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Resumo 

 

Introdução: A doença renal crônica afeta de 10 a 15 % da população adulta 

mundial e a piora da função renal, se associa com várias complicações, tais 

como: desnutrição, inflamação, doenças cardiovasculares e distúrbios do 

metabolismo mineral. A mortalidade desses pacientes é elevada sendo de 6 a 8 

vezes maior que a de indivíduos saudáveis. Cerca de 22% dos pacientes 

incidentes, ou seja, no primeiro ano de diálise, vão a óbito. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar as características clínicas, laboratoriais de pacientes 

incidentes em diálise além de identificar fatores de risco que contribuíssem 

para a mortalidade desses pacientes. Métodos: Estudamos 424 pacientes com 

sinais e sintomas de uremia e indicação de tratamento dialítico admitidos no 

serviço de emergência do Hospital das Clínicas entre Janeiro de 2006 e 

Dezembro de 2012. O tempo de acompanhamento foi de um ano. Analisamos 

os parâmetros clínicos, tipo de via de acesso para hemodiálise, fatores de risco 

ligados a doenças cardiovasculares e as alterações do metabolismo mineral 

bem como eventos clínicos ocorridos durante o seguimento. Avaliamos a 

sobrevida e os fatores que influenciaram a sobrevida dos pacientes, pela   

curva de Kaplan-Meier e análise de regressão de Cox, respectivamente. 

Resultados: A média de idade foi de 50±18 anos, 58,7% eram homens e 

69,1% brancos.  Hipertensão arterial foi a principal etiologia da doença renal 

primária (31,8%) seguida de DM (29,5%). Os principais fatores de risco 

encontrados foram tabagismo (19,6%), dislipidemia (48,8%), doenças 

cardiovasculares (41%) e na admissão a maioria dos pacientes não tinha 

acesso vascular para hemodiálise (89,4%). Os resultados dos exames 

laboratoriais revelaram que a maioria dos pacientes estava anêmico (83,7%), 

com níveis de PCR elevados (79,9%). Os distúrbios do metabolismo mineral 

como hipocalcemia, hiperfosfatemia, elevação dos níveis de paratormônio e 

diminuição dos níveis de 25(OH) vitamina D estavam presentes em 

praticamente todos os pacientes. Ao término de um ano, 60 pacientes 

faleceram (14,1%). Esses pacientes eram significativamente mais idosos, 

apresentavam sinais de insuficiência cardíaca congestiva, de desnutrição, de 

inflamação, níveis reduzidos de 25 (OH) vitamina D, desenvolveram maior 

número de infecções e não tinham acesso vascular definitivo para hemodiálise. 

Conclusões: A avaliação conjunta de parâmetros clínicos, laboratoriais e dos 

fatores de risco revelou que a idade mais avançada, presença de insuficiência 

cardíaca congestiva, desnutrição, inflamação, deficiência de vitamina D e a 

falta de via de acesso para hemodiálise foram fatores preditores de mortalidade 

em pacientes incidentes em hemodiálise.  

 

Descritores: Insuficiência renal crônica; Mortalidade; Doenças 

cardiovasculares; Diálise renal; Fatores de risco; Uremia; Desnutrição;  

Inflamação; Serviços médicos de emergência. 

 



Summary 

 

Introduction: Chronic kidney disease affects 10-15% of the world adult 

population, and the worsening of renal function is associated with several 

complications, such as malnutrition, inflammation, cardiovascular diseases and 

disorders of mineral metabolism. Mortality of those patients is high and 6 to 8 

times higher than that of healthy individuals. About 22% of incident patients, that 

is, during the first year of dialysis, will die. The aim of this study was to evaluate 

the clinical and laboratory characteristics of incident dialysis patients and 

identify risk factors that contribute to the mortality of these patients. Methods: 

We studied 424 patients with signs and symptoms of uremia and dialysis 

indication admitted to the emergency service at Hospital das Clínicas between 

January 2006 and December 2012.  Follow-up time was one year. We analyzed 

the clinical parameters, type of hemodialysis access road, risk factors linked to 

cardiovascular diseases and changes in mineral metabolism as well as clinical 

events occurred during follow-up. We evaluated survival and the factors that 

influenced patient survival by Kaplan-Meier curves and Cox regression analysis 

respectively. Results: Mean age was 50 ± 18 years old; 58.7% were males and 

69.1% were white.  Hypertension was the main cause of primary kidney disease 

(31.8%) followed by DM (29.5%). Major risk factors found were smoking 

(19.6%), dyslipidemia (48.8%), cardiovascular disease (41%), and upon 

admission most patients had no vascular access for hemodialysis (89.4%). 

Results of laboratory tests showed that most patients were anemic (83.7%), 

with high CRP levels (79.9%). Disturbances of mineral metabolism such as 

hypocalcemia, hyperphosphatemia, elevated parathyroid hormone levels and 

decreased levels of 25(OH) vitamin D were present in almost all patients. At the 

end of a year, 60 patients died (14.1%). These patients were significantly older, 

had signs of congestive heart failure, malnutrition, inflammation, low levels of 

25(OH) vitamin D, developed greater number of infections and had no definitive 

vascular access for hemodialysis. Conclusions: The joint evaluation of clinical 

and laboratory parameters  and risk factors revealed that older age, presence of 

congestive heart failure, malnutrition, inflammation, vitamin D deficiency and 

lack of hemodialysis access road were predictors of mortality in incident 

patients undergoing hemodialysis.  

 

Descriptors: Chronic kidney disease; Mortality; Cardiovascular diseases; 

Kidney dialysis; Risk factors; Uremia; Malnutrition; Inflammation; Emergency 

medical services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica (DRC) é definida como qualquer alteração na 

estrutura e função dos rins, que persista por mais de três meses e que afete a 

saúde de um indivíduo, independentemente da sua causa1. 

Nas últimas décadas, a DRC evoluiu como um problema de saúde pública 

global afetando de 10 a 15% da população adulta mundial. Vários fatores 

contribuíram para esse cenário, entre eles, a elevada prevalência de 

obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e a 

maior longevidade da população2. 

No Brasil pouco se sabe sobre a prevalência da DRC, especialmente nos 

estágios iniciais da doença. Estima-se que 5% dos indivíduos acima de 60 

anos tenham algum grau de DRC. Em 2010 cerca de 1,9 milhões de pacientes 

em todo o mundo estavam em tratamento dialítico. O último censo da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) revelou que 97.586 pacientes 

realizavam esse tipo de tratamento sendo 90% deles em hemodiálise (HD)3,4,5.  

 O diagnóstico precoce, a melhor qualidade do tratamento dialítico e o 

aumento do número de transplantes contribuíram para diminuir a mortalidade 

dos pacientes com DRC6. No entanto, resultados do “Global Burden of Disease 

Study 2013” publicados recentemente, estimaram que no mundo 956.200 

óbitos foram atribuídos a DRC, representando um aumento de 134,6% em 

relação aos dados de 1990. Vale ressaltar que dados do United States Renal 

Data System (USRDS) demonstraram que, nos últimos vinte anos a 

mortalidade dos pacientes em hemodiálise diminuiu 28%, dos tratados com 

diálise peritoneal 47% e dos transplantados 51%. No entanto, quando a 

sobrevida é comparada a da população normal, ajustando-se a mortalidade 

para todas as causas, ela é de 6,1 a 7,8 vezes maior nos pacientes em diálise 

do que nos indivíduos normais, especialmente no primeiro ano de diálise 

quando cerca de 22% dos pacientes vão a óbito6,7. Dessa forma é importante 

identificar fatores de risco que associados a doença renal, contribuam para 
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essa elevada mortalidade8,9,10,11. 

  As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte tanto 

na população geral como nos pacientes com DRC, aumentando sua 

prevalência com o declínio da função renal11,12. 

  Os fatores de risco tradicionais que contribuem para desenvolvimento 

das DCV, tais como idade, sedentarismo, HAS, DM, obesidade e dislipidemia 

são mais prevalentes nos pacientes com DRC que nos indivíduos com função 

renal normal13. A própria doença renal, per si, piora a hipertrofia ventricular e a 

aterosclerose, bases das complicações cardiovasculares desses pacientes 

além de desencadear e manter um estado inflamatório crônico, anemia, 

desnutrição, hipervolemia e alterações do metabolismo mineral13,14. 

As DCV mais prevalentes nesses pacientes são insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), doença coronariana e arritmias, sendo a fibrilação atrial a 

mais frequente. Nos pacientes em diálise, especialmente hemodiálise, morte 

súbita de origem cardíaca é responsável por cerca de 25% dos óbitos. 

Lembrando que morte súbita é definida como evento inesperado em um 

paciente sem sintomas ou 1 hora após o aparecimento de sintomas e que 

estava bem 24 horas antes do óbito. Um fato relevante é que a maioria dos 

pacientes com DRC não morre de infarto agudo do miocárdio, mas de morte 

súbita, provavelmente devido a mecanismos não coronarianos que afetam a 

função cardíaca14,15,16  

  Pacientes em diálise tem um risco 5 a 10 vezes maior de desenvolver 

acidente vascular cerebral (AVC), sendo a grande maioria do tipo isquêmico 

(87%), e 30% deles ocorrem durante ou imediatamente após a diálise. Os 

principais fatores de risco para esses eventos são o aumento da pressão 

arterial sistólica, DM e fibrilação atrial. A doença arterial periférica também é 

frequente e além da associação com os vários fatores de risco descritos 

anteriormente, vale destacar os efeitos da qualidade da diálise (menor Kt/V), a 

presença de hipoalbuminemia, de baixos níveis de paratormônio, 

hiperfosfatemia, inflamação e desnutrição17,18,19,20.  

Do ponto de vista anatomopatológico, as principais alterações no sistema 

cardiovascular, ocorrem nas artérias e no coração. Nas artérias se observam 
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espessamento, calcificações e rigidez das paredes. Nos pacientes com DRC, o 

espessamento das artérias coronárias é mais frequente e intenso que nos 

indivíduos normais e pode ser diagnosticado com auxílio de ultrassonografia. 

Dois tipos de calcificações vasculares são observados nesses pacientes, a 

calcificação da camada média (arteriosclerose ou esclerose de Mönckeberg) e 

da camada íntima (aterosclerose), essa última é mais intensa e precoce 

acometendo de 2 a 5 vezes mais pacientes com DRC quando comparados a 

população geral, pareada por sexo e idade. A calcificação da média é 

predominantemente não inflamatória, se associa principalmente com idade, 

DM, tempo em diálise e os distúrbios do metabolismo mineral21 

No coração, as alterações estruturais mais observadas são a hipertrofia 

do ventrículo esquerdo resultante da sobrecarga de pressão e/ou volume, 

estímulos que levam ao estiramento dos cardiomiócitos, aumento do estresse 

de parede no ventrículo favorecendo a produção e liberação local de 

angiotensina II, norepinefrina e endotelina, que promovem a expressão de 

proteínas e hipertrofia dos cardiomiócitos. A progressão da hipertrofia leva a  

insuficiência cardíaca, o excesso de trabalho dos cardiomiócitos aumenta a 

apoptose dessas células, e a fibrose intersticial reduz a densidade da rede 

capilar favorecendo a hipóxia do tecido, mesmo sem obstrução das artérias 

coronarianas. Além disso, o endurecimento das artérias leva a queda da 

pressão diastólica e diminuição da perfusão das coronárias, explicando porque 

pacientes desenvolvem angina mesmo sem obstrução dessas artérias21,22. 

Ainda que na população geral tenham ocorrido progressos significativos 

no controle da DCV, tais intervenções e benefícios foram pouco observados em 

pacientes com DRC.  

A inflamação sistêmica e a desnutrição contribuem diretamente para o 

aumento da mortalidade e de hospitalizações nos pacientes com DRC, além de 

estarem mutuamente relacionadas22. Assim, marcadores do estado nutricional 

como níveis séricos de creatinina, albumina19 e colesterol20, apresentam 

associação com mortalidade, tal como os marcadores de inflamação como a 

proteína C reativa (PCR) e a Interleucina-6 (IL-6). Níveis de IL-6 associam-se 

de maneira consistente com morte por todas as causas e por causas 
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cardiovasculares23,24,25,26,27. 

 Nos últimos anos, os distúrbios do metabolismo mineral foram incluídos 

na lista dos fatores de risco que contribuem para aumentar a mortalidade 

desses pacientes28,29,30 e incluem as alterações do cálcio (Ca), fósforo (P) , 

paratormônio (PTH), 25(OH) vitamina D e do fator de crescimento de 

fibroblastos 23 (FGF-23)30. Recentemente, o estudo COSMOS confirmou não 

somente associação entre esses distúrbios e maior mortalidade, como também 

revelou que o controle dos mesmos melhorou a sobrevida dos pacientes, 

demonstrando que são fatores de risco potencialmente modificáveis31. 

O Ca desempenha um papel fundamental na contração e no relaxamento 

da fibra miocárdica. Estudo recente revelou que a hipocalcemia foi um fator 

preditivo independente de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo em 

pacientes com DRC.32 Em contrapartida, estudo epidemiológico realizado com 

pacientes em hemodiálise mostrou associação entre níveis elevados de Ca e 

maior mortalidade por causas cardiovasculares.33 Acredita-se que a sobrecarga 

de Ca decorrente do uso de quelantes de P contendo cálcio, níveis elevados de 

cálcio no dialisato, uso de altas doses de calcitriol e análogos que favorecem a 

hipercalcemia, contribuem para deposição desse elemento no tecido cardíaco e 

vasos acelerando a CV. Os mecanismos pelos quais o Ca sérico promove CV 

não estão completamente esclarecidos. Níveis elevados de Ca especialmente 

nas células musculares lisas podem induzir produção de vesículas e levar tanto 

a apoptose como necrose dessas células além mineralizar as vesículas. O 

acumulo dessas vesículas e dos corpos apoptóticos leva ao crescimento dos 

cristais de hidroxiapatita 34,35,36,37,38,39,40,41 

Nos últimos anos, diversos estudos mostraram associação entre P sérico 

e mortalidade42,43,44,47. Os mecanismos envolvidos não são totalmente 

conhecidos, mas in vitro o P pode estimular a transformação fenotípica das 

células musculares lisas da camada média das artérias em osteoblastos-símile 

e promover a CV45,46,47,48,49,50. 

Quanto ao PTH, o sistema cardiovascular (células endoteliais, musculares 

lisas, cardiomiócitos) expressa receptores para esse hormônio, sugerindo sua 

participação tanto na regulação normal como nas alterações patológicas. 
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Pacientes com hiperparatiroidismo primário e secundário podem desenvolver 

calcificações das valvas cardíacas, espessamento da aorta, disfunção 

endotelial e hipertensão arterial aumentando os riscos de morte por 

DCV51,52,53,54,55. 

A vitamina D, cujos estoques corporais são avaliados pelos níveis séricos 

de 25(OH) vitamina D, é um importante hormônio para a integridade do 

esqueleto. Sua deficiência é muito prevalente na população normal, acredita-se 

que mais de um bilhão de pessoas no mundo tenha deficiência dessa vitamina. 

Os pacientes com DRC, em todos os estágios não fogem à regra, e a 

deficiência se associa com várias complicações como por exemplo, piora da 

função renal naqueles pacientes em tratamento conservador, calcificação 

vascular, disfunção endotelial, eventos cardiovasculares e mortalidade por 

causas cardiovasculares56,57,58,59. 

A conversão de 25(OH) vitamina D em vitamina D ativa (1,25(OH)- 

vitamina D), ocorre principalmente nos túbulos proximais, e é muito efetiva nos 

indivíduos normais mesmo diante de deficiência dessa vitamina, o que não 

ocorre nos pacientes com DRC. A vitamina D ativa exerce suas funções 

ligando-se a um receptor (VDR) expresso em mais de 30 órgãos, incluindo 

ossos, intestino, paratireóides, músculo esquelético e cardíaco, entre outros60.  

A principal função da vitamina D ativa é manter o metabolismo do cálcio e 

fósforo em associação estreita com o PTH. No entanto, vale ressaltar que 

também desempenha importante função renocardioprotetora. Assim, nos 

pacientes com DRC os níveis reduzidos de 25(OH) vitamina D dificultam ainda 

mais a sua conversão no metabólito ativo e se associam a um aumento da 

mortalidade por diferentes causas entre elas DCV61,62. 

Pilz S e cols. realizaram uma meta-análise na qual analisaram estudos 

observacionais e demonstraram uma relação inversa entre os níveis séricos de 

25(OH) vitamina D e mortalidade por todas as causas63. 

O FGF-23 é um hormônio que regula o metabolismo do fósforo. Trata-se 

de uma proteína produzida principalmente pelos osteócitos composto de 251 

aminoácidos e um peso molecular de 32 kDa64. Seu principal órgão alvo é o 

rim, onde diminui a reabsorção de fósforo no túbulo proximal e inibe a enzima 
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1-α hidroxilase, diminuindo a produção da vitamina D ativa, além de facilitar sua 

degradação65,66,67,68,69. Nos estágios iniciais da doença renal, o aumento dos 

níveis séricos do FGF-23 parece ser o primeiro marcador das alterações do 

metabolismo mineral e o pivô na fisiopatologia desses distúrbios que leva tanto 

as doenças ósseas como complicações cardiovasculares, dentre elas as 

calcificações vasculares70,71. O aumento dos níveis séricos desse hormônio 

precede o do PTH e nos estágios finais da doença renal pode alcançar níveis 

elevados de 100 a 1000 vezes os valores normais72,73,.  

O início do tratamento dialítico é marcado por elevada morbidade e 

mortalidade.  Nos primeiros 120 dias de diálise a mortalidade pode atingir até 

40% dos pacientes, sendo influenciada por inúmeros fatores, especialmente 

pelos cuidados que esses pacientes receberam no período da pré-diálise.    

Muitos países, inclusive o Brasil, recomendam o encaminhamento 

precoce de pacientes com doença renal (clearance de creatinina menor que 60 

mL/min/1,73m2 ou proteinúria) para seguimento com nefrologista, pois essa 

conduta diminui a mortalidade dos pacientes, especialmente daqueles em 

fases avançadas da doença 74,75,76,77,78 

No nosso meio poucos estudos avaliaram as características clinicas e os 

fatores de risco dos pacientes incidentes em diálise, que será o objetivo deste 

estudo. 



7 
 

2. OBJETIVO  

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar as características clínicas, 

bioquímicas, fatores de risco tradicionais e ligados aos distúrbios do 

metabolismo mineral associados à mortalidade, em pacientes com doença 

renal crônica, incidentes em diálise. 
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3. PACIENTES E MÉTODOS  

 

 

3.1. Delineamento 

 

Estudo de coorte observacional prospectivo, realizado com pacientes com 

DRC incidentes em diálise.  

 

 

3.2. Sujeito da Pesquisa  

 

O estudo foi conduzido em pacientes admitidos no Serviço de Emergência 

do Hospital das Clinicas, no período de 2006 a 2012. Esses pacientes 

apresentavam sinais e sintomas de uremia além de exames bioquímicos que 

confirmavam a insuficiência renal e a necessidade imediata de diálise. 

Após o atendimento na emergência, os pacientes foram encaminhados 

para o terceiro turno do Serviço de Diálise do Hospital das Clínicas, onde 

permaneciam em tratamento dialítico até estabilização do quadro clinico sendo 

então, transferidos para centros de diálise mais próximos de suas residências. 

 

 

3.3. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos todos os pacientes admitidos no serviço de   emergência 

com sinais e sintomas clínicos de uremia, alterações bioquímicas, e 

necessidade imediata de diálise  

 

 

3.4. Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram: pacientes com idade inferior a 18 anos, 

em uso de vitamina D, transplantados renais atendidos por perda aguda ou 
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crônica do enxerto, em tratamento dialítico (diálise peritoneal ou hemodiálise) 

atendidos na urgência por intercorrências ligadas ao tratamento e pacientes 

com insuficiência renal mas que durante a internação recuperaram total ou 

parcialmente a função renal.  

 

 

3.5. Aspectos éticos  

  

O estudo foi conduzido de acordo com os padrões éticos da Declaração 

de Helsinki. O protocolo foi aprovado pelos Comitês Científico e de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo sob o número CAAE 45163715.4.0000.0068. 

 

3.6. Casuística 

  

Entre 2006 e 2012, 444 pacientes com insuficiência renal e indicação 

imediata de diálise foram atendidos no Serviço de Emergência do Hospital das 

Clínicas da USP e 424 preencheram os critérios de inclusão. Vinte pacientes 

foram excluídos, pois três tinham menos de 18 anos, quatro usavam 

regularmente vitamina D, quatro eram transplantados renais, três já dialisavam 

e seis recuperaram a função renal total ou parcialmente.  

 

3.7. Parâmetros clínicos avaliados 

 

Os parâmetros clínicos idade, sexo, raça, etiologia da doença renal, 

presença e tipo de via de acesso para tratamento dialítico, principais fatores de 

risco e medicações usadas regularmente foram obtidos do prontuário clinico do 

Serviço de Emergência. 

Usamos uma ficha padronizada (Apêndice – protocolo clínico) com 

questões pré-estabelecidas, para obter informações dos prontuários das 

Unidades de Diálise (locais para os quais os pacientes foram encaminhados) e 
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dos diversos ambulatórios e enfermarias do Hospital das Clínicas e do Instituto 

do Coração (INCOR), para os quais os pacientes eram encaminhados 

dependendo das complicações clínicas ocorridas ao longo do seguimento. 

Registramos todas as intercorrências do primeiro ano de diálise.  

Quando os prontuários eram incompletos, as informações foram 

complementadas diretamente com os profissionais que trabalhavam nas 

clínicas de diálise, com os pacientes ou seus familiares através de ligações 

telefônicas. 

Os dados foram anotados e arquivados respeitando-se o sigilo das 

informações. 

Essas informações permitiram confirmar os fatores de risco detectados no 

atendimento na emergência, assim como identificar as complicações, as 

medicações utilizadas e as hospitalizações que ocorreram durante o primeiro 

ano de diálise. 

Consideramos como tabagistas, apenas os pacientes com história atual 

de tabagismo. Para estabelecer que a etiologia da doença renal fosse 

hipertensão arterial, consideramos as informações do prontuário, o uso de 

medicação anti-hipertensiva. Na admissão, os pacientes que apresentavam PA 

sistólica maior ou igual a 140 mmHg e diastólica maior ou igual a 90 mmHg, 

obtida da anotação antes da primeira sessão de hemodiálise, independente do 

paciente estar ou não recebendo medicação anti-hipertensiva, foram 

considerados hipertensos. 

Para o diagnóstico de diabetes mellitus usamos informações do 

prontuário, resultados dos exames laboratoriais e uso de medicações como 

hipoglicemiante oral e ou insulina. 

Pacientes com níveis séricos de colesterol total maior ou igual a 200 

mg/dL ou LDL acima de 100 mg/dL e triglicérides maiores que 150 mg/dL ou 

usando medicações hipolipemiantes foram considerados dislipidêmicos. 

Pacientes com história de angina, infarto agudo do miocárdio, angioplastia 

ou revascularização do miocárdio foram considerados como portadores de 

doença cardíaca isquêmica (DCI). Aqueles com história pregressa de acidente 
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vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, ou que tinham se submetido a 

endarterectomia de carótida foram classificados como portadores de doença 

cerebrovascular (AVC). 

  Quando, no prontuário, havia relato de dispneia, edema periférico, 

estase jugular, hepatomegalia, congestão pulmonar detectada no exame físico 

ou na radiografia de tórax, limitação para a realização das atividades físicas e 

uso de medicações especificas, os pacientes receberam o diagnostico de 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Aqueles pacientes em uso de 

medicações antiarrítmicas, eletrocardiograma com alterações no ritmo e na 

frequência foram classificados como portadores de arritmia cardíaca. 

Já os pacientes com história de claudicação, amputação ou ulceração por 

isquemia de algum membro ou que foram submetidos à revascularização 

periférica foram diagnosticados como portadores de doença arterial periférica 

(DAP). 

O conjunto de DCI, AVC, ICC e DAP constituiu o que chamamos de DCV. 

As causas de óbito foram obtidas do atestado de óbito, ou da anotação no 

prontuário do Hospital das Clinicas ou do centro de diálise.   

 

3.8. Análise laboratorial  

 

As dosagens bioquímicas foram realizadas no Laboratório Central do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo. Foram coletadas 

amostras de sangue antes da primeira sessão de diálise, em uma única 

ocasião. Analisamos o hemograma (automatizado/microscopia/coloração 

panóptica), os níveis séricos de uréia (VR: 10 a 50 mg/dL - cinético 

automatizado), creatinina (VR: 0,70 a 1,20 mg/dL - colorimétrico cinético), 

albumina (VR: 3,4 a 4,8 g/dL - colorimétrico automatizado), proteína C reativa 

(VR: inferior a 5,0 mg/L - imunoturbidimétrico), cálcio iônico (VR: 4,6 a 5,3 

mg/dL - eletrodo íon seletivo), fósforo (VR: 2,7 a  4,5 mg/dL - enzimático 

colorimétrico automatizado), colesterol total (VR: inferior a 200 mg/dL - 

enzimático colorimétrico automatizado), LDL (VR: inferior a 130 mg/dL - 
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cinético automatizado), HDL (VR: superior a 60 mg/dL - enzimático 

colorimétrico automatizado), triglicérides (inferior a 150 mg/dL - enzimático 

colorimétrico automatizado), glicose (VR: 70 a 99 mg/dL - hexoquinase), ferro 

(VR: 59 a 158 μg/dL - colorimétrico automatizado), ferritina (VR: 30 a 400 

ng/mL - eletroquimioluminescência), índice de saturação de ferro (VR: 20 a 

40%, cálculo); fosfatase alcalina (VR: 40 a 129 U/L - cinético automatizado). 

Amostras de plasma ou soro foram congeladas para posterior dosagem de 

PTH (VR: 16 a 87 pg/mL - eletroquimioluminométrico), 25(OH) vitamina D (VR: 

30 a 100 ng/mL - DiaSorin Inc., Stillwater, MN, Estados Unidos), FGF-23 (VR: 

inferior a 53 pg/mL - FGF-23 intacto ELISA, Kainos, Japão) e pró-peptídeo 

natriurético cerebral (NT-pró-BNP) (VR: inferior a 100 pg/mL - imunoensaio 

quimioluminescente, Roche, Suiça).  

 

3.9. Análise estatística 

  

Os dados foram analisados quanto à distribuição amostral visando 

verificar a normalidade. Quando os parâmetros não apresentavam distribuição 

normal, os resultados foram expressos em mediana (mínimo; máximo), sendo a 

comparação entre grupos feita pelo teste de Mann Whitney. Variáveis 

categóricas foram apresentadas em valor absoluto e percentagem e 

comparadas com teste de Qui-quadrado ou Fisher, apropriadamente. A 

sobrevida dos pacientes foi analisada através de curva de Kaplan-Meier, sendo 

a diferença entre fatores avaliada através de teste de log-rank. Análise de 

regressão de Cox, tipo Backward Conditional foi utilizada para avaliar em 

conjunto fatores que influenciaram a sobrevida. Considerou-se significante 

valores de probabilidade de erro tipo I inferiores a 5%. As análises foram 

obtidas com o software SPSS versão 20.0. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1. Características clínicas e principais fatores de risco detectados nos 
pacientes admitidos na Emergência 
 

Na tabela 1 descrevemos as características clínicas dos pacientes e os 

principais fatores de risco relatados no prontuário da Emergência.  

A média de idade foi de 50 ± 18 anos; 58,7% eram homens e 69,1% 

brancos. A HAS foi a principal etiologia da doença renal primária (31,8%) 

seguida de DM (29,5%). 

Os principais fatores de risco descritos foram tabagismo (19,6%), 

dislipidemia (48,8%), ICC (19,8%), DCI, especialmente isquemia coronariana, 

(13,4%) e DAP (7,8%).  

No exame físico de admissão 95,8% dos pacientes estavam hipertensos e 

86,8% usavam hipotensores. A média da pressão arterial sistólica foi de 152 ± 

24 mmHg e diastólica de 82 ± 15 mmHg. 
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Tabela 1. Características clínicas e principais fatores de risco dos 
pacientes admitidos na Emergência 

 

Variável  Total (n = 424) 

Idade (anos) 50 ± 18 

Raça (Branco) n,% 293 (69,1) 

Sexo (Masculino) n,% 249 (58,7) 

Etiologia DRC n, % 
 

Hipertensão arterial  135 (31,8) 

Diabetes mellitus  125 (29,5) 

Glomerulonefrite crônica  53 (12,5) 

Doença renal policística do adulto  12 (2,8) 

Outras 99 (23,3) 

Fatores de risco n, % 
 

     Tabagismo 83 (19,6) 

     Dislipidemia 207 (48,8) 

     Insuficiência cardíaca  84 (19,8) 

     Insuficiência coronariana  57 (13,4) 

     Insuficiência vascular periférica  33 (7,8) 

     Hipertensão arterial  406 (96) 

     Diabetes mellitus  150 (35) 

PA pré-diálise  
 

     PA sistólica, mmHg 152 ± 24 

     PA diastólica, mmHg 82 ± 15 

Seguimento (dias) 424 (10; 365) 

Óbito n,% 60 (14,1%) 
 

Resultados expressos em média ± DP ou mediana (min, max); DRC: 
doença renal crônica; PA: Pressão arterial. 
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As principais medicações usadas pelos pacientes na admissão estão 

descritas na tabela 2. A maior parte usava hipotensores, especialmente 

bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores. Porém, uma parte 

considerável dos diabéticos (32,8%) e dos dislipidêmicos (48,7%) não usava 

medicações específicas. 

 

 

Tabela 2. Principais medicações usadas pelos pacientes na admissão 

 

Medicação n % 

IECA/BRA 100 23,6 

Bloqueador de canal de cálcio  281 66,3 

Betabloqueadores 204 48,1 

Outros hipotensores 199 46,9 

Antiarrítmicos 26 6,1 

Anti-agregante plaquetário 126 29,7 

Hipoglicemiantes orais ou insulina  84 19,8 

Estatinas 101 23,8 

CaCO3  85 20 

Sevelamer  39 9,2 

 
IECA: Inibidor de conversão da angiotensina; BRA: bloqueador do 
receptor de angiotensina; CaCO3: carbonato de cálcio, usado como 
quelante. 
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4.2. Acesso vascular  

 

A maioria dos pacientes não tinha acesso vascular na admissão e 

necessitou de implante de cateter temporário de duplo lúmen (CDL; 89%). 

Somente 16 deles (4%) tinham fístula arteriovenosa (FAV) (Figura 1). Ao final 

do primeiro ano 75% dos pacientes dialisavam por FAV (Figura 2).  

 

 

Figura 1. Acesso vascular na admissão. 

 

 

 

Figura 2. Acesso vascular ao fim do primeiro ano. 
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4.3. Características laboratoriais  

 

A tabela 3 resume os dados laboratoriais dos pacientes na admissão. 

Em 83,7% dos pacientes, a hemoglobina sérica era inferior a 11 g/dL e 

33,5% apresentavam albumina inferior a 3,5 g/dL. 

Quanto ao perfil lipídico 70,9% dos pacientes tinham colesterol total 

menor que 200 mg/dL e em 54,8% a fração LDL era menor que 100mg/dL, 

além dos níveis de triglicérides serem inferiores a 150 mg/dL em 51,8%. 

Entre os pacientes com colesterol menor que 200 mg/dL, 38% recebiam 

tratamento com estatinas enquanto 24% daqueles com colesterol maior que 

200 mg/dL também usavam esta medicação (p=0,064). Os níveis de glicemia 

anotados no prontuário não obrigatoriamente correspondiam ao estado de 

jejum, assim valores maiores que 125 mg/dL foram detectados em 28% dos 

pacientes e superiores a 200 mg/dL em 10%. 

Em relação ao metabolismo do ferro, a ferritina era menor que 100 ng/mL 

em 10,26% e o índice de saturação de ferro (ISAT) menor que 20% em 

44,47%. 

A grande maioria dos pacientes (79,9%) tinha níveis elevados de PCR 

(superior a 5,0 mg/L). 

A análise dos marcadores do metabolismo mineral revelou hipocalcemia 

(cálcio iônico menor que 4,6 mg/dL) em 48,1%, e hiperfosfatemia (fósforo 

superior a 5,5 mg/dL) em 74,2% dos pacientes. A hipovitaminose D [25(OH) 

vitamina D menor que 30 ng/mL] foi diagnosticada em 95,1%. 

Hiperparatireoidismo secundário (PTH maior que 65 pg/mL) foi observado em 

69,1% dos pacientes. Quanto aos níveis séricos de FGF-23, encontramos uma 

grande variabilidade, sendo a mediana de 1927,5 pg/mL (1913 a 37.721 

pg/mL). Somente 0,47% dos pacientes tinham níveis séricos de FGF-23 

normais (FGF-23 inferior a 53 pg/mL).  

O NT-pró-BNP foi dosado em 399 pacientes e somente oito tinham níveis 

séricos dentro da faixa de referência (até 125 pg/mL). Como pacientes em 

diálise e com ICC apresentam habitualmente níveis mais elevados de NT-pró-
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BNP (até 6.000 pg/mL), também utilizamos este valor como outro ponto de 

corte e detectamos que 41,3% deles apresentavam níveis tão elevados. Destes 

pacientes com NT-pró-BNP acima de 6.000 pg/mL, encontramos um percentual 

maior de portadores de ICC (47,6 vs. 36,8%, respectivamente; p=0,006). 

 

Tabela 3.  Características laboratoriais dos pacientes na admissão 

Variável  Total (n = 424) 

  Creatinina, mg/dL 8,78 (3,02 ; 35,44) 

  Uréia, mg/dL 228,7 (80 ; 545) 

  Hemoglobina, g/dL 8,8 (3,1 ; 17,5) 

  Hematócrito, % 27,2 (10,2 ; 60,3) 

  Cálcio iônico, mg/dL 4,60 (1,2 ; 5,9) 

  Fósforo, mg/dL 6,75 (1,8 ; 18,4) 

  Fosfatase Alcalina, U/L 90 (15 ; 790) 

  25 (OH) vitamina D, ng/mL 12,3 (4 ; 46,8) 

  Paratormônio, pg/mL 165 (3 ; 4287) 

  FGF- 23, pg/mL 1927,2 (19,1 ; 37721) 

  Triglicérides, mg/dL 147 (16 ; 889) 

  Colesterol total, mg/dL 175 (69 ; 472) 

  LDL colesterol , mg/dL 95,5 (15 ; 483) 

  HDL colesterol, mg/dL 43 (11 ; 126) 

  Albumina, g/dL 3,3 (1,2 ; 5,1) 

  Proteína-C Reativa, mg/L 14,9 (0,2 ; 529) 

  Glicose, mg/dL 89 (55 ; 482) 

  Ferro, μg/dL 51 (5 ; 266) 

  Ferritina, ng/mL 336,3 (15,1 ; 7163) 

  ISAT, % 21,8 (1,93 ; 226,1) 

  NT-pró-BNP, pg/mL 4793 (5; 35000) 

 
Resultados expressos em mediana (mínimo; máximo). ISAT: índice de  saturação do ferro. 
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Ao final do primeiro ano, 60 pacientes foram a óbito. A mediana do 

tempo de seguimento desses pacientes foi de 188 dias. Na Tabela 4 

comparamos os pacientes sobreviventes e não-sobreviventes, quanto às 

características clínicas, fatores de risco e tipo de via de acesso para diálise 

quando do atendimento na urgência. Comparamos ainda o tipo de via de 

acesso ao final do seguimento. Os que faleceram eram mais idosos, 

apresentavam ICC, e a maioria permanecia sem FAV. 

 

Tabela 4. Comparação das características clínicas e fatores de risco 
detectados na admissão entre pacientes sobreviventes e não-
sobreviventes  

Variável 
Total                        

N= 424  
Sobreviventes       

N = 364 

Não 
Sobreviventes      

N = 60  
p 

Idade (anos) 50 ±18 48 ± 17 59 ± 18 < 0,0001 

Raça (Branco) 293 (69,1) 251 69) 42 (70) 0,871 

Sexo (Masculino) 249 (58,7) 218 (60) 31 (52) 0,231 

Etiologia DRC  
   

Hipertensão arterial 135 (31,8) 117 (32) 18 (30) 

0,171 

Diabetes mellitus 125 (29,5) 104 (29) 21 (35) 

Glomerulonefrite crônica 53 (12,5) 49 (13) 4 (7) 

Doença renal policística do adulto 12 (2,8) 11 (3) 1 (2) 

Outras 99 (23,3) 83 (23) 16 (27) 

Fatores de risco  
   

Tabagismo 83 (19,6) 69 (19) 14 (23) 0,428 

Dislipidemia 207 (48,8) 181 (50) 26 (43) 0,359 

Insuficiência cardíaca 84 (19,8) 66 (18) 18 (30) 0,033 

Insuficiência coronariana 57 (13,4) 50 (14) 7 (12) 0,663 

Insuficiência vascular periférica 33 (7,8) 28 (8) 5 (8) 0,864 

Hipertensão arterial 406 (96) 349 (96) 57 (95) 0,754 

Diabetes mellitus 150 (35) 126 (35) 24 (40) 0,419 

1º Acesso vascular  
   

CDL 379 (89) 322 (88) 57 (95) 

0,313 FAV 16 (4,0) 15 (4) 1 (2) 

Cateter tunelizado 29 (7,0) 27 (7) 2 (3) 

Acesso vascular final seguimento  
   

CDL 18 (4) 8 (2) 10 (17) 

< 0,0001 
FAV 318 (75) 289 (79) 29 (48) 

Cateter tunelizado 85 (20) 65 (18) 20 (33) 

PTFE 3 (1) 2 (1) 1 (2) 

Tempo seguimento (Dias) - 365 (76 ; 365) 188 (10 ; 363) < 0,0001 

          
Resultados expressos em média±DP, n(%) ou mediana (mínimo, máximo); CDL: catéter duplo lúmen; FAV: fistula 
arteriovenosa; PTFE: enxerto arteriovenoso sintético. 
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4.4. Comparações dos resultados laboratoriais na admissão entre 
pacientes sobreviventes e não-sobreviventes   
  

Na Tabela 5, comparamos os resultados laboratoriais dos pacientes 

sobreviventes ou não-sobreviventes na admissão.  

 Os não-sobreviventes tinham níveis menores de uréia, creatinina, 

colesterol total, triglicérides e ferro sérico, enquanto os níveis de PCR eram 

mais elevados. Quanto aos marcadores do metabolismo mineral, observamos 

que os níveis séricos de cálcio e fosfatase alcalina eram maiores e os de 

fósforo menores no grupo de não-sobreviventes. 

 

Tabela 5. Comparação dos resultados laboratoriais detectadas na 
admissão entre pacientes sobreviventes e não-sobreviventes 

Variável  
Total                             

n = 424 
Sobreviventes               

n = 364 
Não-Sobreviventes         

n = 60      
p 

Creatinina, mg/dL 8,78 (3,02 ; 35,44) 9,1 (3,4; 35,4) 7,8 (3,0 ; 24,1) 0,014 

Ureia, mg/dL 228,7 (80 ; 545) 215,5 (87; 545) 190,5 (80 ; 420) 0,010 

Hemoglobina, g/dL 8,8 (3,1 ; 17,5) 8,8 (3,1; 17,5) 8,4 (5,3 ; 15,3) 0,220 

Hematócrito, % 27,2 (10,2 ; 60,3) 27,3 (10,2; 60,3) 26,3 (17,2 ; 44) 0,459 

Cálcio iônico , mg/dL 4,60 (1,2 ; 5,9) 4,44 ± 0,62 4,68 ± 0,46 0,005 

Fósforo, mg/dL 6,7 (1,8 ; 18,4) 7,4 ± 3,5 6,2 ± 1,9 0,011 

Fosfatase alcalina, U/L 90 (15 ; 790) 88 (15; 790) 100 (34 ; 749) 0,029 

25(OH) vitamina D, ng/mL 12,3 (4 ; 46,8) 12,3 (4; 46,8) 12,4 (4 ; 38,3) 0,346 

Paratormônio, pg/mL 165 (3 ; 4287) 168 (3; 4123) 146 (3 ; 4287) 0,484 

FGF- 23, pg/mL 1927 (19,1 ; 37721) 1960 (19,1; 37721) 1796 (77 ; 21093) 0,380 

Triglicérides, mg/dL 147 (16 ; 889) 151 (36; 889) 127 (16 ;374) 0,031 

Colesterol total, mg/dL 175 (69 ; 472) 177 (69; 472) 156 (80, 322) 0,050 

LDL colesterol,  mg/dL 95,5 (15 ; 483) 96 (15; 483) 93 (26 ; 246) 0,296 

HDL colesterol, mg/dL 43 (11 ; 126) 43 (11; 126) 42 (11 ; 92) 0,965 

Albumina, g/dL 3,3 (1,2 ; 5,1) 3,26 ± 0,7 3,17 ± 0,63 0,323 

Proteína- C Reativa, mg/L 14,9 (0,2 ; 529) 13,6 (0,1; 529) 32,2 (0,15 ; 254) 0,012 

Glicose, mg/dL 89 (55 ; 482) 89 (55 ; 482) 90 (66 ; 404) 0,807 

Ferro, μg/dL 51 (5 ; 266) 53 (5; 266) 43 (12 ; 176) 0,012 

Ferritina, ng/mL 336,3 (15,1 ; 7163) 346 (15; 7163) 272 (22,6 ; 2209) 0,102 

ISAT, % 21,8 (1,93 ; 226,1) 22,1 (1,9; 226,1) 19,0 (5,1 ; 88,9) 0,178 

NT-pró-BNP , pg/mL 4793 (5 ; 35000) 4793 (5; 35000) 4900 (183 ; 35000) 0,569 

 

Resultados expressos em mediana (mínimo; máximo); ISAT: índice de  saturação do ferro. 
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4.5. Principais medicações empregadas pelos pacientes sobreviventes e 
não-sobreviventes durante o seguimento 
 

 Na tabela 6 descrevemos os principais medicamentos usados pelos 

pacientes ao longo do seguimento. Drogas dos grupos IECA/BRA e anti-

agregante plaquetário foram mais usadas pelos não-sobreviventes, e o    

sevelamer pelos sobreviventes. 

 

 

Tabela 6. Principais medicações empregadas ao longo do seguimento 
entre pacientes sobreviventes e não-sobreviventes  

Variável n, % 
Sobreviventes                                 

N = 364 

Não 
Sobreviventes       

N = 60 
p 

Hipotensor 309 (85) 50 (83) 0,756 

IECA / BRA 84 (23,1) 21 (35) 0,047 

Bloqueador de canal de cálcio 241 (66,2) 33 (55) 0,092 

Betabloqueador 177 (49) 26 (43 0,447 

Outros hipotensores 167 (45,9) 30 (50) 0,476 

Antiarrítmico 22 (6) 3 (5) 0,75 

Anti-agregante plaquetário 120 (33) 27 (45) 0,029 

Hipoglicemiante oral ou insulina 72 (19,8) 18 (30) 0,073 

Estatina 100 (27,5) 19 (31,7) 0,503 

CaCO3 76 (57) 9 (15) 0,292 

Sevelamer 208 (57) 24 (42) 0,026 

 
IECA: Inibidor de conversão da angiotensina, BRA: bloqueador de receptor da angiotensina,  
CaCO3: carbonato de cálcio 
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4.6. Principais complicações que ocorreram nos pacientes sobreviventes 
e não-sobreviventes ao longo do seguimento  
 

As infecções do acesso vascular (92%; p<0,04) seguidas de infecções 

pulmonares (80%; p<0,017) foram mais frequentes nos pacientes que não 

sobreviveram, conforme demonstrado na Figura 4. 

 

 

Figura 3. Infecções ocorridas ao longo do seguimento nos 
pacientes sobreviventes e não-sobreviventes 

 

 

Nos pacientes não-sobreviventes encontramos mais antecedentes de 

ICC, arritmias e DCI, além de DVP (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Antecedentes de eventos cardiovasculares 
ocorridos ao longo do seguimento nos pacientes 
sobreviventes e não-sobreviventes 
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Durante o primeiro ano de diálise houve 112 hospitalizações e a taxa de 

internação foi 264/1000 pacientes, sendo maior entre os não-sobreviventes (47 

vs. 23% p= 0,0001). 

 Ao analisarmos as curvas de sobrevida detectamos que antecedentes de   

ICC influenciavam a expectativa de vida dos pacientes (Figura 6). A média de 

sobrevida foi de 326 ± 4 vs. 344 ± 10 dias entre pacientes com e sem ICC, 

respectivamente. Para evitar um viés analítico, decidimos reavaliar os 

pacientes sobreviventes e não-sobreviventes de acordo com a presença ou 

não de ICC. 

 

Figura 5. Curva de sobrevida de acordo com a presença de ICC  

 

 

Os resultados mostraram que os pacientes sem ICC que sobreviveram 

eram mais jovens e com níveis de pressão arterial diastólica mais elevada. A 

presença de acesso vascular definitivo no final do primeiro ano permaneceu 

como um fator determinante na sobrevida, independente da presença de ICC 

(Tabela 7). 
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Tabela 7. Características clínicas dos pacientes sobreviventes e não-sobreviventes 
de acordo com a presença ou não de ICC 

 

Variável 

Grupo sem ICC Grupo com ICC 

Sobreviventes                                 
N = 298 

Não 
Sobreviventes     

N = 42  
p Sobreviventes             

N = 66 

Não 
Sobreviventes       

N = 18 
p 

Idade (anos) 47 (32;58) 62 (51;72) 0,0001 54 (46;67) 60 (50;75) 0,512 

Raça (Branco) 206 (69) 30 (71) 0,762 45 (68) 12 (67) 0,903 

Sexo (Masculino) 174 (58)  21/ (50) 0,302 44 (67) 10 (56) 0,409 

Etiologia DRC             
  Hipertensão arterial 95 (32) 10 (24)   22 (33) 8 (44)   

  Diabetes mellitus 70 (23) 14 (33)   34 (52) 7 (39)   

  Glomerulonefrite crônica 48 (16)  3 (7) 0,278 1 (2) 1 (6) 0,65 

  Doença renal policística do adulto 9 (3) 1 (2)   2 (3) 0 (0)   

  Outras 76 (26) 14 (33)   7 (11) 2 (11)   

Fatores de risco             

Tabagismo 60 (20) 12 ( 29) 0,21 9 (14) 2 (11) 0,778 

Dislipidemia 148 (50) 18 (43) 0,409 33 (50) 8 (44) 0,676 

Insuficiência coronariana 33 (11) 3(7) 0,438 17 (26) 4 (22) 0,759 

Insuficiência vascular periférica  23 (8) 2( 5) 0,492 5 (8) 3 (17) 0,244 

Hipertensão arterial 284 (95)  39 (93) 0,496 65 (98) 18 (100) 0,599 

Diabetes mellitus 86 (29) 17(40) 0,125 40 (61) 7 (39) 0,100 

1º Acesso Vascular             

CDL 260 (87) 40( 95)   62 ( 94) 17 (94)   

FAV 12 (4) 1(2) 0,302 3 (5) 0 (0) 0,409 

Catéter tunelizado 26 (9) 1(2)   1 (2) 1 (6)    

PTFE 0 (0) 0(0)   0 (0) 0 (0)   

Acesso vascular ao final do 
seguimento             

CDL 6 (2) 6 (14)   2 (3)  4 (22)   

FAV 235 (79) 23 (55) 0,0001 54 (82) 6 (33) 0,001 

Catéter tunelizado 56 (19) 13 (31)   9 (14) 7 (39)   

PTFE 1 (0) 0 (0)   1 (2) 1 (6)   

PA pré-diálise             
PA sistólica   153,4 ± 23,6  150,6 ± 23,8 0,409 149,5 ± 22 147,6 ± 27,6 0,684 

PA diastólica  87,7 ± 16 82 ± 16,7 0,006 83,4 ± 13 79,9 ± 14 0,226 

Resultados expressos em mediana (min;máx), n(%) ou média ± DP; CDL: catéter duplo lúmen; FAV: fistula arteriovenosa; PTFE: enxerto 
arteriovenoso sintético; PA: pressão arterial  
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Em relação aos resultados laboratoriais, pacientes sem ICC que não 

sobreviveram tinham níveis de uréia, creatinina, fósforo, colesterol total, 

triglicérides e ferro sérico significativamente mais baixos e níveis de PCR mais 

elevados que os sobreviventes. No grupo de pacientes com ICC, os resultados 

dos exames laboratoriais não foram diferentes entre os  dois grupos (Tabela 8). 

  

 

Tabela 8. Características laboratoriais dos pacientes sobreviventes e não-
sobreviventes com e sem insuficiência cardíaca congestiva 

 

Variável  

Grupo sem ICC Grupo com ICC 

Sobreviventes 
N = 298 

Não 
Sobreviventes  

N = 42 
p 

Sobreviventes 
N = 66 

Não 
Sobreviventes 

N = 18 
p 

Creatinina, mg/dL 9,4 (7,0; 14,6) 7,7 (6,2 ; 10) 0,010 7,6 ( 5,7; 11,6) 8,0 (5,9 ; 11,2) 0,909 

Ureia, mg/dL 218 (175; 280) 183 (152 ; 221) 0,004 203 (179 ; 248) 212,5 (174 ; 270) 0,913 

Hemoglobina, g/dL 8,8 (7,6; 10,3) 8,6 (7,6 ; 9,6) 0,481 9,0 (7,8 ; 10,3) 8,4 (7,6 ; 9,0) 0,237 

Hematócrito, % 27,2 (23,5; 31,2) 26,6 (23,9 ; 30,1) 0,842 28(24,4 ; 31,7) 26,1 (24,6 ; 27,5) 0,185 

Cálcio iônico , mg/dL 4,5(4,1; 4,8) 4,8 (4,4 ; 5,0) 0,013 4,6 (4,3 ; 4,9) 4,6 (4,4 ; 4,9) 0,650 

Fósforo, mg/dL 7,1 (5,8; 8,7) 5,9 (4,9 ; 7,8) 0,009 6,3 (5,0 ; 8,0) 5,8 (5,1 ; 6,2) 0,194 

Fosfatase alcalina, U/L 86 (69; 124) 97 (74 ; 131) 0,112 94 (77 ; 128) 109 (96 ; 174) 0,152 

25(OH) vitamina D, 
ng/mL 

12,8 (8,0; 18,9) 13 (7 ; 15) 0,373 11 (7,0 ; 16,4) 11,8 (8,0 ; 14) 0,851 

Paratormônio, pg/mL 182 (48; 413) 146 (43 ; 315) 0,299 152 (62 ; 339) 172,5 (54 ; 383) 0,736 

FGF- 23, pg/mL 2039 (672,1; 4594) 1371 (365 ;  4446,7) 0,354 1631 (684 ; 3741,3) 2267 (602 ; 2855) 0,948 

Triglicérides, mg/dL 157 (112; 229) 127 (91 ; 174,5) 0,045 120 (85 ; 179) 131 (77 ; 156) 0,586 

Colesterol total, mg/dL 178 (147; 206) 154 (131 ; 204) 0,076 169,5 (13,5 ; 200) 156 (120 ; 217) 0,521 

LDL colesterol,  mg/dL 95,5 (75; 120,5) 89 (56 ; 125) 0,209 97 (70 ; 113) 94,5 (70 ; 137) 0,988 

HDL colesterol, mg/dL 43 (35; 54) 42 (33 ; 59) 0,978 43 (34 ; 61) 45 (35 ; 55) 0,811 

Albumina, g/dL 3,3 (2,8; 3,8) 3,2 (2,7 ; 3,7) 0,431 3,2 (2,8 ; 3,6) 3,2 (3,0 ; 3,4) 0,840 

Proteína C Reativa, mg/L 13,1(5,4;41,1) 30,5 (8,6 ; 67,3) 0,029 18,7 (8,2 ; 47,4) 40,9 (9,8 ; 121)  0,241 

Glicose, mg/dL 88 (55 ; 291) 91 (66 ; 404) 0,458 83 (62 ; 482) 87 (77; 222) 0,311 

Ferro, μg/dL 54 (40; 80) 42 (23 ; 59,5) 0,006 49 (35 ; 60) 43 (30 ; 71)  0,995 

Ferritina, ng/mL 373,6 (207,4; 639,1) 329,5 (201,5 ; 589,3) 0,437 281,9 (130,2 ; 482,8) 207,5 (120 ; 326,2) 0,303 

ISAT, % 22,4 (15,2; 31,3) 18,1 (12,5 ;  31) 0,153 21 (13,4 ; 30) 22,9 (13,9 ; 30,1) 0,898 

NT-pró-BNP , pg/mL 4524 (921,7; 11190) 4565 (1004; 14837) 0,828 6224,5 (2296 ; 23231) 5577 (1693 ; 27732) 0,929 

 
Resultados expressos em mediana (mínimo; máximo); ISAT: índice de saturação do ferro. 
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4.7. Análise de sobrevida dos pacientes de acordo com a presença ou não 
de ICC  
 

Ao término de 1 ano, 60 pacientes faleceram (14,1%) e nove receberam 

um transplante renal (2,1%). O tempo entre a admissão e o óbito variou de 10 a 

363 dias (mediana de 188 dias). 

 

Pacientes sem ICC 

Na admissão, os pacientes sem ICC que sobreviveram usavam com mais 

frequência medicações do grupo IECA/BRA (38% vs. 18%, p=0,003), 

hipoglicemiantes (26 vs. 13%, p=0,025) e anti-agregantes plaquetários (38 vs. 

24%, p=0,047) que os que não sobreviveram.  

Quando consideramos as medicações usadas pelos pacientes ao longo 

do 1 ano de diálise, detectamos novamente uso mais frequente entre os  

sobreviventes do que entre os não-sobreviventes de IECA/BRA (36 vs 20%, 

p=0,019) e hipoglicemiantes (31% vs. 14%, p=0,007), assim como o uso de 

anti-agregantes (50% vs. 45%, p=0,047). 

  Infecções do acesso vascular (p=0,033), pulmonares (p=0,049), 

hospitalizações por infecção do acesso vascular (p=0,0001) e por doenças 

cardiovasculares (p=0,001) também contribuíram para uma menor sobrevida 

desses pacientes. 

 A Figura 7 mostra a curva de sobrevida de acordo com o  tipo de acesso  

vascular. A presença de FAV ao final do seguimento foi associada à maior 

sobrevida (p=0,001). 
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Figura 6. Curva de sobrevida em pacientes sem ICC de acordo com tipo 
de acesso vascular 
 

 

Pacientes com ICC 

 Tanto na admissão como no seguimento não identificamos nenhuma 

medicação que se associou a maior sobrevida nesse grupo de pacientes. 

 Infecções tanto de acesso vascular como por outras causas, foram mais 

frequentes entre os não-sobreviventes (100 vs. 79%, p=0,032), assim como as 

hospitalizações por infecções (61 vs. 35%, p=0,044). Novamente a presença de 

FAV associou-se ao aumento de sobrevida dos pacientes, mesmo com ICC, ao 

final do 1º ano (p=0,001), conforme demonstrado na Figura 8. 
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Figura 7. Curva de sobrevida em pacientes com ICC de acordo com tipo 
de acesso vascular 

 

 

4.8. Fatores prognósticos de mortalidade  

 

Para identificar os fatores associados à mortalidade, realizamos a análise 

de regressão de Cox. Incluímos no modelo todas as variáveis que na análise 

univariada obtiveram significância, definida como p<0,05. 

Como os fatores que levam à mortalidade estão intimamente relacionados 

e, portanto, são colineares, propusemos modelos no sentido de agrupar 

variáveis como idade, DM, ICC, acesso vascular, resultados dos exames 

laboratoriais e medicações usadas, bem como o tipo de acesso vascular, 

incluindo todos os pacientes (Tabela 9), os pacientes sem ICC (Tabela 10) e os 

pacientes com ICC (Tabela 11). 
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Tabela 9. Fatores de risco e mortalidade incluindo todos os pacientes 
 

Fatores de risco β HR IC 95% p 

Modelo 1 

Idade 0,034 1,034 1,018 1,051 <0,001* 

DM -0,113 0,893 0,529 1,508 0,673 

ICC 0,289 1,335 0,746 2,389 0,330 

Acesso vascular, CDL 
 

FAV vs. CDL -1,965 0,140 0,068 0,290 <0,001* 

Tunelizado vs. CDL -0,888 0,411 0,189 0,897 0,026* 

 
Modelo 1 + uréia/triglicérides/sevelamer 

Uréia -0,030 0,997 0,993 1,000 0,060 

Triglicérides -0,004 0,996 0,992 1,000 0,034* 

Sevelamer -0,643 0,562 0,312 0,886 0,016* 

*p<0,05. 

 
 

 

Ao analisarmos as variáveis escolhidas incluindo todos os pacientes 

detectamos um aumento significativo do risco de mortalidade nos pacientes 

mais idosos, enquanto naqueles com FAV e catéter tunelizado, o risco foi 

menor comparando com os pacientes com CDL. Quanto às outras variáveis 

analisadas, níveis menores de uréia e triglicérides e o uso de sevelamer 

contribuíram para aumentar a mortalidade dos pacientes.  
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Tabela 10. Fatores de risco e mortalidade incluindo os pacientes sem 

insuficiência cardíaca congestiva  

 

Fatores de risco β HR IC 95% p 

Modelo 1 
 

Idade 0,041 0,000 1,042 1,022 1,063 

Acesso vascular, CDL 
 

FAV vs. CDL -2,001 0,000 0,135 0,055 0,335 

Tunelizado vs. CDL -1,204 0,015 0,300 0,113 0,795 

 
Modelo 1 + uréia/colesterol/triglicérides 

Uréia -0,005 0,995 0,991 0,999 0,024* 

Colesterol -0,007 0,993 0,986 1,001 0,096 

Triglicérides -0,004 0,996 0,991 1,000 0,070 

*p<0,05. 

 

Nos pacientes sem ICC, não observamos nenhum aumento no risco de 

morte dependente de idade e acesso vascular, enquanto níveis mais baixos de 

ureia contribuem para aumento da mortalidade, provavelmente refletindo 

estado nutricional inadequado. 

 
 
Tabela 11. Fatores de risco e mortalidade incluindo os pacientes com 
insuficiência cardíaca congestiva 
 

Fatores de risco β HR IC 95% p 

Modelo 1 
 

DM -0,825 0,100 0,438 0,164 1,173 

Acesso vascular, CDL 
 

FAV vs. CDL -2,186 0,001 0,112 0,032 0,400 

Tunelizado vs. CDL -0,435 0,507 0,647 0,179 2,343 

 
Modelo 1 + sevelamer -1,409 0,244 0,088 0,678 0,007* 

*p<0,05. 

 

No grupo de pacientes com ICC, somente o uso de sevelamer foi um fator 

de proteção para a mortalidade. 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

Neste estudo, analisamos 424 pacientes incidentes em hemodiálise 

atendidos inicialmente em serviço de emergência sendo que, a grande maioria, 

não fazia acompanhamento com nefrologistas. Como somente 16 deles tinham 

FAV, inferimos que esses, eram acompanhados por especialista, ou seja, 3,8% 

dos pacientes estudados. Sabidamente pacientes incidentes em hemodiálise 

apresentam altas taxas de mortalidade. Em nosso meio, estudo recente de 

Jimenes e cols., mostrou uma taxa de 25%, ou seja, muito superior à que 

observamos que foi de 14%. A comparação dos dois estudos mostrou que a 

porcentagem de diabéticos e de fumantes era maior no estudo de Jimenes o 

que poderia explicar a diferença encontrada.79 

Vale ressaltar que, no presente estudo as condições clinicas dos 

pacientes na admissão eram preocupantes, pois a maioria estava hipertensa, 

sem acesso vascular, anêmicos, com alteração do metabolismo mineral, muitos 

sem tratamento especifico para DM, HA e dislipidemia, com níveis de PCR 

elevados e sinais indiretos de desnutrição revelando falha no atendimento 

básico de saúde. Mesmo com condições iniciais tão adversas a mortalidade foi 

baixa em relação a outros estudos, o que pode ser atribuída a qualidade da 

dialise ofertada no seguimento, e também ao fato de a maioria dos pacientes 

retornarem a um hospital de alta complexidade para tratamento das   

intercorrências clínicas.  

Recentemente uma revisão realizada pela Cochrane Database of 

Systematic Reviews analisou os resultados de 40 estudos com um total de 

63.887 pacientes dos quais 43.209 foram encaminhados precocemente para 

seguimento com nefrologistas e 20.678 mais tardiamente. Os resultados 

mostraram redução da mortalidade, da taxa de hospitalização, e maior número 

de pacientes com via de acesso para hemodiálise, naqueles encaminhados 

precocemente para o especialista.80 

A maioria dos pacientes, aqui estudados, não tinha acesso vascular para 

hemodiálise o que impactou muito na sobrevida dos mesmos, a tal ponto que 
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aqueles com ICC, comorbidade que mais levou ao óbito, tiveram maior 

sobrevida  quando tinham FAV . 

Registros internacionais sugerem que pelo menos 50% dos pacientes 

inicie o tratamento dialítico usando FAV, muito distante do que detectamos no 

nosso estudo.81,82,83,84,85,86,87 

Malas e cols. realizaram um estudo retrospectivo usando dados do 

registro americano (USRDS) no qual estudaram 510.000 pacientes. A maioria 

(82,6%) iniciou HD com CDL e somente 14 % com FAV e o impacto foi uma 

menor mortalidade nos pacientes com FAV (23%). Esses resultados são 

semelhantes aos nossos. Vários fatores foram abordados pelos autores 

justificando o porquê da falta de FAV em pacientes de um país com mais 

recurso que o nosso. Dentre eles o acompanhamento tardio pelos nefrologistas 

a demora no encaminhamento para o cirurgião vascular, além de problemas 

anatômicos que dificultam a realização da fistula. A proposta seria a criação de 

equipes multidisciplinares para o acompanhamento desses pacientes o que, 

em principio, também poderia ser adotado no nosso meio.88 

Ao final de um ano 75% dos nossos pacientes tinham FAV e quando 

analisamos os fatores que impactam na sobrevida, novamente  detectamos que 

tanto a FAV como o catéter tunelizado protegeram  a vida dos pacientes mais 

do que quando dialisavam  com CDL.  

As infecções relacionadas aos acessos vasculares são a fonte 

identificável, mais comum de infecção nos pacientes em HD contribuindo para 

aumentar a mortalidade dos mesmos, o que também foi observado no nosso 

estudo.89 Além de aumentar a mortalidade, o custo direto e indireto com 

hospitalizações é elevado podendo atingir cifras consideráveis. No nosso meio 

esses valores são desconhecidos, mas dados de literatura revelaram que 

variam de 17.000 a 32.000 dólares por paciente.90 

Cerca de 80% dos pacientes estudados apresentavam níveis de 

hemoglobina menores que 11g. Não detectamos impacto da anemia na 

mortalidade, no entanto ela  é considerada um fator de risco não tradicional no 

desenvolvimento de DCV, pois contribui para a hipertrofia miocárdica e 

indiretamente para  maior  mortalidade dos pacientes com DRC.91 Também não 
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detectamos impacto dos distúrbios lipídicos, fatores de risco que aumentam a 

mortalidade  tanto de indivíduos normais como  de pacientes com DRC.O perfil 

lipídico dos pacientes sugeria mais desnutrição, pois cerca de 50% deles  

tinham níveis de colesterol inferiores a 200 mg/dl. Os pacientes que não 

sobreviveram apresentavam alem de, níveis menores de colesterol, redução 

dos níveis de triglicérides, de ureia, creatinina, fósforo e de ferro sérico assim 

como níveis elevados de PCR. No entanto não dispúnhamos de dados como 

peso corpóreo, altura, índice de massa corpórea, assim como de informações 

sobre perda de peso recente, recordatório alimentar, sintomas gastrointestinais 

e capacidade funcional dos pacientes para confirmar a presença ou não de 

desnutrição. A desnutrição proteico-calórica associada à inflamação tem sido 

muito estudada, nos últimos anos, como um fator de risco que aumenta a 

mortalidade dos pacientes com DRC.92,93 

Quanto aos distúrbios do metabolismo mineral, presente na maioria dos   

pacientes, os níveis de cálcio e fosfatase alcalina eram mais elevados nos que 

não sobreviveram o que poderia refletir aumento da remodelação óssea  

enquanto os  níveis reduzidos de fósforo associado a outras alterações 

laboratoriais já descritas  apontam para desnutrição. 

Somente os níveis séricos de 25(OH) vitamina D muito reduzidos 

(menores que 15 ng/ml) aumentaram em duas vezes, o risco de morte dos 

pacientes. A deficiência de vitamina D é muito prevalente em pacientes com 

DRC e se associa com vários desfechos clínicos, como por ex dobrar os níveis 

séricos de creatinina em pacientes com doença renal, de modo independente 

de outros fatores de risco. Associa-se também, com piora da anemia, fraqueza 

muscular, calcificação vascular, disfunção endotelial e eventos 

cardiovasculares. Os níveis séricos de 25(OH) vitamina D são influenciados por 

vários fatores como por ex sazonalidade, atividade física,presença ou não de 

inflação, DM e  proteinúria, que não puderam ser analisados nesse estudo.  

Recentemente nosso grupo avaliou os níveis de 25(OH) vitamina D em 

indivíduos normais94, no inverno e no verão e os valores encontrados 22,0 

ng/ml e 34,0 ng/ml,  respectivamente,eram superiores aos que observamos nos 

paciente estudados que foi de 12,3 ng/ml. Nossos resultados são contundentes 
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quanto à deficiência dessa vitamina aumentar o risco de morte dos pacientes e 

vai de encontro a outros, já publicados, o que reforça a necessidade de sua   

reposição e controle nos pacientes com DRC.95,96,97 

Nos últimos anos várias publicações demonstraram que os níveis séricos 

de FGF-23, se associam com aumento da mortalidade, progressão da doença 

renal e desenvolvimento de DCV.98,99,100 Sabe-se que esse hormônio promove 

hipertrofia dos cardiomiócitos. Nossos resultados não demonstraram diferenças 

na concentração de FGF-23 entre os pacientes sobreviventes e não 

sobreviventes, inclusive naqueles com ICC. Os níveis séricos de FGF-23 eram  

muito elevados em praticamente todos os pacientes, dificultando  detectar 

diferenças e assim  compreender seu papel   na sobrevida e nas  complicações   

apresentadas pelos mesmos. 

Os níveis de NT-pró-BNP também estavam muito elevados nos pacientes 

estudados, no entanto permitiu diferenciar  aqueles com ICC, visto que é usado 

com essa finalidade. No entanto não se associou com mortalidade.101,102   

Quanto às medicações usadas pelos pacientes durante o seguimento, os 

resultados mostraram que os hipotensores do grupo IECA-BRA e anti-

agregantes plaquetários foram mais usados nos pacientes não sobreviventes, o 

que provavelmente ocorreu  pela maior  gravidade do quadro clinico. Ao 

analisarmos aqueles com ICC notamos o inverso, ou seja, os que usavam 

essas medicações e também hipoglicemiantes tanto na admissão como no 

seguimento sobreviveram mais que os que não usavam mostrando serem 

protetores mesmo diante de uma complicação grave como a ICC. 

Os efeitos protetores do quelante de fósforo cloridrato de sevelamer na 

sobrevida de pacientes com DRC, já foram descritos e também observados nos 

nossos resultados.101 Esse quelante além de reduzir os níveis séricos de 

fósforo, por si só deletérios, diminui os níveis de colesterol, FGF-23, e dos 

AGEs (produtos avançados da  glicosilação), além de diminuir a sobrecarga de 

cálcio produzida pelos quelantes a base de cálcio.101,102,103 Ao identificar os 

fatores associados a mortalidade o uso de sevelamer foi um fator protetor 

importante para todos os pacientes e particularmente naqueles com ICC 

sugerindo que esse grupo  se beneficiaria do seu uso.104,105 
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Nesse estudo a expectativa de vida dos pacientes com ICC foi menor dos 

que os que não tinham essa complicação. 

Na população americana, a ICC é a principal causa de hospitalização de 

pacientes acima dos 65 anos atingindo anualmente cerca de um milhão de 

indivíduos com uma mortalidade de 300.000 pacientes/ano. A associação entre 

DRC e DCV esta bem estabelecida, os dois sistemas se comunicam e 

processos patológicos se desencadeiam acelerando a disfunção de ambos. 

Esse processo é conhecido como síndrome cardiorrenal.106,107,108 

Nossos resultados confirmaram o que já esta estabelecido na literatura ou 

seja as DCV foram as principais causas de óbito dos pacientes aqui 

estudados.109  Dentre elas a ICC influenciou a expectativa de vida de forma 

significativa. Vale ressaltar que, a não ser pela dosagem de Nt-pró-BNP, o 

diagnóstico de ICC foi  predominantemente clinico. Dentre os pacientes com 

ICC não encontramos diferenças clínicas e laboratoriais entre os sobreviventes 

e não sobreviventes. 

Ao identificar os fatores associados à mortalidade a idade só não esteve 

presente nos pacientes com ICC, ou seja, a presença dessa complicação é 

grave em qualquer idade. Novamente a via de acesso para hemodiálise, 

especialmente FAV, protege os pacientes. 

Mesmo sem analisar adequadamente o estado nutricional dos pacientes 

podemos inferir que a desnutrição favorece a mortalidade, evidenciado pelos 

níveis mais elevados de uréia e triglicérides que protegeram os pacientes como 

um todo e os níveis menores de uréia e colesterol que se associam a maior 

mortalidade dos pacientes com ICC.     
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6. CONCLUSÕES 

 

1:  Neste estudo a mortalidade de pacientes incidentes em hemodiálise foi 

semelhante a descrita na literatura. 

2: As condições clinicas dos pacientes ao serem admitidos no serviço de 

emergência eram bastante adversas mas provavelmente a qualidade da diálise 

ofertada e o tratamento das intercorrências clínicas durante o seguimento 

contribuíram para que a mortalidade fosse semelhante a descrita na literatura. 

3: A falta de via de acesso impactou na sobrevida dos pacientes. 

4: As doenças cardiovasculares foram as principais causas de óbitos nesse 

grupo de pacientes. 

5: Dentre os distúrbios do metabolismo mineral a deficiência de 25(OH) 

vitamina D impactou na sobrevida dos pacientes.   
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APÊNDICE 

 

Protocolo clínico 
 

 
Nome: ________________________________           RG: __________ 
 
Idade:   ____________                                   Data nascimento: __________
  
             
Raça:    Branco    Não Branco 
 
Sexo:    Fem       Masc 
 
1- Etiologia da DRC  ( anotar causa) --------------------------------------------------- 
 
2- Inicio da 1ª sessão de diálise --------------------------------------------------------- 
 
3- Presença de fatores de Risco 
 
A- HAS  (   ) Sim   (   ) Não 
 
B- Tabagismo  (   ) Sim   (   ) Não 
 
C- ICC  (   ) Sim   (   ) Não 
 
D- Dislipidemia  (   ) Sim   (   ) Não 
 
E- DM  (   ) Sim   (   ) Não 
 
F- ICo  (   ) Sim   (   ) Não 
 
G- Insuficiência vascular periférica  (   ) Sim   (   ) Não 
 
4 – Primeiro acesso vascular  
 
(   ) Cateter Schilley    (   ) Permcath     (   ) FAV    (   )  Enxerto  
 
5- Acesso Vascular ao final do 1º Ano 
 
(   ) Cateter Schilley    (   ) Permcath     (   ) FAV    (   )  Enxerto  
 
6-Infecções de acesso vascular ? 
 
   (   ) Sim                    (   ) Não 
 
Qual a freqüência no período de  1 ano?  (Anotar) 
 ------------------------------------------ -------------------------- 
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5- Outros  tipos de infecções no período de 1 ano? 
 
               (   ) Sim                    (   ) Não 
 
Freqüência – ------------------------------------------------------ 
 
Tipo - -------------------------------------------------------------- 
 
 
6- Eventos cardiovasculares em 1 ano ? 
   
              (   ) Sim                     (   ) Não  
 
Tipo - ------------------------------------------------------------- 
 
Freqüência   --------------------------------------------------- 
 
7- Óbito  no período de 1 ano? 
 
    (   ) Sim                      (   ) Não  
 
Qual a causa (anotar) ------------------------------------------- 
 
Qual o tempo entre início da Hemodiálise e o óbito (em meses) ?  
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
8- Transplante renal  no período de 1 ano? 
 
     (   ) Sim     (   ) Não  
 
Qual o tempo entre o início da terapia dialítica  e o Transplante  renal (em 
meses) ? 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Exames laboratoriais na admissão  
 
Crea-    Uréia –    Cai -    P –         FA –   PTH –      Hb-       Ht -        
 
PCR -       Col total-         LDL-       HDL-        Trigl-        FGF-23 -       25(OH)D - 
 
1,25(OH)D- Pro BNP -  Fe  - Ferritina  ISAT%  
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Medicações utilizadas no inicio do estudo e ao longo do primeiro ano 
 
Hipotensor       (      ) Sim     (     ) Não 
 
Quais: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antiarrítmico: (      ) Sim       (     ) Não Qual:  
 
Antiagregante  plaquetário: (      ) Sim       (     ) Não Qual:  
 
Hipoglicemiante oral ou parenteral:   (      ) Sim       (     ) Não 
 
Quais: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Estatinas: (      ) Sim       (     ) Não  Qual: ----------------------------------------- 
 
Uso de Cálcio: (      ) Sim       (     ) Não 
 
Suplementação ou quelante?  -------------------------------------------------------- 
 
Vitamina D : (      ) Sim       (     ) Não 
 
Calcitriol : (      ) Sim       (     ) Não 
 
Outros quelantes: (      ) Sim       (     ) Não Qual: ------------------------------------- 
 
   
 

 

 

 

 


