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Resumo 

 

Domingos MAM. RBP urinária e sérica: associação com doença renal 

crônica e fatores de risco cardiovascular [Tese].  São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2015 

 

A RBP urinária tem seu papel bem definido como marcador de 

progressão de doença renal em tubulopatias, em glomerulopatias e em 

pacientes transplantados. No entanto, seu papel em DRC lato senso foi 

pouco estudado. Por sua vez, a dosagem de RBP sérica, caracterizada 

recentemente como biomarcador de resistência insulínica, também não teve 

seu papel esclarecido em população portadora de DRC. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a relação entre a RBP (urinária e sérica) e a 

função renal, assim como sua relação com fatores de risco cardiovascular 

em população de DRC. Para tanto, foram analisados os dados da linha de 

base da Coorte PROGREDIR, constituída por 454 participantes portadores 

de DRC, oriundos do Hospital das Clínicas, São Paulo. Inicialmente, além de 

estar inversamente relacionada às medidas de depuração de creatinina, a 

RBP urinária mostrou-se relacionada a diversos fatores de risco 

cardiovascular e variáveis associadas à função renal, como proteinúria, 

metabolismo ósseo, anemia, acidose, albumina, RPB sérica, Hb glicada, 

HOMA, lípides, velocidade de onda de pulso (VOP), átrio esquerdo (ECO 

AE), diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (ECO-Ddve), diâmetro 

sistólico do ventrículo esquerdo (ECO-Dsve) e fração de ejeção (ECO-Fe). 

Entretanto, após diversos modelos de regressão, permaneceram como 

variáveis independentemente associadas à RBP urinária a função renal, a 



 

pressão arterial sistólica, a albuminúria, a acidose e a medida do AE. Esse 

resultado se manteve quando o modelo foi repetido mediante estratificação 

por albuminúria, sugerindo que mesmo em população normoalbuminúrica a 

RBP urinária correlacione-se inversamente com função renal. Além disso, a 

relação inversa de RBP urinária com dilatação cardíaca sugere que, em 

população com DRC já estabelecida, a RBP urinária possa ter um papel em 

identificar mecanismos etiológicos, possivelmente por distinguir mecanismos 

hemodinâmicos daqueles onde há uma patologia renal intrínseca. Por sua 

vez, a RBP sérica relacionou-se inversamente à função renal e idade, e 

positivamente a triglicérides, albumina e potássio. Curiosamente, a RBP 

sérica não se mostrou associada às medidas de metabolismo de 

carboidrato, sugerindo que seu papel como biomarcador de resistência 

insulínica seja atenuado na DRC. Também não foram encontradas relações 

entre RBP urinária ou sérica e calcificação coronária ou espessura de 

carótidas. 

Nossos resultados sugerem que a RBP urinária deva ser melhor 

explorada como marcador de função renal e, possivelmente, como marcador 

de risco de progressão da DRC.  

 

Descritores: 1. Proteínas de ligação ao retinol; 2. Insuficiência renal crônica; 

3. Proteínas sanguíneas; 4. Proteinúria; 5. Fatores de risco; 6.Doenças 

cardiovasculares; 7. Marcadores biológicos; 8. Resistência à insulina. 
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Summary 

 

Domingos MAM. Urinary and serum RBP: relationship with chronic kidney 

disease and cardiovascular risk factors[ [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de 

Medicina,Universidade de São Paulo"; 2015. 

 

The role of urinary RBP as a biomarker of tubular injury and CKD 

progression in tubulopathies, glomerulopathies and in transplantation is well 

established. However, its role in CKD is less studied. In addition, serum RBP 

has been recently characterized as an insulin resistance marker, but 

controversial results have been shown. The aim of the study was to evaluate 

the association of both urinary RBP and serum RBP with kidney function and 

other variables related to the uremic syndrome and cardiovascular risk in a 

CKD population. We used the baseline data from the PROGREDIR Cohort, 

which comprehends 454 participants with CKD, recruited from Hospital das 

Clínicas, Sao Paulo. In univariate analysis, urinary RBP was inversely related 

to renal function. In addition, it was also related to albuminuria, SBP, anemia, 

mineral metabolism, acidosis, albumin, serum RPB, glycated hemoglobin, 

HOMA, lipids, pulse-wave velocity, left atrium diameter, left ventricle diastolic 

diameter, left ventricle systolic diameter and ejection fraction. However, in the 

multivariate analysis, only SBP, albuminuria, acidosis, left atrium diameter 

and renal function remained significantly associated to urinary RBP. After 

stratification for albuminuria levels, the same relationship was observed, 

suggesting that even in the normoalbuminuric population urinary RBP is 

significantly related to renal function. Interestingly, the inverse association 

between urinary RBP and cardiac dilation suggests that urinary RBP may 

play a role in identifying mechanisms related to CKD, by differentiating 



 

vascular/cardio-renal conditions versus more intrinsic kidney disease and 

possibly tubule-interstitial fibrosis. The serum RBP was positively related to 

renal function, triglycerides, albumin, age and potassium, but not to 

measurements of carbohydrate metabolism. No relationship between urinary 

or serum RBP and coronary calcification or carotid thickness was found. 

Our results suggest that urinary RBP should have its role as a marker 

of CKD and CKD progression further explored. 

 

Descriptors: 1.Retinol-binging proteins; 2.Renal insufficiency; 3.Chronic;  

4.Proteinuria; 5.Blood proteins; 6.Biological markers; 7.Insulin resistance; 

9.Cardiovascular diseases; 8. Risk factors 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os Retinóides e a RBP (retinol-binding protein): metabolismo e 

função. 

 

A retinol-binding protein (RBP), atualmente conhecida como RBP4, 

pertence à família das lipocalinas,(1) que são proteínas responsáveis pelo 

transporte de pequenas moléculas hidrofóbicas. A RBP é primordialmente 

sintetizada no fígado, mas o seu RNA mensageiro (mRNA) já foi encontrado 

em outros tecidos como: adipócitos, rim, pulmão, entre outros.(2) Sua 

principal função é transportar o retinol (vitamina A) do fígado até os tecidos 

periféricos. 

 A vitamina A, por sua vez, é um nutriente lipossolúvel, essencial para 

muitas funções biológicas como: diferenciação celular, metabolismo, 

imunidade, visão e reprodução. Pode ser tanto de origem animal, como é o 

caso da vitamina A pré-formada, os ésteres de retinil, como de origem 

vegetal onde é encontrada em forma de pró-vitamina, representado 

principalmente pelo beta-caroteno.(3) 

No lúmen intestinal, os ésteres de retinil provenientes da dieta são 

emulsificados com os sais biliares e hidrolisados a retinol por várias enzimas 

pancreáticas e hidrolases, antes da sua absorção. No enterócito, o retinol se 

liga à cellular retinol-binding protein (CRPBII) e o retinol complexado é 

reesterificado pela lecitina retinol aciltransferase (LRAT).(4) Quando grandes 
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quantidades são absorvidas e a CRPBII se torna saturada, a esterificação do 

retinol livre é feita pela acyl CoA retinol aciltransferase (ARAT).(5) Os 

ésteres de retinil são então incorporados aos quilomícrons, entram na 

circulação linfática e migram para circulação sanguínea onde sofrem vários 

processos bioquímicos resultando em quilomicrons remanescentes (QMr).(6) 

Embora o fígado seja o principal destino dos QMr, a captação extra-hepática 

destes pode ser uma via alternativa de captação do retinol para tecidos 

como medula óssea, baço, tecido adiposo, músculo esquelético e rins.(7,8) 

Em contrapartida, o beta-caroteno proveniente da dieta, é transformado em 

retinaldeido na mucosa intestinal por uma clivagem na posição central pela 

ação da enzima monooxigenase, posteriormente reduzido a retinol, seguindo 

então a mesma via descrita anteriormente.(9,10) A vitamina A pré-formada é 

amplamente biodisponível, enquanto a biodiponibilidade e bioconversão dos 

carotenóides depende de vários outros fatores. Porém, a eficiência da 

absorção de ambos parece depender da quantidade e da qualidade de 

lipídios dietéticos.(11) 

No fígado, cerca de 50 a 80% dos ésteres de retinil podem ficar 

armazenados nas células estreladas. Quando hidrolisados a retinol por meio 

da ação da retinil-éster-hidrolase, são liberados na circulação acoplados à 

RBP sérica, que permite o transporte do retinol até os tecidos periféricos.(6) 

No entanto, é importante frisar que tanto humanos como ratos com 

deficiência de RBP, mas ingestão adequada de retinóides apresentam 

fisiologia e fenótipos relativamente normais, pois o carreamento de 

retinóides aos tecidos periféricos pode ser suplantado através do transporte 
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pós-prandial de ésteres de retinil via QMr.(12,13) Foi demonstrado que a 

visão é particularmente afetada pela deficiência de RBP em ratos, já que os 

olhos têm capacidade limitada de captação dos ésteres de retinil dos 

QMr.(14) 

Uma vez nas células, o retinol é oxidado de forma irreversível em 

ácido retinóico e seus isômeros: all-trans ácido retinóico (atRA), 9-cis ácido 

retinóico (9cisRA), considerados os principais metabólitos ativos da vitamina 

A. Esses metabólitos podem ligar-se aos receptores nucleares específicos, o 

receptor de ácido retinóico (RAR) e o receptor X retinóide (RXR), ativando a 

transcrição gênica. Cada metabólito possui afinidade específica por seu 

receptor nuclear: o atRA e o retinaldeido têm alta afinidade com RAR, 

enquanto o 9cisRA tem alta afinidade pelo RXR.(15) 

O RXR atua como parceiro obrigatório do RAR e de outros receptores 

nucleares, como o peroxisome-proliferator activated receptors (PPAR), 

receptores hepáticos X (LXR), farsenoid X receptor (FXR), receptores de 

hormônio tireoideano (TR), e receptores de vitamina D (VRD), formando 

heterodímeros.(16) A ligação pode dar-se também com outra molécula de 

RXR, formando um homodímero. Os heterodímeros do RXR podem ser 

ativados por outros ligantes como hormônios, colesterol e ácidos graxos, 

além dos retinóides, que podem desempenhar papéis agonistas ou 

antagonistas em relação ao outro receptor acoplado. Algumas ações dos 

heterodímeros do RXR estão relacionados à síndrome metabólica, como 

adipogênese, resistência à insulina e dislipidemia, o que justifica o interesse 
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em explorar esses receptores como sítios de ações de drogas, como ocorre 

com as glitazonas e os fibratos.(16) 

Ainda há questionamentos a respeito do modo como o retinol 

complexado à RBP (holo-RBP) é entregue à célula. Por muito tempo 

acreditou-se que a difusão passiva da vitamina A através da membrana 

celular fosse a única maneira deste processo ocorrer. No entanto, desde a 

metade dos anos 70 foram crescentes as evidências acerca da existência de 

um receptor de membrana celular específico para RBP, que só nos últimos 

anos foi reconhecido como stimulated by retinoic acid 6 (STRA6).(17,18) 

O STRA6 é uma proteína estruturalmente composta por cinco 

domínios extracelulares, quatro domínios intracelulares e nove domínios 

transmembranas, entre os quais (domínio VI e VII) está localizado o sítio de 

ligação com a RBP. O mecanismo relacionado a esse receptor é distinto, 

pois ele não depende de qualquer fonte de energia (ATP) e também não 

depende do gradiente eletroquímico do ligante livre. A ativação do receptor 

STRA6 controla tanto o influxo como efluxo de retinol da célula dependendo 

das diferentes proporções de apo-RBP e holo-RBP, e parece estar 

diretamente ligada à atividade da LRAT e da CRBP-I.(19) 

A mutação do receptor STRA6 em estudos experimentais leva a um 

largo espectro fenotípico de malformações incluindo: anoftalmia, retardo 

mental, cardiopatia congênita, hiperplasia pulmonar, retardo de crescimento 

uterino e letalidade embrionária.(20-27) No entanto, outros grupos 

demonstraram fenótipos mais brandos do que esses, apenas com alterações 

do epitélio pigmentado da retina, alteração da morfologia ocular e defeitos 
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visuais, sugerindo que o STRA6 seja fundamental para a visão, mas 

dispensável para homeostasia de retinóides na maioria dos órgãos.(28-31) 

Em relação aos fenótipos metabólicos, camundongos com deficiência de 

STRA6 são mais sensíveis à insulina que seus pares e parcialmente 

protegidos contra resistência  insulínica induzida por dieta.(28,29) 

Outro receptor do retinol, denominado RBPR2, com características 

relacionadas ao STRA6, foi recentemente descrito pelo grupo de Alapatt e 

cols. em 2013. Seu RNAm é expresso no fígado, intestino delgado, baço e 

tecido adiposo.(32) 

Estudos cinéticos demonstraram que cada molécula de retinol circula 

várias vezes do fígado até os outros órgãos, antes de ser degradada. Essa 

recirculação e mobilização do retinol entre os diferentes órgãos parece ser 

auxiliada pela RBP sintetizada em tecidos extra-hepático.(33,34) No plasma, 

a concentração de retinol é controlada e permanece dentro de um intervalo 

estreito, a despeito das reservas hepáticas aumentadas ou reduzidas.(35) A 

expressão de mRNA-RBP hepática não parece ser influenciada pelo retinol. 

Em estudo com ratos depletados e não depletados de retinol, não houve 

diferença dos níveis de mRNA-RBP hepática entre os dois modelos.(36)  

Entretanto, a secreção hepática de RBP depende da disponibilização de 

vitamina A.(37)  

A RBP, quando acoplada ao retinol (holo-RBP), circula em sua maior 

parte ligada à transtirretina (TTR), antiga pré-albumina, uma proteína 

igualmente produzida nos hepatócitos, de peso molecular aproximadamente 

de 55 KDa, também conhecida por ser transportadora do hormônio da 
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tireóide, a tiroxina.(38,39) Esta ligação da TTR à holo-RBP, além de conferir 

maior estabilidade ao complexo, impede a filtração glomerular da RBP.(38) 

No entanto, cerca de 4-5% da holo-RBP circula livremente no sangue, sendo 

filtrado pelo rim e, em condições normais, reabsorvido e degradado pelo 

túbulo renal.(39)  

No túbulo proximal, a RBP se liga à megalina, uma proteína receptora 

presente na borda em escova, que age como um transportador 

transmembrana (Figura 1). Esta proteína é responsável pela internalização 

da RBP em vesículas endocíticas.(40) As vesículas formadas adquirem 

progressivamente pH ácido através de H+ATPases. Essa acidez é 

necessária para a ação de enzimas lisossomais, no intuito de degradar a 

RBP absorvida. Estudo com camundongos knock-out para o gene da 

megalina demonstrou aumento da excreção urinária da RBP e do retinol em 

contrapartida à diminuição da recaptação de RBP no túbulo proximal.(41) A 

megalina também funciona como receptor endocítico para outras moléculas, 

entre elas: a albumina, vitamina D, paratormônio,  transcobalamina, beta2-

microglobulina e cálcio.(40) Vale lembrar também, que a cubilina é outra 

proteína transportadora presente no túbulo proximal, que tem como 

principais ligantes a albumina, imunoglobulinas de cadeia leve, 

apolipoproteína A-I, HDL e fator intrínsico da vitamina B12.(42) Não existem 

relatos de ligação da cubilina com a RBP. Diferente da megalina, a cubilina 

não possui domínio transmenbrana, mas os dois receptores podem ligar-se 

mutuamente e essa ligação possivelmente permite que a megalina 

internalize a cubilina e seus ligantes.(42,43) 
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Figura 1. Mecanismos de absorção de proteínas no túbulo proximal 

 

 

 

Em modelos animais, o rim parece ser responsável por grande parte 

da restituição do retinol à circulação. A RBP absorvida pelo túbulo proximal é 

degradada nos lisossomos, e a restituição do retinol à circulação ocorre 

através do re-acoplamento do mesmo a uma nova molécula de RBP recém-

sintetizada no próprio túbulo proximal.(41,44) Análises utilizando Northern 

blot, demonstraram presença de 5 a 10% de RNAm-RBP no rim de ratos, do 

total presente no fígado.(44) Posteriormente, também foi demonstrado 

através de análise de imunohistoquímica de túbulos proximais de ratos e 

humanos, que além da coloração de grânulos em localização usual de 

endossomos e lisossomos, há coloração de pequenos grânulos próximos a 
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membrana basal, corroborando a hipótese de síntese e secreção basolateral 

de RBP, no túbulo proximal.(41)  

Dentro deste panorama, ao longo dos últimos anos, muitos estudos 

avaliaram o papel potencial da dosagem de RBP urinária como marcador de 

lesão tubular.  

 

1.2 RBP urinária como marcador de lesão tubular renal 

 

Atualmente, na prática clínica, podemos estimar o ritmo de filtração 

glomerular através da dosagem de creatinina sérica, pela depuração de 

creatinina na urina de 24 horas, por fórmulas que incluem dados clínicos e 

creatinina sérica, através da cistatina C ou através da depuração de 

marcadores de medicina nuclear. Outro marcador importante de lesão renal 

e de risco de progressão de DRC é a albuminúria. Entretanto, estes 

marcadores apresentam algumas limitações. A creatinina sérica é um 

marcador mais tardio de lesão, é sofre influência de uma série de fatores 

como massa muscular, sexo, idade, sobrepeso, estado nutricional, 

hepatopatia e condições de amputação.(45) As fórmulas dela derivadas 

também tem um grau de imprecisão grande, principalmente quando há 

perda de função renal mais acentuada.(46) A cistatina C, inicialmente 

promissora, também mostrou-se limitada em condições de perda mais 

importante de função renal.(47-49) A albuminúria, que substituiu 

amplamente a função renal como desfecho intermediário de progressão de 

DRC nos últimos anos, teve seu desempenho como marcador questionado 
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em estudos recentes.(50-52) Estes estudos sugeriram que numa parcela 

significativa de pacientes com DRC em progressão ocorra um 

desacoplamento entre a perda de função e a piora da albuminúria, o que 

comprometeria o desempenho da albuminúria como marcador intermediário 

de função renal. O uso de desfechos renais “sólidos”, como duplicação de 

creatinina e início de TRS, mesmo que mais trabalhoso e dispendioso, voltou 

a ser priorizado. Além disso, esses estudos também alertaram a comunidade 

científica para um novo olhar sobre um grupo expressivo de pacientes que 

apresentam DRC normoalbuminúrica. Nos últimos anos, tanto a pesquisa 

experimental, como os estudos clínicos em Nefrologia estiveram 

essencialmente concentrados em doenças proteinúricas, o que negligencia 

uma parcela considerável da população portadora de DRC. Por este motivo, 

a busca de novos biomarcadores de diagnóstico e progressão de doença 

renal segue intensa, em vistas à somar o desempenho de novos marcadores 

ao desempenho daqueles já consagrados anteriormente. 

Há algum tempo, a dosagem urinária de proteínas de baixo peso 

molecular, como a RBP, a beta-2-microglobulina, alfa-1-microglobulina, a N-

acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) e kidney-injury molecule 1 (KIM-1) 

vem sendo usada, não só no intuito de diagnóstico diferencial das patologias 

que cursam com proteinúria (diferenciação entre proteinúria glomerular e 

tubular), mas também como marcador precoce de lesão túbulo-intersticial na 

DRC.(53-76) 

Alguns poucos estudos na década de 80, avaliaram o papel de 

marcadores tubulares em nefropatia diabética ou em diabetes mellitus. Em 
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estudo com diabéticos tipo 2 com função renal normal,  a excreção urinária 

de RBP demonstrou correlação com excreção urinária de albumina.(53) Em 

diabéticos tipo 1, também foi possível encontrar boa correlação dos níveis da 

RBP urinária com excreção urinária de albumina, NAG e beta-2 

microglobulina.(54,55) Alguns trabalhos sugerem que a RBP seja o melhor 

marcador de função tubular, por ser mais sensível do que a NAG e por 

apresentar melhor desempenho do que a beta-2-microglobulina em meio 

ácido urinário.(56,57) Além desses achados, a excreção urinária aumentada 

da RBP foi vista também em pacientes diabéticos tipo 1 e 2 

normoalbuminúricos, sugerindo seu papel como marcador mais precoce de 

risco de progressão de DRC.(53,58-60) Também foi demonstrada a 

correlação da RBP urinária com retinopatia diabética (61,62) e níveis de Hb-

glicada.(58,59) 

Entretanto, apesar desses estudos iniciais, o uso de marcadores 

tubulares em nefropatia diabética foi posteriormente esquecido. Apenas 

recentemente, Vaidya e cols. avaliaram o papel de dois marcadores de 

túbulo-interstício (KIM-1 e NAG), e demonstraram que níveis urinários baixos 

de KIM-1 e NAG estavam relacionados à regressão de microalbuminúria em 

pacientes diabéticos tipo 1 após dois anos de seguimento.(63) Em outro 

estudo caso-controle com diabéticos tipo 1, a excreção urinária de NAG foi 

um fator preditor independente de evolução para microalbuminúria e 

macroalbuminúria.(64) Estes estudos apresentam a limitação de serem 

transversais. Em 2012, nosso grupo demonstrou que em 56 pacientes com 

nefropatia diabética macroalbuminúrica, a RBP e MCP1 urinários foram 
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preditores independentes do risco de desfecho combinado (duplicação da 

creatinina sérica, necessidade de diálise ou morte).(65) (Figura 2) 

 

Figura 2. Kaplan-Meier de 56 pacientes com nefropatia diabética de acordo 

com RBP e MCP-1 urinárias (65) 

 

 

Já em outras condições patológicas renais, como glomerulopatias, 

disfunção crônica de enxerto e nefrotoxicidade por inibidores de calcineurina, 

o papel da RBP urinária foi mais amplamente estudado.  
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Na nefrite lúpica, a excreção urinária de RBP relaciona-se à atividade 

da doença, proteinúria, função renal e resposta terapêutica.(66) Outro 

estudo, que acompanhou 149 pacientes com diversas causas de 

glomerulopatias por 10 anos, demonstrou que níveis de RBP urinária maior 

que 1mg/l associam-se a pior prognóstico da doença (medido como 

desfecho de duplicação de creatinina).(67) O mesmo grupo também 

constatou que níveis elevados de RBP urinária antes do tratamento de 

pacientes com síndrome nefrótica (GESF, lesão mínima e glomerulonefrite 

mesangial proliferativa) indicavam maior resistência à ação terapêutica de 

glicocorticóides.(68) 

Na população de transplantados renais, estudos pioneiros na área 

demonstraram a associação entre a RBP urinária e a perda de função de 

enxerto após o seguimento médio de um ano.(69,70) Outro estudo do 

mesmo grupo caracterizou ainda que a RBP urinária associava-se à 

presença de toxicidade por ciclosporina e risco de perda de função renal em 

pacientes transplantados cardíacos.(71) 

Esses resultados em glomerulopatias e transplantados sugerem que o 

uso adicional de marcadores de função tubular acrescente informação 

clínica ao uso dos marcadores de função de filtração e de proteinúria. Além 

de indicar lesões específicas a uma região anatômica renal (como é o caso 

de tubulopatias proximais como Doença de Dent, Fanconi ou cistinose), é 

possível que marcadores de disfunção tubular reflitam em maior escala a 

presença de agressão e fibrose túbulo-intersticial, um dos parâmetros 

histológicos mais fortes de predição de perda de função em nefropatias 
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crônicas (até porque a fibrose representa em si o processo de DRC). Poucos 

estudos avaliaram a correlação entre RBP urinária e dados de histologia 

renal. Numa análise com 162 pacientes encaminhados para biópsia renal 

por proteinúria >0,5g/L e/ou perda da função RFG <60ml/min, a relação RBP 

urinária/Cr se mostrou fortemente associada ao grau de fibrose 

intersticial.(72) A especificidade do teste com valor de corte de RBP urinária 

>20mg/g creat foi de 95% para índices de fibrose >25%.(72) 

No entanto, apesar dos dados promissores, a RBP urinária ou mesmo 

outros marcadores tubulares são na prática pouco explorados e utilizados no 

âmbito da DRC. Nesse sentido, seria importante caracterizar melhor o 

comportamento desses biomarcadores na DRC, tanto em doença renal 

diabética como em nefropatias não-diabéticas, sua associação com fatores 

de risco cardiovascular clássicos, assim como testar o seu desempenho em 

relação aos marcadores já tradicionais de DRC (ou seja, testar o quanto 

esses biomarcadores acrescentam informação aos marcadores já utilizados 

rotineiramente). 

 

1.3 RBP sérica como marcador de resistência insulínica e obesidade 

 

 

Numa linha mais recente de pesquisa, a RBP sérica (RBP4) vem 

sendo caracterizada como uma adipocina, sendo crescente o interesse na 

sua associação às alterações no metabolismo de glicose e adipogênese. 
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O papel da RBP4 na resistência insulínica foi primeiramente 

documentado pelo grupo da Prof. Barbara Kahn, a partir de modelos 

experimentais em camundongos transgênicos com alteração na expressão 

do GLUT4, transportador que facilita a entrada de glicose através da 

membrana plasmática das células do tecido adiposo e músculo esqueléticas. 

Camundongos com supressão do GLUT4 em tecido adiposo apresentavam 

aumento da resistência insulínica hepática e em tecidos periféricos, 

enquanto aqueles com aumento em sua expressão mostravam aumento da 

sensibilidade à insulina e melhor tolerância à glicose.(77-78) Estes dados 

foram inicialmente inquietantes, uma vez que acreditava-se que o tecido 

adiposo não participasse do processo de sensibilidade periférica  à insulina 

(dada essencialmente pela sensibilidade da célula do músculo esquelético).  

Assim, surgiu a possibilidade de haver um fator secretado pelos adipócitos 

que levasse às alterações do metabolismo da glicose, modulando a 

sensibilidade do tecido muscular e hepático. Neste contexto, Yang e cols., 

utilizando técnica de microarray DNA, detectaram 5 tipos de RNAm que 

estavam aumentados no tecido adiposo dos camundongos com supressão 

de GLUT 4.(79) A identificação da proteína codificada por um desses mRNA 

levou ao reconhecimento da RBP4.(79)  Foi avaliado então o mecanismo 

envolvido na indução de resistência insulínica pela ação da RBP4, sendo 

constatado que os ratos que apresentavam aumento da expressão da RBP4 

no tecido adiposo expressavam um aumento da gliconeogênese hepática 

por aumento da atividade da enzima fosfoenol-piruvato carboxiquinase 
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(PECK) e atenuação da sinalização insulínica no músculo esquelético por 

diminuição da atividade da fosfoinositide-3 quinase (PI3Kinase).(79)  

Outros achados deste estudo corroboraram estes dados. O uso da 

rosiglitazona, droga anti-diabética, reverteu a resistência insulínica dos 

camundongos knock-out para GLUT4 e normalizou os níveis séricos de 

RBP4 e da expressão de mRNA-RBP4 no tecido adiposo.(66) A indução de 

maior perda urinária e consequente diminuição sérica da RBP4 em 

camundongos obesos hiperalimentados pelo uso de fenretinide (um retinóide 

sintético que se liga à RBP4 impedindo sua ligação à transtirretina), levou à 

melhora da resistência insulínica destes animais.(79)  

Em humanos, um estudo importante, realizado por Ghahan, Yang e 

cols. demonstrou que níveis elevados de RBP4 estão correlacionados 

positivamente com a magnitude da resistência insulínica tanto em pacientes 

obesos com intolerância à glicose ou diabetes tipo 2, como também em 

pacientes não obesos e não diabéticos mas com história familiar positiva 

para diabetes.(80) Nos pacientes em que houve melhora da resistência 

insulínica após introdução de atividade física foi evidenciado queda em 

paralelo dos níveis séricos de RBP4. Houve ainda associação da RBP a 

outros parâmetros da síndrome metabólica como triglicérides, pressão 

arterial sistólica e baixos níveis de HDL.(80) 

As vias de sinalização envolvidas na indução de resistência insulínica 

pela RBP4 não estão totalmente esclarecidas. Uma das hipóteses é que a 

regulação da PECK seja mediada pela alteração na homeostasia dos 

retinóides, pois muitos dos genes envolvidos na gliconeogênese respondem 
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ao status nutricional de vitamina A e são induzidos pelo atRA.(81) Nesse 

contexto, a entrada do retinol na célula através da ligação da holo-RBP com 

o receptor RBPR2, que é abundantemente expresso no fígado, promove a 

ativação do RAR pelos produtos de oxidação do retinol que levará a 

decodificação gênica de enzimas gliconeogênicas.(32) De acordo com essa 

hipótese, camundongos com deleção gênica da retinaldeido dehidrogenase 

(enzima que converte o retinaldeído em atRA), apresentam diminuição da 

glicemia de jejum como resultado de atenuação da produção de glicose 

hepática.(82)  

Em 2011, no entanto, o grupo de Berry e cols propôs um mecanismo 

alternativo, independente da ativação do RAR pelos produtos de oxidação 

do retinol, para explicar a resistência insuliníca.(83) Neste estudo foi 

demonstrado que a holo-RBP quando ligada ao STRA6, induz a uma 

fosforilação transitória da tirosina/treonina perto da cadeia C-terminal desse 

receptor, o que desencadeia o recrutamento e ativação da Janus Kinase 2 

(JAK2) e da signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5).(83) A 

cascata de sinalização RBP/retinol/STRA6/JAK2/STA5 induz a expressão 

dos genes supressor of cytokine signalins 3 (SOCS3), que é um potente 

inibidor do receptor de insulina periférico, e do peroxisome profilator-

activated receptor gamma (PPARγ), que promove a lipogênese.(83)  Esses 

achados justificam o rápido desenvolvimento de resistência insulínica em 

camundongos após injeção de holo-RBP recombinante, enquanto que a 

deleção da STRA6 confere proteção à resistência insulínica em 

camundongos obesos hiper-alimentados ou após injeção de holo-RBP 
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recombinante.(28) Ainda mais intrigante é que a deleção da STRA6 

especificamente do tecido adiposo confere uma perda de peso e de massa 

adiposa, diminuição da leptina e dos níveis de insulina mesmo com dieta 

normal.(84) Apesar deste mecanismo ser independente da sinalização dos 

receptores nucleares RAR e RXR, outros componentes da homeostasia dos 

retinóides parecem ser importantes para ativação da via JAK2/STAT5 como, 

por exemplo, a translocação do retinol da holo-RBP para um receptor 

intracelular como a CRBP ou a LRAT ou a possível interferência da TTR, 

impedindo a ligação da holo-RBP com STRA6.(85,86) 

A terceira hipótese para explicar a resistência insulínica associada à 

RBP4, proposta por alguns grupos, é a resposta imunomediada às 

adipocinas. Há mais de uma década a inflamação crônica do tecido adiposo 

é reconhecida como passo crucial na patogênese de complicações ligadas à 

obesidade, especialmente na evolução para quadros de resistência 

insulínica e diabetes.(87,88) O tecido adiposo é constituído principalmente 

por adipócitos, porém outras células compõe sua estrutura e contribuem 

para seu crescimento e função, como os pré-adipócitos, linfócitos, 

macrófagos, fibroblastos e células vasculares. A obesidade, além de poder 

levar a mudanças na composição celular do tecido adiposo, pode ainda levar 

a modulação fenotípica de cada uma dessas células de forma dinâmica, 

afetando profundamente a função metabólica sistêmica.(89) 

Conforme a obesidade se desenvolve, ocorre hipertrofia dos 

adipócitos, com o aumento dos estoques de triglicérides. Quando esse 

processo ocorre de forma auto-limitada, o tecido persiste ainda com 
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funcionamento metabólico habitual e baixa ativação imunológica. Se, por 

outro lado, o processo se perpetuar, ocorre uma hipertrofia gradativa dos 

adipócitos, que pode levar a uma hipóxia tecidual por rarefação relativa da 

vascularização e consequente morte celular destes adipócitos.(90) Os 

adipócitos liberam adipocinas e quimiocinas que levam à amplificação do 

recrutamento de macrófagos e linfócitos T-helper (Th).  Histologicamente, 

esse processo forma imagens conhecidas como crown-like structures, que 

representam o acúmulo de macrófagos ao redor do adipócito morto no tecido 

adiposo inflamado.(91-92) 

Conceitualmente, as adipocinas são moléculas sintentizadas no tecido 

adiposo, com funções autócrinas, parácrinas e endócrinas. Estados de 

desregulação secretório podem ocorrer tanto em situações de acúmulo 

excessivo de tecido adiposo (obesidade), como em depleção do tecido 

adiposo (lipoatrofia). As adipocinas podem ser divididas em antiinflamatórias 

representada principalmente pela adiponectina, e as pró-inflamatórias 

representadas pela leptina, resistina, lipocalina-2, RBP4, visfatina (ou 

NAMPT), entre outras.(90) 

  No tecido adiposo de não-obesos predominam os macrófagos do 

tipo M2 (via alternativa) e linfócitos CD4+ e Th2, que têm características anti-

inflamatórias e de reparo tecidual.(93-94) O Th2 atua através da liberação 

IL4, IL10 e IL13. Essas citocinas têm função de conter a expansão das 

células inflamatórias. Recentemente, foi demonstrado que os linfócitos CD4+ 

têm papel fundamental na regulação do peso corporal, hipertrofia dos 

adipócitos e controle da homeostasia de carboidratos, impedindo a 
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progressão para diabetes e resistência insulínica em camundongos 

obesos.(95)  Por outro lado, no tecido adiposo de obesos são predominantes 

os macrófagos do tipo M1 (via clássica), linfócitos CD8+ e linfócitos Th1, que 

têm características pró-inflamatórias.(93-94)  

 A ativação da imunidade adaptativa parece preceder a ativação da 

imunidade inata na cascata inflamatória da obesidade.(96) Os linfócitos 

CD8+ são responsáveis pela diferenciação, ativação e migração dos 

macrófagos.(96) Os linfócitos Th1, através da liberação de IFNγ, também 

contribuem para a migração e polarização de macrófagos para M1.(97) Por 

sua vez, os macrófagos M1 produzem citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL6 e 

IL12) e expressam óxido nítrico sintetase (NOS), espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e intermediários de nitrogênios que causam dano 

tecidual.(97-99) Durante a progressão da obesidade, as concentrações 

relativamente constantes de CD4+ e Th2, são insuficientes em conter a 

expansão de linfócito Th1, propiciando a progressão para resistência 

insulínica.(95)   

Interessantemente, foi demonstrado que a RBP4 promove a 

polarização de células CD4+ para Th1 e induz a expressão de citocinas 

inflamatórias em macrófagos de ratos e humanos, através da ligação com o 

Toll-like receptor 4 (TLR4), inibindo a sinalização da insulina através da 

ativação da via JNK.(100-101) Ou seja, esse mecanismo de indução a 

resistência insulínica é independente da ligação com STRA6, e 

independente também da relação da RBP com a hemostasia dos retinóides, 
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já que tanto a holo como a apo-RBP podem ligar-se ao TLR4 e induzir esse 

efeito.(100) 

A RBP4 é preferencialmente expressa no tecido adiposo visceral 

quando comparada ao tecido adiposo subcutâneo e níveis elevados de 

RBP4 estão relacionados à maior circunferência abdominal e maior relação 

cintura–quadril.(102-103) Medidas como perda de peso secundária à dieta, 

exercício físico ou cirurgia bariátrica, diminuem os níveis séricos de RBP4, e 

a queda desses níveis está relacionada à melhora da sensibilidade à insulina 

e à perda de tecido adiposo visceral, mas não à perda de massa adiposa 

corporal total.(80,104,105) Outros grupos, no entanto, não obtiveram os 

mesmos resultados e não foi possível achar associação entre a RBP4 sérica 

e a distribuição do tecido adiposo, à expressão de RNAm-RBP4 no tecido 

adiposo ou mesmo aos índices de resistência insulínica, intolerância à 

glicose e DM2.(106-108)  

Algumas possíveis explicações para a incongruência de dados podem 

estar baseadas na influência de diferentes metodologias usadas nas 

medições da RBP4. O uso do western blotting quantitativo parece ser 

superior às demais técnicas empregadas, como o ELISA.(80) O modo de 

coleta e armazenamento da amostra para RBP4 também pode alterar a 

imunorreatividade da RBP4 devido à interação com anticoagulantes 

(heparina, EDTA, citrato). Existe ainda especulações sobre possível 

interferência dos níveis séricos de RBP4 por ação da TTR.(109,110) 

Camundongos obesos por alteração genética (deficiência de leptina) 

mostraram níveis mais elevados de TTR quando comparados ao controle e 
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aos camundongos obesos hiperalimentados, com consequente diminuição 

da fração de excreção e maiores níveis séricos de RBP4. (110) 

 Finalmente, e de nosso maior interesse, a sobreposição de disfunção 

renal, comumente presente nesses pacientes diabéticos e com síndrome 

metabólica, também pode funcionar como variável de confusão por elevar a 

RBP4 sérica.(111-117) 

 

1.4 Função renal e RBP sérica 

 

No passado, já havia sido demonstrado a correlação positiva entre os 

níveis séricos de RBP e de creatinina sérica.(111-112) No entanto, por 

algum tempo, tal associação ficou esquecida. Mais recentemente, após o 

surgimento do conceito de RBP4 como adipocina, alguns estudos voltaram a 

avaliar a interferência da função renal na dosagem de RBP sérica.(113-117)  

Henze e cols. estratificaram duas coortes de diabéticos e não 

diabéticos, de acordo com a depuração de creatinina, demonstrando não 

haver diferença nos níveis séricos de RBP4 entre os grupos diabético e não-

diabético nas diferentes faixas de depuração de creatinina. Entretanto, em 

ambos os grupos, houve aumento dos níveis de RBP4 associado à 

diminuição da depuração de creatinina. Neste estudo, não foi observado 

correlação da RBP4 com os parâmetros de IMC, glicemia de jejum, 

hemoglobina glicada, colesterol total, HDL e LDL.(116) 

Alguns estudos pequenos e limitados avaliaram pacientes em terapia 

renal substitutiva. RBP4 e PCR mostraram-se mais elevados em pacientes 
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(não obesos e não diabéticos) em hemodiálise, e também em pacientes 

renais crônicos em tratamento conservador, em relação ao grupo controle 

(saudáveis), com a normalização destes valores após transplante renal.(115) 

O grupo de Ziegelmeier e cols. também descreveu nível de RBP4 quatro 

vezes mais elevado em pacientes (diabéticos e não diabéticos) em 

hemodiálise do que no grupo controle com taxa de depuração de creatinina 

inferior a 50 ml/min/1,73m2.(117) 

Não fica claro, no entanto, com os dados disponíveis, se a relação da 

RBP4 sérica com função renal ocorre em função do acúmulo de RBP4 pela 

queda de filtração, ou em função da associação real entre duas condições 

de risco cardiovascular. Fica evidente, entretanto, que a função renal é um 

fator confundidor para elevação de RBP4 e que falta ainda determinar se há 

relação entre resistência insulínica e RBP4 mesmo nessa população. 

A resistência insulínica é comumente presente na população de DRC 

e está diretamente relacionada com o aumento da morbi mortalidade nesses 

pacientes, por contribuir com a desnutrição proteico-energética (sarcopenia), 

aterosclerose e mortes por causas cardiovasculares.(118-122) 

 Os mecanismos que levam à resistência insulínica na uremia crônica 

são complexos e multifatoriais, e independem da presença da obesidade. 

Em obesos com DRC, como na população geral, a inflamação do tecido 

adiposo parece ter papel central no desenvolvimento de resistência 

insulínica. No entanto, em não obesos com DRC, o papel do tecido adiposo 

não está tão bem estabelecido, sendo que outros mecanismos como a 

possível participação do paratormônio, a acidose crônica, a inflamação 
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sistêmica e o estresse oxidativo parecem contribuir para esse 

processo.(123-126) Alguns autores sugerem que o estresse oxidativo 

provoque uma modulação negativa da expressão de adiponectina (adipocina 

anti-inflamatória) no tecido adiposo em pacientes com DRC independente da 

obesidade.(127)  Mas não foi possível achar aumento da expressão de 

RNAm de RBP4 em tecido adiposo de pacientes com DRC não obesos.(115)  

Interessantemente, foi ainda demonstrado que parâmetros de 

síndrome metabólica estão diretamente associados à progressão de DRC. 

Em estudo recente com 146 pacientes submetidos à nefrectomia eletiva, 

aqueles com critérios diagnósticos para síndrome metabólica, 

histologicamente, apresentaram maior prevalência de atrofia tubular, fibrose 

intersticial, esclerose arterial e glomeruloesclerose segmentar que os 

controles.(128) 

Portanto, o interesse em se avaliar a performance da RBP como 

marcador de resistência insulínica em DRC, justifica-se pelo seu potencial 

papel de demonstrar tanto risco cardiovascular como de progressão de 

DRC.  

 

1.5 RBP e risco cardiovascular 

 

O número de trabalhos que associam a RBP4 a fatores de risco e a 

eventos cardiovasculares é crescente, mas com resultados ainda 

conflitantes. Alguns estudos transversais demonstraram que níveis elevados 

de RBP4 estão relacionados acidente vascular cerebral prévio, à espessura 
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íntima-média de artérias carótidas e calcificação arterial coronariana.(129-

132) 

Estudos prospectivos também avaliaram o papel da RBP4 com 

doença aterosclerótica.(133,134) Na coorte EPIC–Norfolk, incluindo 25.336 

participantes da população geral, ocorreram 1.036 casos incidentes de 

doença coronariana (fatal ou não fatal), que foram comparados a 1.889 

pacientes controles (livres do evento no período de seguimento) pareados 

por sexo, idade e tempo de seguimento. Os níveis de RBP4 mostraram-se 

significativamente mais elevados nos casos do que no grupo controle. 

Entretanto, após ajuste para variáveis clássicas de risco cardiovascular, a 

RBP4 deixou de ser fator independente de risco de evento.(133) No 

entanto, outro estudo caso-controle com a coorte da Nurse’s Health Study, 

que comparou 468 mulheres que desenvolveram doença coronariana contra 

472 livres do evento, a RBP4 se mostrou como fator de risco para 

desenvolver doença coronariana, mesmo após ajuste, nos primeiros 8 anos 

de seguimento.(134) O grupo de Pala e cols. por sua vez, mostrou que a 

RBP4 está associada à acidente vascular cerebral, mas não à doença 

coronariana.(135) Nenhum destes estudos contemplou a interferência da 

função renal nos resultados. 

Em estudo transversal, Cabré e cols. avaliaram 165 pacientes 

diabéticos com disfunção renal, demonstrando que níveis mais elevados de 

RBP4 estavam associados à creatinina sérica e à presença de eventos 

ateroscleróticos prévios.(136) No entanto, Chu e cols demonstrou 
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associação da RBP4 com DRC, mas não com EMIC em população de 

diabéticos tipo 2.(137) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Avaliar a associação entre RBP (urinária e sérica) e função renal e 

fatores de risco cardiovasculares em pacientes com DRC. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

2.2.1 Avaliar associação entre a RBP (urinária e sérica) e as diversas 

classes da NKF de DRC.  

 

2.2.2 Avaliar a associação entre RBP urinária e sérica e fatores 

clássicos de risco cardiovascular (DM, HAS, dislipidemia, tabagismo, 

obesidade, resistência à insulina, etc) e relacionados à DRC (albuminúria, 

acidose metabólica, hiperparatireoidismo, anemia, dtc). 

 

2.2.3 Avaliar a associação entre RBP (urinária e sérica) e 

metabolismo de carboidratos (glicemia de jejum, Hb-glicada, HOMA e curva 

glicêmica após sobrecarga de glicose-120min) em pacientes diabéticos e 

não-diabéticos com DRC. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado a partir dos dados iniciais da coorte 

“PROGREDIR: Doença Renal Crônica-determinantes de progressão e 

de risco cardiovascular. Estudo de coorte em população brasileira”. 

Esta coorte contempla pacientes já portadores de DRC (coorte secundária), 

residentes na cidade de São Paulo, oriundos do Hospital das Clínicas. 

Inicialmente, junto aos serviços de tecnologia da informação do 

Hospital das Clínicas e do Incor foram geradas listas com dados de contatos 

de potenciais candidatos ao estudo de coorte. Os critérios de inclusão 

foram: pacientes ambulatoriais, acima de 30 anos de idade, com duas 

dosagens de creatinina entre janeiro de 2009 a setembro de 2013 maior ou 

igual a 1,6 mg/dL para homens e maior ou igual a 1,4 mg/dL para mulheres 

(com intervalo mínimo de 3 meses). A partir dessas listas geradas foram 

excluídos sistematicamente pacientes oriundos de ambulatórios de 

especialidades oncológicas, especialidades cirúrgicas, psiquiatria, 

reumatologia, infectologia e ambulatórios de glomerulopatias da nefrologia.  

O paciente candidato ao estudo era então abordado através de 

contato telefônico, no qual nossos entrevistadores faziam uma explicação 

sobre o projeto e checavam a existência de critérios de exclusão. Os 

critérios de exclusão na entrevista telefônica foram: internação nos últimos 6 

meses, infarto agudo do miocárdio nos últimos 6 meses, intervenção 

hospitalar programada para os próximos 6 meses, estar em diálise, doenças 



Casuística e Métodos  31 

 
 

   

reumatológicas, glomerulonefrites agudas ou em atividade, tratamento atual 

com drogas imunossupressoras ou quimioterápicos, gestantes, pacientes 

portadores de doença mental, pacientes portadores de deficiência auditiva 

grave, participação atual em ensaio clínico, HIV positivo, hepatite B ou C. 

Aqueles pacientes elegíveis que se manifestavam favoráveis à participação 

no estudo eram orientados a comparecer em dia agendado, em jejum e já 

com coleta de urina de 24horas, ao Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo (HU). 

No dia da visita agendada, o participante era recebido por nossa 

equipe, procedendo-se novamente uma explicação sobre o estudo, seu 

caráter voluntário, confidencialidade, propósitos de pesquisa, riscos e a 

programação do dia. Procedia-se então à assinatura do termo de 

consentimento informado. A seguir, o participante era submetido à seguinte 

rotina: 

  Coleta de exames de sangue em jejum e de urina de amostra 

isolada; 

  Aplicação de sobrecarga oral de glicose (para realização de curva 

glicêmica- 120 min) para aqueles não-diabéticos; 

  Questionário de história médica pessoal e familiar; 

  Questionário nutricional realizado por nutricionista treinada para 

aplicação de questionário de freqüência alimentar;  

  Antropometria, incluindo peso, altura, medidas de pressão arterial, 

medidas de cintura e de quadril; 
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  Realização de eletrocardiograma, variabilidade de frequência 

cardíaca, ecodopplercardiograma, retinografia, medida de 

velocidade de onda de pulso (VOP), medida de índice de 

espessura de carótida, USG de fígado para avaliação de diâmetro 

ântero-posterior do lobo hepático direito, tomografia para 

determinação de escore de cálcio. 

Não foi fornecido nenhum tipo de ressarcimento pela aceitação de 

participação no estudo, caracterizando-se sempre desde o início seu caráter 

voluntário. No entanto, durante o período de realização de exames, o 

participante recebia duas refeições, lanche e almoço, assim como auxílio 

transporte. 

O estudo utilizou amplamente a infra-estrutura física e humana do 

Centro de estudo ELSA-Brasil, que tem sede no Centro de Pesquisa Clínica 

do Hospital Universitário (HU). 

 

3.1 Biorrepositório e dosagens laboratoriais  

 

O soro coletado foi separado em amostras para realização de exames 

laboratoriais já previstos para análise inicial e alíquotas que foram estocados 

em tanque de nitrogênio no CPC-HU. A bioteca armazenada incluiu 16 

alíquotas de soro, 4 alíquotas de soro pós sobrecarga de glicose, 3 de 

plasma, 3 de plasma citratado, 4 de urina de amostra isolada e 5 de urina de 

24h. Além disso, foi feita a extração de DNA genômico, armazenado no 

Laboratório de Genética Cardiovascular do Incor. 
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Os exames realizados já na linha de base foram: uréia, creatinina, 

hemograma, sódio, potássio, cálcio total, fósforo, gasometria venosa, ferro, 

ferritina, proteína total e frações, colesterol total e frações, triglicérides, 

proteína C reativa ultra-sensível, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, 

curva glicêmica após 120 minutos, todos em soro; albuminúria, creatinina, 

RBP em urina de amostra isolada; e proteinúria, uréia, creatinina, sódio, 

potássio, fósforo, cálcio em urina de 24h.  

Para avaliação da função renal foram ainda calculadas as taxas de 

depuração de creatinina, MDRD e Cockroft-Gault, e para avaliação de 

resistência insulínica foram calculados o HOMA-IR (resistência periférica) e 

HOMA beta (resistência pancreática). 

Todas as dosagens foram feitas no Laboratório Clínico do Hospital 

Universitário, seguindo métodos padronizados. A RBP urinária foi dosada no 

Laboratório Clínico do Hospital do Rim e da Hipertensão – Unifesp usando o 

método imunoenzimático com anticorpo monoclonal e expressa em mg/g de 

creatinina (intervalo de referência: 0,10-2,7mg/g creatinina).(138) A RBP 

sérica, por sua vez, foi medida também no Hospital do Rim e da Hipertensão 

– Unifesp, através de turbidimetria com anticorpo policlonal de coelho 

dirigido contra RBP humana (DAKO / Biogen; intervalo de referência 26-

60mg/L). 

 

3.2 Exames complementares 
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Para avaliação da esteatose hepática foi utilizado método a medida 

do diâmetro ântero-posterior do lobo direito do fígado. Pacientes com 

esteatose apresentam um aumento desse diâmetro. As imagens do fígado 

foram obtidas com equipamento padronizado (Toshiba SSA-770A Aplio, 

Japão) e transdutor de banda larga convexo (PVT-375BT) com frequência 

central de 3,5 MHz (2,5 MHz-5,5 MHz). O transdutor era posicionado no 

espaço intercostal, utilizando a vesícula biliar e a veia cava inferior como 

reparos anatômicos para ajuste e controle do ganho na obtenção da imagem 

do parênquima hepático, permitindo ajuste da técnica para o biótipo do 

participante. A análise da ecogenicidade do parênquima hepático é feita pela 

atenuação do feixe acústico, que aumenta em presença de esteatose. A 

visualização do diafragma foi o parâmetro utilizado para a avaliação 

semiquantitativa da atenuação do feixe acústico com três graus 

considerados nessa análise: diafragma bem visualizado (normal), 

parcialmente visualizado e não visualizado. A medida foi realizada traçando-

se uma linha reta perpendicular ao plano da pele no eixo ântero-posterior do 

lobo hepático direito, unindo a superfície hepática anterior e o ângulo 

hepato-diafragmático posterior. 

O ecodopplercardiograma foi realizado em todos os pacientes pelo 

mesmo ecocardiografista. As imagens foram obtidas com transdutor setorial 

de 2.5 MHZ em aparelho (Aplio XG, Toshiba). A leitura considerou análises 

quantitativas e qualitativas, incluindo tamanho do ventrículo esquerdo (VE), 

do átrio esquerdo AE, espessura da parede posterior e septo, funções 
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sistólica e diastólica do VE, disfunção segmentar, lesões valvulares e 

aspecto do pericárdio. 

A VOP carotídeo-femoral foi medida com aparelho automático 

validado (Complior, Artech Medicale, França) com o participante deitado em 

sala com temperatura controlada (20oC- 24oC). Antes da medida da VOP, a 

PA era aferida na posição deitada com aparelho oscilométrico (Omron HRM 

705 CP) no braço direito. A medida da distância da fúrcula do esterno até o 

pulso femoral direito foi realizada com fita métrica. Não se levou em 

consideração a curvatura abdominal na medida da distância. Os sensores de 

pulso eram posicionados nas artérias carótida e femoral direitas, permitindo 

a visualização das ondas de pulso em tela de computador. Um software 

identificava as ondas de pulso com boa qualidade de registro. A VOP foi 

calculada dividindo-se a distância da fúrcula até o pulso femoral pela 

defasagem temporal entre os pulsos carotídeo e femoral. A VOP de cada 

participante foi calculada pela média aritmética obtida em dez ciclos 

cardíacos consecutivos em ritmo cardíaco regular. 

A espessura médio-intimal das carótidas (EMIC) foi medida em todos 

os participantes de forma padronizada em equipamento (Aplio XGTM, 

Toshiba) com transdutor linear de 7,5 MHz. A bifurcação das carótidas foi 

analisada na extensão de 3 cm para pesquisa de placas, além da coleta da 

imagem das carótidas comuns ao longo de 1 cm, iniciando-se 1 cm abaixo 

da bifurcação. A leitura do exame foi centralizada e automatizada, 

utilizando-se o software MIATM com imagens de três ciclos cardíacos, 
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sendo o valor da EMIC calculado pela média das carótidas direita e 

esquerda. 

A tomografia torácica para avaliação da calcificação arterial 

coronariana (CAC) foi realizada com um escâner de 64 detectores (Phillips 

Brilliance, Philips Healthcare, Andover, EUA), utilizando principalmente a 

aquisição prospectiva, com 120 kV e mA ajustados para o biótipo. A CAC foi 

calculada utilizando software específico e os resultados foram apresentados 

como o escore de Agatston.  

 

3.3 Tamanho amostral e análises estatísticas 

 

O tamanho de amostra foi calculado em função do objetivo principal 

da coorte que é a avaliação de desfechos clínicos renais e cardiovasculares 

prospectivamente e não propriamente em função das análises transversais 

da linha de base do estudo. A partir de dados de literatura, considerando-se 

que a taxa anual de progressão em nefropatia diabética é de 

aproximadamente 2% ao ano e que a taxa de eventos cardiovasculares 

associada a pacientes com nefropatia diabética é de 2- 3,5% ao ano, e que 

estas taxas podem ser menores em pacientes portadores de nefropatia não-

diabética, calculamos que para uma coorte inicial de 500 pacientes, 

teríamos aproximadamente 5-10 pacientes apresentando desfechos renais 

e 5-10 pacientes com eventos cardiovasculares a cada ano.(139)  Com esta 

taxa de eventos, poderíamos fazer as primeiras análises comparativas com 

poder estatístico após um período de 5-10 anos de seguimento da coorte.  
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Para as análises descritivas as varíaveis contínuas paramétricas 

foram apresentadas como média e desvio padrão e as não-paramétricas 

como mediana e intervalo interquartil. Nas análises de tercis de RBP 

urinária e sérica, para avaliação das diferenças entre os grupos, foi 

calculado os p valores utilizando os testes: Qui-quadrado para as variáveis 

categóricas; ANOVA para variáveis contínuas e Kruskal-Wallis para as 

assimétricas. Foram também calculados os coeficientes e os p valores das 

correlações de Spearman para as diversas variáveis. 

Os modelos de regressão linear uni e multivariados foram construídos 

utilizando o log de RBP urinária e sérica como variáveis dependentes.  Para 

avaliação da interferência da albuminúria no modelo de regressão 

multivariada sobre log de RBP urinária a amostra foi previamente 

estratificada em normoalbuminúricos, microalbuminúricos e 

macroalbuminúricos. 

Devido à distribuição assimétrica e unicaudal da váriavel calcificação 

aterial coronariana (CAC), optamos por analisá-la separadamente, fixando-a 

como varíavel resposta e utilizando o modelo linear generalizado gama com 

função de ligação (g). A seguir, depuramos o modelo usando o critério de 

informação de Akaike generalizado (stepwise), para avaliar quais variáveis 

explicaram o comportamento da váriavel  CAC  

Para todos os testes utilizamos o modelo bicaudal, estabelecendo o 

nível de significância em 5%. Utilizamos o software SPSS® for Windows 

versão 17.0 para a maioria das análises e o R®  for Windows para o modelo 

linear generalizado. 
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3.4 Recursos financeiros 

 

O estudo recebeu apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP (processo 2011/17341-0). Além 

disso, a formação da linha de base da coorte foi amplamente assegurada 

pela estrutura de equipamentos e de pessoal já existente no Centro do 

Pesquisa Clínica do HU / ELSA-Brasil. 

 

3.5 Comitês de ética 

 

Como o estudo foi realizado no CPC-HU, mas os pacientes foram 

captados do Hospital das Clínicas-FMUSP, registramos o HC como 

Instituição Co-Participante na CONEP e apresentamos o projeto aos dois 

comitês de Ética – CEP-HU e Cappesq, ambos aprovados. 

 

 



 

   

4 . Resultados
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas dos pacientes recrutados 

 

Ao longo de 2 anos de recrutamento, foram captados 454 

participantes para a coorte. As listas geradas pela PRODESP e pela 

Informática do Incor totalizaram 3585 e 2203 pacientes HC potencialmente 

candidatos ao estudo. Na abordagem telefônica inicial, entretanto, o número 

de perdas foi muito elevado e multifatorial.  Entre os diversos motivos, 

listamos a não possibilidade de contato em função de números de telefones 

incorretos (mudança de endereço, troca de celulares), óbitos, recusa em 

participar e presença de critérios de exclusão durante a entrevista telefônica. 

Mesmo entre aqueles que concordavam inicialmente em participar, 

observamos uma perda média de 30-40% no agendamento realizado. 

Assim, apesar do número aparentemente grande de pacientes HC/INCOR 

candidatos a participar da coorte, encerramos nossa fase de recrutamento 

com amostra um pouco inferior ao planejado (500 pacientes). 

 As Tabelas 1 e 2 mostram as características clínicas e laboratoriais 

destes pacientes ao ingresso no estudo. A maioria dos pacientes da coorte 

era do sexo masculino, de baixa escolaridade, cor branca (auto-referida) e 

com idade média avançada (67,5 anos). A amostra apresentou alta 

prevalência de hipertensos (90%), e quase metade era composta por 

diabéticos. A função renal média estimada pela fórmula MDRD foi de 

37,7ml/min/1.73 m². 
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Tabela 1. Características clínicas e parâmetros cardiovasculares dos 454 

pacientes da coorte PROGREDIR 

 

 

 

 

Idade (anos; média/dp) 67,5 11,9

Sexo masculino (n/%) 287 63,2%

Cor de pele (auto-referida: branca; n/%) 300 66,1%

2° grau completo ou mais (n/%) 142 31,3%

HAS (n/%) 409 90,1%

DM (n/%) 208 45,8%

Hipercolesterolemia (n/%) 282 62,1%

IAM (n/%) 147 32,4%

AVC (n/%) 73 16,1%

Doença renal conhecida (n/%) 381 83,9%

Nefrologista (n/%) 249 54,8%

Tabagismo (n/%) 270 59,5%

PAS (mmHg; média/dp) 140 24,1

PAD (mmHg; média/dp) 76,2 12,9

FC (BPM; mediana/IQ) 64 58 - 72,3

IMC (média/dp) 29,4 5,4

RCQ (média/dp) 0,97 0,10

Diâmetro lobo hepático (mm; média/dp) 104,8 12,9

VOP (m/s; média/dp) 12,8 3,0

ECO Ao (mm; média/dp) 34,4 4,2

ECO AE (mm; média/dp) 41,4 5,4

ECO Vd (mm; mediana/IQ) 24 21 - 26

ECO Siv (mm; mediana/IQ) 12 11 - 13,5

ECO Ddve (mm; mediana/IQ) 50 46 - 54

ECO Ppve (mm; mediana/IQ) 11 10 - 12,0

ECO Dsve (mm; mediana/IQ) 31 28 - 37

ECO Fe (mediana/IQ) 0,7 0,6 - 0,7

MassaVE index (g/m²; média/dp) 130,6 37,4

EMIC (mm; média/dp) 0,75 0,20

Escore de Agatston (pontos; mediana/ IQ) 165 8 - 785

Agaston>0 (n/%) 295 79,3%

Agaston >100 (n/%) 205 55,1%

Todos

n=454
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Tabela 2. Características laboratoriais dos 454 pacientes da coorte 

PROGREDIR 

 

 

 

 

Sódio (mEq/L; mediana/IQ) 142 140 - 144

Potássio (mEq/L; média/dp) 4,6 0,5

Uréia (mg/dL; mediana/IQ) 69 54 - 89

Creatinina (mg/dL; mediana/IQ) 1,7 1,4 - 2,1

Albuminúria (mg/g; mediana/IQ) 80 15 - 640

Proteinúria 24h (g/dL/1.73 m²; mediana/IQ) 0,17 0,08 - 0,61

RBP uninária/creatinina (mg/g; mediana/IQ) 0,29 0,08 - 1,47

Cl.cr-CG (mL/min/1.73 m²; média/dp) 41,9 15,9

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²; média/dp) 37,7 13,6

Fósforo (mg/dL; média/dp) 3,6 0,6

Cálcio total (mg/dL; média/dp) 9,6 0,6

Fosfatase alcalina (mg/dL; mediana/IQ) 74,5 57 - 97

Paratormônio (pg/mL; mediana/IQ) 93 64 - 143

Fração de excreção de fósforo- urina de 24h (%; média/dp) 27 14,1

RBP sérica (mg/L; mediana/IQ) 66,1 55,2 -79,8

Glicemia (mg/dL; mediana/IQ) 104 95 -126

Hemoglobina glicada (%; mediana/IQ) 6,2 5,8 - 7,2

Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL; média/dp)* 155 51,8

HOMA-IR (mediana/IQ)* 3,4 2,3 - 5,8

HOMA-Beta (média/dp)* 163,6 98,7

Insulinemia (μUI/mL; mediana/IQ) 16,1 10,4 - 25,4

Colesterol total (mg/dL; média/dp) 168,6 39,9

LDL-Colesterol (mg/dL; média/dp) 91,4 32,2

HDL- Colesterol (mg/dL; média/dp) 46 14,3

Triglicérides (mg/dL; mediana/IQ) 142 99 -192

pH (média/dp) 7,4 0,04

Bicarbonato (mmol/L; média/dp) 25,6 2,9

Hemoglobina (g/dL; média/dp) 13,1 1,9

Ferro (mcg/dL; média/dp) 77,1 28,3

Ferritina (ng/mL; mediana/IQ) 104 52- 197

PCR (mg/L; mediana/IQ) 2,8 1 - 6,5

Albumina (g/dL; média/dp) 4,3 0,3

* calculado apenas para não-diabéticos

Todos

n=454
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Como esperado, no estudo predominaram pacientes classes de DRC-

NKF III e IV (64,8% e 26,2% respectivamente).( tabela 3) 

 

Tabela 3. Prevalência das classes de DRC-NKF na população 454 pacientes 

 

 

4.2 RBP urinária 

 

A Figura 3 mostra a distribuição da variável RBP urinária, que 

apresentou comportamento assimétrico na população estudada.   

 

 

 

 

 

 

 

DRC- NKF n %

II 26 5,7%

III 294 64,8%

IV 119 26,2%

V 11 2,4%

II e III 320 70,5%

IV e V 130 28,6%

Todos
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Figura 3.  Histograma de RBP urinária 

 

 

Para avaliar a relação entre a dosagem de RBP urinária e as diversas 

variáveis clínico-laboratoriais, estratificamos a amostra de acordo com os 

tercis de RBP urinária/creatinina urinária (RBPu) (tabelas 4 e 5). Nota-se que 

a RBPu associa-se a sexo feminino, diabetes, dislipidemia, PAS, e 

inversamente à relação cintura quadril (RCQ) e história prévia de IAM. 
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Tabela 4. Características clínicas e parâmetros cardiovasculares dos 454 

pacientes da coorte PROGREDIR de acordo com os tercis de RBP urinária 

 

p

Idade (anos; média/dp) 67,5 12 67,8 11,3 66,5 12,4 0,64

Sexo masculino (n/%) 108 75% 83 57,6% 84 58,3% 0,002

Cor de pele (auto-referida: branca; n/%) 90 62,5% 97 67,8% 98 69,5% 0,42

2° grau completo ou mais (n/%) 40 27,8% 47 32,6% 48 33,6% 0,52

HAS (n/%) 131 91% 125 87,4% 135 93,8% 0,18

DM (n/%) 53 36,8% 72 50,3% 76 53,1% 0,04

Dislipidemia (n/%) 80 55,9% 96 67,1% 97 68,3% 0,002

IAM (n/%) 47 32,9% 52 36,4% 44 30,8% 0,004

AVC (n/%) 27 19,1% 30 21,4% 15 10,8% 0,09

Doença renal conhecida (n/%) 114 79,2% 116 81,1% 133 93% 0,004

Nefrologista (n/%) 64 45,1% 69 48,9% 103 72,5% <0,0001

Tabagismo (n/%) 93 64,6% 81 56,6% 86 59,7% 0,38

PAS (mmHg; média/dp) 133,1 20,3 140,3 25,1 146,3 24,3 <0,0001

PAD (mmHg; média/dp) 74,2 12,3 76,5 13,6 77,5 12,2 0,08

FC (BPM; mediana/IQ) 63,3 57,7 - 73,7 63,7 57,7 - 71,2 64,7 58,5 - 72 0,58

IMC (média/dp) 30,3 6,5 29,1 4,6 29 5,1 0,11

RCQ (média/dp) 1,00 0,13 0,97 0,08 0,97 0,09 0,014

Diâmetro lobo hepático (mm; média/dp) 105,7 14,8 104,5 12,6 104,2 11,4 0,58

VOP (m/s; média/dp) 12,1 3,1 12,5 2,8 13,6 2,8 <0,0001

ECO Ao (mm; média/dp) 34,4 4,1 34,2 3,9 34,7 4,6 0,69

ECO AE (mm; média/dp) 42,5 5,6 41,7 6,2 40,2 4,1 0,001

ECO Vd (mm; mediana/IQ) 24 21 - 26 24 21 - 26 23 20 - 25 0,16

ECO Siv (mm; mediana/IQ) 12 10,0 - 14,0 12 11 - 13,0 12 11 - 14,0 0,17

ECO Ddve (mm; mediana/IQ) 52 47 - 56 50 46 - 54 48 45 - 52,5 0,003

ECO Ppve (mm; mediana/IQ) 11 10 - 12,0 11 10 - 12,0 12 10 - 12,0 0,32

ECO Dsve (mm; mediana/IQ) 32 29 - 40 30 28 - 36 30 27 - 34 0,001

ECO Fe (mediana/IQ) 0,62 0,53 - 0,69 0,67 0,58 - 0,70 0,67 0,6 - 0,70 <0,0001

Massa VE index (g/m²; média/dp) 130,8 36,2 133,2 41,7 127,5 32,9 0,44

EMIC (mm; média/dp) 0,77 0,24 0,73 0,19 0,73 0,18 0,13

Escore de Agatston (pontos; mediana/ IQ) 134,0 8 - 635 174,0 2 - 1002 166 2,5 - 786 0,76

Agaston>0 (n/%) 93 79,5% 88 77,2% 98 79% 0,90

Agaston>100 (n/%) 63 53,8% 62 54,4% 69 55,6% 0,96

Kruskal-Wallis para variáveis contínuas não-paramétricas, ANOVA para contínuas paramétricas e qui-quadrado para categóricas

Tercil 1-RBPu Tercil 2-RBPu Tercil 3-RBPu

n=144 n=144 n=144
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Tabela 5. Características laboratoriais dos 454 pacientes da coorte 

PROGREDIR de acordo com os tercis de RBP urinária 

 

 

p

Sódio (mEq/L; mediana/IQ) 142 141- 144 142 140 - 144 143 141 - 145 0,03

Potássio (mEq/L; média/dp) 4,6 0,5 4,5 0,5 4,7 0,5 0,001

Uréia (mg/dL; mediana/IQ) 63 50 - 89 64 51 - 79 80 63,5 - 97 <0,0001

Creatinina (mg/dL; mediana/IQ) 1,6 1,3 - 1,9 1,5 1,3 - 1,8 2,1 1,7 - 2,6 <0,0001

Albuminúria (mg/g; mediana/IQ) 17 11 - 119 61 21 - 310 654 94 - 1759 <0,0001

Proteinúria 24h (g/dL/1.73 m²; mediana/IQ) 0,08 0,06 - 0,17 0,14 0,09 - 0,33 0,71 0,24 - 1,80 <0,0001

RBP uninária/creatinina (mg/g; mediana/IQ) 0,05 0,03 - 0,08 0,29 0,18 - 0,42 3,09 1,47 - 10,69 <0,0001

Cl.cr-CG (mL/min/1.73 m²; média/dp) 46,2 17,9 45,9 15 33,7 11,6 <0,0001

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²; média/dp) 41,7 14,3 42,1 12,5 29,3 10,1 <0,0001

Fósforo (mg/dL; média/dp) 3,6 0,7 3,6 0,6 3,8 0,6 <0,0001

Cálcio total (mg/dL; média/dp) 9,5 0,6 9,6 0,5 9,5 0,6 0,16

Fosfatase alcalina (mg/dL; mediana/IQ) 72 55,5 - 92,5 76 55,0 - 93 78 61,5 - 104 0,04

Paratormônio (pg/mL; mediana/IQ) 88 55,0 - 136,0 88 63,5 - 126 114 77,0 - 184 0,001

Fração de excreção de fósforo- urina de 24h (%; média/dp) 25,7 13,1 23,3 16,3 31,9 11,8 <0,0001

RBP sérica (mg/L; mediana/IQ) 63,3 51,1 - 77,6 60,5 53,9 - 78,3 75 62,1 - 85,7 <0,0001

Glicemia (mg/dL; mediana/IQ) 102 95 - 120,5 108,5 94,5 - 129,5 107,5 92,5 - 136 0,69

Hemoglobina glicada (%; mediana/IQ) 6,1 5,7 - 6,7 6,3 5,8 - 7,5 6,4 5,9 - 7,7 0,003

Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL; média/dp)* 163 52,7 145,1 48,1 155,1 54,5 0,13

HOMA-IR (mediana/IQ)* 4,2 2,4 - 6,5 2,9 2,2 - 5,0 2,8 2,2 - 5,3 0,02

HOMA-Beta (média/dp)* 184 111,4 149 86,3 153,5 97 0,05

Insulinemia (μUI/mL; mediana/IQ) 17,1 10,9 - 26,6 16,4 11,4 - 25,5 14,5 9,8 - 24,6 0,30

Colesterol total (mg/dL; média/dp) 161,9 35,3 169,8 42,6 173,6 41,7 0,04

LDL-Colesterol (mg/dL; média/dp) 89 28,4 90,3 35,4 93,9 33,1 0,42

HDL-Colesterol (mg/dL; média/dp) 42,9 10,8 47,2 17,6 47,7 13,7 0,007

Triglicérides (mg/dL; mediana/IQ) 143 101,5 - 188 141 99,5 - 204 141 94,0 - 196,5 0,89

pH (média/dp) 7,36 0,04 7,36 0,04 7,34 0,04 <0,0001

Bicarbonato (mmol/L; média/dp) 25,9 3,0 26,1 2,7 24,6 2,9 <0,0001

Hemoglobina (g/dL; média/dp) 13,5 2,0 13,2 1,7 12,7 1,9 0,003

Ferro (mcg/dL; média/dp) 81,8 30 77,4 27,6 72,1 25,4 0,01

Ferritina (ng/mL; mediana/IQ) 115,7 67,3 - 203,3 96,7 46,4 - 191,8 99 51,5 - 208,3 0,11

PCR (mg/L; mediana/IQ) 2,7 1,1 - 6,5 2,8 1,1 - 5,9 2,5 0,7 - 7,2 0,70

Albumina (g/dL; média/dp) 4,3 0,3 4,4 0,3 4,2 0,3 0,001

Kruskal-Wallis para variáveis contínuas não-paramétricas, ANOVA para contínuas paramétricas e qui-quadrado para categóricas

* calculado apenas para não-diabéticos

Tercil 1-RBPu Tercil 2-RBPu Tercil 3-RBPu

n=144 n=144 n=144
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Houve ainda relação inversa da RBPu com as medidas de função 

renal e associação positiva com proteinúria. Outros paramêtros relacionados 

a DRC também associaram-se à RBP urinária: variavéis do metabolismo 

ósseo (fósforo, fosfatase alcalina e PTH), anemia (Hb e ferro), acidose (pH e 

bicarbonato) e albumina. Houve também associação da RBPu com a RPB 

sérica, Hb glicada, inversamente ao HOMA-IR e HOMA-beta, e 

positivamente ao colesterol total e HDL.  

Em relação às variáveis de avaliação cardiovascular, a velocidade de 

onda de pulso (VOP) mostrou boa relação com diferentes tercis de RBP 

urinária, porém não foi possível encontrar relação da RBP urinária com 

EMIC ou CAC. Interessantemente, as medidas ecocardiográficas do átrio 

esquerdo (ECO AE), do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (ECO-

Ddve), do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (ECO-Dsve) e da fração 

de ejeção (ECO-Fe), apresentaram relação com a RBP urinária, porém, no 

sentido inverso ao inicialmente esperado, ou seja, quanto maior a RBP 

urinária, menor a dilatação das câmaras e a fração de ejeção. 

Os achados anteriores foram essencialmente confirmados pelas 

análises de correlação de Spearman da RBPu com as diversas variáveis 

clínico-laboratoriais (Tabela 6), apenas diferindo nesse modelo a correlação 

da RBPu com PAD e ECO-VD. 

Em relação às classes de DRC-NKF, após estratificação pelos tercis 

de RBPu, percebe-se claramente, maior prevalência de classes mais 

avançadas de DRC no tercil mais elevado de RBPu (Tabela 7). 
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Tabela 6. Correlações de variáveis clínico-laboratoriais com RBP urinária 

 

 

 

 

 

 

 

 

R p R p

Idade -0,054 0,26 Cl.cr-CG -0,349 <0,0001

PAS 0,227 <0,0001 Cl.cr-MDRD -0,446 <0,0001

PAD 0,110 0,02 Fósforo 0,237 <0,0001

FC 0,029 0,54 Cálcio total -0,077 0,11

IMC -0,056 0,24 Fosfatase alcalina 0,137 0,004

RCQ -0,108 0,03 Paratormônio 0,184 0,0001

Diâm. Lobo Hepático -0,063 0,20 RBP sérica 0,230 <0,0001

VOP 0,237 <0,0001 Glicemia 0,043 0,37

ECO Ao -0,002 0,96 Hemoglobina glicada 0,177 0,0002

ECO AE -0,148 0,002 Glicemia 2h pós TTOG 75g -0,113 0,10

ECO Vd -0,105 0,03 HOMA-IR -0,171 0,009

ECOSiv 0,051 0,29 HOMA-Beta -0,134 0,04

ECO Ddve -0,153 0,002 Insulinemia -0,051 0,29

ECO Ppve 0,045 0,35 Colesterol total 0,105 0,03

ECO Dsve -0,176 0,0003 LDL-Colesterol 0,052 0,28

ECO Fe 0,184 0,0001 HDL-Colesterol 0,128 0,008

MassaVE Index -0,042 0,39 Triglicérides 0,012 0,80

EMIC -0,076 0,13 pH -0,142 0,003

Sódio 0,079 0,10 Bicarbonato -0,181 0,0002

Potássio 0,133 0,006 PCR -0,048 0,32

Uréia 0,245 <0,0001 Hemoglobina -0,214 <0,0001

Creatinina 0,367 <0,0001 Ferro -0,142 0,003

Albuminúria 0,516 <0,0001 Ferritina -0,052 0,28

Proteinúria 24h 0,557 <0,0001 Albumina -0,148 0,002

Spearman  (não paramétrico)
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Tabela 7. Classes de DRC-NKF de acordo com os tercis de RBP urinária 

 

 

Para as análises de regressão linear, a variável RBPu foi 

transformada em logaritmo, para garantir sua distribuição normal (gaussiana) 

para realização do modelo. Na regressão linear univariada, conforme 

observado nos modelos anteriores, a RBPu manteve relação com diabetes, 

sexo, PAS, RCQ, VOP, ECO-AE, ECO-Ddve, ECO-Dsve e Fe (Tabela 8). 

Entre as variáveis laboratoriais, também mantiveram relação com RBPu as 

variáveis de função renal, albuminúria, proteinúria, fósforo, fosfatase 

alcalina, PTH, colesterol total, HDL colesterol, Hb-glicada, HOMA-IR, pH, 

bicarbonato, hemoglobina, ferro e albumina (Tabela 8). Nesse modelo, a 

PAD, o ECO VD e a glicemia também se relacionaram com a RBPu (Tabelas 

8 e 9). 

 

 

DRC- NKF n % n % n % P

II 10 6,9% 15 10,4% 1 0,7% <0,0001

III 108 75% 109 75,7% 62 43,4%

IV 21 14,6% 20 13,9% 74 51,7%

V 5 3,5% 0 0% 6 4,2%

II e III 118 81,9% 124 86,1% 63 44,1% <0,0001

IV e V 26 18,1% 20 13,9% 80 55,9%

Tercil 1-RBPu Tercil 2-RBPu Tercil 3-RBPu
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Tabela 8. Regressão linear univariada de variáveis clínicas e parâmetros 

cardiovasculares sobre log de RBP urinária 

 

 

 

 

 

 

 

B Std. Error

Idade (anos) -0,004 0,004 -0,011 0,004 0,33

Sexo (masculino) -0,275 0,088 -0,447 -0,103 0,002

DM 0,303 0,084 0,138 0,469 <0,0001

HAS 0,101 0,147 -0,188 0,390 0,49

IAM -0,054 0,091 -0,233 0,124 0,55

AVC -0,188 0,113 -0,412 0,035 0,10

PAS (mmHg) 0,010 0,002 0,006 0,013 <0,0001

PAD (mmHg) 0,008 0,003 0,001 0,014 0,02

IMC -0,009 0,008 -0,024 0,006 0,25

RCQ -1,060 0,425 -1,895 -0,225 0,01

Diâm. lobo hepático (mm) -0,004 0,003 -0,010 0,003 0,26

VOP (m/s) 0,069 0,015 0,040 0,099 <0,0001

ECO Ao (mm) -0,002 0,010 -0,022 0,019 0,87

ECO AE (mm) -0,023 0,008 -0,039 -0,008 0,003

ECO VD (mm) -0,024 0,010 -0,043 -0,004 0,02

ECO Siv (mm) 0,014 0,022 -0,028 0,057 0,50

ECO Ddve (mm) -0,012 0,006 -0,023 -0,001 0,03

ECO Ppve (mm) 0,020 0,025 -0,029 0,069 0,42

ECO Dsve (mm) -0,011 0,004 -0,019 -0,002 0,02

ECO FE 1,055 0,313 0,439 1,671 0,001

Massa VE index (g/m²) -0,001 0,001 -0,003 0,001 0,51

EMIC (mm) -0,325 0,218 -0,754 0,103 0,14

IC-95% p
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Tabela 9. Regressão linear univariada de variáveis laboratoriais sobre log de 

RBP urinária 

 

            Como há grande covariância entre as variáveis estudadas, foram 

realizados diversos modelos de ajuste para compreender as interferências 

B Std. Error

Sódio (mEq/L) 0,017 0,010 -0,002 0,036 0,08

Potássio (mEq/L) 0,260 0,082 0,100 0,420 0,002

Uréia (mg/dL) 0,007 0,001 0,004 0,010 <0,0001

Creatinina (mg/dL) 0,385 0,053 0,281 0,489 <0,0001

Albuminúria (mg/g) 0,0003 0,00003 0,0002 0,0003 <0,0001

Proteinúria 24h (g/dL/1.73 m²) 0,324 0,033 0,260 0,388 <0,0001

Cl.cr-CG (ml/min/1.73 m²) -0,020 0,002 -0,024 -0,015 <0,0001

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,028 0,003 -0,034 -0,023 <0,0001

Fósforo (mg/dL) 0,333 0,065 0,205 0,461 <0,0001

Cálcio total (mg/dL) -0,133 0,076 -0,282 0,017 0,08

Fosfatase alcalina (mg/dL) 0,002 0,001 0,0003 0,003 0,02

Paratotormônio (pg/mL) 0,002 0,0004 0,001 0,002 0,0004

Colesterol total (mg/dL) 0,002 0,001 0,000 0,004 0,03

LDL-Colesterol (mg/dL) 0,002 0,001 -0,001 0,004 0,23

HDL-Colesterol (mg/dL) 0,007 0,003 0,002 0,013 0,01

Triglicérides (mg/dL) 0,0003 0,0005 -0,001 0,001 0,45

RBP sérica (mg/L) 0,005 0,002 0,002 0,008 0,001

Glicemia (mg/dL) 0,003 0,001 0,001 0,004 0,006

Hemoglobina glicada (%) 0,089 0,029 0,031 0,147 0,003

Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL) -0,002 0,001 -0,004 0,001 0,13

HOMA-IR -0,039 0,017 -0,072 -0,006 0,02

HOMA-Beta -0,001 0,001 -0,002 0,000 0,16

Insulinemia (μUI/mL) -0,001 0,001 -0,003 0,002 0,59

pH -4,656 1,079 -6,777 -2,535 <0,0001

Bicarbonato (mmol/L) -0,066 0,014 -0,094 -0,039 <0,0001

Hemoglobina (g/dL) -0,103 0,022 -0,146 -0,060 <0,0001

Ferro (mcg/dL) -0,005 0,002 -0,008 -0,002 0,001

Ferritina (ng/mL) -0,0001 0,0003 -0,001 0,0005 0,77

PCR (mg/L) -0,002 0,002 -0,006 0,002 0,37

Albumina (g/dL) -0,498 0,136 -0,766 -0,230 <0,0001

IC-95% p
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entre elas. A princípio, foram realizados modelos de regressão linear 

ajustada pelas principais variáveis de confusão: depuração de creatinina 

avaliada por MDRD, idade, sexo, diabetes, PAS e albuminúria (Tabela 10). 

Neste modelo, excluindo a variável sexo, todos foram fatores 

independentemente associados com log de RBPu. A seguir, outras variáveis 

significativas nas análises anteriores, foram adicionadas ao modelo prévio 

(Tabela 11). Todas as variáveis significativas desses modelos (Tabelas 10 e 

11) foram então avaliadas num modelo geral e em stepwise, conforme 

mostrados nas Tabelas 12 e 13, respectivamente.  

 

Tabela 10. Regressão linear multivariada de variáveis clínico-laboratoriais 

sobre log de RBP urinária 

 

B Std. Error

1
Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,028 0,003 -0,034 -0,023 <0,0001

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,028 0,003 -0,033 -0,022 <0,0001

Idade (anos) -0,006 0,003 -0,012 0,0003 0,06

Sexo (masculino) -0,098 0,081 -0,258 0,062 0,23

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,026 0,003 -0,031 -0,021 <0,0001

Idade (anos) -0,009 0,003 -0,015 -0,003 0,004

Sexo (masculino) -0,084 0,078 -0,237 0,070 0,28

DM 0,197 0,074 0,052 0,342 0,008

PAS (mmHg) 0,009 0,002 0,006 0,012 <0,0001

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,023 0,003 -0,028 -0,017 <0,0001

Idade (anos) -0,007 0,003 -0,013 -0,001 0,02

Sexo (masculino) -0,079 0,077 -0,230 0,072 0,30

DM 0,148 0,074 0,002 0,293 0,05

PAS (mmHg) 0,007 0,002 0,003 0,010 <0,0001

Albuminúria (mg/g) 0,0001 0,00003 0,0001 0,0002 <0,0001

3

4

Modelos IC-95% p

2
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Tabela 11. Regressão linear multivariada de variáveis clínico-laboratoriais 

sobre log de RBP urinária 

 

 

Tabela 12. Regressão linear multivariada sobre log de RBP urinária 

 

B Std. Error

1
RCQ -0,705 0,397 -1,485 0,076 0,077

2
VOP (m/s) 0,015 0,016 -0,018 0,047 0,37

3
ECO AE (mm) -0,019 0,007 -0,033 -0,005 0,008

4
ECO Fe 0,369 0,284 -0,188 0,927 0,19

5
Potássio (mEq/L) 0,083 0,074 -0,061 0,228 0,26

6
Fósforo (mg/dL) 0,077 0,063 -0,047 0,201 0,22

7
Fosfatase alcalina (mg/dL) 0,0002 0,001 -0,001 0,001 0,70

8
Paratormônio (pg/mL) -0,0004 0,0004 -0,001 0,0004 0,31

9
RBP sérica (mg/L) -0,001 0,001 -0,004 0,002 0,57

10
Colesterol total (mg/dL) 0,0004 0,001 -0,001 0,002 0,66

11
HDL-Colestetol (mg/dL) 0,007 0,003 0,002 0,012 0,01

12
Hemoglobina (g/dL) -0,020 0,022 -0,064 0,024 0,37

13
Ferro (mcg/dL) -0,001 0,001 -0,004 0,001 0,38

14
Bicarbonato (mmol/L) -0,039 0,013 -0,064 -0,013 0,003

15
Albumina sérica (g/dL) 0,059 0,132 -0,201 0,319 0,66

Modelos ajustados para Cl.cr-MDRD, idade, sexo, diabetes, PAS e albuminúria.

IC-95% pModelos

B Std. Error

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,019 0,003 -0,025 -0,014 <0,0001

Idade (anos) -0,005 0,003 -0,011 0,002 0,15

Sexo (masculino) -0,028 0,084 -0,194 0,137 0,74

DM 0,123 0,076 -0,027 0,273 0,11

PAS (mmHg) 0,006 0,002 0,003 0,009 0,0004

Albuminúria (mg/g) 0,0002 0,00003 0,0001 0,0002 <0,0001

HDL-Colesterol (mg/dL) 0,005 0,003 -0,001 0,010 0,09

Bicarbonato (mmol/L) -0,033 0,013 -0,059 -0,006 0,01

ECO AE (mm) -0,013 0,007 -0,027 0,0004 0,06

Modelo IC-95% p
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Tabela 13. Regressão linear multivariada stepwise sobre log de RBP urinária 

 

 

           Portanto, permaneceram em ambos os modelos finais como variáveis 

independentemente associadas à RBPu a albuminúria e a PAS (ambas de 

forma positiva) e a depuração de creatinina, o bicarbonato sérico e ECO-AE 

(relação inversa) (Tabela13). 

Na análise de regressão linear seguinte, a amostra foi estratificada em 

diferentes níveis de albuminúria: normo, micro e macroalbuminúria. 

Intersessantemente, a relação de log de RBPu com a depuração de 

creatinina mantêm-se mesmo no grupo com normoalbuminúria (Tabela 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Std. Error

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,019 0,003 -0,024 -0,013 <0,0001

Albuminúria (mg/g) 0,0002 0,00003 0,0001 0,0002 <0,0001

PAS (mmHg) 0,006 0,002 0,002 0,009 0,001

Bicarbonato (mmol/L) -0,036 0,013 -0,062 -0,011 0,005

ECO  AE (mm) -0,017 0,007 -0,030 -0,004 0,013

Modelo ajustado para Cl.cr-MDRD, idade, sexo, diabetes, PAS, HDL-colesterol, bicarbonato e ECO AE.

Modelo IC-95% p
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Tabela 14. Regressão linear multivariada stepwise sobre log de RBP urinária 

estratificada pela albuminúria 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMOALBUMINÚRIA

B Std. Error

Bicarbonato (mmol/dL) -0,048 0,018 -0,084 -0,012 0,01

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,010 0,004 -0,019 -0,002 0,02

MICROALBUMINÚRIA

B Std. Error

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,025 0,004 -0,033 -0,016 <0,0001

PAS (mmHg) 0,006 0,002 0,001 0,010 0,026

MACROALBUMINÚRIA

B Std. Error

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,020 0,006 -0,031 -0,009 <0,0001

Modelos ajustados para Cl.cr-MDRD, PAS,bicarbonato e ECO AE

Modelo IC-95% p

Modelo IC-95% p

Modelo IC-95% p



Resultados       56 
 

 

   

4.3 RBP sérica 

 

A figura 4 mostra a distribuição da variável RBP sérica, que também 

apresentou comportamento assimétrico na população estudada.   

 

Figura 4. Histograma da RBP sérica 

 

 

 

Para avaliar a relação entre a dosagem de RBP sérica (RBPs) e as 

diversas variáveis clínico-laboratoriais, estratificamos a amostra de acordo 

com os tercis de RBPs (Tabelas 15 e 16).  
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Tabela 15. Características clínicas e parâmetros cardiovasculares dos 454 

pacientes da coorte PROGREDIR de acordo com os tercis de RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

Idade (anos;  média/dp) 70,2 11,4 68,9 11,2 63 12 <0,0001

Sexo masculino (n/ %) 94 62,7% 96 63,6% 96 64% 0,97

Cor de pele (autoreferida: branca; n/ %) 100 67,6% 105 70,9% 94 62,7% 0,31

2
o
 grau completo ou mais (n/ %) 37 24,7% 51 34% 53 35,6% 0,09

HAS (n/ %) 127 84,7% 144 96,6% 136 90,7% 0,008

DM (n/ %) 61 40,7% 78 52,3% 69 46,3% 0,35

Dislipidemia (n/ %) 82 55,4% 88 59,1% 112 75,2% 0,003

IAM (n/ %) 58 38,7% 52 35,1% 36 24,3% 0,10

AVC (n/ %) 27 18,5% 27 18,6% 19 12,9% 0,37

Doença renal (n/ %) 104 69,8% 133 89,3% 142 94,7% <0,0001

Nefrologista (n/ %) 57 38,3% 87 58,8% 104 71,2% <0,0001

Tabagismo (n/ %) 84 56,4% 86 57,3% 100 66,7% 0,13

PAS (mmHg; média/dp) 138,9 23,7 140,6 24,4 140,1 24 0,83

PAD (mmHg; média/dp) 76,1 12,8 74,7 11,7 77,7 13,5 0,12

Freq Cardiaca (BPM; mediana/ IQ) 63,8 58,3 - 72,7 64,0 57 - 74,3 63,7 58,3 - 70,7 0,88

IMC (média/dp) 29,2 6,1 29,4 4,8 29,7 5,3 0,75

RCQ (média/dp) 0,97 0,08 0,98 0,13 0,98 0,08 0,39

Diâmetro lobo hepático (mm; média/dp) 103,6 12,1 104,1 12,2 107 14,2 0,05

VOP (m/s; média/dp) 12,7 3,2 12,8 2,8 12,8 2,9 0,90

ECO Ao (mm; média/dp) 34,4 4,2 34,7 4,1 34,2 4,3 0,62

ECO AE (mm; média/dp) 42,2 5,8 41 5,2 41 5,2 0,09

ECO Vd (mm; mediana/ IQ) 24 21 - 26 23 21 - 26 24 21 - 26 0,67

ECO Siv (mm; mediana/ IQ) 12  11 - 14 12 11 - 13,0 12 11 - 13,0 0,76

ECO Ddve (mm; mediana/IQ) 50 46 - 57 50 46 - 54 49 46 - 54 0,32

ECO Ppve (mm; mediana/ IQ) 11 10 - 12,0 11 10 - 12,0 11,5 10 - 12,0 0,31

ECO Dsve (mm; mediana/IQ) 32 29 - 39 30 28 - 36 31 28 - 36 0,09

ECO Fe (mediana/ IQ) 0,65 0,5 - 0,7 0,67 0,6 - 0,7 0,68 0,6 - 0,7 <0,0001

Massa VE index (g/m²; média/dp) 133,9 39,5 129 36,3 128,5 35,8 0,40

EMIC (mm; média/dp) 0,78 0,23 0,74 0,18 0,72 0,19 0,02

Escore de Agatston (mediana/ IQ) 186 22 - 1094 199 10,6 - 806 91,5 0 - 588 0,05

Agaston>0 (n/ %) 96 82,8% 99 81,8% 97 73,5% 0,14

Agaston>100 (n/ %) 69 59,5% 71 58,7% 64 48,5% 0,15

Kruskal-Wallis para variáveis contínuas não-paramétricas, ANOVA para contínuas paramétricas e qui-quadrado para categóricas

Tercil 1-RBPs Tercil 2-RBPs Tercil 3-RBPs

n=144 n=144 n=144
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Tabela 16. Características laboratoriais dos 454 pacientes da coorte 

PROGREDIR de acordo com os tercis de RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

Sódio (mEq/L; mediana/IQ) 143 141 - 145 142 141 - 144 142 140 -144 0,55

Potássio (mEq/L; média/dp) 4,46 0,46 4,64 0,54 4,64 0,54 0,002

Uréia (mg/dL; mediana/IQ) 58 46 - 70 71,5 57 - 86 86 63 - 105 <0,0001

Creatinina (mg/dL; mediana/IQ) 1,4 1,2 - 1,7 1,7 1,4 - 2,0 2,0 1,7 - 2,7 <0,0001

Albuminúria (mg/g; mediana/IQ) 38 11,2 - 257 104 22 - 722 215 44 - 1079 <0,0001

Proteinúria 24h (g/dL/1.73 m²; mediana/IQ) 0,11 0,06 - 0,30 0,17 0,09 - 0,71 0,30 0,10 - 1,42 <0,0001

RBP uninária/creatinina (mg/g; mediana/IQ) 0,15 0,06 - 0,49 0,32 0,09 - 1,71 0,39 0,09 - 2,92 <0,0001

Cl.cr-CG (mL/min/1.73 m²; média/dp) 47,1 15,8 40,7 14,1 38 16,6 <0,0001

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²; média/dp) 45 13,5 36,8 10,9 31,4 12,7 <0,0001

Fósforo (mg/dL; média/dp) 3,5 0,5 3,6 0,6 3,8 0,7 <0,0001

Cálcio total (mg/dL; média/dp) 9,5 0,6 9,6 0,5 9,6 0,6 0,77

Fosfatase alcalina (mg/dL; mediana/IQ) 73,5 57- 96 75,5 59 - 97 74 56 - 99 0,89

Paratormônio (pg/mL; mediana/IQ) 89 63 - 136 95 64 - 140 96 66 - 159 0,28

Fração de excreção de fósforo- urina de 24h (%; média/dp) 22,1 10 28,7 16,9 30,4 13,2 <0,0001

RBP sérica (mg/L; mediana/IQ) 51,1 44,1 - 55,2 66,1 61,4 - 70,7 86,7 79,8 - 94,4 <0,0001

Glicemia (mg/dL; mediana/IQ) 102 92 - 117 108 95 - 138 105,5 96 - 131 0,06

Hemoglobina glicada (%; mediana/IQ) 6,1 5,7 - 6,9 6,3 5,9 - 7,6 6,2 5,8 - 7,0 0,03

Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL; média/dp)* 151,1 52 165,6 58,6 149,4 43,9 0,13

HOMA-IR (mediana/IQ)* 3,0 2,2 - 4,4 4,0 2,4 - 6,4 3,7 2,4 - 5,8 0,08

HOMA-Beta (média/dp)* 147,1 79,6 174,7 106,1 174 109,1 0,12

Insulinemia (μUI/mL; mediana/IQ) 13,5 9,8 - 22,2 17,8 11 - 32,4 16,6 10,7 - 26,1 0,006

Colesterol total (mg/dL; média/dp) 158,9 37,7 163,2 33,2 183,1 43,7 <0,0001

LDL-Colesterol (mg/dL; média/dp) 87,5 30,2 89,4 29,1 96,5 36,1 0,04

HDL-Colesterol (mg/dL; média/dp) 48,7 17,3 44,2 13 44,6 11,5 0,01

Triglicérides (mg/dL; mediana/IQ) 104,5 80 - 136 140 102 - 184 186,5 146 - 258 <0,0001

pH (média/dp) 7,35 0,04 7,35 0,04 7,35 0,04 0,54

Bicarbonato (mmol/L; média/dp) 26,4 2,6 25,4 2,9 24,9 3,1 <0,0001

Hemoglobina (g/dL; média/dp) 13,4 1,7 13,1 2,0 13 2,0 0,26

Ferro (mcg/dL; média/dp) 78,1 30,7 76,2 27 77,2 27,2 0,83

Ferritina (ng/mL; mediana/IQ) 88,1 47,8 - 151,5 87,2 54 - 158,6 134 59,4 - 260 <0,0001

PCR (mg/L; mediana/IQ) 2,7 1,2 - 6 2,9 0,9 - 7,7 2,4 1,0 - 6,2 0,52

Albumina (g/dL; média/dp) 4,26 0,3 4,29 0,3 4,33 0,3 0,17

Kruskal-Wallis para variáveis contínuas não-paramétricas, ANOVA para contínuas paramétricas e qui-quadrado para categóricas

Tercil 1-RBPs Tercil 2-RBPs Tercil 3-RBPs

n=144 n=144 n=144
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Nota-se que a RBPs relaciona-se de forma significativa às variáveis: 

idade (inversamente), história de hipertensão arterial prévia, dislipidemia, 

albuminúria, proteinúria, RBPu, diâmetro de lobo hepático e função renal. 

Outros parâmetros relacionados à DRC também se associaram a RBPs 

como: potássio, fósforo, fração de excreção de fósforo e bicarbonato. A 

RBPs não se mostrou associada ao escore de cálcio. (Tabela 15 e 16) 

Em relação às variáveis de metabolismo de carboidratos, a RBPs 

relacionou-se com a Hb-glicada e a insulinemia. Entretanto, não houve 

correlação de RBPs com glicemia de jejum, curva glicêmica após sobrecarga 

de glicose, HOMA-IR e o HOMA-beta. Não houve também relação com 

medidas antropométricas, como IMC e RCQ. A RBPs mostrou-se associada 

a todas as variáveis do perfil de colesterol, triglicérides e à ferritina. (Tabela 

16). 

A análise de correlação de Spearman confirmou a relação da RBPs 

com idade, função renal, potássio, albuminúria, proteinúria, RBPu, fósforo, 

bicarbonato, perfil lipídico, ferritina, diâmetro do lobo hepático, EMIC e ECO 

Fe. (tabela 16) Além disso, houve correlação da RBPs com outras variáveis 

ecocardiográficas: ECO AE, ECO Ppve, ECO Dsve, PTH e albumina. 

(Tabela 17).  
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Tabela 17. Correlações de variáveis clínico-laboratoriais com RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

R p R p

Idade -0,266 <0,0001 RBP urinária/creatinina 0,230 <0,0001

PAS 0,034 0,47 Cl.cr-CG -0,274 <0,0001

PAD 0,071 0,13 Cl.cr-MDRD -0,446 <0,0001

FC 0,018 0,70 Fósforo 0,214 <0,0001

IMC 0,061 0,20 Cálcio total 0,027 0,56

RCQ 0,056 0,24 Fosfatase alcalina -0,004 0,93

Diâm. Lobo Hepático 0,148 0,002 Paratormônio 0,098 0,04

VOP 0,042 0,40 Glicemia 0,081 0,08

ECO Ao -0,013 0,78 Hemoglobina glicada 0,067 0,16

ECO AE -0,119 0,01 Glicemia 2h pós TTOG 75g -0,030 0,66

ECO Vd -0,043 0,37 HOMA-IR 0,131 0,04

ECOSiv 0,065 0,17 HOMA-Beta 0,110 0,09

ECO Ddve -0,080 0,09 Insulinemia 0,124 0,009

ECO Ppve 0,110 0,02 Colesterol total 0,264 <0,0001

ECO Dsve -0,119 0,01 LDL-Colesterol 0,101 0,03

ECO Fe 0,188 <0,0001 HDL-Colesterol -0,125 0,008

MassaVE Index -0,047 0,33 Triglicérides 0,551 <0,0001

EMIC -0,128 0,008 pH -0,061 0,197

Sódio -0,034 0,47 Bicarbonato -0,217 <0,0001

Potássio 0,152 0,001 PCR -0,056 0,23

Uréia 0,437 <0,0001 Hemoglobina -0,089 0,06

Creatinina 0,472 <0,0001 Ferro 0,008 0,87

Albuminúria 0,254 <0,0001 Ferritina 0,200 <0,0001

Proteinúria 24h 0,279 <0,0001 Albumina 0,138 0,003

Spearman  (não paramétrico)
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           Nesse modelo também foi possível encontrar correlação da RBPs 

com HOMA-IR e insulinemia, mas não com Hb-glicada, glicemia ou com a 

curva glicêmica após sobrecarga de glicose. (Tabela 17)  

Na Tabela 18 está demonstrada a prevalência de classes de DRC-

NKF de acordo com os tercis de RBP sérica. No Tercil 1 predominaram 

classe II e III, enquanto no tercil predominaram classe IV e V. 

 

Tabela 18. Classes de DRC-NKF de acordo com os tercis de RBP sérica 

 

 

Nas análises de regressão linear univariada e multivariada, a variável 

RBPs foi transformada em logaritmo. 

Na regressão linear univariada, a RBPs associou-se com idade, 

hipertensão, função renal, potássio, proteinúria e albuminúria, RBPu, 

variáveis do metabolismo ósseo (fósforo, fosfatase alcalina e PTH), albumina 

sérica, à ferritina, bicarbonato, perfil lipídico (colesterol total, LDL- colesterol, 

HDL colesterol e triglicérides) e  HOMA-IR. Em relação as variáveis 

DRC- NKF n % n % n % P

II 20 13,3% 3 2% 3 2% <0,0001

III 113 75,3% 107 72,3% 72 48%

IV 16 10,7% 38 25,7% 65 43,3%

V 1 0,7% 0 0% 10 6,7%

II e III 133 88,7% 110 74,3% 75 50% <0,0001

IV e V 17 11,3% 38 25,7% 75 50%

Terci 1-RBPs Tercil 2-RBPs Tercil 3-RBPs
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cardiovasculares, a RBPs associou-se positivamente com ECO Ppve, ECO 

Fe e negativamente com ECO Ddve, ECO Dsve e EMIC (Tabelas 19 e 20) 

No entanto, após ajuste de cada uma dessas variáveis pela idade, 

que foi a principal variável de confusão, permaneceram associados com 

RBPs: HAS, depuração de creatinina, potássio, fósforo, as variáveis de perfil 

lipídico (colesterol total, HDL-colesterol e triglicérides) bicarbonato, ferritina, 

albumina, PTH, RBPu, albuminúria e ECO Fe. (Tabela 21) 

As Tabelas 22 e 23 mostram os modelos finais de regressão linear 

ajustada por todas as variáveis significativas do modelo anterior. As 

variáveis idade, MDRD, triglicérides, albumina e potássio foram fatores 

independentemente associados com a RBP sérica (Tabela 23). 
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Tabela 19. Regressão linear univariada de variáveis clínicas e parâmetros 

cardiovasculares sobre log de RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Std. Error

Idade (anos) -0,003 0,001 -0,004 -0,002 <0,0001

Sexo (masculino) -0,003 0,013 -0,028 0,022 0,82

DM 0,022 0,012 -0,003 0,046 0,08

HAS 0,055 0,021 0,013 0,097 0,010

IAM -0,035 0,013 -0,061 -0,009 0,008

AVC -0,008 0,017 -0,041 0,025 0,65

PAS (mmHg) 0,0003 0,0003 -0,0002 0,001 0,31

PAD (mmHg) 0,001 0,0005 0,0001 0,002 0,03

IMC 0,001 0,001 -0,002 0,003 0,58

RCQ 0,102 0,063 -0,021 0,225 0,10

Diâm. lobo hepático (mm) 0,001 0,000 0,0002 0,002 0,02

VOP (m/s) 0,002 0,002 -0,002 0,007 0,25

ECO Ao (mm) -0,0001 0,001 -0,003 0,003 0,95

ECO AE (mm) -0,002 0,001 -0,004 0,0005 0,12

ECO VD (mm) -0,001 0,001 -0,004 0,002 0,449

ECO Siv (mm) 0,005 0,003 -0,001 0,011 0,10

ECO Ddve (mm) -0,002 0,001 -0,003 -0,0002 0,027

ECO Ppve (mm) 0,011 0,004 0,004 0,018 0,002

ECO Dsve (mm) -0,002 0,001 -0,003 -0,001 0,005

ECO FE 0,166 0,046 0,076 0,256 <0,0001

Massa VE index (g/m²) -0,0001 0,0002 -0,0004 0,0003 0,69

EMIC (mm) -0,085 0,031 -0,146 -0,023 0,007

IC-95% p
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Tabela 20. Regressão linear univariada de variáveis laboratoriais sobre log 

de RBP sérica 

 

 

 

B Std. Error

Sódio (mEq/L) -0,001 0,001 -0,004 0,002 0,36

Potássio (mEq/L) 0,040 0,012 0,017 0,063 0,001

Uréia (mg/dL) 0,002 0,000 0,001 0,002 <0,0001

Creatinina (mg/dL) 0,072 0,008 0,058 0,087 <0,0001

Albuminúria (mg/g) 0,00002 0,000005 0,00001 0,00003 0,001

Proteinúria 24h (g/dL/1.73 m²) 0,025 0,005 0,014 0,035 <0,0001

RBP uninária/creatinina (mg/g) 0,002 0,001 0,001 0,003 0,001

Cl.cr-CG (ml/min/1.73 m²) -0,002 0,0004 -0,003 -0,001 <0,0001

Cl.cr-MDRD (ml/min/1.73 m²) -0,004 0,0004 -0,005 -0,003 <0,0001

Fósforo (mg/dL) 0,047 0,010 0,028 0,065 <0,0001

Cálcio total (mg/dL) 0,008 0,011 -0,014 0,030 0,48

Fosfatase alcalina (mg/dL) 0,0002 0,0001 0,0000 0,0004 0,03

Paratotormônio (pg/mL) 0,0002 0,0001 0,0001 0,0003 0,001

Colesterol total (mg/dL) 0,001 0,0001 0,001 0,001 <0,0001

LDL-Colesterol (mg/dL) 0,0004 0,0002 0,000002 0,001 0,05

HDL-Colesterol (mg/dL) -0,001 0,0004 -0,002 -0,0003 0,01

Triglicérides (mg/dL) 0,001 0,0001 0,001 0,001 <0,0001

Glicemia (mg/dL) 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0005 0,17

Hemoglobina glicada (%) 0,002 0,004 -0,006 0,011 0,59

Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL) -0,0001 0,0002 -0,0005 0,0002 0,41

HOMA-IR 0,005 0,003 -0,0001 0,010 0,05

HOMA-Beta 0,0002 0,0001 -0,00001 0,0003 0,06

Insulinemia (μUI/mL) 0,0003 0,0002 -0,0001 0,001 0,11

pH -0,284 0,154 -0,588 0,020 0,07

Bicarbonato (mmol/L) -0,009 0,002 -0,013 -0,005 <0,0001

Hemoglobina (g/dL) -0,005 0,003 -0,012 0,001 0,12

Ferro (mcg/dL) -0,0001 0,0002 -0,001 0,0003 0,62

Ferritina (ng/mL) 0,0001 0,00004 0,0001 0,0002 <0,0001

PCR (mg/L) -0,00005 0,0003 -0,001 0,001 0,88

Albumina(g/dL) 0,066 0,020 0,027 0,105 0,001

IC-95% p
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Tabela 21. Regressão linear multivariada de variáveis clínico-laboratoriais 

sobre log de RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

 

B Std. Error

1 Idade (anos) -0,0027 0,0005 -0,0037 -0,0017 <0,0001

2 DM 0,0198 0,0121 -0,0040 0,0437 0,10

3 HAS 0,0656 0,0206 0,0251 0,1062 0,002

4 Diâm. lobo hepático (mm) 0,0005 0,0005 -0,0004 0,0015 0,27

5 ECO Fe 0,1353 0,0450 0,0469 0,2236 0,003

6 EMIC (mm) -0,0329 0,0338 -0,0993 0,0335 0,33

7 Potássio (mEq/L) 0,0452 0,0114 0,0228 0,0676 0,0001

8 Albuminúria (mg/g) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,002

9 RBP urinária/creatinina (mg/g) 0,0019 0,0006 0,0007 0,0031 0,002

10 Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,0043 0,0004 -0,0051 -0,0035 <0,0001

11 Fósforo (mg/dL) 0,0446 0,0094 0,0262 0,0630 <0,0001

12 Paratôrmonio (pg/mL) 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 0,0003

13 Glicemia (mg/dL) 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0004 0,37

14 Hemoglobina glicada (%) 0,0012 0,0043 -0,0072 0,0096 0,78

15 Glicemia 2h pós TTOG 75g (mg/dL) -0,00002 0,0002 -0,0003 0,0003 0,89

16 HOMA-IR 0,0029 0,0025 -0,0021 0,0079 0,25

17 HOMA-beta 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0002 0,31

18 Insulinemia  (μUI/mL) 0,0002 0,0002 -0,0001 0,0005 0,19

19 Colesterol total (mg/dL) 0,0009 0,0001 0,0006 0,0012 <0,0001

20 LDL-Colesterol (mg/dL) 0,0003 0,0002 -0,00005 0,0007 0,09

21 HDL-Colesterol (mg/dL) -0,0010 0,0004 -0,0018 -0,0002 0,02

22 Triglicérides (mg/dL) 0,0009 0,0001 0,0008 0,0010 <0,0001

23 Bicarbonato (mmol/L) -0,0072 0,0021 -0,0113 -0,0030 0,0007

24 Ferro (mcg/dL) -0,0001 0,0002 -0,0006 0,0003 0,53

25 Ferritina (ng/mL) 0,0001 0,00004 0,00003 0,0002 0,006

26 Albumina (g/dL) 0,0563 0,0196 0,0178 0,0949 0,004

Modelos ajustados para idade

Modelos IC-95% p
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Tabela 22. Regressão linear multivariada sobre log de RBP sérica 

 

 

 

Tabela 23. Regressão linear multivariada stepwise sobre log de RBP sérica 

 

 

 

 

 

 

B Std. Error

Idade (anos) -0,0013 0,0004 -0,0021 -0,0006 0,0004

HAS 0,001 0,015 -0,028 0,029 0,96

Potássio (mEq/L) 0,015 0,008 -0,002 0,031 0,08

Albuminúria (mg/g) 0,000001 0,000004 -0,00001 0,00001 0,83

RBP urinária/creatinina (mg/g) 0,0001 0,0005 -0,0008 0,0010 0,81

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,0038 0,0004 -0,0045 -0,0030 <0,0001

Fósforo (mg/dL) 0,010 0,007 -0,004 0,023 0,17

Paratormônio (pg/mL) 0,0001 0,00005 -0,00003 0,0001 0,22

Colesterol total (mg/dL) -0,0001 0,0001 -0,0003 0,0002 0,64

HDL-Colesterol (mg/dL) 0,0005 0,0003 -0,0001 0,0012 0,11

Triglicérides (mg/dL) 0,0008 0,0001 0,0007 0,0009 <0,0001

Bicarbonato (mmol/L) -0,002 0,002 -0,005 0,001 0,19

Ferritina (ng/mL) 0,00005 0,00003 -0,00001 0,0001 0,11

Albumina (g/dL) 0,08 0,02 0,05 0,11 <0,0001

ECO Fe 0,03 0,03 -0,03 0,09 0,29

Modelo IC-95% p

B Std. Error

Triglicérides (mg/dL) 0,0008 0,00004 0,0007 0,0009 <0,0001

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) -0,0042 0,0003 -0,0048 -0,0036 <0,0001

Albumina (g/dL) 0,07 0,01 0,05 0,10 <0,0001

Idade (anos) -0,0016 0,0003 -0,0023 -0,0009 <0,0001

Potássio (mEq/L) 0,019 0,008 0,003 0,035 0,02

Modelo ajustado para idade, HAS, potássio, fósforo, paratormônio, colesterol total, HDL-colesterol, triglicérides,

 bicarbonato, ferritina, albumina e ECO Fe.

Modelo IC-95% p
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4.4 Escore de calcificação coronariana 

 

As análises com escore de cálcio foram realizadas separadamente, 

pois devido à distribuição peculiar foi necessário modelo específico de 

regressão linear generalizado. A Figura 5 mostra a distribuição da variável 

escore de calcificação arterial coronariana (CAC). Consideramos CAC como 

distribuição gama.  

 

Figura 5. Histograma do escore de CAC 
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4.4.1 Efeito de log de RBP urinária sobre o escore de calcificação 

coronariana 

 

           Para compreender a relação da CAC com log de RBP urinária na 

amostra estudada, os modelos foram ajustados, pelas principais variáveis de 

confusão: sexo, idade, albuminúria, depuração de creatinina e diabetes, 

fixando CAC como variável resposta. 

A Tabela 24 mostra o modelo inicial de regressão linear generalizada 

sobre CAC ajustada por sexo, idade e log de RBP urinária. Neste modelo log 

de RBPu relaciona-se independentemente à CAC.  

Na Tabela 25, o modelo inicial foi ajustado por depuração de 

creatinina, albuminúria e diabetes, notando-se então que a relação de RBPu 

com CAC não mais se mantêm. A Tabela 26 mostra o modelo final 

(stepwise) que melhor explica relação de CAC com as variáveis.  

 

Tabela 24. Regressão linear generalizada gama sobre escore de cálcio 

 

 

 

 

Estimate Std. Error p

Idade (anos) 0,063 0,091 <0,0001

Sexo (masculino) 0,862 0,191 <0,0001

log RBP urinária/creatinina (mg/g) 0,352 0,109 0,001
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Tabela 25. Regressão linear generalizada gama sobre escore de cálcio 

 

 

Tabela 26. Regressão linear generalizada gama stepwise sobre escore de 

cálcio 

 

 

 

 

 

 

 

Estimate Std. Error p

Idade (anos) 7,41E+01 8,78E+00 <0,0001

Sexo (masculino) 6,77E+02 1,84E+02 0,0003

log RBP urinária/creatinina (mg/g) 1,63E+02 1,17E+02 0,17

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) 1,69E+01 6,87E+00 0,001

Albuminúria (mg/g) 1,40E-01 5,20E-04 <0,0001

DM 6,89E+02 1,91E+02 0,0003

Estimate Std. Error p

Idade (anos) 7,30E+01 8,72E+00 <0,0001

Sexo (masculino) 6,88E+02 1,84E+02 0,0002

Cl.cr-MDRD (mL/min/1.73 m²) 1,36E+01 6,22E+00 0,03

Albuminúria (mg/g) 1,81E-01 5,31E-04 <0,0001

DM 7,59E+02 1,78E+02 <0,0001

Modelo ajustado para idade, sexo, log RBP urinária/creatinina, Cl.cr-MDRD, albuminúria e DM.
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4.4.2 Efeito de log de RBP sérica sobre o escore de calcificação 

coronariana 

 

         Para avaliar a relação de log de RBP sérica com CAC, foi seguido o 

mesmo processo realizado com o log de RBP urinária. Porém já no primeiro 

modelo de ajuste com idade e sexo não houve relação de entre as variáveis 

(Tabela 27) 

 

Tabela 27. Regressão linear generalizada gama sobre escore de cálcio 

 

 

 

 

Estimate Std. Error p

Idade (anos) 0,056 0,009 <0,0001

Sexo (masculino) 0,830 0,190 <0,0001

log RBP sérica (mg/L) -0,501 0,664 0,45



 
 

   

5 . Discussão
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 RBP urinária 

 

Nossos resultados sugerem que RBPu associe-se independentemente 

à função renal, à pressão arterial sistólica, à albuminúria, à acidose e à 

medida do AE em população portadora de DRC. Diversos outros parâmetros 

associados à DRC e ateroesclerose, como anemia, metabolismo mineral, 

VOP, entre outros, mostraram-se inicialmente associados à RBPu, mas 

essas relações não se sustentaram após ajustes para variáveis de confusão. 

A relação entre RBPu e função renal no contexto de doenças que não 

são essencialmente doenças tubulares ou glomerulares merece atenção. A 

presença excessiva de RBP na urina pode decorrer em função dois 

mecanismos essenciais: alteração na permeabilidade da barreira capilar 

glomerular, resultando em passagem excessiva de proteínas de diversos 

pesos moleculares, como a albumina, globulinas e holo-RBP, com 

sobrecarga do sistema de recaptação tubular (mecanismo em síndromes 

nefróticas, por exemplo); ou pela alteração funcional ou estrutural do túbulo 

proximal, com perda da capacidade de reabsorção mesmo frente a uma 

função de filtração glomerular normal, como ocorre em tubulopatias 

proximais primárias, como Doença de Dent, cistinose ou Fanconi, ou 

secundárias, como o rim do mieloma. A combinação desses mecanismos 

também é possível. Em estudos anteriores, o aumento da excreção urinária 

de RBP mostrou-se fator preditor de desfechos renais (66-71) no âmbito de 
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glomerulopatias, tubulopatias e transplantes. Nossa coorte, entretanto, tem 

um perfil distinto desse, uma vez que excluímos sistematicamente pacientes 

portadores de glomerulonefrites e doenças auto-imunes. Compreende assim 

uma mistura de etiologias de DRC, mas com maior representação de 

mecanismos relacionados a hipertensão arterial, diabetes mellitus, idade, 

cardiopatia e ateroesclerose. Apesar de nela haver 30% de pacientes 

macroalbuminúricos, nos quais imaginamos que o acometimento glomerular 

seja mais importante, temos ainda 60% dos participantes que são ou normo 

ou microalbuminúricos. Interessante notar que mesmo nesses sub-grupos de 

portadores de DRC, a RBPu tenha apresentado um bom desempenho como 

marcador de função renal. Esse dado sugere que a RBP urinária possa ser 

explorada como biomarcador independente da albuminúria em pacientes 

com DRC.  

A albuminúria é comprovadamente um excelente preditor de perda de 

função renal em diversas doenças renais, como nefropatia diabética (139), 

GESF (140), nefropatia de IgA (141), glomerulonefrite membranosa (142), 

entre outras. No entanto, estudos recentes sugeriram que  há um subgrupo 

de pacientes que tem DRC normoalbuminúrica, no qual o desempenho 

desse marcador é limitado; mesmo em pacientes microalbuminúricos, não é 

obrigatória a progressão da albuminúria, podendo haver um desacoplamento 

ao longo do tempo entre a evolução da albuminúria e da perda de função 

renal, (50-52, 143,144) estudos clínicos deveriam voltar a utilizar desfechos 

renais sólidos como marcadores de progressão e não mais albuminúria 
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como marcador intermediário, para contemplarmos melhor o espectro de 

pacientes com DRC.  

Assim, marcadores novos, que adicionem desempenho diagnóstico e 

preditivo aos atualmente utilizados são de grande interesse. Particularmente 

no contexto de pacientes normoalbuminúricos, que sabemos corresponder a 

uma parcela significativa dos portadores de DRC, há falta de marcadores de 

progressão de DRC, que nos permitam identificar aqueles de alto risco para 

TRS ou, talvez até mais importantemente, de eventos cardiovasculares. Em 

nosso estudo, de característica transversal, não pudemos ainda avaliar a 

associação entre RBPu e eventos de mortalidade, doença cardiovascular e 

necessidade de TRS, mas com o envelhecimento da coorte, poderemos 

realizar essas análises. 

E porque a RBPu teria um desempenho efetivo como marcador de 

função renal em nossa população? Apesar de não termos material de 

biópsia renal para comprovar essa hipótese, acreditamos que no contexto de 

DRC lato senso, a relação demonstrada seja decorrente da relação entre 

RBPu e acometimento túbulo-intersticial. Um estudo recente demonstrou 

haver relação significativa entre RBPu e grau de fibrose em histologia renal 

(ref). A associação de RBPu com a acidose metabólica, mesmo após ajuste 

para função renal, também corrobora essa idéia. Na literatura, fibrose túbulo-

intersticial é um dado consistente e repetidamente associado à progressão 

de DRC e desfechos renais sólidos.(145) 

O achado de uma relação inversa entre RBPu e AE também poderia 

ser explicado pela hipótese de que RBPu reflita acometimento túbulo-
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intersticial na DRC. Essa relação inicialmente nos pareceu ao contrário do 

esperado, levando-se em consideração a relação evidente em nossas 

análises, entre RBPu e HAS ou VOP. Se há uma associação entre 

marcadores clássicos de ateroesclerose e RBPu, porque encontrar uma 

relação inversa entre medidas de dilatação cardíaca (sendo AE a de melhor 

desempenho entre elas) e RBPu? Porque a frequência de pacientes 

infartados mostrou-se maior em pacientes com RBPu pouco alterada ou 

dentro da normalidade? Novamente, nossa hipótese foi que a RBPu permita 

identificar pacientes com mecanismos distintos de lesão renal. Incialmente, 

acreditamos que a RBPu estivesse funcionando simplesmente como um 

marcador de síndrome cárdio-renal, ou seja, aqueles pacientes com 

miocardiopatia dilatada teriam maior tendência a apresentar DRC com 

valores menores de RBP do que aqueles sem disfunção miocárdica. 

Entretanto, mesmo estratificando-se as análises pelo grau de disfunção 

miocárdica, notamos que a relação entre AE e RBPu persistia inversa 

mesmo naqueles com função cardíaca normal. Outra possibilidade seria que 

em pacientes cardiopatas, nos quais a lesão aterosclerótica é a 

predominante, os mecanismos relacionados à perda e piora de função renal 

são provavelmente mais indolentes do que em pacientes nos quais o 

mecanismo de DRC seja uma doença renal primária. O acometimento 

túbulo-intersticial e a fibrose túbulo-intersticial poderiam ser, portanto, 

distintos nesses dois grupos de pacientes, justificando as diferenças 

observadas em relação à RBPu. Novamente, não temos à disposição 

material de histologia renal para testar essa hipótese, o que limita nossas 
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conclusões. É importante notar também que, possivelmente, a relação 

inversa entre RBPu e AE tenha aparecido em nossa amostra em função das 

características de seleção da própria coorte (viés de seleção), caracterizada 

por participantes com DRC já mais avançada e com uma frequência elevada 

de pacientes cardiopatas. Numa população com perfil mais geral, é possível 

supor que a relação entre RBP e AE não aparecesse. A possibilidade da 

RBPu identificar mecanismos distintos de lesão renal em pacientes já 

portadores de DRC (e não fora dessa circunstância) nos pareceu bastante 

interessante, particularmente no contexto de síndrome cárdio-renal. 

Evidentemente, essa hipótese precisa ser melhor testada. Correlações com 

dados histológicos e eventos prospectivos são necessários.  

Em relação aos parâmetros do metabolismo de carboidratos, apesar de 

termos encontrado inicialmente uma associação entre RBP urinária e DM, 

glicemia de jejum e Hbglicada, houve perda de significância após ajustes. É 

possível que esse resultado decorra da variedade de espectro clínico que 

entendemos atualmente ser a doença renal diabética, que varia desde 

formas normoalbuminúricas, com lesões vasculares predominantes, até as 

formas clássicas de glomerulopatia diabética, com proteinúrias nefróticas 

francas e lesão podocitária intensa. Nesse contexto, os parâmetros de 

glicemia não resistiram aos ajustes para função renal e albuminúria.  

Não houve também relação consistente e independente da RBP 

urinária com medidas de calcificação (CAC) ou placa aterosclerótica (EMIC). 

Os fatores de risco cardiovasculares mais relacionados a esses riscos, como 

diabetes mellitus, sexo, idade, tabagismo, HAS e função renal “carregaram” 
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o efeito inicial visualizado entre RBP e CAC ou EMIC. Interessante salientar 

como os ajustes são importantes na exploração das relações entre as 

variáveis, dado a extensa covariância que existe entre os fatores de risco 

cardiovascular e renal. Isso justifica a lista extensa de achados de 

associação entre RBPu e as variáveis nas análises univariadas, reduzidas 

entretanto à cinco associações finais significativas e independentes. 

Existem poucos dados na literatura correlacionando RBP urinária com 

fatores de risco cardiovascular ou medidas de aterosclerose. Um único 

estudo, recentemente publicado pelo grupo de Park e cols, encontrou 

relação da RBP urinária com VOP, mesmo após ajuste para diversas 

variáveis clínicas e metabólicas.(146) Nosso estudo é o primeiro a fazer uma 

análise mais pormenorizada entre RBPu e fatores de risco cardiovascular 

em DRC. 

 

5.2 RBP sérica 

 

Nossos resultados mostraram que a RBP sérica relaciona-se de forma 

independente e inversa à função renal. Esse resultado vem ao encontro de 

dados anteriores.(147) As hipóteses para justificar tal achado são várias. 

Uma possibilidade seria que o aumento da RBPs, proposto como marcador 

de resistência periférica à insulina, acompanhasse a disfunção renal, que 

sabidamente interfere em metabolismo de carbohidratos. No entanto, 

algumas observações não sustentam essa hipótese.  
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Primeiramente, o desempenho da RBPs em relação aos parâmetros 

de metabolismo de carboidratos, como glicemia, Hb glicada, HOMA, 

antropometria e, sobretudo, o próprio TTOG em pacientes não-diabéticos, foi 

fraco e insignificante após os ajustes, divergindo daqueles relatados na 

literatura.(148,149) Mesmo em relação aos lípides, a RBP sérica 

permaneceu significativamente associada apenas ao triglicérides. Nossos 

dados demonstraram correlação da RBP sérica com o diâmetro ântero-

posterior do lobo hepático direito (medida por USG), mas que também não 

resistiu aos ajustes nos modelos de regressão linear. A medida do diâmetro 

ântero-posterior do lobo hepático direito é um método que possui 85% de 

sensibilidade e 73% de especificidade para detectar esteatose hepática e 

apresenta associação significativa com medidas clássicas de risco 

cardiovascular: diabetes, obesidade, hipertrigliceridemia e aumento da 

circunferência abdominal.(150) Outros grupos também não conseguiram 

encontrar relação de níveis séricos de RBP4 com esteatose ou medidas de 

resistência insulínica.(151,152) 

Segundo, apesar de ser descrita a relação entre uremia e aumento de 

resistência periférica à insulina, sabemos que o espectro de manifestações 

vai além desse modelo. Muitos pacientes tendem a tornar-se desnutridos e 

sarcopênicos com o avançar da uremia. Mesmo pacientes diabéticos de 

longa data, ao tornarem-se urêmicos, podem apresentar o chamado burn-out 

syndrome, na qual há uma mudança metabólica tão extensa que a 

insulinoterapia deixa de ser necessária ou é reduzida a mínimas doses. 

Assim, apesar do tema precisar ser melhor estudado e replicado, não nos 
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parece verdadeira a afirmação de que RBPs seja um bom marcador de 

resistência periférica a insulina em DRC, diante de nossos resultados. 

Por outro lado, as variáveis significativas nos modelos finais 

envolvendo RBP sérica apontam todas para uma via final comum, 

relacionada à nutrição: persistiram no modelo a relação entre RBPs e 

albumina, idade (inversa) e potássio. A relação com albumina e idade 

apontam mais diretamente para o papel dessa adipocina em sinalizar estado 

nutricional na DRC. Outros estudos já demonstraram que tanto a TTR 

quanto a RBP4 estão diminuídas em estados de desnutrição proteico-

calórica e idade avançada.(153,154) A sarcopenia é uma condição muito 

frequente em pacientes com DRC e influenciada pelo envelhecimento, pela 

condição sócio-econômico, sedentarismo, baixa ingestão calórica, 

deficiência de vitamina D e hipertensão arterial.(155) Sua presença está 

diretamente relacionada a menor sobrevida de pacientes com DRC.(155) 

Ainda nesse contexto, considerando que desnutrição e inflamação são 

aspectos relacionados, principalmente em uremia, alguns achados reforçam 

essa ideia. Barazzoni e cols demostraram a relação entre RBPs e TNFα, 

TNFα/IL10 e PCR em pacientes não obesos com DRC, independente da sua 

expressão de RNAm  no tecido adiposo.(115) Em nosso estudo, houve 

associação dos diferentes tercis de RBP sérica com PCR e correlação 

positiva de RBP sérica com ferritina. Estes achados, entretanto, não 

resistiram aos ajustes nos modelos de regressão linear.  

Já a relação observada com potássio, que é independente da função 

renal, precisa ser mais bem esclarecida. Poderia advir de maior aporte 
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nutricional (ingestão) e/ou nível sócio-econômico melhor naqueles 

participantes que tem calemia mais elevada, ou eventualmente de 

modulação com aldosterona. Futuramente, poderemos explorar melhorar 

essas hipóteses de posse dos dados de questionário de frequência alimentar 

realizado na coorte. De qualquer forma, nossos resultados apontam a 

necessidade de estudos futuros voltarem a avaliar o papel de RBPs como 

marcador de nutrição (e náo propriamente resistência insulínica) em DRC. 

Outra hipótese para a relação verificada entre RBPs e função renal 

seria que o acúmulo de RBPs na DRC resultasse simplesmente da queda na 

função de filtração glomerular. Sabemos que pacientes com DRC possuem 

níveis mais elevados de TTR (153), o que potencializa a diminuição da 

filtração e degradação tubular da RBP, através da estabilização do complexo 

RBP-TTR. A dosagem de TTR não foi contemplada nas análises do presente 

estudo, mas análises anteriores já mostraram que tanto a forma complexada 

quanto a livre encontram-se aumentadas na DRC.(147) Nesse sentido, seria 

viável especular se a RBPs teria algum papel como toxina urêmica, uma vez 

que estando aumentada na DRC, a RBP poderia exercer seus papéis 

biológicos num contexto fisiopatológico. Mais estudos são necessários para 

entendermos melhor as causas e implicações do aumento da RBPs 

observado na DRC.  

Não foi possível achar associação significativa da RBP sérica com 

nenhuma das medidas de aterosclerose (VOP, EMIC ou CAC) após ajustes. 

Na literatura, apesar de a associação da RBP sérica com medidas de 

aterosclerose e eventos cardiovasculares ser mais bem explorada, os 
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resultados também são bastante conflitantes, tanto na população geral como 

em DRC. (120-137,156) 
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6. CONCLUSÕES 

 

6.1 RBP urinária 

 

1. RBP urinária relaciona-se independentemente à função renal, à 

hipertensão, à acidose metabólica, à albuminúria e à dimensão de 

AE em população com DRC 

 

2. Sua relação com função renal nos sugere que a RBPu deva ser 

mais explorada como biomarcador de DRC, principalmente em 

estudos prospectivos 

 
 

3. Mesmo em populações normoalbuminúricas, RBPu associa-se 

significativamente às medidas de função renal 

 

4. Sua relação com AE sugere que a RBPu possa ser explorada 

como marcador de síndrome cárdio-renal na população de DRC.  
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6.2 RBP sérica 

 

1. Em nosso estudo, a RBP sérica mostrou-se independentemente 

associada à função renal, idade, triglicérides, albumina e ao 

potássio. 

 

2. A RBP sérica não teve um bom desempenho como marcador de 

resistência insulínica em nossa população com DRC, sugerindo 

que função renal seja uma importante variável de confusão nessa 

relação 

 
 

3. A relação positiva entre RBPs e albumina e idade sugere que a 

RBPs deva ser mais explorada como marcador de sarcopenia na 

população de DRC. 
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