modelos de regressão linear simples, e plotados como 

pontos vetoriais em escore z no plano gráfico R- Xc, gerados segundo sexo e também faixa 

etária.  

Para a confecção do gráfico RXc, Piccoli & Pastori (2002) desenvolveram um 

programa denominado BIVA Software 2002, que precisa ser alimentado com dados de 

tamanho da amostra estudada (n), média e desvio padrão da resistência corrigida pelo 

comprimento corporal (R/H), média e desvio padrão da Xc corrigida pelo comprimento 

corporal (Xc/H) e coeficiente de correlação linear r entre R/H e Xc/H.  

A combinação de variáveis bivariadas no plano gráfico gera elipses de confiança 

(correspondentes aos percentis 50, 75 e 95), que dependendo do posicionamento do vetor 

RXc, formam-se grupos distintos quanto à composição corporal (Figura 1).  
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Este método é baseado na análise da distribuição bi variável da impedância vetorial na 

população saudável. O intervalo de 95% da elipse de tolerância indica uma diferença 

estatisticamente significante na posição do vetor (p<0,05) o que equivale a significância do 

teste Hotelling´s T
2
 teste (GUIDA et al, 2008). 

 

Figura 1 Gráfico RXc contendo as elipses dos intervalos de tolerância de 95%, 75% e 

50% do vetor de impedância. Fonte: Piccoli & Pastori: 2002. 

 

Na figura 2, podemos observar deslocamentos de vetores paralelos ao maior eixo das 

elipses de tolerância que indicam mudanças progressivas na hidratação do tecido (vetores 

longos, fora do polo superior, indicam desidratação e vetores curtos, abaixo do polo inferior, 

são significativos de hiper-hidratação com edema aparente). Vetores descendentes ou 

migrando paralelo ao menor eixo indicam a quantidade de massa celular, sendo que 

deslocamentos acima (esquerda) indicam para maior quantidade de massa celular; e 

deslocamentos abaixo (direita) apontam para menor quantidade de massa celular (PICCOLI, 

PASTORI, 2002). 
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Figura 2 - Gráfico RXc: categorias de classificação da composição corporal. Fonte: Piccoli & 

Pastori: 2002. 

 

  A partir do gráfico RXc consegue-se realizar três tipos de avaliações:  avaliação 

individual a partir de um único vetor; avaliação individual de seguimento, onde são realizadas 

medidas sucessivas de impedância em um único indivíduo, sendo possível monitorar as 

variações dos fluidos corporais; avaliação da composição corporal de populações através da 

utilização de valores de R e Xc (PICCOLI, & PASTORI, 2002). 

Essa análise permite uma avaliação qualitativa, e a normalização pela altura, indica o 

comprimento do vetor, independente do tamanho corporal (PICCOLI et al.,
 
1994). 

         As elipses de confiança são comparadas e devem ser interpretadas:  o comprimento do 

vetor no eixo maior indica estado de hidratação, se há aumento da resistência, considera-se a 

condição de desidratação, portanto o vetor será longo, enquanto a redução da resistência 

estabelece a hiper-hidratação, sendo o vetor curto (NORMAN et al., 2012). 

           A distância (D) de Mahalanobis vai conferir a similaridade entre as elipses de 

confiança. As elipses de tolerância estabelecem os intervalos de 50, 75 e 95%, que são 

utilizados para analisar os vetores individuais, e é necessária uma população de referência.  

O posicionamento gráfico dos vetores é que vai apresentar  alterações na composição 

corporal. Alterações no posicionamento vetorial paralelas ao maior eixo da elipse (sentido 
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sudoeste-nordeste) apresentam as alterações no estado de hidratação, e mudanças no 

posicionamento vetorial paralelas ao menor eixo da elipse (sentido noroeste-sudeste) 

demonstram alterações relacionadas a massa celular corporal (BUFFA et al., 2013). 

 Assim, se torna possível, diferenciar e classificar os indivíduos, como por exemplo,  

indivíduos obesos (com alto ângulo de fase e vetor curto) e atletas (com alto ângulo de fase, 

porém vetor longo), bem como, diferenciar caquéticos (baixo ângulo de fase e vetor curto) de 

indivíduos magros (baixo ângulo de fase, porém vetor longo) (NORMAN et al., 2012).  

A BIVA é melhor que o Ângulo de fase, na avaliação e monitoramento porque 

consegue perceber alterações a longo prazo na hidratação e massa celular (PICCOLI et al., 

1998).  

A elipse de tolerância representa os intervalos da população saudável, sendo formada 

por três intra-elipses regionais incluindo, respectivamente, 50%, 75% e 95% dos pontos 

individuais no gráfico RXc. Assim, a elipse de tolerância proporciona uma classificação com 

maior precisão do posicionamento vetorial graficamente, comparando a distância deste com o 

vetor médio de referência (PICCOLI; PASTORI, 2002). 

 Uma das vantagens deste método, é que a BIVA permite avaliar água corporal total de 

maneira mais clara e objetiva por meio da análise de impedância de tecido (VILLACORTA et 

al, 2021) e identificar os tecidos corporais com maior conteúdo hídrico (músculos) e os que 

apresentam baixo teor de água  (LÓPEZ-GÓMEZ, 2011), Estudos têm demonstrado 

vantagens na monitorização e planejamento de terapia de pacientes em HD com balanço 

hídrico inadequado, sem a necessidade de suposições sobre a composição corporal destes 

pacientes (PICCOLI, 1996). Esse método consegue detectar, de sobremaneira as mudanças 

que ocorrem na hidratação e na massa celular, além de apontar sobrevivência nessa população 

específica (AGOSTINI et al, 2008). Outros estudos indicam que a BIVA tem excelente 

correlação com os parâmetros bioquímicos como, albumina, balanço nitrogenado proteico e 

também na adequação da diálise (PICCOLI, 1996). 

 A BIVA apresenta limitação na medida em que conceitua o corpo humano como um 

cilindro perfeito, desconsiderando o fato do mesmo apresentar imprecisões nesse aspecto. 

Essas imprecisões impactam na condutividade elétrica, prejudivcando os resultados (BUFFA 

et al. 2013). 

Analisando todas as limitações, alguns autores denominaram a BIVA como BIVA 

clássica (BIVAc), também apresentando algumas limitações quando aplicada a indivíduos 
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maiores em peso, altura, composição corporal ou estado hídrico comprometido (MARINI et 

al., 2013).  

Com objetivo de melhorar a técnica de BIVA, Marini et al. (2012) desenvolveram a 

análise vetorial de impedância bioelétrica específica (BIVAe), com a proposta da técnica ser 

utilizada como um método de avaliação diferenciado da composição corporal, sendo 

apresentado como uma técnica variante da BIVA clássica, introduzida por Piccoli et al. 

(1994). 

 A BIVAe, inovou por padronizar os valores bioelétricos por seções transversais do 

corpo e não somente pela altura (IBÁÑEZ et. al., 2015). Espera-se que os valores específicos 

sejam mais sensíveis às propriedades dos tecidos e, portanto, à composição corporal, porque a 

influência do tamanho e forma do corpo é compensada (BUFFA.; et al,2014). 

A BIVAe apresenta como diferencial a normalização desses vetores por áreas 

específicas de secções transversais do corpo. Portanto, a nova técnica considera o indivíduo 

como um condutor formado por cinco cilindros, em vez de apenas um (BUFFA et al., 2013). 

Aspesquisas científicas para isso vem da Lei de Ohm, onde R é diretamente 

proporcional ao comprimento (L) do condutor, e inversamente proporcional à sua secção 

transversal (A), sendo expresso pela seguinte equação: R = p.L/A; e p = R.A/L. No método da 

BIVAe, os valores dos vetores de R  e  Xc  são multiplicados por um fator de correlação 

(A/L), com o intuito de obter os valores estimados de resistência específica (R.e) e reatância 

específica (Xc.e), também chamados de resistividade e reatividade. Essa correção tem o 

intuito de reduzir o impacto do tamanho e formato do corpo humano, e de elevar a 

sensibilidade dos valores bioelétricos específicos às propriedades dos tecidos (BUFFA et al., 

2013).  

 O Ângulo de fase não sofre alteração por essa correção. Valores bioelétricos 

específicos são analisados do mesmo modo clássico, através das elipses de tolerância e 

confiança plotadas no plano cartesiano de RXc específico, agora formado pelos eixos y 

(Xc.sp) e eixo x (R.sp), em ohms por centímetro (Ω.cm) (MARINI et al., 2012). 

Dessa forma, justifica-se a importância e necessidade de métodos de mensuração da 

composição corporal que sejam facilmente aplicáveis pela equipe de saúde na rotina clínica, 

sensíveis, de baixo custo e condizentes com a realidade de hospitais e clínicas, uma vez que 

permitirão uma avaliação inicial precoce e sequencial da composição corporal destes 

pacientes. 
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 Assim, especificações da análise vetorial de bioimpedância despontam como 

metodologias promissoras em pacientes que possam apresentar grande variação hídrica, 

oferecendo uma avaliação confiável da composição corporal e possibilitando melhores 

avaliações e monitoramento nutricional deste grupo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral:  

 

 Avaliar as concordâncias entre as classificações de composição corporal geradas por 

DXA com aquelas obtidas por BIVAc e por BIVAe, em pacientes com DRC, e em seus 

tratamentos. 

 

 

2.2 Objetivo específico:  

 

- Avaliar as concordâncias entre as classificações de sarcopenia e obesidade sarcopênica 

obtidas por BIVAc e por BIVAe, respectivamente, com as geradas por DXA.  
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3  METODOLOGIA 

 

O estudo se caracteriza como clínico observacional transversal. O projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP, e aprovado pelo CAAE: 

11369419.8.0000.5440 (Anexo A), com dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A) por se tratar de análise de informações de um banco de dados 

compartilhado com outro projeto do mesmo grupo de pesquisa (CAAE:  

66603817.6.0000.5440) (Anexo B). 

 O estudo seguiu as diretrizes recomendadas para estudos de concordância propostas 

pelo Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (KOTTNER et al., 2011), 

para estudos de acurácia pospostas pela iniciativa STARD (BOSSUYT et al., 2003) e as 

recomendadas para estudos observacionais transversais propostas pela iniciativa STROBE 

(VON ELM et al., 2008). 

 

3.1 Pacientes do estudo  

 

 O banco de dados foi construído com informações de avaliações feitas em indivíduos 

com TFG<60 mL/min/1,73m² em acompanhamento ambulatorial no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, que foram recrutados 

para compor o grupo de portadores de DRC em tratamento conservador, em DP, em HD e em 

TxR. Foram incluídos no estudo 266 indivíduos no total, sendo 129 do sexo feminino e 137 

do sexo masculino, distribuídos em cada tipo de tratamento, compreendendo 83 indivíduos 

em tratamento conservador, 79 indivíduos em HD, 23 indivíduos em DP e 81 indivíduos em 

TxR.  O cálculo amostral foi estimado tendo em vista, para cada subgrupo, α=0,05, β=0,20, 

poder de teste de 80%, µ/σ (limites de diferença) = 0,4 e δ/σ (limites de concordância) = 3,0 

(LU et al., 2015). 

 Os critérios de inclusão foram: portadores de DRC; ambos os sexos; idade entre 18 e 60 

anos; 18,5 kg/m
2
<IMC<40 kg/m

2
 e peso igual ou menor a 130 kg. Para o tratamento 

conservador, pacientes com DRC em estágios 3, 4 e 5 foram recrutados. Para os pacientes que 

realizam DP e HD foi necessário pelo menos três meses de início do tratamento. Para os que 

realizam DP, ausência de peritonite nos 30 dias anteriores à coleta. Para os transplantados, 

pelo menos três meses de TxR. 
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 Os critérios de exclusão foram: presença de amputação e de objetos metálicos no corpo 

como próteses ou marcapasso; história pregressa de neoplasia; diagnóstico de doença 

pulmonar crônica; gravidez; amamentação; infecção aguda; pacientes com sorologia positiva 

para o HIV ou com diagnóstico de qualquer patologia que altere a composição corporal, como 

a Síndrome de Cushing entre outras, a exceção da DRC; utilização de medicamentos que 

poderiam alterar a composição corporal, como esteroides, anabolizantes entre outros. 

 

3.2 Métodos  

  

 3.2.1 Dados clínicos  

  

 Foram analisados os prontuários eletrônicos de todos os indivíduos com DRC atendidos, 

e em atendimento ambulatorial, no HC-FMRP no ano de 2018, para obtenção de dados de 

caracterização clínica da amostra.  

 Foram coletadas as seguintes informações por meio de registro em prontuário eletrônico 

e entrevista com o indivíduo: idade (anos), sexo (masculino/feminino), presença de diabetes 

mellitus (sim/não), presença de hipertensão (sim/não), tempo em diálise (meses) e modalidade 

da diálise (HD ou DP), tempo (meses) e tipo de TxR (doador cadáver/vivo), diurese residual 

(ml), valor do KT/V, valor da TFG e estadiamento da DRC. 

 A função renal residual foi estimada pela medição da depuração média da creatinina 

urinária ajustada para 1,73m2 a partir da coleta de urina de 24 horas realizada de 1 a 7 dias 

antes da avaliação do estudo. O Kt/V foi estimado pela depuração semanal da ureia dialisada 

ajustada pela água corporal total na semana anterior ao estudo. 

 

3.2.2.Avaliação antropométrica  

 

 Foram obtidas as medidas antropométricas de peso e altura (Heymsfield., 1990), 

circunferência do braço (CB) (FRISANCHO, 1981), da panturrilha (CP) (WHO, 1995) e da 

cintura (CC) (GORDON et al., 1988) por meio de balança eletrônica com estadiômetro e fita 

métrica inextensível, respectivamente. CB, CP e CC foram utilizadas unicamente para o 

cálculo da BIVAe.  

 O peso foi aferido em duplicata, segundo descrito por Heymsfield (1990), em balança 

digital Filizola Personal® com estadiômetro, com capacidade máxima de 150kg e precisão de 
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10 gr. Foi aceito uma variação de 0,10 kg entre as medidas e a média dos valores foi utilizada 

para computo final. 

 A Estatura total foi aferida de acordo com o descrito por Heymsfield (1990), em 

duplicata e utilizando um estadiômetro portátil (balança digital Filizola Personal® com 

estadiômetro) de 2 metros com 1,0 cm de precisão. Foi aceito uma variação de 0,2 cm de 

diferença entre as medidas.  A média dos valores foi utilizada para o cálculo do resultado. 

 A Circunferência do Braço (CB) (cm), Circunferência da Cintura (CC) (cm) e 

Circunferência da Panturrilha (cm) (CP) foram feitas com fita métrica inextensível (TBW®).   

A CB foi mensurada no ponto médio entre o acrômio e o olecrano (FRISANCHO, 1981). A 

CC foi realizada segundo descrito por Gordon et al (1988). A CP foi medida com o indivíduo 

sentado em uma cadeira, com o joelho e o tornozelo formando um ângulo de 90°: o valor 

considerado foi o da maior circunferência encontrada ao longo da panturrilha, sem realizar a 

compressão do tecido subcutâneo e a medida foi realizada a uma precisão de 0,1 cm (WHO, 

1995). 

 A classificação do IMC foi de acordo com o proposto pela World Health Organization 

(WHO, 1996). Assim: subnutridos, IMC<18,5kg/m
2
; eutróficos, 18,5kg/m

2
<IMC<25kg/ m

2
; 

excesso de peso: 25 kg/m
2
<IMC<30 kg/m

2
 e obesos IMC>30 kg/m

2
. 

 

 3.2.2 Avaliação da composição por DXA  

  

 Para análise com o DXA, foi utilizado o equipamento Hologic Discovery A®, EUA, 

para fazer mapeamento de corpo inteiro. Os pacientes foram colocados em decúbito dorsal 

com os braços ao lado do corpo, ligeiramente afastados do tronco e corretamente centrados no 

campo de exploração do DXA. A varredura levou cerca de 6 minutos e a dose de radiação por 

indivíduo foi em torno de 0,01 mGy (1,0 mrad).  

 Todas as avaliações foram realizadas no mesmo dia e no lado direito do corpo, à 

exceção de impossibilidade da mensuração nesse lado (presença de fístula), o lado esquerdo 

foi utilizado.  

 Os pacientes foram orientados a estar em jejum de 8 horas, se abster do consumo de 

bebidas alcoólicas ou que contenham cafeína e não praticar atividade física até 8 horas antes 

da coleta, vestir roupas leves e esvaziar a bexiga 30 minutos antes do início das avaliações. 

Todos os adornos metálicos foram removidos antes do início do procedimento.  
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 Todas as medidas em todos os pacientes foram realizadas em uma mesma sala mantida 

a temperatura ambiente (20°C a 25°C), com boa iluminação e baixa quantidade de ruídos.  

 Durante o exame do DXA, os pacientes foram orientados a manterem a musculatura dos 

braços e pernas relaxadas, seguindo o protocolo publicado por Kyle et al (2004) e Earthman 

(2015). 

 O equipamento forneceu informações sobre a massa magra e de MLG (massa magra 

adicionada do conteúdo mineral ósseo), tanto total como das regiões dos membros superiores 

e inferiores e do tronco.  

 O diagnóstico de depleção de massa muscular foi avaliado por meio do índice de massa 

magra apendicular (IMMA) com avaliação segmentar de ambos os braços, pernas e tronco e a 

massa total foi calculada somando os valores dos segmentos (PETAK et al, 2013).  

 O DXA forneceu dados de massa magra (MM) e seu índice (IMM), massa magra 

apendicular (MMA) e seu índice (IMMA), massa gorda (MG) e seu índice (IMG), relação 

MM / MG e massa gorda da região do tronco (MGtr).  

 Uma varredura de corpo inteiro foi realizada após uma calibração diária do dispositivo 

por meio da varredura de um fantoma da coluna vertebral. MMA foi determinado adicionando 

MM de ambos os braços e pernas. IMMA, IMM e IMG foram calculados como o respectivo 

valor de massa normalizado para a altura ao quadrado e calculado pela fórmula: MMA 

(kg)/altura (m
2
), sendo MMA obtida por meio da somatória da MMA dos braços e pernas do 

lado direito e esquerdo e altura correspondente a estatura total.   

 Foi considerado depleção de massa muscular quando o IMMA encontrado nos pacientes 

com DRC, quando o valor foi inferior à média, menos dois desvios padrão do valor 

encontrado em população de adultos saudáveis (GALLAGHER et al., 1997).  

 O ponto de corte para depleção de massa muscular foi o recomendado pela European 

Working Group on Sarcopenia in Older People (CRUZ-JENTOF et al., 2019): foi 

considerado depleção de massa muscular quando os resultados encontrados no presente 

projeto foram inferiores a 7,0 kg/m
2
 para o sexo masculino e a 6,0 kg/m

2
 para o sexo 

feminino.   

 Os diagnósticos de depleção e de excesso de massa gorda, bem como de obesidade 

foram avaliados por meio do MG fornecido por avaliação corpo total por DXA.  O IMG foi 

calculado pela quantidade total de massa gorda (em quilos) dividida pelo quadrado da altura 

total (em metros).  



44 
 

   
 

 Foi considerado depleção de massa gorda quando o IMG foi inferior a 3 kg/m
2
 para o 

sexo masculino e a 5 kg/m
2 

para o sexo feminino (KELLY, WILSON and HEYMSFIELD, 

2009).  

 Foi considerado excesso de massa gorda quando o IMG estava entre 6 e 9 kg/m
2
 para 

homens e entre 9 e 13 kg/m
2
 para mulheres e obesidade quando estava superior a 9 kg/m

2
 para 

homens e a 13 kg/m
2
 para mulheres (KELLY, WILSON and HEYMSFIELD, 2009).  

 Também foi avaliada a prevalência de obesidade sarcopênica nos pacientes do estudo 

com os dados gerados pelo DXA, na amostra total e nos subgrupos de tratamento. O ponto de 

corte para depleção de massa muscular foi o recomendado pela European Working Group on 

Sarcopenia in Older People (CRUZ-JENTOF et al., 2019), quando o IMMA for inferior a 

7.0kg/m² para o sexo masculino, e 6.0kg/m² para o sexo feminino, e o diagnóstico de 

obesidade pela porcentagem de massa gorda total, quando for superior a 28% em homens, e 

superior a 35% em mulheres (BOUCHARD; DIONNE; BROCHU, 2009). 

 O cálculo do IMLG (kg/m
2
) = MLG (kg)/altura (m)

2
, para o DXA, a altura e a MLG  

foram  referentes a estatura total e a MLG total obtida. 

 O IMMA (kg/m
2
) = MMA (kg)/altura (m

2
). MMA foi obtida por análise por DXA e 

altura correspondente a estatura total. 

 MLG e massa magra obtidos por DXA. A MLG foi obtida pela soma da massa magra 

com o conteúdo mineral ósseo, sendo essas duas medidas geradas automaticamente pelo 

aparelho. Por sua vez, a soma da massa magra dos membros inferiores e superiores geraram o 

valor de massa magra apendicular, que foi utilizado nos diagnósticos de depleção de massa 

muscular e sarcopenia. 

  

 3.2.3 Avaliação da composição por BIS   

  

 O exame da BIS foi realizado utilizando o equipamento Body Composition Monitor 

(Fresenius, Medical Care®) com frequências de 5 à 1000kHz. Foram obtidos os parâmetros 

bioelétricos de R extra e intracelular, R na frequência de 50 KHz, Xc, Z 5 kHz, Z 200 kHz e 

Cm e calculados os valores de RI, AF, BIVA especifica, MLG, IMLG e frequência 

característica. Um par de eletrodos foi posicionado no pé e o outro par na mão, com uma 

distancia de 5 cm entre os eletrodos proximal e distal. Pernas e braços não ficaram em contato 

com o tronco (braços a uma distancia de 30° do tronco e pernas a uma distancia de 45°).  
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 As medidas foram realizadas após 10 minutos de repouso na posição supina (KYLE et 

al, 2004). Além disso, foi aferida a pressão arterial em membro superior direito por 

equipamento digital automático, dado necessário para realização do exame. 

 Todas as avaliações foram realizadas no mesmo dia e no lado direito do corpo, à 

exceção de impossibilidade da mensuração nesse lado (presença de fístula), o lado esquerdo 

foi utilizado.  

 Os pacientes foram orientados a estar em jejum de 8 horas, com exceção dos pacientes 

em HD, o jejum para realização do exame de BIS foi de apenas 2 horas em respeito aos 

protocolos da terapia hemodialítica que visam diminuir os efeitos colaterais e aumentar a 

adesão do paciente. Outra orientação foi se abster do consumo de bebidas alcoólicas ou que 

contenham cafeína e não praticar atividade física até 8 horas antes da coleta, vestir roupas 

leves e esvaziar a bexiga 30 minutos antes do início das avaliações. Todos os adornos 

metálicos foram removidos antes do início do procedimento.  

 Todas as medidas em todos os pacientes foram realizadas em uma mesma sala mantida 

a temperatura ambiente (20°C a 25°C), com boa iluminação e baixa quantidade de ruídos.  

 Durante o exame da BIS, os pacientes foram orientados a manterem a musculatura dos 

braços e pernas relaxadas, seguindo o protocolo publicado por Kyle et al (2004) e Earthman 

(2015). 

 RI = (Z 200 kHz / Z 5kHz). AF = arcotangente (Xc/R) x (180°/π). R e Xc obtida na 

frequência de 50 kHz. 

 

 3.2.4 Avaliação da composição por BIVA 

 

 Para determinar a composição corporal foram utilizadas análises de bioimpedância 

multifrequencial por espectroscopia - Body Composition Monitor – Fresenius Medical Care® 

(BIS), com frequências de 5 à 1000khz, em análise tetrapolar de corpo inteiro após 10 

minutos na posição supina (KYLE et al., 2004).   

 Neste aparelho foram obtidos os parâmetros bioelétricos de R, Xc e ângulo de fase e 

dados de composição corporal, de água corporal total, água intracelular (AI) e extracelular 

(AE), massa livre de gordura, massa gorda e massa celular corporal.  

Foi aplicada usando os dados de R e Xc, corrigidos pela altura e projetados no plano 

cartesiano no gráfico R/Xc, gerando um ponto na elipse de tolerância (50, 75 e 95%), como na 
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figura 3, representando a variabilidade da população de referência, conforme o que foi 

proposto por Piccoli e colaboradores (1994). 

 

 

 

 

Figura 3 - Elipse gerada com os dados de resistência e reatância corrigidos pela altura e 

plotados no gráfico R/Xc proposto por Piccolli e colaboradores (1994). 

 

Para a BIVAe, a fim de compensar o efeito de todo o volume do condutor, os valores 

bioelétricos de R e Xc foram multiplicados por um fator de correção (área/comprimento). 

Área e comprimento foram estimados da seguinte forma: 

A = (0,45 x circunferência do braço + 0,1 x circunferência da cintura + 0,45 

circunferência da panturrilha), em m².  

C = 1,1 x altura (m).  

Com os cálculos, os valores de R e Xc tornam-se novas variáveis bioelétricas, a 

resistividade (ou resistência específica), e a reatividade (ou reatância específica), que são 

plotados no gráfico gerando elipses de tolerância (figura 4), realizadas de acordo com o 

proposto por Marini e colaboradores (2012).  
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Figura 4 – Dados de resistência específica e reatância específica plotados no gráfico 

R/Xc proposto por Marini e colaboradores (2012). 

 

 Na BIVA, o vetor longo oferece informação sobre o estado de hidratação, enquanto o 

vetor menor indica diferença na massa celular em tecidos moles. O lado esquerdo da elipse de 

tolerância sugere mais massa celular, e os quadrantes superior e inferior foram validados para 

populações atléticas e obesas, respectivamente (PICCOLI et al.,
 
1994).   

 O lado direito da elipse caracteriza os indivíduos com menor quantidade de massa 

celular, e os quadrantes são validados para os indivíduos como magros e caquéticos (superior 

e inferior, respectivamente) (PICCOLI et al.,
 
1994). A elipse de tolerância de 75% é 

considerada a de referência para indicar a normohidratação na análise vetorial, enquanto 

acima é considerado desidratado e, abaixo, hiper-hidratado (LUKASKI,2013). 

 A BIVAe foi calculada como proposto por Marini et al (2013) e interpretada 

utilizando-se o Softwere Especific BIVA (http://specificbiva.unica.it/).  

 A interpretação gerada pela BIVA específica foi aquela que caracteriza o indivíduo 

pela presença ou ausência de depleção de massa muscular. Os valores de R e Xc obtidos na 

frequência 50 kzs foram multiplicados por um fator de correção A/L, onde A é a área e L é a 

altura. A (m
2
) = [0,45 x área do braço + 0,10 x área da cintura + 0,45 x área da panturrilha], 

onde a área de cada segmento = C
2
/4π, com C sendo a circunferência (m) de cada segmento e 

π=3,14. L = 1,1 x Altura, onde a altura (m) é a estatura corporal total. A Frequência 

característica foi calculada como 1 / [2π x Cm x (Re + Ri)] (MATTTHIE, 2008). Cm: 

capacitância celular.   

http://specificbiva.unica.it/
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 Para valores de referencia para IMMA foi utilizado os valores de referência obtidos 

em população de adultos saudáveis (GALLAGHER et al., 1997). Assim como proposto por 

BAUMGARTNER et al (1998) e aceito como ponto de corte para depleção de massa 

muscular pela EWGSOP (CRUZ-JENTOF et al., 2010).  

 Foi considerado depleção de massa muscular quando os resultados encontrados foram 

inferiores a média menos 2 desvios padrão dos valores de referência obtidos em população 

saudável, gerando valores de ponto de corte de 7,26 kg/m
2
 para o sexo masculino e 5,45 

kg/m
2
 para o sexo feminino. 

 Valores de referência para RI: valores de referência obtidos em população saudável 

publicados por Kuchnia et al (2016), escolhendo-se os valores referentes a etnia hispânica. Foi 

considerado baixa RI quando os resultados foram inferiores a média menos 2 desvios padrão 

dos valores de referência. Assim sendo, os pontos de corte para o sexo masculino e feminino 

foram 0,71e 0,74, respectivamente. 

 Valores de referência para AF: valores de referência obtidos em população saudável 

publicados por Kuchnia et al (2016), escolhendo-se os valores referentes a etnia hispânica. 

Será considerado baixo AF quando os resultados encontrados no presente projeto forem 

inferiores a média menos 2 desvios padrão dos valores de referência. Assim sendo, os pontos 

de corte para o sexo masculino e feminino serão 6,22 e 5,14. 

 Valores de referência para BIVA específica foram utilizados os valores de referência 

obtidos em população saudável fornecidos pelo Softwere Especific BIVA, os quais são os 

publicados por Buffa et al (2013) e Ibáñez et al (2015). A interpretação do estado nutricional 

(presença ou não de depleção de massa muscular) avaliado por BIVA específica  foi aquela 

fornecida pelo próprio gráfico gerado pelo Softwere Especific BIVA.  

  

 5.3 Análise Estatística 

  

 Foi realizado o teste Q-Q plot para avaliar a normalidade das variáveis e de acordo com 

os resultados os valores foram apresentados em média, desvio-padrão, mediana, mínimo e 

máximo, pelo Microsoft Excel 2016.  

 O coeficiente de correlação de Kappa foi empregado para as análises de concordância 

entre as classificações de composição corporal obtidas por DXA com aquelas geradas pelas 

BIVAc e BIVAe, bem como entre as providas por BIVAc e BIVAe. Os resultados por DXA 

foram categorizados para permitirem as análises por Kappa.    
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 Entre DXA e BIVAc, foram feitas as concordâncias com as classificações: depleção 

muscular do DXA vs caquético da BIVAc; depleção muscular do DXA vs magro da BIVAc; 

excesso de massa gorda do DXA vs obeso da BIVAc e obesidade do DXA vs obeso da 

BIVAc.  

 Entre DXA e BIVAe, as concordâncias foram entre as classificações: depleção muscular 

do DXA vs baixa massa muscular da BIVAe; depleção de massa gorda do DXA vs baixo 

percentual de gordura da BIVAe; excesso de massa gorda do DXA vs elevado porcentual de 

gordura da BIVAe e obesidade do DXA vs elevado porcentual de gordura da BIVAe.  

 Por fim, entre BIVAc e BIVAe, foram feitas as concordâncias com as classificações: 

baixa massa muscular da BIVAe vs caquético da BIVAc; baixa massa muscular da BIVAe vs 

magro da BIVAc; elevada massa muscular da BIVAe vs atlético da BIVAc; baixo porcentual 

de gordura da BIVAe vs caquético da BIVAc; baixo porcentual de gordura da BIVAe vs 

magro da BIVAc; elevado porcentual de gordura da BIVAe vs obeso da BIVAc; baixa razão 

AIC/AEC da BIVAe vs anasarca da BIVAc e elevada razão AIC/AEC da BIVAe vs 

desidratação da BIVAc.  

 Foi adotada a interpretação sugerida por Landis e Koch (1977) para a intensidade da 

concordância: k<0,00 (concordância pobre), 0,00<k<0,20 (ligeira concordância); 0,20<k≤0,40 

(concordância fraca); 0,40<k≤0,60 (concordância moderada); 0,60<k≤0,80 (concordância 

substancial) e k>0,80 (concordância praticamente perfeita). Para todas as análises, um nível 

de significância de 5% foi adotado. 
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6 RESULTADOS 

   

Foram incluídos no estudo, 266 pacientes, subdivido em seus subgrupos de 

tratamento, compreendendo 81 pacientes do Transplante Renal (TxR), 83 pacientes do 

tratamento conservador, 79 pacientes da Hemodiálise (HD) e 23 pacientes da Diálise 

Peritoneal (DP). A caracterização da amostra e a classificação do estado nutricional segundo o 

IMC estão descritas na Tabela 1, e estão apresentados em média, desvio padrão e frequência 

em porcentagem, já a classificação do estado nutricional está descrita segundo o IMC. 

 Na amostra total, os dados mostram que 51,5% dos pacientes são do sexo masculino. 

Analisando por subgrupo de tratamento e por sexo, as mulheres foram mais prevalentes nos 

subgrupos das diálises. A média de idade foi 47 ±10 anos na amostra total, com idade mínima 

de 20 anos e máxima de 60 anos, e não diferiu significativamente entre os subgrupos. 

Quanto ao IMC médio da amostra total foi de 27±5 kg/m², analisando a amostra total 

os pacientes foram classificados como eutróficos segundo o IMC, e somando os pacientes 

classificados com sobrepeso e obesos, mais da metade da amostra se encaixam nestas 

classificações, ou seja, uma população de sobrepesos, segundo o IMC.  

Analisando por subgrupo de tratamento, o IMC médio também foi próximo entre eles, 

e novamente o subgrupo das diálises apresentou o menor IMC médio, e apontando IMC mais 

elevado para os subgrupos do TxR e do tratamento conservador. 

 Ainda na caracterização da amostra, foram feitas as análises da TFG medida e 

estimada, por sexo e por subgrupo de tratamento conservador e TxR. Como já esperado, a 

menor taxa de filtração glomerular (TFG) foi para o subgrupo conservador e para o sexo 

feminino; TFG medida: 21±7 (6-37) e TFG estimada: 18±8 (7-43), enquanto o subgrupo TxR 

masculino teve uma maior taxa de filtração; TFG medida: 71±21 (45-118) e TFG estimada: 

71±17 (45-109). O mesmo para o KT/v, que mostrou um valor menor para os homens em HD: 

1,48±0,19 (1,14-1,91). 

 O Kt/V foi de 1,68 ± 0,58 e 2,59 ± 0,51 para indivíduos em HD e DP, respectivamente. 

Por sexo, no grupo HD o Kt/V mostrou-se em valor menor para homens (1,48±0,19; de 1,14 a 

1,91).  

 O tempo de tratamento foi de 75 ± 62, 15 ± 17 e 92 ± 61 meses para indivíduos em HD, 

DP e TxR,  respectivamente. 



52 
 

   
 

O estadiamento da DRC também foi analisado por subgrupo de tratamento e sexo. Na 

amostra total, o estágio mais prevalente foi o 5, com 128 (48%) pacientes, representando 

quase metade da amostra total.  

Os pacientes do subgrupo de tratamento TxR estão classificados nos estágios 1, 13 

pacientes (16%); majoritariamente no estágio 2, 39 pacientes (48%) e também no 3A, 28 

pacientes representando 35% da amostra.  

O subgrupo de tratamento conservador apresentou estadiamento de 3B, com 10 

pacientes (12%), 4 sendo o estadiamento prevalente na amostra conservadora com 45 

pacientes (54%), e 28 pacientes no estágio 5 (34%).  

Já os pacientes em HD foram classificados em estágio 4 (2 pacientes representando 3% 

da amostra) e a maior parte desse subgrupo em estágio 5 (77 pacientes, 97%,). Pacientes em 

DP foram todos classificados no estadiamento 5, (23 pacientes, 100% da amostra). 

A Tabela 2 apresenta a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), na 

amostra total e nos subgrupos de tratamento em ambos os sexos. Na amostra total, a HAS foi 

a DCNT mais prevalente, seguida de DM II, dislipidemia, e DM I.  

Analisando os pacientes por DCNT e por subgrupo de tratamento, metade da amostra 

dos pacientes com DM II, estavam no subgrupo de tratamento do TxR. Já os pacientes com 

HAS, quase a metade, estavam no subgrupo de tratamento conservador. 

Em relação ao sexo, as mulheres das diálises, foram mais prevalentes em todas as 

DCNT. 

 

 

Figura 5. Tamanho amostral por subgrupo de tratamento e por sexo. 
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Tabela 1. Caracterização dos subgrupos de tratamento pelo IMC e suas classificações, na amostra total, nos subgrupos de tratamentos em 

ambos os sexos 

  Idade 

(anos) 

(20-60) 

Peso (kg) IMC 

(kg/m²) 

Subnutrido 

N e (%) 

Eutrófico 

N e (%) 

Sobrepeso 

N e (%) 

Obeso 

N e (%) 

TxR (30,5%) Feminino  48±9 

 

64±11 

 

26±4 

 

1 (3%) 11 (33%) 15 (45%) 6 (18%) 

Masculino  50±9 

 

76±12 

 

27±4 0 (0%) 17 (35%) 20 (42%) 11(23%) 

Total 49±8 

 

71±13 

 

27±4 

 

1 (1%) 28 (35%)  35 (43%) 17(21%) 

Total (n=83) 47±10 

 

77±17 28±6 

 

2  (2%) 24  (29%) 22  (27%) 35(42%) 

HD (29,7%) 

  

 

 

Feminino 

(n=44) 

 

49±8 

 

64±13 

 

26±5 

 

1 (2%) 18 (41%) 16 (36%) 9 (20%) 

Masculino  45±12 

 

69±14 

 

24±4 

 

2 (6%) 19 (54%) 8 (23%) 6 (17%) 

Total (n=79) 46±10 

 

66±13 

 

25±5 

 

3 (4%) 38 (48%) 24 (30%) 15(19%) 

DP(8,6%) Feminino  42±12 

 

59±9 

 

24±4 

 

2 (13%) 9 (60%) 3 (20%) 1 (7%) 

Masculino  37±12 79±15 

 

26±4 

 

0 (0%) 3 (37%) 4 (50%) 1 (13%) 

Total (n=23) 40±12 

 

66±15 

 

24±4 

 

2 (9%) 12 (52%) 7 (30%) 2 (9%) 

Amostra total 

 (100%) 

Feminino 

(129) 

(48,5%) 

48±9 

 

65±13 

 

26±5 

 

6 (5%) 50 (39%) 42 (33%) 31(24%) 

Masculino 

(n=137) 

47±11 

 

77±15 

 

27±5 

 

2(1%) 52(38%) 46(34%) 38(28%) 

Total (266) 47±10 71±15 

 

27±5 

 

8 (3%) 102(38%) 88 (33%) 69(26%) 
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 Tabela 2. Prevalência (%) de doenças crônicas não transmissíveis na amostra total e subgrupos de tratamento em ambos 

os sexos. 

  TxR Conservador Hemodiálise Diálise 

Peritoneal 

Amostra 

total 

DM tipo I (3%) Feminino 3 (43%) 2 (2%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 7 

(100%) 

Masculino 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

(100%) 

Total 3 (37,5%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 8 

(100%) 

DM tipo II (24,8%) Feminino 12 (46%) 8 (31%) 6 (23%) 0 (0%) 26 

(100%) 

Masculino 21 (52,5%) 16 (40%) 3 (7,5%) 0 (0%) 40 

(100%) 

Total 33 (50%) 24 (36,36%) 9 (13,63%) 0 (0%) 66 

(100%) 

HAS (67,7%) Feminino 15 (18%) 27 (32,9%) 31 (37,8%) 9 (10,98%) 82 

(100%) 

Masculino 37 (37,8%) 34 (34,7%) 22 (22,4%) 5 (10%) 98 

(100%) 

Total 52 (29%) 61 (34%) 53 (29,4%) 14 (7,8%) 180 

(100%) 

Dislipidemia 

(20,7%) 

Feminino 7 (30,4%) 7 (30,4%) 8 (34,8%) 1 (4,3%) 23 

(100%) 

Masculino 15 (46,87%) 12 (37,5%) 4 (12,5%) 1 (3,13%) 32 

(100%) 

Total 22 (40%) 19 (34,5%) 12 (21,8%) 2 (3,6%) 55 

(100%) 
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 Analisando a prevalência de inadequações de composição corporal por DXA por 

subgrupos de tratamento em ambos os sexos, observou-se que a classificação de depleção de 

massa magra foi prevalente na amostra total feminina, seguido do excesso de massa gorda.  E 

quando analisado por subgrupo de tratamento, os resultados foram muito parecidos, também 

com predomínio de depleção de massa magra, no subgrupo de tratamento da tratamento do 

TxR em mais de metade da amostra, e nos subgrupos das diálises. 

 Na amostra masculina, o movimento foi inverso, houve prevalência de excesso de 

massa gorda, seguido de obesidade em quase metade da amostra total masculina. E quando 

analisado por subgrupo de tratamento os resultados foram parecidos com prevalência de 

excesso de massa gorda e obesidade em quase todos os subgrupos de tratamento, exceto na 

HD onde houve prevalência de depleção de massa magra em mais da metade da amostra, 

conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Prevalência de inadequações de composição corporal por DXA por subgrupos de tratamento em ambos os 

sexos. 

 Depleção de 

massa magra
1
 

Depleção de 

massa gorda² 

Excesso de 

massa gorda 

Obesidade 

Amostra Feminina     

TxR  19 (57,5%)          0 (0%) 16 (48,4%) 6 (18,1%) 

Conservador  13 (35,1%)          1 (2,7%) 11 (29,7%) 11 (29,7%) 

Hemodiálise  25 (56,8%)          3 (6,8%) 19 (43,1%) 8 (18,1%) 

Diálise peritoneal  7 (46,6%)           0 (0%) 6 (40%) 1 (4,34%) 

Amostra total 64 (49,6%)         4 (3,1%) 52 (40,3%) 26 (20,1%) 

Amostra Masculina     

TxR 12 (25%)          0 (0%) 19 (39,5%) 18 (37,5%) 

Conservador 8 (17,3%)          1 (2,1%) 18 (39,1%) 20 (43,4%) 

Hemodiálise 20 (57,1%)          2 (5,7%) 12 (34,2%) 7 (20%) 

Diálise peritoneal 2 (25%)          0 (0%) 4 (50%) 2 (25%) 

Amostra total 42 (30,6%)         3 (2,1%) 53 (38,6%) 47 (34,3%) 

     

¹ diagnóstico fornecido por índice de massa magra apendicular (inferior a 7kg/m² no masculino e a 6kg/m² no feminino) 

obtido por absorciometria de dupla emissão de raios-x 

² diagnóstico fornecido por índice de massa gorda (inferior a 3kg/m² no masculino e a 5kg/m² no feminino) obtido por 

absorciometria de dupla emissão de raios-x. 

* Os pacientes podem se encaixar em mais de uma classificação. 
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 Na análise da prevalência de OS por DXA, na amostra total, houve prevalência do 

diagnóstico de obesos não sarcopênicos em quase metade da amostra, seguida da OS. 

 Quando analisado por subgrupo de tratamento e por sexo, os resultados foram bem 

semelhantes mostrando que mais da metade dos pacientes do subgrupo de tratamento 

conservador apresentaram este mesmo diagnóstico, em ambos os sexos. 

 A OS foi prevalente no subgrupo de tratamento da TxR, mais da metade da amostra, 

especificamente na amostra feminina. 

 A sarcopenia esteve mais presente nos subgrupos das diálises, em ambos os sexos, mas 

especificamente na amostra feminina, conforme descrito na Tabela 4. 
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Tabela 4. Prevalência de obesidade sarcopênica por DXA na amostra total, nos subgrupos de tratamento em ambos os sexos. 

 

 Obeso¹ Não obeso  

 Sarcopênio² Não sarcopênico Sarcopênico Não-sarcopênico Total 

Amostra Feminina      

TxR  18 (54,6%) 10 (30,4%) 1 (3%) 4 (12%) 33 (100%) 

Conservador  7 (18,9%) 20 (54,1%) 6 (16,2%) 4 (10,8%)        37 

(100%) 

Hemodiálise  16 (36,4%) 15 (34,1%) 9 (20,5%) 4 (9%) 44 (100%) 

Diálise peritoneal  3 (20%) 5 (33,3%) 4 (26,7%) 3 (20%) 15 (100%) 

Amostra total  44 (34,1%) 50 (38,8%) 20 (15,5%) 15 (11,6%) 129 (100%) 

      

Amostra Masculina      

TxR  9 (18,8%) 22 (45,8%) 3 (6,3%) 14 (29,1%) 48 (100%) 

Conservador  6 (13%) 28 (60,9%) 2 (4,4%) 10 (21,7%) 46 (100%) 

Hemodiálise 10 (28,6%) 6 (17,1%) 10 (28,6%) 9 (25,7%) 35 (100%) 

Diálise peritoneal  2 (25%) 3 (37,5%) 0 (0%) 3 (37,5%) 8 (100%) 

Amostra total  27 (19,7%) 59 (43%) 15 (10,9%) 36 (26,4%) 137 (100%) 

      

Total 71 (26,7%) 109 (41%) 35 (13,2%) 51 (19,2%) 266 (100%) 

¹ diagnóstico de obesidade fornecido por porcentagem de massa gorda total (superior a 28% para homens e 35% para mulheres) obtido por 

absorciometria de dupla emissão de raios-x. 

² diagnóstico fornecido por índice de massa magra apendicular (inferior a 7kg/m² no masculino e a 6kg/m² no feminino) 

obtido por absorciometria de dupla emissão de raios-x. 
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 A tabela 5 apresenta a prevalência de inadequação da composição corporal por 

BIVAc nos subgrupos de tratamento em ambos os sexos. 

 Analisando a amostra feminina e masculina, pode-se perceber que aproximadamente ¾ 

da amostra apresentaram prevalência de inadequação caquética, seguido de magro. Resultado 

semelhante quando analisado por subgrupo de tratamento, destacando o subgrupo das diálises 

mais prevalentes, especificamente o subgrupo da DP em ambos os sexos. 
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Tabela 5. Prevalência de inadequações de composição corporal por BIVAc, por subgrupos de tratamento 

em ambos os sexos. 

  Caquético   Magro   Atlético   Obeso  

Percentil 50 75 95 >95 50 75 95 >95 50 75 95 >95 50 75 95 >95 

N total porgrupo%  N e %   N e %   N e %   N e %  

Amostra Feminina                 

TxR 3 4 9 10 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  26 (78,7%)   8 (24,2%)   0 (0%)   0 (0%)  

Conservador 4 2 9 13 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  28 (75,6%)   9 (24,3%)   0 (0%)   0 (0%)  

HD 5 2 7 12 3 0 4 10 0 0 0 0 1 0 0 0 

  26 (59%)   17(38,6%)   0 (0%)   1(2,2)  

DP 2 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

  12 (80%)   2 (13,3%)   0 (0%)   1(6,6)  

Amostra total 14 10 28 40 4 5 6 21 0 0 0 0 2 0 0 0 

  92 (71,3%)   36(27,9%)   0 (0%)   2(1,5)  

Amostra Masculina                 

TxR 5 12 12 5 1 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 

  34 (70,8%)   13 (27%)   0 (0%)   1 (2%)  

Conservador 6 3 12 13 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

                 

  34 (73,9%)   9 (19,5%)   0 (0%)   3 (6,52%) 

HD 0 4 3 5 2 5 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 

  12 (34,2%)   22(62,8%)   1(2,8%)   0 (0%)  

DP 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  6 (75%)   1 (12,5%)   0 (0%)   1 (12,5%) 

Amostra total 11 20 31 24 7 12 13 13 1 0 0 0 1 2 1 1 

  86 (62,7%)   45(32,8)   1(0,7)   5(3,6)  
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 Na análise da prevalência de indaquações da composição corporal dos pacientes com 

DRC por BIVAe, na amostra total, por subgrupos de tratamento em ambos os sexos 

observou-se que mais da metade da amostra total, apresentou baixa massa muscular e baixa 

porcentagem de massa gorda. 

 Resultado semelhante foi encontrado quando analisado por subgrupos de tratamentos, 

destacando os subgrupos das diálises, em ambos os sexos, mais especificamente a amostra 

masculina da DP que teve mais de ¾ da amostra com esta classificação conforme apresentado 

na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Prevalência de inadequações do estado nutricional por BIVAe em amostra total, por subgrupos de tratamento em ambos os 

sexos. 

 

 Baixa massa muscular e 

baixa porcentagem de 

massa gorda 

Baixa massa muscular e 

elevada porcentagem de 

    massa gorda 

Elevada massa muscular 

e baixa porcentagem de 

    massa gorda 

Elevada massa muscular 

e elevada porcentagem de 

         massa gorda 

Total 

Amostra Feminina      

TxR  17 (51,5%) 13 (39,5%) 1 (3%) 2 (6%) 33 (100%) 

Conservador 18 (48,6%) 8 (21,6%) 6 (16,2%) 5 (13,6%) 37 (100%) 

Hemodiálise 19 (43,2%) 17 (38,6%) 1 (2,3%) 7 (15,9%) 44 (100%) 

Diálise peritoneal 10 (66,6%) 1 (6,7%) 3 (20%) 1 (6,7%) 15 (100%) 

Amostra total 64 (49,7%) 39 (30,2%) 11 (8,5%) 15 (11,6%) 129 (100%) 

Amostra masculina      

TxR 28 (58,3%) 14 (29,2%) 4 (8,3%) 2 (4,8%) 48 (100%) 

Conservador 27 (58,8%) 14 (30,4%) 3 (6,5%) 2 (4,3%) 46 (100%) 

Hemodiálise 22 (62,9%) 8 (22,8%) 3 (8,6%) 2 (5,7%) 35 (100%) 

Diálise peritoneal 7 (87,5%) 0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 8 (100%) 

Amostra total 84 (61,3%) 36 (26,3%) 11 (8%) 6 (4,4%) 137 (100%) 

Total 148 (55,6%) 75 (28,2%) 22 (8,3%) 21 (7,9%) 266 (100%) 
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 De acordo com os objetivos deste estudo, a tabela 7 apresenta a concordância entre as 

classificações por DXA e por BIVAc, na amostra total, nos subgrupos de tratamento em 

ambos os sexos. 

 Na amostra total, a concordância entre as classificações de depleção muscular do DXA 

e magro da BIVAc foram consideradas concordâncias moderadas, em ambos os sexos. 

Quando analisados por subgrupo de tratamento, esta mesma classificação se apresentou 

melhor, como uma concordância forte no subgrupo de tratamento conservador.  

 

Tabela 7. Concordância entre as classificações por DXA e BIVAc na amostra total, nos subgrupos de 

tratamento em ambos os sexos. 

 

DXA vs BIVAc 

Classificação do estado 

nutricional 

Depleção 

muscular e 

caquético 

Depleção 

muscular e 

magro 

Excesso de massa 

gorda e obeso 

Obesidade e obeso 

Kappa Feminino 0,42 ± 0,08 0,45 ± 0,08 0,007 ± 0,11 0,01 ± 0,11 

Masculino -0,3 ± 0,07 0,41 ± 0,08 0,02 ± 0,11 0,03 ± 0,11 

TxR -0,22 ± 0,09 0,3 ± 0,12 0,03 ± 0,13 -0,02 ± 0,17 

Conservador -0,34 ± 0,06 0,65 ± 0,1 -0,003 ± 0,15 0,09 ± 0,13 

Hemodiálise -0,26 ± 0,1 0,29 ±0,1 0,04 ± 0,14 -0,024 ± 0,22 

Diálise 

peritoneal 

-0,22 ± 0,17 0,38 ±0,22 -0,09 ± 0,24 0,16 ± 0,36 

Amostra total -0,34±0,05 0,44±0,06 0,02±0,08 0,03±0,10 
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Analisando a concordância entre as classificações por DXA e por BIVAe, na amostra 

total, nos subgrupos de tratamento em ambos os sexos, houve concordância moderada entre 

as classificações obesidade do DXA e elevado percentual de gordura da BIVAe, e por 

subgrupo de tratamento esta mesma classificação também foi moderada no subgrupo do TxR 

e do subgrupo conservador, e na amostra masculina, conforme apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8. Concordância entre as classificações por DXA e BIVAe na amostra total, nos subgrupos de tratamento 

em ambos os sexos. 

 

 
Classificações do estado 

nutricional 

Depleção muscular e 

baixa massa muscular 

Depleção de 

massa gorda e 

baixo porcentual 

de gordura 

Excesso de massa 

gorda e elevado 

porcentual de gordura 

Obesidade e 

elevado porcentual 

de gordura 

Kappa Feminino 0,04 ± 0,09 0,05 ± 0,08 0,098 ± 0,091 0,38 ± 0,09 

Masculino -0,001 ± 0,006 0,02 ± 0,06 -0,21 ± 0,09 0,52 ± 0,08 

TxR 0,09 ± 0,09 0,0 ± 0,09 -0,21 ± 0,11 0,49 ± 0,1 

Conservador -0,12 ± 0,08 0,03 ± 0,08 -0,13 ± 0,12 0,47 ± 0,1 

Hemodiálise -0,07 ± 0,13 0,1 ±0,1 0,18 ± 0,12 0,32 ± 0,11 

Diálise Peritoneal 0,24 ± 0,18 0,0 ± 0,06 0,02 ± 0,23 0,33 ± 0,36 

Amostra total 0,01±0,05 0,03±0,05 -0,04±0,06 0,41±0,06 
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  A tabela 9 apresenta a concordância entre as classificações por BIVAc e por BIVAe, 

na amostra total, nos subgrupos de tratamento em ambos os sexos.  

 Na amostra total, as concordâncias das classificações foram de ligeiras a fracas, em 

ambos os sexos, já analisando por subgrupo de tratamento, houve concordância forte entre 

classificação elevado porcentual de gordura da BIVAc  e obeso da BIVAe, no subgrupo da 

DP. 
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       Tabela 9. Concordância entre as classificações por BIVAc e BIVAe na amostra total, nos subgrupos de tratamento em ambos os 

sexos. 

 

 

 

 

Classificações 

do estado 

nutricional 

Baixa 

massa 

muscular e 

caquética 

Baixa massa 

muscular e 

magra 

Elevada 

massa 

muscular e 

atlético 

Baixo 

percentual de 

gordura e 

caquético 

Baixo 

percentual de 

gordura e 

magro 

Elevado 

porcentual de 

gordura e obeso 

Baixa razão 

AIC/AEC e 

anasarca 

Elevada 

razão 

AIC/AEC 

e 

desidrataç

ão 

Feminino 0,22±0,11 -0,09±0,06 0±0,18 0,16±0,09 -0,12±0,08 0,04±0,1 0,17±0,11 0,18±0,11 

Masculino 0,13±0,1 -0,05±0,07 0,11±0,22 0,11±0,09 -0,06±0,07 0,036±0,12 0,09±0,1 0,067±0,1 

TxR 0,05±0,16 0,003±0,06 0,0±0,33 0,08±0,10 -0,07±0,12 0,04±0,13 -0,009±0,2 0,004±0,1

7 

Conservador 0,22±0,14 -0,12±0,07 0,0±0,24 -0,06±0,12 0,05±0,09 -0,005±0,14 0,26±0,14 0,21±0,14 

Hemodiálise 0,18±0,1 -0,1±0,11 0,13±0,24 0,14±0,11 -0,15±0,11 0,03±0,13 0,13±0,11 0,2±0,1 

Diálise 

peritoneal 

0,09±0,32 0,06±0,13 0,0±0,45 0,24±0,34 0,03±0,01 0,65±0,35 -0,17±0,37 -0,17±0,37 

Amostra total 0,19±0,07 -0,08±0,04 0,04±0,14 0,13±0,06 -0,09±0,05 0,03±0,07 0,12±0,07 0,12±0,07 
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 A tabela 10 apresenta concordância entre DXA e BIVAe na amostra total, nos 

subgrupos de tratamento em ambos os sexos, na avaliação de obesidade sarcopênica. 

 As concordâncias foram de pobre a ligeira na avaliação da obesidade sarcopênica na 

amostra total por subgrupos e por sexo, exceto no subgrupo da DP que houve uma 

concordância fraca. 
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Tabela 10.  Concordância entre DXA e BIVAe na avaliação da obesidade sarcopênica na amostra total, nos subgrupos de tratamento em 

ambos os sexos. 

 

Classificação do estado nutricional Obesidade sarcopênica por DXA¹ e obesidade sarcopênica por BIVAe ² 

Kapa Feminino 0,05 ± 0,11 

 Masculino -0,08 ± 0,12 

 TxR -0,02 ± 0,12 

 Conservador -0,06 ± 0,16 

 HD 0,04 ± 0,12 

 DP 0,35±0,34 

 Amostra total 0,002 ± 0,07 

 

 

diagnóstico de obesidade fornecido por porcentagem de massa gorda total (superior a 28% para homens e 35% para mulheres) e diagnóstico de 

depleção de massa magra fornecido por índice de massa magra apendicular (inferior a 7kg/m² no masculino e a 6kg/m² no feminino), ambos 

obtidos por absorciometria  de dupla emissão de raios-x. 

²diagnóstico de obesidade fornecido por elevada porcentagem de massa gorda e diagnóstico de depleção de massa magra fornecido por baixa 

massa muscular, obtidos pela análise da bioimpedância elétrica vetorial específica. 

Dados apresentados em coeficiente de concordância e erro padrão.   Concordâncias moderadas estão marcadas em negrito.         
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7 DISCUSSÃO 

 

O estudo encontrou uma população predominante do sexo masculino, resultado 

semelhante a outros estudos (NEVES et al, 2021.; XIANG et al, 2021.; WANG et al, 2019.; 

SILVA et al, 2018.; BASTOS et al, 2018), mais expressivamente no subgrupo de tratamento 

conservador e TxR, as mulheres foram mais prevalentes nos subgrupos das diálises. Faixa 

etária bem próxima e uma média de idade semelhante a outros estudos (NEVES et al, 2021), 

destacando os mais jovens no subgrupo do tratamento da DP, assim como outros estudos 

(OLIVEIRA,MARINHO.;SILVA.; LIRA,2019.; OGUNTOLA et al,2019). 

Dentre os quatro subgrupos distintos de pacientes com DRC estudados, o subgrupo de 

tratamento DP, apresentou a amostra menor, resultado semelhante a outros estudos (USRDS, 

2019.; SLANH, 2018) onde a porcentagem de pacientes em DP vem apresentando queda tanto 

na América Latina quanto nos Estados Unidos, porém ainda se mantém como método de 

destaque, atingindo 50% em países como El Salvador e Guatemala, em contraponto ao Brasil 

e EUA, que têm valores menores que 10% (USRDS, 2019.; SLANH, 2018). 

 Na avaliação do estado nutricional segundo o IMC, embora o estudo encontrou 38% 

da amostra de pacientes eutróficos, quando somados as duas classificações, sobrepeso e 

obesos, encontrou-se quase 60 % da amostra total em ambos os sexos. Wang et al., (2019), 

também encontraram em seu estudo uma amostra de pacientes com DRC com mais de 80% 

dos pacientes com sobrepeso ou obesidade.  

Um estudo realizado com indivíduos com DRC, na Austrália, em três clínicas públicas 

metropolitanas, teve mais obesos do que a população em geral (CHAN et al, 2018). Resultado 

semelhante ao estudo de Marinho; Amorim; Santos (2018), onde na avaliação do estado 

nutricional dos pacientes com DRC do estudo, revelaram alta prevalência de pacientes com 

excesso de peso, segundo o IMC. 

A obesidade foi muito discutida no Dia Mundial do Rim em 2017 (KOVESDY.; 

FURTH.; ZOCCALI, 2017). Nas últimas duas décadas, diversos estudos observacionais 

mostraram que pacientes obesos em TRS, têm melhor sobrevida do que aqueles com IMC 

adequado (WANG et al., 2019), essa observação passou a ser reconhecida como 

epidemiologia reversa, e foi observada em pacientes com outras comorbidades (RHEE.; 

AHMADI.; KALANTAR-ZADEH,2016).  

Mesmo com estas observações Wang et at (2019) em seu estudo de coorte por cinco 

anos, concluíram que o IMC mais alto não foi um fator de risco para antecipar TRS em 

https://www.frontiersin.org/people/u/876758
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pacientes com DRC em ambos os sexos. O IMC na DRC ainda é controverso. Estudo que 

avaliou pacientes em HD com IMC em declínio têm taxas mais altas de mortalidade em 

comparação com pacientes estáveis com IMC, ou seja, pacientes IMC estável tiveram maior 

sobrevida, embora a manutenção do peso não significa manutenção da composição corporal 

(BRILLEMAN et al.; 2019). 

A análise da caracterização quanto ao IMC mostrou uma maior prevalência de 

pacientes em sobrepeso no grupo TxR, e uma maior prevalência de pacientes obesos no grupo 

conservador. Sabe-se que o ganho de peso após o transplante renal pode ocorrer devido à 

melhora da qualidade de vida dos pacientes, ao aumento do bem-estar associado às menores 

restrições dietéticas, assim como, devido ao aumento do consumo energético pela liberdade 

na escolha de alimentos associados ao estilo de vida sedentário. Assim,, o ganho de peso 

ponderal e a obesidade também são frequentes após o TxR  (AKSOY, 2016).  

A prevalência da obesidade continua a aumentar a nível mundial, acompanhada por 

uma onda crescente de HAS, DM e DRC. Embora o IMC seja  usado para avaliar a obesidade 

na rotina clínica, a composição corporal alterada, como a redução da massa muscular e 

aumento da adiposidade central são comuns entre pacientes com DRC (CHINTAM; CHANG, 

2021). 

No que tange às DCNT, neste estudo houve predomínio de pacientes hipertensos, 

seguidos de diabetes e dislipidemia, resultado semelhante a outro estudo (BOUSQUET-

SANTOS; COSTA; ANDRADE, 2019), que mostrou que a HAS, isoladamente, foi a doença 

de base mais prevalente, seguida pelo DM, mesmo resultado do estudo de Neves et al (2021).  

O crescimento e envelhecimento populacional observados de 1990 a 2016, com redução 

das taxas de mortalidade por doenças transmissíveis e aumento da prevalência de DCNT, 

entre as quais se destacam o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica e a obesidade, 

destacaram a epidemiologia da DRC, aumentando tanto a incidência quanto aprevalência da 

doença (XIE et al, 2018; LV; ZHANG, 2019). Outro estudo realizado por Marinho et al, 

(2017) relatam que HAS e as glomerulopatias estão entre as principais doenças que causam 

DRC. A HAS afeta aproximadamente 30% da população geral no mundo industrializado e é 

uma das principais causas de DRC e da sua progressão para o DRCT, associado ao DM. A 

DRC, por si só, também pode agravar as complicações relacionadas à HAS (LEITE et al, 

2020).  

 Os resultados mostraram que a classificação de depleção de massa magra foi 

prevalente na amostra total feminina, seguido do excesso de massa gorda, mas 
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especificamente no subgrupo de tratamento do TxR demonstrando a manutenção do estado 

nutricional comprometido mesmo após um longo tempo pós-transplante, e e nos subgrupos 

das diálises, já na amostra masculina, houve prevalência de excesso de massa gorda, em quase 

todos os subgrupos de tratamento, exceto na HD onde houve prevalência de depleção de 

massa.   

Zhou e colaboradores (2018) relataram que idade, sexo feminino e mais comorbidades 

foram associados a depleção de massa magra e aumento de massa gorda. 

Percebe-se que, a diálise a longo prazo está relacionada a um catabolismo proteico 

(ANTÓN-PÉREZ et al.; 2018), a terapia de HD mais longa, em comparação com o subgrupo 

de DP, pode ter colaborado para o declínio do estado nutricional.  

Além de que, a perda de aminoácidos e proteínas no dialisado em HD, com maior 

quadro de acidose inflamatória e metabólica, aumenta o catabolismo e diminui a síntese 

proteica (LIM et al.; 2005). Os pacientes do subgrupo de tratamento da DP também eram mais 

jovens e a idade é reconhecida como um fator positivo em conjunto à depleção de massa 

magra (AGARWAL, 2019). 

Pesquisadores também descobriram que os pacientes em HD tiveram a maior perda 

muscular (ZIOLKOWSKI et al.; 2018). Além de que, a redução de massa corporal magra está 

associada a uma diminuição na taxa de filtração glomerular (ZHOU et al.; 2018). Diante do 

tratamento dialítico, o risco de desenvolver desnutrição proteico- energética com depleção de 

MLG e MG devido à ingestão insuficiente de energia e proteína ou aumento das perdas, 

representa um importante fator de risco para aumento da morbidade e mortalidade destes 

pacientes  (DIERKES et. al, 2018). O próprio tratamento, leva a esta condição, o aumento das 

demandas proteico-energéticas, e aos sintomas frequentemente relacionados, como anorexia, 

aumento do gasto energético de repouso, inflamação, infecções e acidose metabólica                                            

(DIERKES, 2018). 

Estes resultados estão de acordo com achados anteriores de que baixa massa muscular, 

função e desempenho físico são condições comuns entre pacientes do TxR (MENNA 

BARRETO et al.; 2019), ou seja, a própria fisiopatologia da DRC está fortemente relacionada 

com a degradação da massa muscular. 

O estudo encontrou uma população de pacientes obesos não sarcopênicos na amostra 

total, seguidos de OS, quando analisados por subgrupo de tratamentos, este mesmo 

diagnóstico foi encontrado nos pacientes do subgrupo de tratamento conservador, assim como 

outro estudo (PINHEIRO et al, 2021). Os dados do último censo brasileiro demonstraram 
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aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade para 41% entre os pacientes em diálise 

(NEVES et al, 2021). 

A obesidade é um problema sério de saúde pública devido à sua morbidade e 

mortalidade associadas, assim encorajar a perda de peso obtida por meio de modificação 

comportamental ou medicamentos reduz a albuminúria e, em alguns casos, retarda o declínio 

na taxa de filtração glomerular estimada (CHINTAM.; CHANG, 2021). 

 Neste estudo a OS foi prevalente no subgrupo de tratamento da TxR.  No TxR sabe-se 

que a terapia imunossupressora pode afetar de sobremaneira o equilíbrio nos componentes da 

massa corporal dos receptores, como massa gorda e massa massa livre de gordura, o que pode 

resultar em ganho de peso (WOÅOSZYK, et al, 2020). 

 A redução de massa muscular e o ganho de massa gorda independentemente do sexo e 

a presença ou não de alguma comorbidade associada, sinaliza um declínio do estado 

nutricional, afetando ainda mais a qualidade de vida, aumentando a mortalidade (WEI et 

al,2019).  

A massa gorda e a massa livre de gordura constituem órgãos endócrinos, produzem 

peptídeos que se interligam entre si e com o metabolismo celular (FANG ; JUDD, 2018). 

Assim, mudanças no metabolismo do músculo esquelético também ocorrem na obesidade 

(SMEUNINX et al, 2017) como consequência do estresse oxidativo sistêmico e muscular, 

inflamação, resistência insulínica e alterações hormonais presentes em pacientes obesos, 

compartilhando mecanismos patofisiológicos comuns a sarcopenia (ZAMBONI; RUBELE; 

ROSSI, 2019).  

Assim, o risco de comprometimento de massa e função muscular também deve ser 

considerado em pacientes com obesidade, com na DRC (SMEUNINX et al, 2017). 

Durante o período pós-transplante, aliados aos efeitos dos fármacos 

imunossupressores, o balanço energético positivo do aumento da ingestão alimentar e da 

inatividade física pode aumentar a massa de gordura visceral e a obesidade, que pode levar à 

diminuição do hormônio do crescimento, secreção de testosterona, responsividade do 

hormônio da tireoide, resistência à leptina, ácido graxo livre, resistência à insulina, dentre 

outros (VILLAREAL et al, 2005).  

Os pacientes pós transplante renal correm o risco de desenvolver a OS. A complexa 

patogênese da OS, não leva a uma definição de consenso, sendo assim, não desenvolvem 

ferramentas clínicas para detecção e diagnóstico precoce de casos (TANTISATTAMO et al, 

2021). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fang%2BH&cauthor_id=29978896
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Judd%2BRL&cauthor_id=29978896
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Os resultados deste estudo também mostraram que sarcopenia foi prevalente nos 

subgrupos 

das diálises, resultado semelhante ao estudo de Rosa; Nishimoto; Monteiro (2018).  

A avaliação da massa muscular, massa de tecido magro, ou massa livre de gordura, é 

parte que constitue o diagnóstico de desnutrição proteica calórica e sarcopenia em pacientes 

em HD. Tanto a sarcopenia quanto a desnutrição proteica calórica estão relacionadas a uma 

redução d funcionalidade e também ao aumento da morbidade e mortalidade nessa população 

(SABATINO et al, 2021). 

 O catabolismo proteico agrava por várias condições clínicas nos pacientes em diálise 

dentre elas a perda de nutrientes para o dialisado (CARRÉ.; AFFOURTIT, 2019). A 

sarcopenia ocorre em todos os estágios da DRC e quanto mais grave a perda de função renal, 

maior o risco  do paciente desenvolver  sarcopenia (SOUZA et al, 2015).  

A sarcopenia pode acarretar maior prejuízo funcional para os pacientes nos estágios 

mais avançados da DRC, conforme comprovaram (MCINTERYRE et al, 2006) comparando 

pacientes em estágios 4 e 5 de DRC, tanto em HD quanto em DP.  

O alto índice de indivíduos com DRC que apresentam sarcopenia é justificado pela 

inatividade e a diminuição da síntese proteica que leva à hipotrofia, devido às alterações 

decorrentes do diminuição da filtração glomerular. Assim, é notável que a perda de massa 

muscular gera alterações na mobilidade desses paciente, pior qualidade de vida, e aumento 

dos riscos de  comorbidades(FARIAS et al, 2021). 

 Assim a sarcopenia, comum na DRC pode piorar o prognóstico clínico, aumentando o 

risco de mortalidade destes pacientes (ANDROGA et al, 2017). 

O DXA com todas as limitações apresentadas, ainda é considerado como padrão ouro 

para avaliação da composição corporal. Neste estudo as análises de inadequação foram feitas 

para a comparação com os novos métodos,  BIVAc e  BIVAe. 

A BIVA é uma técnica rápida, não invasiva, baixo custo,  podendo ser que se 

aproxima da técnica de diluição do deutério (LUKASKI.;HALL.; SIDERS, 2007). Nos 

últimos anos a BIVA vem se mostrando de grande utilidade na monitorização do estado de 

hidratação durante remoção de líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca 

descompensada (RONCO; KAUSHIK; VALLE, 2012) e durante HD intermitente (PICCOLI 

et al, 2014). 

Neste estudo foram feitas análises de prevalência de inadequações da composição 

corporal pela BIVAc por subgrupos de tratamento, em ambos os sexos gerando a classificação 



76 
 

   
 

do estado nutricional em caquético, magro, atlético e obeso, onde a classificação mais 

prevalente na amostra total foi a caquético, seguido de magro. Resultado semelhante quando 

analisado por subgrupo de tratamento, destacando o subgrupo das diálises mais prevalentes, 

especificamente o subgrupo da DP em ambos os sexos. 

A caquexia é conhecida como uma síndrome multifatorial definida por perda 

significativa de peso corporal, redução da massa gorda e muscular e aumento do catabolismo 

protéico. A perda de energia protéica é caracterizada como uma síndrome de alterações 

adversas na nutrição e composição corporal, sendo altamente prevalente em pacientes com 

DRC, principalmente naqueles em diálise, e está associada a alta morbimortalidade nesta 

população (OLIVEIRA et al, 2019). 

As principais características da caquexia são inflamação e redução de peso. Ela é 

diagnosticada como perda de peso maior de 5% nos últimos seis meses ou IMC diminuído, 

em adição a três dos cinco critérios, a saber:  diminuição da força muscular, fadiga, anorexia, 

baixo índice de massa livre de gordura e indicadores bioquímicos (marcadores inflamatórios, 

anemia e albumina) (FEARON et al, 2011). 

Existe uma dupla influência da inflamação sobre a caquexia. A inflamação na DRC é 

responsável por aumentar o catabolismo e a anorexia, ambos podem causar desnutrição 

proteico-energética e perda de proteína corporal nestes pacientes (PONTES et al, 2014). 

Múltiplos mecanismos estão envolvidos na gênese dessas alterações nutricionais 

adversas em pacientes com DRC. Não há distinção clara entre desnutrição proteico calórica e 

caquexia do ponto de vista fisiopatológico e deve ser entendido como parte do espectro do 

mesmo distúrbio nutricional na DRC com abordagens de manejo parecidos  para prevenção e 

tratamento com base no conhecimento atual. Uma infinidade de fatores pode afetar o estado 

nutricional de pacientes com DRC que requerem várias abordagens terapêuticas para prevenir 

ou retardar a depleção de proteína e energia (OLIVEIRA et al, 2019). 

A BIVA é uma ferramenta importante para rotina clínica devido à segurança, 

praticidade, menor custo e acurácia, não exige treinamento especializado (GULDRÍS, 2011) e 

auxilia muito nas alterações da composição corporal dos pacientes em  HD.  

O acompanhamento do estado de hidratação desses pacientes pode contribuir no 

controle da pressão arterial, na severidade da hipertrofia ventricular esquerda e da função 

renal residual, que são fatores de risco para mortalidade (MACHEK et al, 2010). 

O estudo analisou a prevalência de inadequações do estado nutricional pela variante da 

BIVAc, conhecida como BIVAe na amostra total, por subgrupo de tratamento em ambos os 
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sexos, que gera duas classificações combinadas, relacionadas a massa muscular e a massa 

gorda dos pacientes. Na amostra total, houve prevalência da classificação baixa massa 

muscular e baixa porcentagem de massa gorda, resultado semelhante quando analisado por 

subgrupo de tratamento, na amostra masculina da DP. 

A BIVAe é um método que propôs uma correção de valores bioelétricos para a 

geometria corporal, foi desenvolvida para superar as limitações da BIVAc em relação a 

avaliação de composição corporal (CASTIZO-OLIER et al., 2018). Ao invés de corrigir os 

dados de resistência e reatância apenas pela altura, a BIVAe dividiu os mesmos valores 

bioelétricos por um fator de correção, que considera a área e o comprimento do condutor, que 

é o corpo humano. Quando o fator de correção é aplicado, a resistência se torna resistividade 

(ou resistência específica), e a reatância se torna a reatividade, ou reatância específica, sem 

alterações no ângulo de fase. 

A sarcopenia classificada como diagnóstico comum em estágios mais avançados da 

DRC. Já era esperado, então, que a alta prevalência de depleção de massa magra estaria 

diretamente associada ao alto número de pacientes nos estadiamentos 4 e 5 da DRC (FOLEY 

et al.,2007; SHARMA et al., 2014), e em pacientes em diálises  (LIN et al.;2020) o que sugere  

maiores riscos de mortalidade (PEREIRA et al., 2015).  

Analisando a concordância entre as classificações do estado nutricional geradas por 

DXA com aquelas obtidas por BIVAc e por BIVAe em pacientes com DRC obteve-se uma 

variação que foi de fraca a moderada.  

O estudo encontrou concordância moderada entre as classificações de depleção 

muscular do DXA e magro da BIVAc, na amostra total e uma concordância forte no subgrupo 

de tratamento conservador. 

Entretanto houve concordância moderada entre as classificações obesidade do DXA 

elevado percentual de gordura da BIVAe, na amostra total, resultado semelhante encontrado 

no subgrupo de tratamento do TxR e conservador. Para avaliar, isoladamente, asarcopenia, a 

BIVAc parece ser um bom método. MARINI et al. (2012), mostrou que apesar da BIVAc ser 

uma boa preditora de sarcopenia, ela não tem capacidade de distinguir o paciente sarcopênico 

do paciente obeso sarcopênico, por não ser uma boa preditora de massa de gordura, mas a 

BIVA específica, com suas correções, trouxe resultados positivos quando comparada com o 

DXA para avaliação da obesidade sarcopênica em uma amostra de idosos na Itália. 

Na amostra total, as concordâncias das classificações por BIVAc e por BIVAe foram 

de ligeiras a fracas. Quanto analisado por subgrupo de tratamento, houve concordância forte, 
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na classificação elevado percentual de gordura da BIVAc  e obeso da BIVAe, no subgrupo da 

DP. Os resultados deste estudo também apresentaram dados relacionados com a concordância 

entre DXA e BIVAe na avaliação de obesidade sarcopênica. As concordâncias foram de 

pobre a ligeira na avaliação da obesidade sarcopênica na amostra total, por subgrupos de 

tratamento e por sexo, exceto no subgrupo da DP que houve uma concordância fraca. 

Os pontos de corte usados para análise de obesidade sarcopênica pelo DXA no presente 

estudo foram diferentes, mas os parâmetros utilizados foram os mesmos (análise do IMMA 

para depleção de massa muscular de acordo com o European Working Group of Sarcopenia 

in Older People, e porcentagem de massa gorda para obesidade (BOUCHARD; DIONNE; 

BROCHU, 2009). Apesar dos dados de concordância não terem sido fortes para a utilização 

da BIVAe como um método adequado para avaliação de OS nos pacientes com DRC, ao 

analisar os dados obtidos por DXA, fica claro que existe uma prevalência importante de OS 

nessa população, mais de ¼ da amostra total, e mais da metade dos pacientes da amostra do 

sexo feminino do TxR.  

O objetivo principal do estudo foi analisar as concordâncias entre o DXA, que é o 

método de referência para avaliação de composição corporal, e a BIVAc e a BIVAe, em 

pacientes com DRC. A BIVAc, proposta por Piccoli e colaboradores há 26 anos, parecia ser 

uma alternativa válida para avaliação da composição corporal. Porém, os estudos feitos desde 

então tem mostrado que, apesar de ser um bom método para estimar hidratação, sua 

habilidade de estimar composição corporal, especialemtne quando se avalia a massa gorda, 

não tem sido bem validada (BUFFA et al., 2013). Neste estudo, quando comparada com o 

DXA, a BIVAc concordou moderadamente com as classificações que se referem a depleção 

de massa magra (depleção muscular do DXA com magro na amostra total, e com caquético, 

uma depleção mais severa, para o sexo feminino), mas não para massa gorda. Essa técnica 

corrige os dados bioelétricos de resistência e reatância apenas pela altura, não considerando o 

volume do corpo e assim, perdendo a capacidade de visualizar massa gorda, uma falha do 

método proposto. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos com a população 

norte americana e na amostra de idosos italianos (BUFFA et al., 2013; MARINI et al.,2012), 

consistentes com o resultado encontrado. Apesar de ser discordante na análise de massa 

gordurosa, o resultado encontrado referente a análise de depleção de massa muscular foi 

consistente com a análise por DXA.  

Nas análises de concordância entre o DXA e a BIVAc, o valor de kappa mais 

significativo foi entre as classificações depleção muscular e magro. Já entre o DXA e a BIVA 
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específica, as concordâncias moderadas foram entre as classificações obesidade e elevado 

porcentual de gordura, enquanto as análises de concordância entre BIVAc e BIVAe variaram 

de pobre a ligeira.  

Ao invés de corrigir os dados de resistência e reatância apenas pela altura, a BIVAe 

dividiu os mesmos valores bioelétricos por um fator de correção, que considera a área e o 

comprimento do condutor, o corpo humano.  

Quando o fator de correção é aplicado, a resistência se torna resistividade, e a 

reatância se torna a reatividade sem alterações no ângulo de fase. Ao comparar o DXA com 

BIVAe nesse estudo, ela concordou moderadamente nas classificações relacionadas ao 

excesso de massa gorda, e foram discordantes ao avaliar massa magra. Marini et al., (2012) 

encontrou em estudos anteriores uma relação positiva entre a resistência específica com a 

quantidade relativa de gordura corporal, o que explica a variação pelo eixo maior das elipses 

de tolerância da BIVAe. Quando usadas com a mesma abordagem vetorial semiquantitativa 

da BIVAc, a resistividade e a reatividade se comportaram significantemente melhor na 

avaliação de composição corporal comparados com a técnica clássica. 

Buffa et al. (2013), ao correlacionar a porcentagem de massa gorda mensurada pelo 

DXA com os valores bioelétricos de Xc e R, em indivíduos americanos adultos com 

diferentes quantidades de massa gorda e massa livre de gordura, encontraram que esta relação 

foi negativa no caso das variáveis bioelétricas clássicas e positiva para com as específicas, no 

qual, apesar da significância nos valores de correlação, se mostrou uma associação muito 

superior as variáveis do método de BIVAe. 

A BIVAe demonstrou uma boa preditora, e foi capaz de identificar as diferenças de 

porcentagem de massa gorda tanto nos idosos italianos (MARINI et al., 2012) quanto na 

população estado-unidense (BUFFA et al., 2013), resultados concordantes com o a amostra de 

pacientes com DRC deste estudo.            

Apesar dos dados de concordância não terem sido positivos para a utilização da BIVA 

específica como um método adequado para avaliação de obesidade sarcopênica nos 

portadores de DRC, ao analisar os dados obtidos por DXA, fica claro que existe uma alta 

prevalência de obesidade sarcopênica nessa população (aproximadamente 30% da amostra 

total feminina, sendo 55% das mulheres do TxR). Um estudo que teve como objetivo 

comparar quais dos dois métodos de análise de vetores seria melhor na avaliação do estado 

nutricional em idosos longevos, encontraram maior efetividade pelo método da BIVAe em 

correlacionar-se com os parâmetros antropométricos e de desnutrição (IMC, circunferência de 
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braços e panturrilhas, ferramenta de mensuração universal de desnutrição) desses sujeitos 

(BONACCORSI et al., 2016). 

Assim, este estudo apresenta resultados de grande relevância para a prática clínica, além 

da metodologia usada ter sido rigorosa, incluiu análise DXA em todos os pacientes com DRC 

em todos subgrupos de tratamento, permitindo a participação de pacientes com diferentes 

graus de adiposidade e excesso de hidratação que são fatores de interferência na precisão das 

medidas antropométricas e de bioimpedância elétrica (CENICCOLA et at, 2019). 

Este estudo apresenta dentre as suas limitações, sua característica transversal que não 

permite inferência. Os pacientes avaliados fazem parte do atendimento de rotina do 

ambulatório de nefrologia de um hospital universitário, o que torna a amostra de conveniência 

e limita quanto às inferências a essa população como um todo. Contudo destaca-se que este 

estudo tem sua importância por ser o primeiro que avaliou pacientes em todos os subgrupos 

de tratamento da DRC, considerando as técnicas preconizadas pela EWSOP, pelo DXA, pela 

BIVAc e pela BIVAe. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Este estudo encontrou uma população com depleção de massa magra visto pelo DXA, 

principalmente nas mulheres do subgrupo das diálises e do TxR. Na prevalência de Obesidade 

sarcopência, o DXA encontrou obesidade na maioria da amostra em ambos os sexos. A 

obesidade sarcopência esteve presente no subgrupo do  TxR e a sarcopenia no subgrupo das 

diálises ambos na amostra feminina.    

Ainda nas inadequações vistas pelos diferentes métodos do estudo, a BIVAc 

encontrou uma população de caquéticos seguidos de magro. Já a BIVAe encontrou uma 

população com baixa massa muscular e baixa porcentagem de massa gorda.  

Nas análises de concordância, O DXA e a BIVAc concordaram moderadamente na 

massa livre de gordura na amostra total, e uma concordância forte no subgrupo de tratamento 

conservador.   

O DXA e a BIVAe concordaram moderadamente na massa gorda na amostra total, no 

subgrupo do TxR e conservador.  

A BIVAc e BIVAe apresentaram concordância de ligeiras a fracas entre elas na 

amostra total, e como esperado, parecem individualizar situações diferentes em relação à 

composição corporal. As BIVAs tiveram uma concordância forte na massa gorda no subgrupo 

da DP.  

A  BIVAe não demonstrou como um método adequado para avaliação de OS nos 

pacientes com DRC. Assim, estudos futuros utilizando as BIVAe são necessários para 

monitorar a composição corporal de pacientes com DRC, seja estudando os subgrupos 

detalhadamente, ou por meio de estudos longitudinais para um melhor acompanhamentos 

destes pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 



84 
 

   
 

REFERÊNCIAS 

 

ACHAMRAH, N.; COLANGE, G.; DELAY, J., RIMBERT, A.; FOLOPE, V.; PETIT, A., 

GRIGIONI, S., DÉCHELOTTE, P.; COËFFIER, M. Comparison of body composition 

assessment by DXA and BIA according to the body mass index: A retrospective study on 

3655 measures. PloS one, v. 13, n. 7, 2018. 

 

AGARWAL, R. A longitudinal study of the effects of age, sex and race on body composition 

in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant, n. 35, p. 1547-1553, 2019.  

 

AGOSTINI, P.; CALVERT, R.; SUBRAMANIAN, H.; NAIDU, B. Is incentive spirometry 

effective following thoracic surgery?. Interactive Cardiovasc Thoracic Surg, p. 297-300, 

2008.  

 

AGUIAR, L. K.; PRADO, R. R.; GAZZINELLI, A.; MALTA, D. C. Fatores associados à 

doença renal crônica: inquérito epidemiológico da Pesquisa Nacional de Saúde. Rev. bras. 

Epidemiol, v. 23, n. 05, 2020.  

 

AKSOY, N. Weight gain after kideney transplant. Exp ClinTransplant, v. 14, Suppl 3, 

p.138-140, 2016. 

 

ALVARENGA, L. A.; ANDRADE, B. D.; MOREIRA, M. A.; NASCIMENTO, R. P.; 

MACEDO, I. D.; AGUIAR, A, S. Análise do perfil nutricional de pacientes renais crônicos 

em hemodiálise em relação ao tempo de tratamento. J.Bras.Nefrol. v.39, n.3, p.283-6. 2017. 

 

AMMIRATI, A. L. Chronic Kidney Disease. Rev. Assoc. Med. Bras, v. 66, Suppl 1, 2020. 

 

ANDROGA, L.; SHARMA, D.; AMODU, A.; ABRAMOWITZ, M. K. Sarcopenia, Obesity, 

and Mortality in US Adults With and Without Chronic Kidney Disease. Kidney Int Reports, 

2017. 

 

ANTÓN-PÉREZ, G.; SANTANA-DEL-PINO, A.; HENRÍQUEZ-PALOP F.; MONZÓN, T.; 

SÁNCHEZ, A. Y.; VALGA, F., et al. Diagnostic Usefulness of the Protein Energy Wasting 

Score in Prevalent Hemodialysis Patients. J Ren Nutr., 2018. 

 



85 
 

   
 

BARAZZONI, R.; BISCHOFF, S.; BOIRIE, Y.; BUSETTO, L.; CEDERHOLM, T.; 

DICKER, D., et al. Sarcopenic obesity: time to meet the challenge. Obes Facts, v. 11, p. 

294-305, 2018. 

 

BASTOS, B. R.; PEREIRA, A. K. S.; CASTRO, C. C.; CARVALHO, M. M. C. Perfil 

sociodemográfico dos pacientes em cuidados paliativos em um hospital de referência em 

oncologia do estado do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, v. 9, n. 2, 2018. 

 

BAUMGARTNER, R.; WAYNE, S.; WATERS, D. L.; JANSSEN, I; GALLAGHER, D.; 

MORLEY, J. E. Sarcopenic Obesity Predicts Instrumental Activities of Daily Living 

Disability in the Elderly. Obes Res, v. 12, 2004. 

 

BÖHM, J.; MONTEIRO, M. B.; ANDRADE, F. P.; VERONESE, F. V.; THOMÉ, F. S. 

Efeitos agudos do exercício aeróbio intradialítico sobre a remoção de solutos, gasometria e 

estresse oxidativo em pacientes com Doença Renal Crônica. Jornal Brasileiro de 

Nefrologia, v. 39, n. 2, p. 172-180, 2017.  

 

BONACCORSI, G.; SANTOMAURO, F.; LORINI, C.; INDIANI, L.; PELLEGRINO, E.; 

PASQUINI, G., et al. Risk of malnutrition in a sample of nonagenarians: Specific versus 

classic bioelectrical impedance vector analysis. Nutrition, v. 32, n. 3, p. 368-374, 2016. 

 

BOSSUYT, P. M.; REITSMA, J. B.; BRUNS, D. E.; GATSONIS, C. A.; GLASZIOU, P. P.; 

IRWIG, L. M., et al. The STARD Statement for Reporting Studies of Diagnostic Accuracy: 

Explanation and Elaboration. Clinical Chemistry, n. 1, 2003. 

 

BOUCHARD, D.; DIONNE, I.; BROCHU, M.; Sarcopenic/Obesity and Physical Capacity in 

older men and women: data from the nutrition as a determinant of successful aging (NuAge) – 

the Quebec Longitudinal Study. Obesity (Silver Spring), v. 17, n. 11, p. 2082-8, 2009. 

  

BOUSQUET-SANTOS, K.; COSTA, L. G.; ANDRADE, J. L. M. Estado nutricional de 

portadores de doença renal crônica em hemodiálise no Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde 

coleta, v. 24, n. 3, 2019.  

 

BRASIL. Saúde Brasil 2018 Uma análise da situação de saúde e das doenças e agravos 

crônicos: desafios e perspectivas. MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Vigilância em 

Saúde Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da 

Saúde Brasília – DF. 2019.  

 



86 
 

   
 

BRILLEMAN, S. L.; MORENO-BETANCUR, M.; POLKINGHORNE, K. R., 

MCDONALD, S.P.; CROWTHER, M. J.; THOMSON, J., et al. Changes in Body Mass Index 

and Rates of Death and Transplant in Hemodialysis Patients: A Latent Class Joint Modeling 

Approach. Epidemiology, 2019. 

 

BUFFA, R.; SARAGAT, B.; CABRAS, S., RINALDI, A. C.; MARINI, E. Accuracy of 

specific BIVA for the assessment of body composition in the United States population. Plos 

One., v. 8, n. 3, 2013. 

 

BUFFA, R.; MEREU, E.; COMANDINI, O.; IBANEZ, M. E.; MARINI, E. Bioelectrical 

impedance vector analysis (BIVA) for the assessment of two-compartment body composition. 

European Journal of Clinical Nutrition, n. 68, v. 11, p.1234–1240, 2014. 

 

CALICE-SILVA, V.;  TONIAL, B. C.; FERREIRA, H. C.; NERBASS, F. B. Urgent vs. 

early-start peritoneal dialysis: patients' profile and outcomes/Diálise peritoneal de urgência vs. 

início precoce: perfil dos pacientes e resultados. J. bras. Nefrol, v. 43, n. 1, p. 10-114, 2021. 

 

 

CARRÉ, J. E.; AFFOURTIT, C. Mitochondrial activity and skeletal muscle insulin resistance 

in kidney disease. International Journal of Molecular Sciences, 2019. 

 

CASTIZO-OLIER, J.; IRURTIA, A.; JEMNI, M., et al. Bioelectrical impedance vector 

analysis (BIVA) in sport and exercise: Systematic review and future perspectives. Plos One., 

2018. 

 

CASTRO, M. C. M. Conservative treatment of children with chronic kidney disease that 

renounces dialysis. J. Bras. Nefrol, v. 41, n. 1, p. 95-102, 2019. 

 

CENICCOLA, G. D.; CASTRO, M. G.; PIOVACARI, S. M. E.; HORIE, L. M.; CORRÊA, F. 

G.; BARRERE, A. P. N., et al. Current technologies in body composition assessment: 

advantages and disadvantages. Nutrition, v. 62, p. 25-31, 2019. 

 

CHAN, S.; CAMERON, A.; WANG, Z.; VENUTHURUPALLI, S. K.; TAN, K. S.; HEALY, 

H. G., et al. Body mass index in an Australian population with chronic kidney disease. BMC 

Nephrol, v. 19, p. 209, 2018. 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tonial,%20Bruna%20C.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ferreira,%20Helen%20C.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nerbass,%20Fabiana%20B.%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J.%20bras.%20nefrol


87 
 

   
 

CHAN, W.; CHIN, S, H.; WHITTAKER, A. C.; JONES, D.; KAUR, O.; BOSCH, J. A., et al. 

The Associations of Muscle Strength, Muscle Mass, and Adiposity With Clinical Outcomes 

and Quality of Life in Prevalent Kidney Transplant Recipients. Journal of Renal Nutrition, 

v. 29, n. 6, p. 536-547, 2019.  

 

CHEN, T. K.; KNICELY. D. H.; GRAMS, M. E. Chronic Kidney Disease Diagnosis and 

Management: A Review. JAMA, v. 322, n. 13, p. 1294–1304, 2019. 

 

CHEN, Y. Y.; FANG, W. H.; WANG, C. C.; KAO, T. W.; CHANG, Y. W.; YANG, H. F.; 

WU, C. J.; SUN, Y. S.; CHEN, W. L. Changes of percent body fat as a useful surrogate for 

risk of declined renal function. Sci. Rep.v. 8, 17289, 2018. 

 

CHINTAM, K.; CHANG, A, R. Strategies to Treat Obesity in Patients With CKD. Am J 

Kidney Dis, v. 77, n. 3, p. 427-439, 2002. 

 

CIUDIN, A.; SIMÓ-SERVAT, A.; PALMAS, F.; BARAHONA, M. J.; Obesidad 

sarcopénica: un nuevo reto en la clínica práctica/Sarcopenic obesity: a new challenge in the 

clinical practice. Endocrinol. Diabetes nutr, v. 67, n. 10, p. 672-681, 2020.  

 

CREWS, D. C.; BELLO, A. K.; SAADI, G. World Kidney Day Editorial - Burden, access, 

and disparities in Kidney disease. J Bras Nefrol, v. 41, n. 1, p. 1-9, 2019. 

 

CRUZ-JENTOFT, A. J.; BAHAT, G.; BAUER, J.; BOIRIE, Y.; BRUYÈRE, O.; 

CEDERHOLM, T., et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and 

diagnosis. Age and Ageing, v. 48, p. 16-31, 2019. 

 

DEKKER M. J. E.; KOOMAN J. P. Fluid status assessment in hemodialysis patients and the 

association with outcome: review of recent literature. Curr Opin Nephrol. Hypertens, v. 27, 

p. 188-93, 2018. 

 

DIERKES, J.; DAHL, H.; WELLAND, N. L.; SANDNES, K.; SÆLE, K.; SEKSE, I., et al. 

High rates of 385 central obesity and sarcopenia in CKD irrespective of renal replacement 

therapy – an observational cross-sectional study. BMC Nephrol, v. 19, n. 1, p. 259, 2018.  

 

EARTHMAN, C. P. Body Composition Tools for Assessment of Adult Malnutrition at the 

Bedside: A Tutorial on Research Considerations and Clinical Applications. Journal of 

Parenteral and Enteral Nutrition, v. 39, n. 7, p. 787-822, 2015. 



88 
 

   
 

 

FANG, H.; JUDD, R. L. Adiponectin regulation and function. Compr. Physiol, n. 8, v. 3, p. 

1031-1063, 2018. 

 

FARIAS, D. H.; MELO, B. C.; LIRA, J. L. F.; CALLES, A. C. N. AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO FUNCIONAL E DA SARCOPENIA EM DOENTES RENAIS CRÔNICOS 

DE UM CENTRO DE HEMODIÁLISE DA CIDADE DE MACEIÓ – AL. Grupo 

Tiradentes openRIT, Repositório Institucional Tiradentes, 2021. 

 

FEARON, K.; STRASSER, F.; ANKER, S. D.; BOSAEUS, I.; BRUERA, E.; 

FAINSINGER, R. L., et al. Definition and classification of cancer cachexia: na international 

consensus. Lancet Oncol., v. 12, n. 5, p. 489-495, 2011. 

 

FILHO, J, M, O.; BERNARDES, P, S.; SERPA, G, H. C.; SIQUEIRA, G. D. J.; NOLL, M.; 

VENÂNCIO, P. E. M., et al. Análise vetorial por bioimpedância em adolescentes obesos. 

Rev. paul. Pediatr, v. 38, 2020. 

 

FOLEY, R. N.; WANG, C.; ISHANI, A., COLLINS, A. J.; MURRAY, A. M. Kidney 

function and sarcopenia in the United States general population: NHANES II. Am J Nephrol, 

v. 27, p. 279 – 286, 2007. 

 

GALLAGHER, D.; VISSER, M.; DE MEERSMAN, R. E., SEPÚLVEDA, D.; 

BAUMGARTNER, R. N.; PIERSON, R. N., et al. Appendicular skeletal muscle mass: effects 

of age, gender, and ethnicity. J Appl Physiol, v. 83, p. 229-39, 1997. 

 

GBD - CHRONIC KIDNEY DISEASE COLLABORATION. Global, regional, and national 

burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017. Lancet, v. 395, n. 10225, p. 709-733, 2020. 

 

GONZALEZ, M. C.; HEYMSFIELD, S. B. Bioelectrical impedance analysis for diagnosing 

sarcopenia and cachexia: what are we really estimating?. J Cachexia Sarcopenia Muscle, v. 

8, p. 187-189, 2017.  

 

GORDON, C. C.; CHUMLEA, W. C.; ROCHE, A. F. Stature, Recumbent LENGTH, AND 

WEIGHT. In: LOHMAN, T. G., ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. Anthropometric 

standardization reference manual. Champaign (IL): Human Kinetics Books, p. 3-8, 1998. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fang%2BH&cauthor_id=29978896
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Judd%2BRL&cauthor_id=29978896


89 
 

   
 

 

GUGLIELMI, G.; PONTI, F.; AGOSTINI, M.; AMADORI, M.; BATTISTA, G.; BAZZOCCHI, 

A. The role of  DXA in sarcopenia. Aging Clin Exp Res., v. 28, n. 6, p. 1047–60, 2016. 

 

GUIDA, B.; PIETROBELLI, A.; TRIO, R., LACCETTI, R.; FALCONI, C.; PERRINO, N. 

R., et al. Body mass index and bioelectrical vector distribution in 8-year-old children. Nutr 

Metab Cardiovasc Dis., n. 18, p. 133-141, 2008. 

 

GULDRÍS, S, C. Aplicaciones futuras de la bioimpedancia vectorial (BIVA) en nefrología. 

Nefrología. 2011;31(6):635-43. 

 

GULMEZ, O. Cardiovascular evaluation of renal  transplant  recipients. J Clin Exp,v.8, p.1-

5.2017. 

 

HELLEMANS, R.; JAGER, K. J.; ABRAMOWICZ, D. Transplantation in older individuals: 

is it really better than dialysis? Curr Opin Organ Transplant, v. 25, n. 1, p. 86-91, 2020. 

 

HERNANDEZ, H. J.; OBAMWONYI, G.; HARRIS-LOVE, M. O. Physical therapy 

considerations for chronic kidney disease and secondary sarcopenia. J Funct Morphol 

Kinesiol, v. 3, n. 5, 2018. 

 

HEYMSFIELD, S. B. Anthropometric measurements: application in hospitalized patients. 

Infusionstherapie., v. 17, p. 48-51, 1990. 

 

HONG, C.; BAEK, J. Y.; LEE, J. W.; LEE, J. H.; LEE, K.; PARK, T. J., et al. Relationship 

between Decreased Estimated Glomerular Filtration Rate and Sarcopenic Obesity among 

Postmenopausal Women: Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2008–

2011). Korean Journal of Family Medicine, v. 41, n. 5, p. 332-338, 2020. 

 

HWANG, D.; CHO M.; CHOI, M.; LEE, S. H.; PARK, Y. Association between sarcopenia 

and dipstick proteinuria in the elderly population: the Korea National Health and Nutrition 

Examination Surveys 2009-2011. Korean J Fam Med, v. 38, p. 372-9, 2017. 

 

IBÁÑEZ, M. E.; MEREU, E.; BUFFA, R.; GUALDI-RUSSO, E.; ZACCAGNI, L.; COSSU, 

S., et al. New specific bioelectrical impedance vector reference values for assessing body 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gualdi-Russo+E&cauthor_id=25892076
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zaccagni+L&cauthor_id=25892076
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cossu+S&cauthor_id=25892076


90 
 

   
 

composition in the Italian-Spanish young adult population. American Journal of Human 

Biology, v. 27, p. 871-876, 2015. 

 

JHA, V.; GARCIA-GARCIA, G.; ISEKI, K.; LI, Z.; NAICKER, S.; PLATTNER, B., et al. 

Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet, v. 382, p. 260-72, 2013. 

 

JOHANSSON, L. Nutrition in older adults on peritoneal dialysis. Perit. Dial. Int., v. 35, p. 

655-658, 2015. 

 

JUNIOR, G. B. S.; BENTES, A. C. S. N.; DAHER, E. F.; MATOS, S. M. A. Obesidade e 

doença renal. J. Bras. Nefrol, v. 39, n. 1, 2017. 

 

KALANTAR-ZADEH K.; LI, P. K. Strategies to prevent kidney disease and its 

progression. Nat. Rev. Nephrol, v. 16, p. 129–130, 2020.  

 

KAMIMURA, M. A.; DRAIBE, S. A.; SIGULEM, D. M.; CUPPARI, L. Métodos de 

avaliação da composição corporal em pacientes submetidos à hemodiálise. Rev. Nutr, v. 17, 

n. 1, 2004.  

 

KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes. Managing your adult patients who 

have a kidney transplant. National Kidney Foundation, 2017. 

 

KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR NUTRITION IN CKD: 2020 UPDATE. 

AJKD,v. 76, Iss 3, Suppl 1, September 2020. 

 

KELLY, T. L.; WILSON, K. E.; HEYMSFIELD, S. B. Dual energy X-Ray absorptiometry 

body composition reference values from NHANES. PLoS One., v. 4, 2009. 

 

KIM, J.K.; SONG, Y.R.; KWON, Y.J.; KIM, H.J.; KIM, S.G.; JU, Y.S. Increased body fat 

rather than body weight has harmful effects on 4-year changes of renal function in the general 

elderly population with a normal or mildly impaired renal function. Clin. Interv. Agin, v. 9, 

p. 127-128, 2014. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+Z&cauthor_id=23727169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Naicker+S&cauthor_id=23727169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Plattner+B&cauthor_id=23727169


91 
 

   
 

KOTTNER, J.; AUDIGÉ, L.; BRORSON, S.; GAJEWSKI, B. J.; HRÓBJARTSSON, 

A.; ROBERTS, C., et al. Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies 

(GRRAS) were proposed. Journal of Clinical Epidemiology, n. 64, p. 96-106, 2011. 

 

KOVESDY, C.P.; FURTH, S.; ZOCCALI C.; WORLD KIDNEY DAY STEERING 

COMMITTEE. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. 

Clin Kidney J, v. 10, n. 1, p. 1-8, 2017. 

 

KYLE, U. G.; BOSAEUS, I.; DE LORENZO, A. D.; DEURENBERG, P.; ELIA, 

M.; GÓMEZ, J. M., et al. Bioelectrical impedance analysis-part II: utilization in clinical 

practice. Clinical Nutrition, v. 23, p. 1430-1453, 2004. 

 

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical 

Data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977. 

 

LEITE, L. P.; CORDEIRO, G. P.; MONTEIRO, B. C.; OLIVEIRA, P. G. A.; SPINETI, P. P. 

M.;  

MAGALHÃES, M. E. C. Hipertensão na doença renal crônica em tratamento conservador. 

Rev Bras Hipertens, v. 27, n. 4, p. 115-21, 2020. 

 

LI, H.; XIE, L.; YANG, J.; PANG X. Symptom burden amongst patients suffering from end-

stage renal disease and receiving dialysis: a literature review. Int J Nurs Sci, v. 5, p. 427-31, 

2018. 

 

LIM, V. S.; IKIZLER, T. A.; RAJ, D. S. C.; FLANIGAN, M. J. Does hemodialysis increase 

protein breakdown? Dissociation between whole-body amino acid turnover and regional 

muscle kinetics. Journal of the American Society of Nephrology, 2005. 

 

LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. Anthropometric standardization 

reference manual. Champaign: Human Kinetics Books, 1988. 

 

LÓPEZ-GÓMEZ J. Evolución y aplicaciones de la bioimpedancia en el manejo de la 

enfermedad renal crónica. Nefrologia, v.31, n. 6, p.630-4. 2011. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hr%C3%B3bjartsson+A&cauthor_id=21130355
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roberts+C&cauthor_id=21130355
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Deurenberg+P&cauthor_id=15556267
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Elia+M&cauthor_id=15556267
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Manuel+G%C3%B3mez+J&cauthor_id=15556267


92 
 

   
 

LUKASKI, H. C.; HALL, C. B.; SIDERS, W. A. Assessment of change in hydration in 

women during pregnancy and postpartum with bioelectrical impedance vectors. 

Nutrition,v.2, issue, 7-8, p.543-50, 2007. 

 

LUKASKI, H. C. Evolution of bioimpedance: a circuitous journey from estimation of 

physiological function to assessment of body composition and a return to clinical research. Eu 

J Clin Nutr, v. 64, Suppl 1:S2-9, 2013. 

 

LV, J. C.; ZHANG, L. X. Prevalence and Disease Burden of Chronic Kidney Disease. Adv 

Exp Med Biol, v. 1165, p. 3-15, 2019. 

 

MACHEK, P.; JIRKA, T.; MOISSL, U.; CHAMNEY, P.; WABEL, P. Guided optimization 

of fluid status in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant, v. 25, n.2, p.538-44. 

2010. 

 

MARINHO, A. W. G. B.; PENHA, A. P.; SILVA, M. T.; GALVÃO, T. F.  Prevalência de 

doença renal crônica em adultos no Brasil: revisão sistemática da literatura. Cad. Saúde 

Colet., v. 25, n. 3, p. 379-388, 2017. 

 

MARINHO, E. L. S.; AMORIM, R. G.; SANTOS, J. C. F. Caracterização Antropométrica de 

Portadores de Doença Renal em Tratamento Conservador; Revist. Port.: Saúde e Sociedade, 

v. 3, n. 2, p. 779-793, 2018. 

 

MARINI, E.; BUFFA, R.; SARAGAT, B.; COIN, A.; TOFFANELLO, E. D.; BERTON, L.; 

MANZATO, E.; SERGI, G. The potential of classic and specific bioelectrical impedance 

vector analysis for the assessment of sarcopenia and sarcopenic obesity. Clin Interv Aging, 

v. 7, p. 585-9, 2012. 

 

MARINI, E.; SERGI, G.; SUCCA, V.; SARAGAT, B.; SARTI, S.; COIN, A., et al. Efficacy 

of Specific Bioeletrical Impedance Vector Analysis (BIVA) for assessing body composition 

in the elderly. The Journal of Nutrition, Health & Aging, v. 17, n. 6, 2013. 

 

MARRA, M.; SAMMARCO, R.; DE LORENZO, A.; IELLAMO, F.; SIERVO, M.; 

PIETROBELLI, A., et al. Assessment of Body Composition in Health and Disease Using 

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) and Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA): A 

Critical Overview. Contrast Media Mol Imaging. v.3548284, 2019. 

 



93 
 

   
 

MENDES, M. L.; ALVES, C. A.; ED BUCUVIC, E. M.; DIAS, D. B.; PONCE, D. Diálise 

peritoneal como primeira opção de tratamento dialítico de início não planejado. Braz. J. 

Nephrol, v. 39, n. 4, p. 441-446, 2017. 

 

MENNA BARRETO, A. P. M.; SILVA, M. I. B.; PONTES, K. S.; COSTA, M. S.; ROSINA, 

K. T.; SOUZA, E., et al. Sarcopenia and its components in adult renal transplant recipients: 

prevalence a association with body adiposity. Br J Nutr., v. 25, p. 1-25, 2019. 

 

MING-HSIEN, T.; CHEN-YANG, H.; MING-YEN, L.; MING-FANG, Y.; HSIU-HIS, 

C.; YUEH-HSIA, C., et al. Incidence, Prevalence, and Duration of Chronic Kidney Disease in 

Taiwan: Results from a Community-Based Screening Program of 106,094 Individuals. 

Nefron Clinical Practice. 2018. 

 

MOORTHI, R. N.; AVIN, K. G. Clinical relevance of sarcopenia in chronic kidney disease. 

Curr Opin Nephrol Hypertensv, v. 26, p. 219-228, 2017. 

 

MORAES, A. S.; SOUZA, A. M.; SENA, T. C. C. B.; FALCÃO, L. F. M.; CORRÊA, V. A. 

C. Changes in occupational performance of individuals with chronic kidney disease 

undergoing peritoneal dialysis. REFACS (online), v. 6, Suppl 2, p. 591-599, 2018. 

 

MORENO-GONZALEZ, R.; CORBELLA, X.; MATTACE-RASO, F.; TAP, L.; SIEBER, C.;  

MULASI, U., et al. Bioimpedance at the Bedside: Current Applications, Limitations, 

and Opportunities. Nutrition in Clinical Practice, v. 30, n. 2, p. 180-193, 2015. 

 

NARICI, M. V.; MAFFULLI, N. Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional 

significance. Br Med Bull, v. 95, p. 139-59, 2010.  

 

NEVES, P. D. M. M.; SESSO, R. C. C.; THOMÉ, F. S.; LUGON, J. R.; NASCIMENTO, M. 

M. Inquérito brasileiro de diálise 2019. J Bras Nefrol. Braz, v.43,n.2, p.217-27, 2021.  

 

NORMAN, K.; STOBÄUS, N.; PIRLICH, M.; BOSY-WESTPHAL, A. Bioelectrical phase 

angle and impedance vector analysis e Clinical relevance and applicability of impedance 

parameters. Clinical Nutrition, v. 31, n. 6, p. 854-861, 2012. 

 

ODUDU, A.; MCINTYRE, C. Volume is not the only key to hypertension control in dialysis 

patients. Nephron Clin Pract, v.120, p. c173–7, 2012. 



94 
 

   
 

OGUNTOLA, S. O.; HASSAN, M. O.; DUARTE, R.; VACHIAT, A.; MANGA, P.; 

NAICKER, S. Atherosclerotic vascular disease is more prevalent among black ESKD patients 

on long-term CAPD in South Africa. BMC Nephrology, v. 20, n. 1, 2019. 

 

OLIVEIRA, J. F.; MARINHO, C. L. A.; SILVA, R, S.; LIRA, G. G. Qualidade de vida de 

pacientes em diálise peritoneal e seu impacto na dimensão social. Esc. Anna Nery, v. 23 n. 1, 

2019. 

 

OLIVEIRA, T. M. E.; RORIZ. A. K. C.; BARRETO-MEDIEROS, J. M.; FERREIRA, A. J. 

F.; RAMOS, L. B. Sarcopenic obesity in community-dwelling older women, determined by 

different diagnostic methods. Nutr. Hosp, v. 36, n. 6, p. 1267-1272, 2019.   

 

OLIVEIRA, E,A.; ZHENG, R.;  CARTER, C, E.;   MAK, R,H. Cachexia/Protein energy 

wasting syndrome in CKD: Causation and treatment, Semin Dial, v.32,n.6. p:493-499. 2019.  

 

ONOFRIESCU, M.; HOGAS, S.; VORONEANU, L.; APETRII. M.; NISTOR, I.; KAN-

BAY, M.; COVIC, A, C. Bioimpedance-guided fuid management in maintenance 

hemodialysis: a pilot randomized controlled trial. Am J Kidney Dis, v.64n.1, p,111. 2014.  

 

PEREIRA, P. M. L.; CÂNDIDO, A. P.C. Medidas antropométricas para avaliação da massa 

muscular em portadores de doença renal crônica em tratamento conservador. Nutr. Clín. diet. 

Hosp., v. 40, n. 2, p. 120-127, 2020. 

 

PEREIRA, R. A.; CORDEIRO, A. C.; AVESANI, C. M., CARRERO, J. J.; LINDHOLM, B.; 

AMPARO, F. C., et al. Sarcopenia in chronic kidney disease on conservative therapy: 

prevalence and association with mortality. Oxford University Press, 2015. 

 

PETAK, S.; BARBU, C. G.; YU, E. W.; FIELDING, R.; MULLIGAN, K.; SABOWITZ, B., 

et al. The Official Positions of the 494 International Society for Clinical Densitometry: Body 

Composition Analysis Reporting. J Clin 495 Densitom, 2013. 

 

PICCOLI, A.; CODOGNOTTO, M.; PIASENTIN, P.; NASO, A. Combined evaluation of 

nutrition and hydration in dialysis patients with bioelectrical impedance vector analysis 

(BIVA). Clin Nutr., v. 4, p. 673-7, 2014. 

PICCOLI, A.; ROSSI, B.; PILLON, L.; BUCCIANTE, G. Body fluid overload and 

bioelectrical impedance analysis in renal patients. Min. Electrol Metabolism, v.22, n.1-3, 

p.76, 1996. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mak+RH&cauthor_id=31286575


95 
 

   
 

 

PICCOLI, A. Identification of operational clues to dry weight prescription in hemodialysis 

using bioimpedance vector analysis. Kidney Int. v.53, n.4, p.1036-43, 1998. 

 

PICCOLI, A.; NESCOLARDE, L. D.; ROSELL, J. Análisis convencional y vectorial de 

impedancia en la práctica clínica. Nefrologia, v. 23, p. 228-236, 2002. 

 

PICCOLI, A.; ROSSI, B.; PILLON, L.; BUCCIANTE. A new method for monitoring body 

fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc graph. Variation by bioimpedance analysis: 

The RXc graph.  Kidney International, v. 46, p. 534-539, 1994.  

 

PICCOLI, A.; PASTORI, G.; BIVA software 2002. Department of Medical and Surgical 

Sciences, 2002. 

 

PINHEIRO, P. C.; BARROS, M. B. A.; SZWARCWALD, C. L.; MACHADO, I. E.; 

MALTA, D. C. Diferenças entre medidas autorreferidas e laboratoriais de diabetes, doença 

renal crônica e hipercolesterolemia.Ciênc. saúde coletiva, v. 26, n. 4, 2021.  

 

POMMER, W. Preventive Nephrology: The Role of Obesity in Different Stages of Chronic 

Kidney Disease. Kidney Dis, v. 4, p. 199-204, 2018. 

 

PONTES, D ,P.; ARAÚJO, R,G.; MAIO, R.; SANTOS, E, M,C. Estado nutricional e 

inflamação sistêmica em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Rev Bras Nutr 

Clin, v.29, n.4, p. 347-5, 2014. 

 

PURNELL, T. S.; AUGUSTE, P.; CREWS, D, C.; LAMPREA-MONTEALEGRE, J.; 

OLUFADE, T.; GREER, R., et al. Comparison of life participation activities among adults 

treated by hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplantation: a systematic review. 

Am J Kidney Dis., v. 62, p. 953-973, 2013. 

 

RHEE, C. M.; AHMADI, S. F.; KALANTAR-ZADEH, K. The dual roles of obesity in 

chronic kidney disease: a review of the current literature. Curr Opin Nephrol Hyperten, v. 

25, p. 208-16, 2016. 

RHEE, C. M.; AHMADI, S. F.; KOVESDY, C. P.; KALANTAR-ZADEH, K. Low-protein 

diet for conservative management of chronic kidney disease: a systematic review and meta-

analysis of controlled trials. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2018.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lamprea-Montealegre+J&cauthor_id=23725972


96 
 

   
 

 

RIBEIRO, R. C.; NOBRE, R. A. M.; ANDRADE, E. G. S.; SANTOS, W. L. O aumento das 

infecções relacionadas à hemodiálise por cateter venoso. Rev. Inic. Cient. e Ext., v. 1, n. 5, p. 

432-8, 2018. 

 

RIBEIRO, H.; CARVALHO, H.; DOURADO, G. I.; ALMEIDA, L.; DUARTE, M.; 

GADELHA, A.; INDA-FILHO, A.; FERREIRA, A. A composição corporal está associada 

com o risco de quedas e medo de cair em pacientes em hemodiálise. Revista Pesquisa em 

Fisioterapia, v. 10, n. 3, 2020. 

 

RONCO, C.; KAUSHIK, M.; VALLE, R.; ASPROMONTE, N.; PEACOCK, W. F. T. 

Diagnosis and management of fluid overload in heart failure and cardio-renal syndrome: the 

"5B" approach. SeminNephrol, v. 1, p. 129-41, 2012. 

 

ROSA, C. S. C.;   NISHIMOTO, D. Y.; MONTEIRO, H. Y. Massa Magra e Força Muscular: 

Prevalência de Sarcopenia de Pacientes Renais Crônicos em Hemodiálise. International 

Journal of Nutrology, v.11, S 01, p: S24-S327, 2018. 

 

SAAVEDRA-FUENTES, N.; PÉREZ-GROVAS, H.; NAVARRETE, R.; LERMA, C. 

Intraocular Pressure Changes During Hemodialysis or Hemodiafiltration in End-Stage Renal 

Disease Patients.  Ther Apher Dial, v. 22, Issue. 6, p. 624-629, 2018. 

 

SABATINO, A.; BROERS, N. J. H.; VANDER, F. M. S.; HEMMELDER, M. H.; 

FIACCADORI, E.; KOOMAN, J. P. Estimation of Muscle Mass in the Integrated Assessment 

of Patients on Hemodialysis. Front Nutr, v.8, 697523, 2021. 

 

SANTOS, S.; VIANA, R.; ALCOFORADO, C.; CAMPOS, C.; MATOS, S.; ERCOLE, F. 

Ações de enfermagem na prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central: uma 

revisão integrativa. SOBECC, v.19,N.4,P.219-225,  2014.  

 

SANTOS, B. P.; OLIVEIRA, V. A.; SOARES, M. C.; SCHWARTZ, E. Doença renal 

crônica: relação dos pacientes com a hemodiálise. ABCS Health Sciences, v. 42, n. 1, p. 8-

14, 2017. 

SERGI, G.; TREVISAN, C.; VERONESE, N.; LUCATO, P.; MANZATO, E. Imaging of 

sarcopenia. European Journal of Radiology, v. 85, 2016. 

 



97 
 

   
 

SHARMA, D.; HAWKINS, M.; ABRAMOWITZ, M. K. Association of Sarcopenia with 

eGFR and Misclassification of Obesity in Adults with CKD in the United States. Clin. J. Am. 

Soc. Nephrol, v. 9, p. 2079-2088, 2014. 

 

SHARMA, N.; MAHAJAN, A.; QAZI, Y. A. Marginal kidney transplantation: the road less 

traveled, Curr Opin Organ Transplant, v. 24, n. 1, p. 92-96, 2019. 

 

SHEPHERD, J. A.; NG, B. K.; SOMMER, M. J.; HEYMSFIELD, S. B. Body composition by 

DXA. Bone, v. 104, p. 101-105, 2017. 

 

SILVA, O. M.; KUNS, C. M.; BISSOLOTI, A.; ASCARI, R. A. Perfil clínico e sócio 

demográfico dos pacientes em tratamento de hemodiálise no oeste catarinense. Saúde (Santa 

Maria), v. 44, n. 1, p. 1-10, 2018. 

 

SLANH. Informe 2018 - Registro Latinoamericano de Dialisis Y Transplante Renal. Lima, 

Perú: SLANH, 2018. 

 

SMEUNINX, B.; MCKENDRY, J.; WILSON, D.; MARTIN, U.; BREEN, L. Age-Related 

Anabolic Resistance of Myofibrillar Protein Synthesis Is Exacerbated in Obese Inactive 

Individuals. J Clin Endocrinol Metab., v. 102, n. 9, p. 3535-3545, 2017. 

 

SOMMERER, C.; FELTEN, P.; TOERNIG, J.; ZEIER, M.; DIKOW, R. Bioimpedance 

analysis is not superior to clinical assessment in determining hydration status: A prospective 

randomized-controlled trial in a Western dialysis population. Hemodial Int, v. 1, n. 11, 2021. 

 

SOUZA, V. A.; OLIVEIRA, D.; MANSUR, H. N.; FERNANDES, N. M. S.; BASTOS, M. G. 

Sarcopenia na doença renal crônica. J Bras Nefrol,v.37,n.1,2015. 

 

SUTTER. T.; DUBOEUF, F.; CHAPURLAT, R.; CORTET, B.; LESPESSAILLES, E.; 

ROUX, J. P. DXA body composition corrective factors between Hologic Discovery models to 

conduct multicenter studies. Bone, v. 142, 115683, 2021. 

TANTISATTAMO, E.; KALANTAR-ZADEH, K.; HALLECK, F.; DUETTMANN, W.; 

NAIK, M.; BUDDE, K. Novel approaches to sarcopenic obesity and weight management 

before and after kidney transplantation. Current Opinion in Nephrology & Hypertension, 

v. 30, n. 1, 2021.   

 



98 
 

   
 

TERUEL-BRIONES, J. L.; FERNÁNDEZ-LUCAS, M.; RUIZ-ROSO, G., et al. Analysis of 

concordance between the bioelectrical impedance vector analysis and the bioelectrical 

impedance spectroscopy in haemodialysis patients. Nefrologia., v. 32, p. 389-395, 2012.  

 

UNITED STATES RENAL DATA SYSTEM (USRDS). US Renal Data System 2019 Annual 

Data Report: epidemiology of kidney disease in the United States. National Institutes of 

Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Bethesda: USRDS; 

2019. 

 

VILLACORTA, H.; VILLACORTA, A. S.; VILLACORTA, L. S. C.; XAVIER, A. S.; 

KANAAN, S.; FELIPE ROHEN, F. M.; Agravamento da Função Renal e Congestão em 

Pacientes com Insuficiência Cardíaca Aguda: Estudo com Análise Vetorial de Bioimpedância 

Elétrica (BIVA) e Lipocalina Associada à Gelatinase Neutrofílica (NGAL). Arq. Bras. Cardiol, 

v. 116, n. 4, 2021.  

 

VILLAREAL, D.T.; APOVIAN, C. M.; KUSHNER, R. F.; KLEIN, S.; AMERICAN 

SOCIETY FOR NUTRITION; NAASO, et al. Obesity in older adults: technical review and 

position statement of the American Society for Nutrition and NAASO, The Obesity Society. 

Obes Res, v. 13, p. 1849-1863, 2005. 

 

ELM, E. V.; ALTMAN, D. G.; EGGER, M.; POCOCK, S. J.; GØTZSCHE, P. C.; 

VANDENBROUCKE, J. P., et al. STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting 

observational studies. J Clin Epidemiol, v. 61, n. 4, p. 344-9, 2008. 

 

WANG, Z.; ZHANG, J.; CHAN, S.; CAMERON, A.; HEALY, H. G.; VENUTHURUPALLI, 

S. K., et al. BMI and its association with death and the initiation of renal replacement therapy 

(RRT) in a cohort of patients with chronic kidney disease (CKD). BMC Nephrology, v. 20, 

n. 1, 2019. 

 

WEI, K.; NYUNT, M. S. Z.; GAO, Q.; WEE, S. L.; NG, T. P. Long-term changes in 

nutritional status are associated with functional and mortality outcomes among community-

living older adults. Nutrition, 2019. 

WHO EXPERT COMMITTEE ON PHYSICAL STATUS. WHO Expert Committee on 

Physical Status: the use and interpretation of anthropometry. World Health Organization. 

Geneva. WHO technical report series 854, 1995.   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teruel-Briones%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22592424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernández-Lucas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22592424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz-Roso%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22592424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592424
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=G%C3%B8tzsche+PC&cauthor_id=18313558


99 
 

   
 

WOÅOSZYK, P.; MAÅGORZEWICZ, S.; CHAMIENIA, A.; DÄBSKA-ÅLIZIEÅ, A. 

Obesity After Successful Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings, xx, p.1-5, 

2020.  

 

XIANG, F.; CAO, X.; CHEN, X.; ZHANG, Z.; DING, X.; ZOU, J., et al. Decreased 

Peripheral Naïve T Cell Number and Its Role in Predicting Cardiovascular and Infection 

Events in Hemodialysis Patients. Front. Immuno, v. 12, 2021. 

 

XIE, Y.; BOWE, B.; MOKDAD, A. H.; XIAN, H.; YAN, Y.; LI, T., et al. Analysis of the 

Global Burden of Disease study highlights the global, regional, and national trends of chronic 

kidney disease epidemiology from 1990 to 2016. Kidney Int, v. 94, p. 567-581, 2018.  

 

YUAN, L.; YUAN, H.; FENG, Q.
; 
ZHAO, J.

 
Effect of continuous nursing on quality of life of 

hemodialysis patients. Medicine, v. 100, Issue 12, p. e24942. 2021. 

 

ZAMBONI, M.; RUBELE, S.; ROSSI, A. P. Sarcopenia and obesity. Current opinion in 

clinical nutrition and metabolic care, 2019. 

 

ZHANG, X.; XIE, X.; DOU, Q.; LIU, H.; ZHANG, W.; YANG, Y., et al. Association of 

sarcopenic obesity with the risk of all-cause mortality among adults over a broad range of 

different settings: a updated metaanalysis. BMC Geriatr, v.19, n.1, p: 183,2019. 

 

ZHOU, Y.; HELLBERG, M.; SVENSSON, P.; HÖGLUND, P.; CLYNE, N. Sarcopenia and 

relationships between muscle mass, measured glomerular filtration rate and physical function 

in patients with chronic kidney disease stages 3–5. Nephrol Dial Transplant, 2018. 

 

ZIOLKOWSKI, S. L.; LONG, J.; BAKER, J. F.; SIMARD, J. F.; CHERTOW, G. M.; 

LEONARD, M. B. Sarcopenia, Relative Sarcopenia and Excess Adiposity in Chronic Kidney 

Disease. JCSM Clin Reports, v. 3, n. 1, 2018. 

 

ZOCCALI, C.; MOISSL, U.; CHAZOT, C.; MALLAMACI, F.; TRIPEPI, G.; ARKOSSY, 

O., et al. Chronic Fluid Overload and Mortality in ESRD. J. Am. Soc. Nephrol, v. 28, p. 

2491–2497, 2017. 

 

https://www.frontiersin.org/people/u/876758


100 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

 



101 
 

   
 

APÊNDICE A - Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo 

  

Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento 

  

Encaminho informações sobre a solicitação de dispensa do Termo de Consentimento ao projeto 

de pesquisa de doutorado: “Aplicação de Análise Vetorial de Bioimpedância (BIVA), clássica e 

específica, em pacientes com doença renal crônica (DRC)”. 

Responsáveis: 

Orientadora: Profa. Dra. Paula Garcia Chiarello (nutricionista) 

Aluna: Nilce Elaine Xiol Morais Gonçalves (nutricionista) 

         O projeto em questão solicita a dispensa do Termo de Consentimento porque o mesmo 

será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCRP-USP, mas partilhará do mesmo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), do projeto intitulado Avaliação de 

métodos de imagem, bioelétricos, antropométricos e funcionais para mensuração quali-

quantitativa de massa muscular em doentes renais crônicos”, já aprovado pelo Comitê, 

parecer 2.053.045 que está sendo utilizado neste recrutamento. 

Nilce Elaine Xiol Morais Gonçalves (Aluna) 

Telefone: (35) 9 9131-9290 

E-mail: nilcexiol@usp.br 

Paula Garcia Chiarello (Responsável - Orientadora) 

Departamento de Clínica Médica / Departamento de Nutrição e Metabolismo FMRP/USP 

Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre – Ribeirão Preto 

Telefone: (16) 3602 0745 

Email: paulagc@fmrp.usp.br 

Orientadora da pesquisa:                                            

Profa. Dra. Paula Garcia Chiarello 

Ribeirão Preto, 12 de março de 2019 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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USP - HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO DA USP - 

Endereço:   CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

Bairro: MONTE ALEGRE CEP: 14.048-900 

UF: SP 

Telefone: 

Município: 

(16)3602-2228 

RIBEIRAO PRETO 

Fax:   (16)3633-1144 E-mail:   cep@hcrp.usp.br 

Página 01 de 05 

 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Comparação entre métodos de imagem, bioelétricos e antropométricos para 

quantificação de massa gorda em pacientes com doença renal crônica. 

Pesquisador: Nilce Elaine Xiol Morais Gonçalves 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 11369419.8.0000.5440 

Instituição Proponente: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.456.511 
 

Apresentação do Projeto: 

Os autores apresentam o texto com as adequações e 

esclarecimentos. Resumo: 

A doença renal crônica (DRC) mostra dados de epidemiologia reversa quando o excesso de peso 

relaciona- se negativamente com a morbimortalidade, já elevada neste grupo. Para entender melhor 

esta relação e planejar intervenções terapêuticas precoces e resolutivas, visando manutenção ou 

recuperação do estado nutricional, uma adequada avaliação da massa gorda (MG) neste grupo é 

fundamental. Nesse contexto, a bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia (BIS), a 

bioimpedância elétrica vetorial (BIVA) e a avaliação antropométrica são ferramentas a serem exploradas. 

Portanto, pretende-se comparar métodos de imagem, bioelétricos e antropométricos na quantificação da 

massa 

gorda em pacientes com doença renal crônica. Este será um estudo clínico transversal (grupos: 

conservador, HD, DP e TxR). Foram avaliados 60 indivíduos em cada subgrupo de tratamento da DRC: 

tratamento conservador, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal (n= 240). Para quantificação 

de MG foram utilizadas as informações geradas por avaliações de BIS de corpo inteiro e segmentar; 

bioimpedância elétrica vetorial específica; antropometria e a densitometria por dupla emissão de raios-X 

(DXA). Os valores serão apresentados em média, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo. Serão 

aplicados os testes de Bland-Altman, coeficiente de correlação 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP do projeto que foi solicitado a dispensa 

do TCLE 
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USP - HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE RIBEIRÃO 

Endereço:   CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

Bairro: MONTE ALEGRE CEP: 14.048-900 

UF: SP 

Telefone: 

Município: 

(16)3602-2228 

RIBEIRAO PRETO 

Fax:   (16)3633-1144 E-mail:   cep@hcrp.usp.br 

Página 01 de 04 

 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Avaliação de métodos de imagem, bioelétricos, antropométricos e funcionais para 
mensuração quali-quantitativa de massa muscular em doentes renais crônicos 

 

Pesquisador: Natália Tomborelli Bellafronte 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 66603817.6.0000.5440 

Instituição Proponente: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.053.045 
 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um estudo observacional que pretende verificar se um protocolo de avaliação 

nutricional que utiliza medidas mais econômicas é tão eficiente quanto o exame de densitometria 

para avaliar massa magra e depleção muscular. É um projeto de Doutorado, bem redigido e bem 

delineado. O estudo incluirá 120 pacientes com doença renal crônica em diferentes estádios do 

adoecimento (quatro subgrupos). As medidas serão tomadas todas no HCFRMP pela 

pesquisadora, orientadora e co-orientador. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar a capacidade dos equipamentos e técnicas: BIS (de corpo inteiro e segmentar, bem como 

as abordagens logradas pelos dados por ela fornecidos, como o IMLG, AF, RI e BIVA específica), a 

CMB, a AMB, a AMBc, a CP e a FPP em mensurar quantitativa e qualitativamente a massa magra 

em comparação com o DXA em doentes renais crônicos nas diversas modalidades de tratamento 

bem como a depleção de massa magra com o avanço da DRC. 

Objetivo Secundário: 

Caracterização clínica, epidemiológica, antropométrica e de composição corporal da amostra; 

avaliar as correlações e concordâncias entre os dados de composição corporal fornecidos por 

BIS, 

 


