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RESUMO 

 

Oliveira RA. Avaliação do metabolismo mineral de pacientes com doença renal crônica 

em diálise peritoneal: correlação entre parâmetros clínicos, bioquímicos e de histologia 

óssea [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

INTRODUÇÃO: Os distúrbios minerais e ósseos da doença renal crônica (DMO-DRC) 

são influenciados por vários fatores, como idade, etiologia da DRC, toxinas urêmicas e 

modalidade dialítica. Os DMO-DRC são bem descritos em pacientes tratados com 

hemodiálise (HD). No entanto, na diálise peritoneal (DP) os estudos são escassos e, na 

maioria deles, não há dados de histologia óssea. OBJETIVOS: caracterizar os DMO-

DRC em uma coorte de pacientes em DP; comparar os resultados com aqueles obtidos 

da HD; e analisar o desempenho de marcadores séricos para o diagnóstico das doenças 

de alto e baixo remodelamento ósseo. MÉTODOS: quarenta e um pacientes tratados 

com DP submeteram-se a avaliação clínica, bioquímica e biópsia óssea. 

RESULTADOS: a doença óssea adinâmica (DOA) foi o tipo de osteodistrofia renal 

(OR) predominante, correspondendo a 49% da amostra. Ao se analisar separadamente 

diabéticos e não diabéticos, a prevalência de DOA foi de 77,7% no primeiro grupo e 

26% no segundo (p=0,001). Na comparação entre DP e HD, observou-se que os 

pacientes do primeiro grupo apresentavam 25(OH) vitamina D mais baixa, 

mineralização óssea mais comprometida e melhor volume ósseo. A fosfatase alcalina 

óssea (FAO) apresentou a melhor sensibilidade e especificidade tanto para o diagnóstico 

de alto, quanto de baixo remodelamento ósseo. CONCLUSÕES: a DOA é o tipo de OR 

mais prevalente na DP. No entanto, a influência do diabetes como fator de risco parece 

ser maior do que a própria modalidade dialítica.  

Descritores: Diálise peritoneal/efeitos adversos; Diálise renal; Osteodistrofia renal; 

Insuficiência renal crônica; Remodelação óssea; Hormônio paratireóideo; SOST 

proteína humana; Peptídeos e proteínas de sinalização intercelular. 

 

  



 

SUMMARY  

 

Oliveira RA. Evaluation of mineral metabolism in peritoneal dialysis patients: 

correlation between bone histology, clinical features and biochemical parameters 

[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

INTRODUCTION: Chronic kidney disease - mineral bone disorder (CKD-MBD) is a 

complex syndrome influenced by various factors, such as age, CKD etiology, uremic 

toxins and dialysis modality. CKD-MBD has been extensively studied in hemodialysis 

(HD) patients. However, for peritoneal dialysis (PD), only a few, older studies exist, 

most of which contain no bone biopsy data. The present study sought to: characterize 

CKD-MBD in a cohort of prevalent PD patients; compare the results with that obtained 

from HD patients; and analyse performance of bone turnover serum markers to make 

the diagnosis of high or low bone turnover disease in PD patients. METHODS: Forty-

one PD patients underwent to a clinical evaluation, biochemical analysis and bone 

biopsy. RESULTS: The most prevalent pattern of renal osteodystrophy (ROD) was 

adynamic bone disease (ABD), comprising 49% of the sample population. When we 

separately analyzed diabetic and non-diabetic patients, the ABD prevalence was 77.7% 

in the former group and 26% in the latter group (p=0.001). The comparison between DP 

and HD patients revealed low 25(OH) vitamin D level, worst bone mineralization and 

better bone volume parameters in the former group. Bone alkaline phosphatase (BAP) 

demonstrated the best sensitivity and specificity values to detect both high and low 

turnover disease. CONCLUSION: ABD is the most frequent type of ROD. However, 

the effect of diabetes on the development of ABD is more important than the dialysis 

modality itself.  

Descriptors: Peritoneal dialysis/adverse effects; Renal dialysis; Osteodistrofia renal; 

Renal insufficiency, chronic; Bone remodelling; Parathyroid hormone; SOST protein, 

human; Intercellular signaling peptides and proteins. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica (DRC) afeta entre 5% a 10% da população mundial. No 

Brasil, cerca de 92.000 pacientes estão em tratamento dialítico, dos quais 

aproximadamente 10% fazem diálise peritoneal (DP) (1). Distúrbios do metabolismo 

mineral, presentes em todos os estágios da DRC, se associam com maior fragilidade 

óssea, aumento do número de fraturas e de doenças cardiovasculares, contribuindo para 

a morbidade e mortalidade desses enfermos (2-5). 

 

1.1. CONCEITOS  
 

 O KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) é um comitê 

internacional cujo principal objetivo é desenvolver diretrizes  para a prática clínica da 

DRC (2). Recentemente tal comitê modificou a terminologia usada para descrever as 

anormalidades ósseas observadas nos portadores de DRC e sugeriu a instituição de dois 

termos: (I) Distúrbios minerais e ósseos da doença renal crônica (DMO-DRC) e (II) 

Osteodistrofia renal (OR). O primeiro, mais abrangente, deve ser usado para a síndrome 

clínica que engloba: a) anormalidades do metabolismo mineral (cálcio, fósforo, 

paratormônio, vitamina D, fator 23 de crescimento de fibroblasto etc.); b) alterações no 

tecido ósseo (remodelamento, mineralização e volume); c) calcificações extra-

esqueléticas presentes em alguns pacientes. O segundo termo fica restrito aos achados 

de histologia óssea (2).  

Dessa forma, a OR pode ser dividida em dois grupos: (I) Doenças de alto 

remodelamento ósseo e (II) Doenças de baixo remodelamento ósseo. No primeiro grupo 
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encontram-se a osteíte fibrosa (OF) e a doença mista (DMT). No segundo, a doença 

óssea adinâmica (DOA) e a osteomalácia (OM). A intoxicação por alumínio, em 

diferentes graus, pode estar presente em qualquer tipo de OR, embora nos anos 70 e 80 

tenha se observado importante associação com OM (3). 

Concomitantemente à OR, os pacientes  podem desenvolver osteoporose, como 

recentemente demonstrado por Barreto e cols.(4).  

Apesar do enorme progresso obtido na compreensão da OR, ela continua sendo 

alvo de muitos questionamentos, em virtude da sua complexidade. O osso é um tecido 

dinâmico, influenciado por inúmeros fatores, como o tipo e duração da doença renal 

propriamente dita, dieta, medicações, sedentarismo, ação hormonal, tempo e  

modalidade dialítica. 

Quanto à modalidade dialítica, os DMO-DRC estão bem documentados nos 

pacientes tratados com hemodiálise (HD). Contudo, naqueles tratados com DP as 

publicações são raras, especialmente aquelas com biópsia óssea. De uma maneira geral 

esses poucos estudos incluíram pacientes tratados previamente com HD e foram 

realizados em um período em que os quelantes de fósforo mais usados eram o hidróxido 

de alumínio e os sais de cálcio, acarretando uma sobrecarga desses elementos. Naquela 

época a opção pela DP partia do médico e as principais indicações incluíam 

especialmente idosos, diabéticos e pacientes sem via de acesso vascular para HD (5), o 

que pode ter contribuído para a elevada prevalência da DOA (6–11).  

O KDIGO reviu os estudos mais importantes sobre o tema e compilou os 

achados histológicos encontrados nas biópsias de crista ilíaca (Figura 1): 50% dos 

pacientes apresentavam DOA, seguido de 20% com OF, 18% com OF leve, 5% com 

DMT, 5% com OM e 2% com osso normal (2). O primeiro desses estudos  foi 
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publicado em 1994 por Joffe e cols.  que  avaliou 18 pacientes com média de idade de 

62  14,4 anos. A doença óssea predominante foi a OF (9). O segundo, publicado em 

2000 por Sánchez e cols., avaliou 57 pacientes com média de idade de 50  13 anos. 

Neste último a DOA prevaleceu (63,2%) (6). Vale ressaltar que os critérios usados para 

classificar os achados histológicos foram distintos e que a prevalência de DOA foi 

elevada. 

Na América Latina uma publicação datada de 2003 avaliou, retrospectivamente, 

o perfil de OR de 2507 pacientes dialíticos do Brasil e Uruguai, submetidos à biópsia 

óssea nas décadas de 1980 e 1990. A grande maioria (93,5%) fazia HD e os demais, 

diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC). Ao longo do período avaliado houve 

uma notória redução na prevalência de intoxicação por alumínio e um aumento de OF. 

As características específicas do grupo DPAC não foram avaliadas separadamente (12).    

 

 
Figura 1. Distribuição dos tipos de OR em pacientes tratados com DP (Modificado de 

Kidney Int. Suppl. 2009 ago;(113):S1-130) 

 

  

2% 

18% 
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1.2. TIPOS DE OSTEODISTROFIA RENAL  
 

A Figura 2, retirada da Tese de Livre Docência da Dra. Vanda Jorgetti (13), 

ilustra as características histológicas dos diferentes tipos de OR.  

 

1.2.1. Doença Óssea Adinâmica 

A doença adinâmica, como o próprio nome sugere, se caracteriza por um osso 

com poucos osteoblastos e osteoclastos e, consequentemente, pobre em matriz osteoide. 

As marcações pela tetraciclina são escassas (3).  

Os mecanismos fisiopatológicos da DOA não são claramente estabelecidos. 

Desde que foi identificada em pacientes pré-dialíticos, a modalidade dialítica deixou de 

ser a maior implicada e outros fatores de risco foram identificados. Dentre eles, 

destacamos: idade avançada, sexo masculino, diabetes mellitus, menor tempo em 

diálise, supressão exagerada da secreção de paratormônio (PTH) devido ao uso de 

calcitriol e seus análogos, sobrecarga de cálcio, resistência óssea à ação do PTH, 

presença de fragmentos antagonistas do PTH e distúrbios do magnésio (7,14–18).  

Na DP a sobrecarga de cálcio merece destaque, pois a maioria dos serviços no 

Brasil utiliza dialisato com concentração de cálcio de 3,5 mEq/L (19). Além disso, as 

perdas de PTH e seus fragmentos para o efluente peritoneal também contribuem para o 

desenvolvimento da DOA (20,21).  

Do ponto de vista clínico a associação com maior risco de fraturas e 

calcificações vasculares aumenta a morbidade e mortalidade dos pacientes (22–24). 

Níveis de PTH abaixo de 65 pg/mL apresentam boa sensibilidade e 

especificidade para o diagnóstico de doença óssea de baixo remodelamento (25). Dois 

trabalhos demonstraram elevada prevalência de fratura de quadril e vértebras em 
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pacientes com PTH baixo. Em um deles o risco relativo de óbito foi 2,4 vezes maior no 

grupo com PTH menor que 195 pg/dL (22,26). 

Em relação à calcificação vascular, estudos demonstraram aumento da sua 

incidência em pacientes com DOA, tanto naqueles em DP como em HD. Provavelmente 

o baixo remodelamento ósseo e sua menor capacidade de incorporar o excesso de cálcio 

circulante contribuem para o aumento das calcificações extra-esqueléticas e, 

consequentemente,  da mortalidade cardiovascular (16,23,24,27–29). 

 

1.2.2. Osteomalácia 

A OM se caracteriza por um grave defeito de mineralização - documentado 

através das marcações simples e confluentes pela tetraciclina - porém com formação 

óssea preservada. O seu marco é uma abundante matriz osteoide sobre as traves ósseas.  

Clinicamente se manifesta com dor óssea e está associada à desnutrição e 

intoxicação por alumínio (3,30). O tratamento adequado da água da diálise e o uso 

menos frequente de quelantes de fósforo à base de alumínio diminuíram a prevalência 

de OM nas últimas décadas. 

 

1.2.3. Osteíte Fibrosa 

A OF, manifestação óssea do hiperparatireoidismo (HPT) secundário, 

caracteriza-se pelo alto remodelamento ósseo. Tanto a formação como a reabsorção 

óssea está aumentada, o número de osteoblastos e osteoclastos é abundante e a medula 

óssea apresenta extensas áreas com fibrose. A mineralização, avaliada pelas marcações 

com tetraciclina, costuma  ser normal ou  pouco comprometida (3,31).  
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Assim como a DOA, o HPT também aumenta a morbidade e mortalidade nos 

pacientes em diálise (32), além de contribuir como um dos fatores responsáveis pela 

calcificação peritoneal e peritonite esclerosante (33). Billa e cols. demonstraram uma 

prevalência de 47% de HPT em um estudo com 176 pacientes em DP (34).  

 

1.2.4. Doença Mista 

Como o próprio nome sugere, a DMT apresenta características da OF 

(abundantes osteoblastos, osteoclastos e fibrose peritrabecular) associadas à 

mineralização óssea comprometida (marcações pela tetraciclina simples e/ou 

confluentes). Esse tipo histológico não apresenta correlações com achados clínicos 

específicos e pode representar uma transição entre as doenças de alto e baixo 

remodelamento, uma vez que o osso é um tecido extremamente dinâmico (3,31). 
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Figura 2. Tipos de OR. Fotomicrografias de tecido ósseo calcificado mostrando os diferentes tipos 

histológicos da doença óssea de pacientes com doença renal crônica. OM: osso mineralizado, MO: 

medula óssea, O: osteoide, Obl: osteoblastos, Ocl: osteoclastos, FM: fibrose medular, DM: dupla 

marcação, MC: marcação confluente. (A) Quadro histológico da Osteíte Fibrosa. Azul de Toluidina 

(100x); (B) Fotomicrografia das marcações pela tetraciclina na Osteíte Fibrosa. Corte histológico sem 

coloração observado no microscópio com fonte de fluorescência no aumento de 125x; (C) Quadro 

histológico da Osteomalácia mostrando aumento extremo (seta) da formação óssea representada pela 

superfície e espessura osteoide (O). Azul de Toluidina (100x); (D) As marcações pela tetraciclina na 

Osteomalácia são confluentes. Corte histológico sem coloração observado no microscópio com fonte de 

fluorescência no aumento de 250x; (E) Quadro histológico da Doença Óssea Adinâmica. Azul de 

Toluidina (40x); (F) As marcações pela tetraciclina na Doença Óssea Adinâmica são escassas. Corte 

histológico sem coloração observado no microscópio com fonte de fluorescência no aumento de 50x; (G) 

Quadro histológico da Doença Mista. Azul de Toluidina (100x); (H) A Doença Mista diferencia-se da 

Osteíte Fibrosa pelo tipo de marcação pela tetraciclina (Figura 2B), ou seja, a maior parte delas são 

marcações confluentes. Corte histológico sem coloração observado no microscópio com fonte de 

fluorescência no aumento de 125x. 
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1.3. MARCADORES BIOQUÍMICOS DO REMODELAMENTO ÓSSEO 

 

A biópsia de crista ilíaca é o padrão ouro no diagnóstico da OR, apesar das 

dificuldades para sua realização na prática clínica. Alternativamente, marcadores 

bioquímicos são usados de forma não invasiva, porém com sensibilidade e 

especificidade bastante variáveis. Os mais empregados são o PTH, a fosfatase alcalina 

total (FA) e sua fração óssea (FAO). A deoxipiridinolina (DPD) é mais usada em 

protocolos de pesquisa e mais recentemente a esclerostina (Scl) foi estudada em 

pacientes com OR em HD e correlacionou-se inversamente com o remodelamento ósseo 

(35).  

1.3.1. Paratormônio 

O PTH é o marcador de remodelamento ósseo mais utilizado na prática clínica 

diária, especialmente o PTH intacto (PTHi) ou de segunda geração. Estudos 

demonstraram que os ensaios para dosagem do PTHi detectam não só a fração 1-84, 

mas também a 7-84. Ambas apresentam uma ação biológica antagônica. Assim, o PTHi 

superestimaria o remodelamento ósseo (36). Por tal motivo, mais recentemente se 

desenvolveu um ensaio que detecta exclusivamente a fração 1-84, com a esperança de 

que o mesmo diferenciasse melhor a doença de alto e baixo remodelamento. Ele passou 

a ser denominado “whole” PTH ou PTH de terceira geração. Até o momento os estudos 

não mostraram  sua superioridade em relação aos ensaios de segunda geração (37). 

Os níveis ideais de PTH, ou seja, aqueles nos quais o paciente tem 

remodelamento ósseo normal, ainda não são conhecidos. Em 2003 o K/DOQI sugeriu 

que esses níveis estariam entre 150 pg/mL e 300 pg/mL (38). Anos mais tarde Barreto e 

cols. documentaram uma elevada prevalência de DOA dentre os pacientes cujos níveis 

de PTH sérico seguiam as recomendações do K/DOQI (39). Mais recentemente o 
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KDIGO passou a recomendar que os níveis desse hormônio fiquem entre 2 e 9 vezes o 

limite superior do ensaio (2).  

Qi e cols. mostraram em seu estudo que em 30% dos pacientes em HD e em 

51,3% dos pacientes em DP não houve correlação entre os níveis séricos de PTH e o 

tipo de remodelamento ósseo. Somente valores de PTH superiores a 450 pg/mL 

apresentaram especificidade acima de 95% para o diagnóstico de doença de alto 

remodelamento. Os autores concluíram, também, que pacientes com valores de PTH 

entre 65 e 450 pg/mL deveriam ser submetidos à biópsia óssea antes de iniciar algum 

tipo de tratamento específico (25). 

Outro estudo interessante relacionado aos níveis de PTH foi realizado por 

Dimkovic e cols. Esses autores avaliaram 237 pacientes em DP e não encontraram 

diferença de morbidade e mortalidade entre os pacientes com níveis de PTHi 

normal/baixo (<217 pg/mL) e  aqueles  com PTHi  alto (>217 pg/mL). O número de 

pacientes diabéticos era semelhante nos dois grupos (40).  

 

1.3.2. Fosfatase Alcalina 

A FA é uma proteína produzida em 5 tecidos distintos: fígado, rins, intestino, 

placenta e osso. A sua fração óssea (FAO) é secretada pelos osteoblastos e é usada 

como marcador de formação óssea. Estudos sugerem, inclusive, que a FAO apresenta 

sensibilidade e especificidade melhor que o PTH para o discernimento entre os tipos de 

doenças ósseas, tanto em pacientes dialíticos, quanto pré-dialíticos (41–43). Nos 

pacientes sem doenças hepáticas, há uma boa correlação entre a FAO e FA, podendo 

esta última ser utilizada com  menor custo (44). 
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1.3.3. Esclerostina 

A Scl é uma proteína recentemente descoberta e que age inibindo uma 

importante via de sinalização celular usada pelos osteoblastos: a via wnt/ -catenina. Ela 

é produzida pelos osteócitos e diminui a formação óssea. Pacientes em que a Scl está 

geneticamente ausente ou inativa (esclerostose e doença de van Buchem) têm maior 

massa óssea, acompanhada de deformidades craniofaciais (45,46). No entanto, os 

familiares destes pacientes que apresentam a mutação da Scl sob a forma heterozigótica 

são completamente assintomáticos e apresentam ossos mais resistentes e volumosos que 

a população normal. Tais descobertas têm estimulado o desenvolvimento de pesquisas 

utilizando anticorpos anti-Scl para tratamento de osteoporose, com resultados bastante 

promissores (47–49). Até o momento desconhecemos estudos que analisaram o papel da 

esclerostina nos DMO-DRC de pacientes tratados com DP. Cejka e cols avaliaram o 

comportamento da Scl em pacientes tratados com HD. Comparando com controles 

saudáveis, os níveis circulantes da Scl estavam aumentados e se correlacionaram 

negativamente com PTH e com o remodelamento ósseo (35). 

 

1.3.4. Deoxipiridinolina 

A piridinolina e a DPD, produtos de degradação de colágeno, são usados como 

marcadores de reabsorção óssea. No entanto, são raros os estudos com biópsia que 

avaliaram associação entre os níveis séricos desses marcadores e o remodelamento 

ósseo de pacientes com  DRC (44,50). 
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1.3.5. Outros 

A osteocalcina e a osteoprotegerina também são usados como marcadores de 

remodelamento ósseo. Contudo, há poucas publicações em pacientes tratados com DP 

(9,51).  

Outros hormônios e proteínas que participam da fisiopatologia dos DMO-DRC 

não são utilizados como marcadores de remodelamento ósseo, mas associam-se, por 

exemplo, com alterações na mineralização óssea. Merecem destaque a vitamina D e o 

fator 23 de crescimento de fibroblasto (FGF-23).  

A 1,25(OH) vitamina D - ou calcitriol - tem importante papel na saúde óssea e 

participa diretamente da fisiopatologia do HPT secundário. Já o seu precursor [25(OH) 

vitamina D ou calcidiol] se associa com várias funções sistêmicas, dentre elas a 

modulação do sistema imune e controle glicêmico (52,53). Seus baixos níveis se 

associam a doenças cardiovasculares, pulmonares e neurológicas (54–56). Wang e cols. 

demonstraram uma correlação inversa entre os níveis de 25(OH) vitamina D e 

hipertrofia miocárdica em pacientes tratados com DP (54). 

Os estoques de vitamina D são determinados através da dosagem sérica da 

25(OH)vitamina D. Pacientes com DRC em tratamento conservador, em HD ou em DP  

apresentam elevada prevalência de hipovitaminose D. Seus níveis são particularmente 

baixos nos pacientes que fazem DP, pois um percentual significativo de 25(OH) 

vitamina D é perdido através do efluente peritoneal (57). 

O FGF-23 é uma proteína identificada no ano 2000 em pacientes com fosfatúria 

e osteomalácia induzida por tumor. Após sua descoberta, passou a ser estudado em 

doenças que cursam com distúrbios no metabolismo do fósforo. O osso é o tecido que 

mais expressa FGF-23 e o osteócito é a principal célula responsável pela sua produção. 

Dentre suas ações fisiológicas, destacam-se a indução de fosfatúria e redução na 
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absorção intestinal de fósforo - mediada pela inibição da 1α-hidroxilase e menor 

produção da 1,25(OH) vitamina D. Os níveis séricos de FGF-23 são elevados nos 

pacientes com DRC e se associam a maior mortalidade (58). Em relação à DP, os 

valores de FGF-23 se correlacionam positivamente com o tempo de diálise e 

negativamente com a função renal residual (59). Um único estudo, envolvendo 

pacientes pediátricos tratados com DP, avaliou os níveis séricos de FGF-23 e 

parâmetros de histomorfometria óssea. Não houve correlação com a taxa de formação 

óssea. Em contrapartida, os níveis FGF-23 se associaram negativamente com a 

mineralização  [MLT (r = - 0,35; p < 0,05) e O.Th (r = - 0,38; p<0,01)] (60). O nosso 

grupo também confirmou que os valores de FGF-23 são elevados nos pacientes em HD 

e seus níveis são maiores entre aqueles tratados com acetato de cálcio, calcitriol e entre 

os que dialisam com concentrações de cálcio mais altas. Observou-se ainda associação 

direta entre os níveis de FGF-23 e o score de cálcio coronário (61).  

O FGF-23 e Scl são apenas alguns exemplos de proteínas produzidas pelos 

osteócitos. Durante décadas acreditou-se que essas células eram osteoblastos 

senescentes e inertes. Todavia, a descoberta de várias proteínas e de suas funções 

demonstra o papel crucial exercido pelos osteócitos na fisiologia óssea, contribuindo 

para a intercomunicação entre os diferentes microambientes desse tecido (62–64). 

 

1.4. CALCIFICAÇÃO EXTRA-ESQUELÉTICA 

A prevalência de calcificações extra-esqueléticas aumenta com a perda de 

função renal, sendo mais elevada nos pacientes com DRC do que na população geral. 

Cerca de 50% a 90% dos pacientes prevalentes em diálise apresentam algum tipo de 

calcificação vascular, o que pode se associar a um risco aumentado de eventos 

cardiovasculares. Gallieni e cols demonstraram que além de ser muito frequente, a 
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calcificação vascular progride bastante em pacientes tratados com DP. Em seu estudo 

77% dos pacientes apresentavam calcificação vascular no início do acompanhamento. 

Após 3 anos esse número aumentou para 90% (65). 

Diante do exposto torna-se evidente que a compreensão dos DMO-DRC tem 

evoluído bastante. No entanto,por ser um tema extremamente complexo e dotado de 

inúmeras nuances ainda há muito o que se compreender.  

O número de pacientes dialíticos tem crescido em todo o mundo e as 

características das doenças ósseas daqueles tratados com DP ainda são pouco 

conhecidas e motivo de controvérsias. Por isso julgamos necessário estudá-las em um 

grupo de pacientes tratados unicamente com DP. 

Vale lembrar que a maioria dos estudos que avaliou o papel dos marcadores 

bioquímicos no tipo remodelamento ósseo foram realizados em pacientes tratados com 

HD. No presente estudo buscamos compreender o real papel da modalidade dialítica nas 

alterações de remodelamento, mineralização e volume ósseo; o papel dos marcadores 

bioquímicos na identificação dessas alterações; além de comparar os resultados obtidos 

com  o de  pacientes tratados com HD.  
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1. PRIMÁRIOS 

 

 Avaliar as características clínicas e laboratoriais, a presença de calcificações extra-

esqueléticas e a prevalência dos tipos de OR em pacientes com DRC tratados com 

DP. 

 

2.2. SECUNDÁRIOS 

 Avaliar a sensibilidade e especificidade de marcadores bioquímicos no diagnostico  

do tipo de  remodelamento ósseo em pacientes tratados com DP. 

 Comparar os DMO-DRC entre pacientes tratados com DP e HD. 
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3.  MÉTODOS 

 

 

Entre agosto de 2010 e setembro de 2012 cinquenta e dois pacientes 

provenientes de oito centros de diálise do estado de São Paulo foram convidados, in 

loco, a participar desta coorte transversal. Sete se recusaram e os 45 restantes 

responderam a um questionário e assinaram um termo de consentimento informado. 

Dois deles foram excluídos antes do início do protocolo por intercorrências clínicas 

(sepse e trombose venosa profunda). Os 43 restantes submeteram-se à biópsia óssea, 

coleta de sangue e radiografia de mãos e quadris. Dois outros foram excluídos após a 

biópsia, pois o fragmento obtido foi inadequado. Dessa forma, 41 pacientes foram 

incluídos na análise (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Fluxograma dos pacientes. 

 

52 pacientes 
abordados 

43 
biopsiados 

2 fragmentos 
inadequados 

41 
analisados 

7 recusas 
2 exclusões 

clínicas 

TVP e Sepse 
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Em um segundo momento comparou-se as características dessa amostra (n = 23) 

com as características de pacientes tratados com HD (n = 23), provenientes de um 

banco de dados de uma publicação prévia do grupo (66). Os casos foram pareados por 

idade, sexo e tempo de diálise, na proporção de 1 para 1. Não havia diabéticos nos 

grupos.  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética do HCFMUSP sob número 0046/08.  

 

3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Adultos entre 18 e 65 anos, em tratamento dialítico [DPAC ou diálise peritoneal 

automatizada (DPA)] há pelo menos 6 meses. 

 

3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Pacientes tratados previamente com HD ou transplantados; 

paratireoidectomizados; acamados; usuários de imunossupressores, anticonvulsivantes 

ou drogas ilícitas; portadores de neoplasias malignas, síndrome da imunodeficiência 

humana adquirida, sarcoidose ou tuberculose.  

 

3.3. PARÂMETROS AVALIADOS 

3.3.1. Clínicos   

Idade, sexo, raça, etiologia da doença renal, tempo em diálise, função renal 

residual e medicamentos em uso (com ênfase para os quelantes de fósforo, vitamina D e 

calcitriol). 
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3.3.2. Laboratoriais  

Amostras de sangue foram obtidas em jejum, com um intervalo máximo de 2 

semanas precedendo ou sucedendo a biópsia de crista ilíaca. Parte da amostra coletada 

foi centrifugada e armazenada em alíquotas a -80
o 

C para análise de DPD (kit ELISA, 

Quidel, USA, valores de referência: 3,25±0,66 nmol/L), Scl (kit ELISA, Quidel, USA, 

valores de referência: 0,42-0,80 ng/mL), FGF-23 intacto (kit ELISA, Kainos, Japão, 

valores de referência: 8,2-54,3 pg/mL) e FAO (kit ELISA, Metra Biosystem Inc., USA, 

valores de referência: 11,6–42,7 U/L) ao final do estudo.  

Os níveis séricos de cálcio total (CaT) e iônico (Cai), fósforo (P), FA e albumina 

foram obtidos através de aparelho automatizado Sinnowa SX400. O PTHi foi analisado 

pela técnica de quimioluminescência (Medlab, USA, valores de referência: 16- 87 

pg/mL), assim como a 25(OH) vitamina D (quimioluminescência, Dia-SorinTM, USA, 

valores de referência: 30-100 ng/mL). 

 

3.3.3. Calcificação Extra-Esquelética 

Os pacientes realizaram radiografias simples de mãos e quadril para pesquisa de 

calcificação extra-esquelética, quantificadas segundo o "score" descrito por  Adragão e 

cols (67).  

 

3.3.4.  Histomorfometria Óssea 

A biopsia óssea foi realizada na crista ilíaca com trefina elétrica, com diâmetro 

interno de 7 mm, sob anestesia local com lidocaína 2% e sedação com midazolan (7,5 

mg intramuscular). Os pacientes receberam previamente 2 cursos de tetraciclina, na 

dose de 500 mg a cada 12h/12h por 3 dias, separados por 10 dias livres de medicamento 
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- a biópsia foi realizada de 2 a 5 dias após o término do antibiótico. A biopsia óssea foi 

processada com técnica padronizada que permite analisar o tecido sem descalcificação 

prévia (68). A análise histomorfométrica foi realizada empregando-se método 

semiautomatizado, com o software Osteomeasure (Osteometrics Inc., Atlanta, GA, 

USA).  

Os parâmetros estáticos e dinâmicos foram descritos usando a padronização 

proposta pela American Society of Bone and Mineral Research (69). Os parâmetros 

estruturais e estáticos foram comparados com controles normais que pertencem a um 

banco de dados do  nosso  laboratório (70). Para os parâmetros dinâmicos utilizaram-se 

os valores de Vedi e cols., ajustados para as respectivas faixas etárias (71).  

Os resultados da histomorfometria óssea foram analisados quanto ao 

remodelamento, a mineralização e o volume ósseo [classificação TMV 

(T=turnover=remodelamento, M=mineralização, V=volume)] (2). Considerou-se o 

remodelamento normal quando a taxa de formação óssea (BFR/BS) era de 0,061 0,006 

μm
3
/μm

2
/dia para mulheres e 0,068 0,040 μm

3
/μm

2
/dia para homens. Níveis mais 

baixos caracterizaram baixo remodelamento e valores mais elevados, alto 

remodelamento (71). O intervalo de mineralização (Mlt) acima de 50 dias caracterizou 

defeito de mineralização. Considerou-se baixo volume ósseo valores de BV/TV 

(volume trabecular ósseo/volume total) inferiores a 14,6% para mulheres e 17,9% para 

homens (70). 
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3.3.5. Expressão Óssea de Scl e FGF-23  

A expressão das proteínas Scl e FGF-23 foram avaliadas pela técnica de imuno-

histoquímica para tecido ósseo incluído em resina acrílica e parcialmente descalcificado 

(72). Para tanto empregamos o kit LSAB HRP (K 0690 Dako Cytomation). 

Resumidamente as etapas realizadas foram: 

1) Remoção do metacrilato (MMA) das lâminas com xilol/clorofórmio 1:1 e 

banhos seriados de etanol 100%, 96%, 70% e 50%; 

2) Descalcificação do tecido com ácido acético 1%; 

3) Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 3%  em 

metanol; 

4) Bloqueio inespecífico de proteína com Dakocytomation Prontein Block 

(X0909, Dako); 

5) Incubação com anticorpo primário overnight a 4ºC [anticorpo monoclonal 

anti-Scl humana (R&D Systems) e anticorpo monoclonal anti-FGF-23 (gentilmente 

cedido pela Genzyme Corporation);  

6) Incubação com anticorpo secundário [Biotinylated Link (K 0690 Dako)]; 

7) Incubação com o conjugado Streptavidin-HRP (K 0690 Dako); 

8) Revelação com o cromógeno AEC (3-Amino-9 Ethyl-Carbazol); 

9) Coloração com Hematoxilina de Mayer (Merck, Alemanha); 

10) Montagem com glicergel (Merck, Alemanha); 

11)Visualização em microscópio óptico. 

A quantificação da Scl e do FGF-23 expressos no tecido ósseo se fez pela 

contagem de osteócitos com marcação positiva, em relação à área de osso obtida na 

análise histomorfométrica (Figura 4). 
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Figura 4: Expressão óssea de FGF-23 e Scl [marcações em vermelho (200x)]. 
   

 

3.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os resultados com distribuição paramétrica foram expressos em média ± desvio 

padrão; e aqueles com distribuição não paramétrica, em mediana (percentil 25 - 75). 

Alguns parâmetros com distribuição não-normal foram normalizados após 

transformação logarítmica. Para as comparações utilizou-se o teste de Mann-Whitney e 

para as correlações, o teste de Spearman. A regressão linear e a regressão logística 

foram utilizadas para identificar fatores de risco independentes. As variáveis utilizadas 

nos modelos de regressão logística foram a idade e os parâmetros que apresentaram 

diferença significativa na comparação entre alto e baixo remodelamento ósseo. Utilizou-

se o teste de Qui-quadrado para avaliar associação entre variáveis categóricas. Através 

de curvas de características de operação do receptor (curva ROC) analisou-se a 

sensibilidade e especificidade dos vários marcadores bioquímicos de remodelamento 

ósseo. O ponto de corte escolhido para cada marcador foi determinado pelo maior valor 

obtido no teste de Youden (sensibilidade + especificidade -1). A área sob a curva (ASC) 

definiu o desempenho de cada marcador bioquímico (0,5 = teste nulo; maior que 0,7 = 

bom; maior que 0,8 = ótimo). Não foi possível analisar separadamente o desempenho 
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dos marcadores entre os pacientes diabéticos e não diabéticos em virtude da pequena 

amostra. 

As análises foram obtidas como o software SPSS versão 17.0 para Windows. O 

nível de significância escolhido foi de 5%. 
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4.  RESULTADOS 

 

 

4.1. AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL 

A Tabela 1 resume os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes incluídos no 

estudo. A média de idade foi de 50,3  10,2 anos; 56,1% eram homens; o tempo médio 

de DP foi de 10 (7 - 24) meses; e a eficiência do tratamento dialítico avaliado pelo 

KT/V semanal foi de 2,43  0,75 (valor ideal > 1,7) (73). A maior parte dos pacientes 

(60%) fazia DPA e o restante, DPAC. Não houve diferença nos tipos de OR entre as 

duas modalidades (p>0,05 na distribuição dos quatro tipos de OR entre DPA versus 

DPAC). A diurese residual foi de 1015  669 mL/24h e apenas 15,8% dos pacientes 

usavam dialisato com concentração de cálcio menor que 3,5 mEq/L. O quelante de 

fósforo mais utilizado foi o hidrocloreto de sevelamer (90,3%). Todos os pacientes 

apresentaram hipovitaminose D e a grande maioria (70,7%) tinha níveis inferiores a 15 

ng/mL (Figura 5). Apenas 18% dos pacientes recebiam reposição de vitamina D e 36% 

fazia uso de calcitriol. 

Como praticamente metade dos pacientes estudados tinha como etiologia da 

DRC o diabetes mellitus, decidimos comparar as características desses pacientes com os 

demais (Tabela 2). Os pacientes diabéticos eram mais velhos e apresentavam menores 

valores de albumina, PTHi, fósforo, FGF-23 e 25(OH)vitamina D. Em contrapartida, 

observou-se mais calcificação extra-esquelética e maiores níveis de Scl. 
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Tabela1. Características clínico-laboratoriais dos pacientes estudados 

 Resultados Valores 

Referência 

Idade (anos) 50,3±10,2 - 

Sexo Masculino (%) 56,1 - 

Diabetes (%) 43,9 - 

Raça Branca (%) 22 - 

Tempo de DP (meses) 10 (7-24) - 

Modalidade DP  

 DPAC(%) 

 APD (%) 

 

40 

60 

 

- 

- 

Diurese (mL/24h) 1015±669 - 

KT/V 2,43±0,75 >1,7 

Cai (mg/dL) 4,64±0,69 (4,6 – 5,3)  

P (mg/dL) 5,09±1,72 (2,7 – 4,5)  

Albumina (g/dL) 3,49±0,54 (3,4 – 4,8)  

PTHi (pg/mL) 363 (236-686) (16 – 87)  

FAO(U/L) 52,9±16,1 (11,6 – 42,7) 

Scl sérica (ng/mL) 2,00±1,03 (0,42 – 0,80)  

DPD (nmol/L) 22,2±16,1 (2,59 – 3,91) 

25(OH) Vitamina D (ng/dL) 12,6±6,3 (30 – 100)  

FGF-23 sérico (pg/mL) 489 (384-1000) (8,2 – 54,3)  

Calcificação Extra-Esquelética (%) 24,3 0 

DPAC: diálise peritoneal ambulatorial contínua; APD: diálise peritoneal automatizada; 

Cai: cálcio ionizado; P: fósforo; FAO: fosfatase alcalina óssea; DPD: Deoxipiridinolina; 

PTHi: paratormônio intacto; FGF-23: fibroblast growth factor 23; Scl: esclerostina.  
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Tabela 2. Comparação entre as características clínico-laboratoriais dos pacientes 

não diabéticos e diabéticos 

 Não Diabéticos 

(n = 23) 

Diabéticos 

(n = 18) 

p 

Idade (anos) 47,1±10,8 54,4±7,9 0,027 

Tempo de DP (meses) 14 (8-32) 8,5 (7-14) 0,110 

Diurese (mL/24h) 1028±676 998±678 0,780 

Cai (mg/dL) 4,76±0,38 4,5±0,92 0,540 

P (mg/dL) 5,6±1,4 4,3±1,7 0,001 

Albumina (g/dL) 3,64±0,49 3,27±0,56 0,050 

PTHi (pg/mL) 430 (256-1111) 269 (196-397) 0,053 

FA (U/L) 114±58 112±41 0,88 

FAO(U/L) 59,2±37 42,8±15 0,40 

Scl sérica (ng/mL) 1,64±0,94 2,46±0,97 0,002 

DPD (nmol/L) 25,3±17 18,1±14 0,06 

25(OH) Vitamina D (ng/dL) 15,5±6,7 9,08±3,4 0,003 

FGF-23 sérico (pg/mL) 781 (481-1973) 441 (373-488) 0,01 

Calcif. Extra-Esquelética (%) 9,52 43,7 0,02 

Cai: cálcio ionizado; P: fósforo; FAO: fosfatase alcalina óssea; DPD: Deoxipiridinolina; 

PTHi: paratormônio intacto; FGF-23: fibroblast growth factor 23; Scl: esclerostina.  

 

 

 

 

 
Figura 5. Distribuição dos pacientes de acordo com os níveis séricos de 25(OH) 

vitamina D 

 

70,7% 

29,3% 

0,0% 

< 15 ng/mL 15 - 30 ng/mL > 30 ng/mL 

25 (OH) Vitamina D 
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4.2. CALCIFICAÇÃO EXTRA-ESQUELÉTICA 

 

A calcificação extra-esquelética (Figura 6) foi observada em 24,3% dos 

pacientes e associou-se à presença de diabetes mellitus (p = 0,02). Não houve diferença 

quanto à presença de calcificação na comparação entre pacientes com baixo e alto 

remodelamento ósseo (p = 0,29). O PTHi, FA, FAO, Scl e DPD não se mostraram bons 

marcadores da presença de calcificação extra-esquelética à radiografia de mãos e 

quadris (ASC < 0,5 para todos eles). 

 

Figura 6. Paciente com múltiplas calcificações extra-esqueléticas nas artérias radiais, 

ilíacas e femorais (setas) 
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4.3. DISTRIBUIÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE OR 

 

Os resultados da análise histomorfométrica das biópsias evidenciou que o tipo 

de doença óssea mais prevalente foi a DOA, correspondendo a 49% da amostra, seguida 

da DMT e OF (27% e 22% respectivamente). Apenas 1 caso (2%) apresentou OM 

(Figura 7A).  

No entanto, ao se analisar separadamente os pacientes diabéticos (Figura 7B) e 

não diabéticos (Figura 7C), o percentual de DOA foi de 77,7% no primeiro grupo e 26% 

no segundo (p = 0,001). Dentre os não diabéticos a DMT predominou (39,1%), seguida 

da OF (30,4%). 

 De acordo com a classificação TMV, não houve diferença de prevalência entre 

alto e baixo "turnover" ósseo na amostra completa de pacientes; a mineralização estava 

preservada em 34% deles e comprometida nos demais; e o volume ósseo estava 

preservado em 60,9% dos pacientes e reduzido nos demais (Figura 8A).  
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Figura 7. Distribuição de pacientes de acordo com o tipo de OR 
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Figura 8. Distribuição de pacientes de acordo com a classificação TMV 

 

 

O baixo remodelamento ósseo se associou com o diagnóstico de diabetes (p = 

0,003) (Figura 8B), níveis mais elevados de Scl sérica (p = 0,02) e maior expressão de 

Scl óssea (p = 0,03). Já o alto remodelamento se associou com níveis mais elevados de 

FAO (p = 0,001), DPD (p = 0,01) e PTHi (p = 0,003) (Tabela 3). 
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Apenas os níveis séricos de FAO e a expressão óssea da Scl apresentaram 

diferença significativa entre os grupos com mineralização óssea normal e anormal 

(Tabela 4). 

Os pacientes com menor tempo de diálise apresentaram volume ósseo menor que 

aqueles com tratamento  mais prolongado (Tabela 5).  

 

 

Tabela 3: Comparação dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre 

pacientes com alto e baixo remodelamento ósseo 

REMODELAMENTO 

    

 Baixo 

(n=21) 

Alto 

(n=20) 

p 

    

Idade (anos) 53,3±8 47,2±10 0,07 

Diabetes (%) 66,6 20 0,003 

Tempo DP (meses) 9 (7 - 16,5) 13,5 (7,2 - 35) 0,14 

Diurese (mL/24h) 1046±730 982±615 0,92 

Cai (mg/dL) 4,7±0,4 4,5±0,9 0,88 

P (mg/dL) 4,7±1,7 5,4±1,6 0,11 

Albumina (g/dL) 3,4±0,6 3,5±0,5 0,32 

PTHi (pg/mL) 265 (188-365) 524 (301-1200) 0,003 

FAO(U/L) 35,9±15 69,0±33 0,001 

Scls (ng/dL) 2,34±1,1 1,63±0,7 0,02 

DPD (nmol/L) 16,9±12 27,7±17 0,01 

25(OH)Vit.D (ng/dL) 11,3±6 14,0±6 0,60 

FGF-23s (pg/mL) 470 (352-844) 499 (462-1359) 0,17 

Calcif. vasc. (%) 31,5 10,7 0,29 

FGF-23o* 2,36 (1,37-11,7) 2,50 (1,73-5,49) 0,82 

Sclo* 12,4±7,6 7,7±5,8 0,03 

Cai: cálcio ionizado; P: fósforo; FAO: fosfatase alcalina óssea; DPD: 

Deoxipiridinolina; PTHi: paratormônio intacto; FGF-23s: fibroblast growth factor 

23 sérico; FGF-23o: fibroblast growth factor 23 ósseo; Scls: esclerostina sérica; 

Sclo: esclerostina óssea.  

* Resultados expressos através do número de osteócitos com marcação positiva em 

relação à área de osso obtida na análise histomorfométrica. 
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Tabela 4. Comparação dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre 

pacientes com  mineralização óssea normal e anormal 

MINERALIZAÇÃO 

    

 Normal 

(n=14) 

Anormal 

(n=27) 

p 

    

Idade (anos) 47,3±12,4 51,8±8,7 0,37 

Diabetes (%) 42,8 44,4 0,92 

Tempo DP (meses) 11,5 (7-24,5) 10 (7-24) 0,77 

Diurese (mL/24h) 1033±627 1005±701 0,81 

Cai (mg/dL) 4,70±0,42 4,60±0,82 1,0 

P (mg/dL) 5,0±1,4 5,0±1,8 0,79 

Albumina (g/dL) 3,6±0,4 3,3±0,5 0,10 

PTHi (pg/mL) 524 (284-1289) 338 (200-430) 0,71 

FAO(U/L) 69,5±28,3 43,0±28,3 0,03 

Scls (ng/dL) 1,6±0,8 2,1±1,1 0,17 

DPD (nmol/L) 27,9±21,2 19,2±12,2 0,24 

25(OH)Vit.D (ng/dL) 11,8±6,1 13,0±6,5 0,60 

FGF-23s (pg/mL) 492 (414-1583) 481 (369-925) 0,56 

Calcif. vasc. (%) 25 24 0,94 

Sclo* 7,3±5,5 11,6±7,4 0,05 

FGF-23o* 2,51 (1,24-6,0) 2,36 (1,76-10,7) 0,61 

Cai: cálcio ionizado; P: fósforo; FAO: fosfatase alcalina óssea; DPD: 

Deoxipiridinolina; PTHi: paratormônio intacto; FGF-23s: fibroblast growth factor 

23 sérico; FGF-23o: fibroblast growth factor 23 ósseo; Scls: esclerostina sérica; 

Sclo: esclerostina óssea.  

* Resultados expressos através do número de osteócitos com marcação positiva em 

relação à área de osso obtida na análise histomorfométrica. 

 

 

  



R e s u l t a d o s | 31 

 

 

Tabela 5. Comparação dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre 

pacientes com volume ósseo normal/alto versus baixo 

VOLUME 

    

 Normal/Alto 

(n=25) 

Baixo 

(n=16) 

p 

    

Idade (anos) 48,3±11,6 53,3±6,6 0,30 

Diabetes (%) 36,0 56,2 0,20 

Tempo DP (meses) 14 (8-34) 8 (7-12,5) 0,05 

Diurese (mL/24h) 920±665 1164±668 0,32 

Cai (mg/dL) 4,8±0,3 4,4±0,9 0,18 

P (mg/dL) 5,3±1,8 4,6±1,3 0,30 

Albumina (g/dL) 3,4±0,5 3,5±0,5 0,57 

PTHi (pg/mL) 335 (220-963) 384 (242-616) 0,84 

FAO(U/L) 59,3±34,6 40,7±19,3 0,09 

Scls (ng/dL) 1,85±1,1 2,22±0,8 0,17 

DPD (nmol/L) 24,9±18,9 17,9±9,5 0,55 

25(OH)Vit.D (ng/dL) 12,7±6,5 12,4±6,2 0,83 

FGF-23s (pg/mL) 683 (411-1799) 476 (361-497) 0.06 

Calcif. vasc. (%) 23,8 25 0,93 

FGF-23o* 2,61 (1,6-6,1) 2,27 (1,1-8,8) 0,48 

Sclo* 9,6±8,2 11,0±4,9 0,13 

Cai: cálcio ionizado; P: fósforo; FAO: fosfatase alcalina óssea; DPD: 

Deoxipiridinolina; PTHi: paratormônio intacto; FGF-23s: fibroblast growth 

factor 23 sérico; FGF-23o: fibroblast growth factor 23 ósseo; Scls: esclerostina 

sérica; Sclo: esclerostina óssea.  

* Resultados expressos através do número de osteócitos com marcação positiva 

em relação à área de osso obtida na análise histomorfométrica. 

 

Empregando-se um modelo de regressão logística (Tabela 6) com diabetes 

mellitus, FAO, PTHi, Scl sérica e Scl óssea como covariáveis, observou-se  que apenas 

o diabetes mellitus e a FAO foram fatores de risco independentes determinantes do 

remodelamento ósseo. Outros modelos testados estão expressos na Tabela 6. 

Nos modelos de regressão logística para avaliar mineralização e volume ósseos 

não foram encontrados fatores de risco independentes. Não houve qualquer complicação 

relacionada às biópsias de crista ilíaca. 
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Tabela 6. Modelo de Regressão Logística para Remodelamento Ósseo 

Variável Odds Ratio 95% CI p 

  Min. Max.  

MODELO 1 

Diabetes 8,51 1,46 49,42 0,02 

FAO 0,94 0,90 0,99 0,01 

 

MODELO 2 

Diabetes 35,60 3,36 377,6 0,003 

FA 0,95 0,91 0,98 0,005 
FAO: fosfatase alcalina óssea; FA: total fosfatase alcalina total. Corrigido para idade, 

iPTH, sScl and DPD.  

 

4.4. MARCADORES BIOQUÍMICOS DE REMODELAMENTO ÓSSEO 

 

A Figura 9 descreve uma curva ROC que avalia a sensibilidade e especificidade 

do PTHi, FAO, Scl e DPD como marcadores de alto remodelamento ósseo. A FAO se 

mostrou o melhor marcador, com área sob a curva (ASC) de 0,79. A Scl foi o pior deles, 

com ASC de 0,70. A FA (ASC 0,78 - dado não representado na figura) apresentou um 

resultado muito próximo à FAO, superando inclusive o valor do PTHi (0,77). A Tabela 

7 demonstra o perfil de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e 

negativos de cada um dos marcadores bioquímicos usados para o diagnóstico de alto 

remodelamento ósseo.  

A Figura 10 e a Tabela 8 expressam uma análise semelhante, porém direcionada 

para o diagnóstico de baixo remodelamento ósseo. 
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Figura 9. Curva ROC para avaliação de sensibilidade e especificidade dos marcadores 

FAO, PTHi, DPD e Scl no diagnóstico de alto remodelamento ósseo 

 

 

 

Tabela 7. Sensibilidade e especificidade dos marcadores FAO, FA, PTHi, DPD e Scl 

para o diagnóstico de alto remodelamento ósseo 

 Sensib. Especif. Youden VPP VPN 

FAO > 57,2 U/L 65% 96% 0,60 0,92 0,95 

FA > 106,5 U/L 65% 81% 0,46 0,76 0,80 

PTHi >386 pg/mL 70% 62% 0,51 0,77 0,80 

DPD > 13,9 nmol/L 75% 62% 0,42 0,65 0,61 

Scl < 1,82 ng/dL 85% 62% 0,47 0,68 0,61 

PTHi + FA 73% 100% 0,73 1,00 0,76 
VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; FAO: fosfatase 

alcalina óssea; FA: fosfatase alcalina; DPD: Deoxipiridinolina; PTHi: paratormônio 

intacto; Scl: esclerostina.  

 

Área sob a curva: 

 FAO: 0,79 

 PTHi: 0,77 

 DPD: 0,72 

 Scl: 0,70 
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Figura 10. Curva ROC para avaliação de sensibilidade e especificidade dos marcadores 

FAO, PTHi, DPD e Scl no diagnóstico de baixo remodelamento ósseo 
 

 

Tabela 8. Sensibilidade e especificidade dos marcadores FAO, FA, PTHi, DPD e Scl 

para o diagnóstico de baixo remodelamento ósseo 

 Sensib. Especif. Youden VPP VPN 

FAO < 57,2 U/L 95% 65% 0,60 0,74 0,65 

FA < 106,5 U/L 81% 65% 0,46 0,70 0,65 

PTHi < 386 pg/mL 81% 70% 0,51 0,73 0,70 

DPD < 12,3 nmol/L 61% 80% 0,42 0,72 0,75 

Scl > 1,80 ng/dL 61% 85% 0,46 0,81 0,85 

PTHi + FA 100% 73% 0,73 0,76 1,00 
VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; FAO: fosfatase 

alcalina óssea; FA: fosfatase alcalina; DPD: Deoxipiridinolina; PTHi: paratormônio 

intacto; Scl: esclerostina.  

 

 

 

 

 

Área sob a curva: 

 FAO: 0,79 

 PTHi: 0,77 

 DPD: 0,72 

 Scl: 0,70 
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Tabela 9: Correlações do PTHi, FAO e DPD com parâmetros clínicos, 

laboratoriais e de histomorfometria óssea 

 PTHi FAO DPD 

r p r p r p 

CLÍNICOS 

Idade -0,31 0,04 -0,24 0,12 -0,23 0,13 

Diurese -0,72 0,65 -0,16 0,31 -0,45 0,003 

Tempo DP 0,14 0,36 0,05 0,72 0,15 0,32 

Calcificação -0,09 0,58 -0,14 0,39 -0,19 0,24 

LABORATORIAIS 

Cai -0,22 0,16 -0,11 0,49 -0,29 0,07 

P 0,75 <0,001 0,16 0,30 0,57 <0,001 

PTHi - - 0,32 0,03 0,61 <0,001 

FAO 0,32 0,03 - - 0,42 0,005 

DPD 0,61 <0,001 0,420 0,005 - - 

25 (OH) Vit. D 0,26 0,10 -0,17 0,29 0,19 0,23 

HISTOMORFOMÉTRICOS 

BV/TV 0,048 0,76 0,96 0,55 0,02 0,88 

Ob.S/BS 0,44 0,004 0,38 0,01 0,35 0,02 

OV/BV 0,16 0,30 0,09 0,55 0,08 0,61 

O.Th 0,31 0,04 0,24 0,13 0,11 0,49 

MS/BS 0,53 0,001 0,47 0,004 0,20 0,24 

BFR/BS 0,37 0,01 0,49 0,001 0,13 0,39 

Mlt -0,20 0,19 -0,45 0,003 -0,03 0,81 

ES/BS 0,44 0,003 0,70 <0,001 0,41 0,006 

Oc.S/BS 0,47 0,002 0,53 <0,001 0,39 0,01 

Fb.V/TV 0,59 <0,001 0,51 0,001 0,48 0,001 

PTHi: paratormônio intacto; FAO: fosfatase alcalina óssea; Ob.S: superfície 

osteoblástica; BS: superfície de osso trabecular; OV: volume osteoide; BV: volume 

ósseo; O.Th: espessura osteoide; ES: superfície de erosão; Oc.S: superfície 

osteoclástica; MS: superfície mineralizada; BFR: taxa de formação óssea; Mlt: 

intervalo de mineralização; Fb.V/TV: volume de fibrose/volume trabecular. 
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As correlações do FGF-23 e da Scl com parâmetros clínicos, bioquímicos e 

histomorfométricos estão expressas a seguir (tópicos 4.5 e 4.6), em conjunto com as 

respectivas expressões ósseas. 

 

 

4.5. EXPRESSÃO ÓSSEA DE FGF-23 E Scl 

 

A expressão óssea da Scl - avaliada por técnica de imuno-histoquímica - 

mostrou-se aumentada nos pacientes, quando comparados aos controles. O mesmo não 

ocorreu com o FGF-23 (Tabela 10). Os diabéticos expressaram mais Scl no tecido ósseo 

que os não diabéticos (Tabela 11).  

 

Tabela 10: FGF-23 e Scl expressos em tecido ósseo 

 Resultados Valores Referência 

FGF-23 ósseo* 2,41 (1,74-5,67) 4,94 (3,74 - 8,82) 

Scl óssea* 9,45±7,11 6,58±3,67 

* Resultados expressos através do número de osteócitos com 

marcação positiva em relação à área de osso obtida na análise 

histomorfométrica. 

 

 

Tabela 11: Comparação entre não diabéticos e diabéticos 

quanto ao FGF-23 e Scl expressos em tecido ósseo 

 Não Diabéticos 

(n = 23) 

Diabéticos 

(n = 18) 

p 

FGF-23 ósseo* 2,61 (1,51-6,58) 2,38 (1,68-6,11) 0,80 

Scl óssea* 8,72±6,67 11,94±7,45 0,003 

* Resultados expressos através do número de osteócitos com marcação 

positiva em relação à área de osso obtida na análise histomorfométrica. 
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4.6. CORRELAÇÕES DOS NÍVEIS SÉRICOS E DA EXPRESSÃO ÓSSEA DE FGF-

23 COM DADOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E DE HISTOMORFOMETRIA 

ÓSSEA  

 

A Tabela 12 descreve as correlações entre os valores de FGF-23 séricos e 

expressos no osso com os dados clínicos, laboratoriais e de histomorfometria óssea dos 

pacientes estudados. Os níveis de fósforo se correlacionaram tanto com os níveis 

séricos, quanto com a expressão óssea do FGF-23 (vide Figuras 11 e 12). A idade e o 

Cai se correlacionaram inversamente com o FGF-23 sérico e ósseo, respectivamente. O 

tempo de diálise, o PTHi, a DPD e a 25(OH) vitamina D apresentaram correlação 

apenas com o FGF-23 sérico.  
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Tabela 12: Correlações do FGF-23 sérico e expresso no tecido ósseo 

com parâmetros clínicos, laboratoriais e de histomorfometria óssea 

 FGF-23 Sérico FGF-23 Ósseo 

r p r p 

CLÍNICOS 

Idade -0,40 0,01 -0,02 0,86 

Diurese -0,15 0,34 -0,11 0,47 

Tempo DP 0,44 0,005 -0,11 0,48 

Calcificação -0,12 0,48 0,17 0,30 

LABORATORIAIS 

Cai 0,17 0,31 -0,31 0,05 

P 0,60 <0,001 0,34 0,02 

FAO -0,06 0,72 0,01 0,92 

DPD 0,37 0,02 0,15 0,33 

PTHi 0,53 0,001 0,17 0,26 

25 (OH) Vit. D 0,39 0,01 -0,01 0,93 

Albumina 0,20 0,22 -0,16 0,31 

FGF ósseo -0,009 0,95 - - 

HISTOMORFOMÉTRICOS 

BV/TV 0,39 0,01 -0,04 0,76 

ObS/BS 0,28 0,07 -0,05 0,74 

OV/BV -0,005 0,97 -0,07 0,62 

O.Th 0,19 0,23 -0,09 0,54 

MS/BS 0,36 0,03 -0,08 0,61 

BFR/BS 0,20 0,22 -0,25 0,11 

Mlt -0,006 0,97 0,19 0,22 

ES/BS 0,30 0,06 0,12 0,44 

OcS/BS 0,32 0,04 0,05 0,75 

Fb.V/TV 0,50 0,001 0,012 0,94 

PTHi: paratormônio intacto; FAO: fosfatase alcalina óssea; Ob.S: superfície 

osteoblástica; BS: superfície de osso trabecular; OV: volume osteoide; BV: volume 

ósseo; O.Th: espessura osteoide; ES: superfície de erosão; OcS: superfície 

osteoclástica; MS: superfície mineralizada; BFR: taxa de formação óssea; Mlt: 

intervalo de mineralização; Fb.V/TV: volume de fibrose/volume trabecular. 
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Figura 11. Gráfico de regressão linear log FGF-23 sérico x Fósforo. 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de regressão linear log FGF-23 ósseo x Fósforo. 
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4.7. CORRELAÇÕES DOS NÍVEIS SÉRICOS E DA EXPRESSÃO ÓSSEA DA Scl 

COM DADOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E DE HISTOMORFOMETRIA 

ÓSSEA 

 

 Tanto a Scl sérica quanto a expressa no tecido ósseo se correlacionaram 

inversamente com o BFR/BS e com a FAO. A Tabela 13 resume as principais 

correlações encontradas entre a Scl e os parâmetros analisados. A Figura 13 descreve a 

regressão linear entre a Scl sérica e o logBFR/BS, enquanto a  Figura 14 demonstra a  

regressão linear entre a Scl óssea e o logBFR/BS. 
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Tabela 13: Correlações da Scl sérica e expressa no tecido ósseo com 

parâmetros clínicos, laboratoriais e histomorfométricos 

 Scl Sérica Scl Óssea 

r p r p 

CLÍNICOS 

Idade 0,27 0,08 0,04 0,77 

Diurese 0,04 0,77 -0,27 0,08 

Tempo DP -0,06 0,70 0,002 0,98 

Calcificação 0,13 0,43 0,007 0,96 

LABORATORIAIS 

Cai 0,19 0,23 -0,22 0,17 

P -0,26 0,09 0,006 0,97 

FAO -0.48 0.001 -0.39 0,01 

DPD -0,12 0,44 -0,01 0,91 

PTHi -0,21 0,16 -0,18 0,23 

25 (OH) Vit. D 0,02 0,86 -0,08 0,62 

Albumina 0,07 0,63 -0,19 0,23 

Scl óssea 0,28 0,07 - - 

HISTOMORFOMÉTRICOS 

BV/TV -0,11 0,49 -0,16 0,30 

ObS/BS -0.35 0.02 -0,07 0,62 

OV/BV -0,31 0,04 -0,003 0,98 

O.Th -0.44 0.003 -0,15 0,33 

BFR/BS -0,31 0,04 -0,34 0,02 

Mlt 0,23 0,14 0,34 0,02 

MS/BS -0,37 0,02 -0,28 0,09 

ES/BS -0,40 0,01 -0,24 0,11 

Oc.S/BS -0.38 0,01 -0,13 0,38 

Fb.V/TV -0,37 0,01 -0,21 0,17 

PTHi: paratormônio intacto; FAO: fosfatase alcalina óssea; Ob.S: superfície 

osteoblástica; BS: superfície de osso trabecular; OV: volume osteoide; BV: volume 

ósseo; O.Th: espessura osteoide; ES: superfície de erosão; Oc.S: superfície 

osteoclástica; MS: superfície mineralizada; BFR: taxa de formação óssea; Mlt: 

intervalo de mineralização; Fb.V/TV: volume de fibrose/volume trabecular. 
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Figura 13. Gráfico de regressão linear logBFR/BS x Scl sérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Gráfico de regressão linear logBFR/BS x expressão óssea de Scl. 
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4.8. COMPARAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E 

HISTOMORFOMÉTRICOS OBTIDOS DE PACIENTES NÃO DIABÉTICOS 

TRATADOS COM  DP  E COM  HD 

 

Após pareamento por sexo, idade e tempo de diálise, 23 pacientes em HD foram 

comparados a 23 pacientes em DP (Tabela 14). Os níveis séricos de FGF-23 (Figura 15) 

e de 25(OH) vitamina D (Figura 16) foram significativamente mais elevados nos 

enfermos em HD. Os pacientes da DP apresentaram níveis mais baixos de Cai e DPD; e 

níveis mais elevados de PTHi e FAO. A comparação dos dados de histomorfometria 

óssea mostrou uma semelhança na taxa de formação óssea (remodelamento). Em 

contrapartida, os parâmetros que avaliam volume ósseo (BV/TV, Tb.N e Tb.Sp) foram 

mais favoráveis à DP e aquele que avaliou a mineralização (Mlt) foi mais favorável à 

HD.  
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Tabela 14 . Comparação entre pacientes não diabéticos tratados com HD e DP 
 

 
HD 

(n=23) 

DP 

(n=23) 
p 

 

Parâmetros Clínicos 

Idade (anos) 47 13 47 11 0,99 

Sexo ♀ (%) 34,8 47,8 0,550 

Tempo em diálise (meses) 19,4 8,4 20,3 16,6 0,816 

 

Parâmetros Laboratoriais 

Cai (mg/dL) 5,03 0,41 4,76 0,38 0,038 

P (mg/dL) 5,0 1,3 5,6 1,5 0,115 

FAO (UI/L) 17,6 (13,4-27,3) 51,1 (26,5-91,8) <0,001 

PTHi (pg/mL) 143 (55-275) 430 (265-1111) <0,001 

DPD (nmol/L) 71,2 (31,3-96,5) 21,5 (11,6-30,3) <0,001 

FGF-23 (pg/mL) 10958 (3129-25205) 855 (488-2459) 0,001 

25 (OH) Vitamina D (ng/mL) 31,1 12,0 15,5 7,1 <0,001 

 

Parâmetros Histomorfométricos 

BV/TV (%) 17,37 7,0 22,59 7,2 0,017 

Tb.Sp (µm) 607 248 416 150 0,003 

Tb.N (mm) 1,52 0,44 2,03 0,55 0,001 

OV/BV (%) 1,9 (1,1-3,9) 4,3 (1,2-7,8) 0,109 

O.th(µm) 7,82 2,24 8,20 3,39 0,660 

BFR/BS (x10
-3

) (µm
3
/µm

2
/dia) 0,020 (0,003-0,03) 0,017 (0,002-0,034) 0,407 

Mlt (dias) 52,6 (24-311) 151 (39-728) 0,037 

Oc.S/BS (%) 0,66 0,6 0,44 0,4 0,169 

ES/BS (%) 4,28 5,0 7,19 5,7 0,074 

BV/TV: volume ósseo/volume trabecular; Tb.Sp: separação trabecular; Tb.N: número de trabéculas; 

OV/BV: volume osteoide/volume ósseo; O.th: espessura osteoide; BFR/BS: taxa de formação 

óssea/superfície óssea; Mlt: intervalo de aposição mineral; OcS/BS: superfície osteoclástica/superfície 

óssea; ES/BS: superfície de erosão/superfície óssea.  
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Figura 15. Comparação dos níveis séricos  de FGF-23 entre pacientes não diabéticos 

tratados com HD e DP. 
 

 

 

 

 
Figura 16. Comparação dos níveis séricos de 25 (OH) Vitamina D entre pacientes não 

diabéticos tratados com HD e DP.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo revela que pacientes sob DP, relativamente jovens, com boa 

adequação ao tratamento e que não haviam realizado qualquer outra forma de terapia de 

substituição renal anteriormente apresentaram prevalência elevada de DOA. Esse 

resultado foi semelhante ao de outros estudos descritos na literatura. Entretanto, na 

maioria deles os pacientes eram mais idosos, alguns eram paratireoidectomizados, 

outros haviam realizado transplante renal ou HD previamente e não raro apresentavam 

intoxicação por alumínio (6,74,75). 

Os principais fatores de risco implicados no desenvolvimento da DOA são a 

idade avançada, uremia, sobrecarga de cálcio, supressão exagerada do PTH através do 

uso de calcitriol e análogos, a própria DP e a presença de diabetes mellitus (16,76).  

A população do nosso estudo era relativamente jovem (50,3 ± 10,2 anos) e 

apresentava boa adequação à diálise, segundo o KT/V semanal. Ainda assim a 

prevalência de DOA foi muito elevada. 

A sobrecarga de cálcio por via oral foi pequena, visto que o principal quelante 

de fósforo utilizado foi o hidrocloreto de sevelamer. Em contrapartida, praticamente 

todos os pacientes utilizaram dialisatos ricos em cálcio, o que sabidamente induz o 

baixo remodelamento ósseo. Haris e cols descreveram, inclusive, a capacidade de 

reversão da DOA após redução da concentração de cálcio na solução de diálise em 

pacientes tratados com DP (77). 

Cerca de 1/3 dos enfermos estudados fazia uso de calcitriol. No entanto, apenas 

4,8% apresentava PTHi inferior a 150 pg/mL, o que descarta a possibilidade de 

supressão exagerada do PTH. 
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Em relação à modalidade dialítica, 100% da amostra fazia DP. Quando 

excluímos os diabéticos da análise e comparamos pacientes tratados com DP com 

pacientes tratados com HD - pareados por idade, sexo e tempo dialítico - não se 

observou diferença no "turnover" ósseo. Em contrapartida, o volume ósseo foi mais 

preservado nos pacientes do grupo DP. Pelletier e cols. demonstraram que a 

microarquitetura óssea é mais poupada em pacientes tratados com DP que naqueles 

tratados com HD (78). Tal informação está de acordo com os nossos achados e parece 

ser decorrente do melhor controle da acidose com a modalidade peritoneal de diálise.  

Por fim, a prevalência de diabetes mellitus foi bastante elevada entre os nossos 

pacientes (43,9%) e teve papel decisivo como fator de risco para DOA. Ao se comparar 

a população com e sem diabetes, a prevalência de DOA foi muito discrepante. Enquanto 

no primeiro grupo observou-se 78% de DOA, no segundo, mesmo utilizando elevadas 

concentrações de cálcio no dialisato, a prevalência foi de apenas 26%. 

Existem três teorias que tentam explicar os mecanismos fisiopatológicos que 

levariam os diabéticos a desenvolver DOA (76,79). A primeira delas atribui aos 

produtos finais da glicosilação avançada a responsabilidade por um aumento na 

apoptose osteoblástica, com consequente redução na formação óssea.  

A segunda implica a hipovitaminose D - bastante prevalente em nosso estudo, 

sobretudo entre os diabéticos - como responsável pela redução do remodelamento ósseo. 

A deficiência de vitamina D dificulta a diferenciação osteoblástica e, 

consequentetemente, a formação óssea. Vale ressaltar que apenas a forma ativa da 

vitamina D atua no osso. No entanto, recentemente Zhou e cols. documentaram que a 

medula óssea é capaz de promover a diferenciação osteoblástica através de um estímulo 

com 25(OH) vitamina D, que seria convertida em 1,25(OH) vitamina D de forma 

autócrina e/ou parácrina, através da 1-α hidroxilase local (80). No nosso estudo os 
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diabéticos não apresentaram correlação entre os níveis de 25(OH) vitamina D e os 

parâmetros de formação, mineralização e volume ósseos.  

A terceira teoria, bem mais recente, atribui à Scl a responsabilidade pelo 

desenvolvimento da DOA. Ao inibir a via Wnt/βcatenina a Scl reduz a atividade 

osteoblástica e, consequentemente, a formação óssea. Nossos achados estão em linha 

com essa teoria. Observamos maiores níveis de Scls e expressa em tecido ósseo entre os 

pacientes diabéticos. Ambas se correlacionaram inversamente com a taxa de formação 

óssea (Figuras 13 e 14). 

Sabbagh e cols, em um elegante estudo, observaram que a taxa de formação 

óssea diminui precocemente na uremia e que esse fato coincidiu com o aumento da 

expressão de Scl no tecido ósseo. Tais alterações precederam a elevação do PTH, 

sugerindo que a Scl interfere no remodelamento ósseo antes mesmo do PTH (64). De 

fato, os valores de PTHi dos nossos pacientes diabéticos estavam na faixa de 

recomendação do KDIGO. Ainda assim a prevalência de baixo remodelamento ósseo 

foi muito elevada. 

Estudos in vitro demonstraram que a Scl também induz a expressão do  ligante 

do receptor ativador do fator nuclear kappa beta (RANKL), com consequente aumento 

da atividade osteoclástica e perda óssea por aumento da reabsorção (64,81). Nossos 

achados vão de encontro a essas publicações, pois observamos uma correlação inversa 

entre os níveis de Scl e os marcadores de reabsorção (OcS/BS e ES/BS). Vale ressaltar 

que aumento de reabsorção óssea não faz parte do quadro de DOA. 

Cerca de 46% dos nossos pacientes apresentavam níveis de fósforo dentro da 

faixa de recomendação do KDIGO (2). Alguns autores descrevem que a DP tem uma 

capacidade de depuração de fósforo superior à HD clássica (82). Não foi o que 

observamos. Mesmo com a presença de uma diurese residual de aproximadamente 1000 
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mL/24h os doentes tratados com DP apresentaram níveis de fósforo semelhantes aos de 

pacientes anúricos tratados com HD (Tabela 14). Merece menção o fato de que a 

fosfatemia sofre influência não apenas da depuração de fósforo na diálise, mas também 

da ingesta dietética, do tamponamento ósseo e da sua eliminação fecal e urinária.  

Observamos evidente correlação entre os níveis de fósforo e de FGF-23 (Figuras 

11 e 12). Tais achados estão em linha com recentes pesquisas que determinaram o papel 

desta proteína na regulação do metabolismo do fósforo (59,60,83).  

Nossos pacientes apresentaram níveis de FGF-23 superiores ao limite superior 

da normalidade, mas não tão elevados quanto nos pacientes anúricos tratados com HD. 

Houve uma correlação positiva do FGF-23 com o tempo de diálise e com os parâmetros 

de reabsorção óssea, e negativa com a idade. Esses achados são reflexo, em última 

análise, dos níveis séricos de fósforo. Os pacientes mais idosos apresentavam fósforo 

mais baixo, possivelmente por menor ingesta proteica. Em contrapartida, aqueles com 

maior tempo em DP apresentavam fósforo mais alto, assim como aqueles com doenças 

ósseas que cursam com aumento de reabsorção óssea (osteíte fibrosa e doença mista). 

Isakova e cols também encontraram uma correlação positiva do FGF-23 com o tempo 

dialítico, e negativa com a função renal residual (59).  

A mediana de PTHi dos nossos pacientes foi de 363 pg/mL, com  65,9% dos 

casos dentro da faixa recomendada pelo KDIGO. Assim, com níveis de PTH 

razoavelmente controlados, era de se esperar que a histologia óssea se mostrasse menos 

alterada. Tal discrepância ressalta que a orientação terapêutica baseada exclusivamente 

no PTHi não é uma boa prática. 

A hipovitaminose D foi uma constante em nosso estudo, com 100% dos 

pacientes apresentando 25(OH) vitamina D inferior a 30 ng/dL. Alguns autores 

documentaram a perda de vitamina D através do efluente peritoneal, o que pode 
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justificar o elevado percentual de insuficiência e, sobretudo, deficiência dessa vitamina 

na nossa casuística (57,84). Tal hipótese ganha força ao se observar a evidente diferença 

nos níveis de 25(OH) vitamina D entre os grupos de pacientes tratados com HD e DP, o 

que pode ter contribuído para um maior defeito de mineralização no último grupo. Vale 

ressaltar que os diabéticos foram excluídos da análise.  

A importância prática desse achado ainda é muito discutível. Alguns estudos de 

associação sugerem que a manutenção de níveis adequados de vitamina D promoveria 

ações importantes sobre alguns sistemas orgânicos, dentre eles o imunológico e o 

endocrinológico (controle glicêmico) (52,53). Ambas ações seriam sumamente 

importantes para pacientes tratados com DP, pois o uso do cateter de Tenckhoff 

aumenta o risco de peritonite e a sobrecarga de dextrose através do dialisato aumenta o 

risco de de diabetes mellitus tipo II. 

As radiografias de mãos e quadris detectaram calcificação extra-esquelética em 

aproximadamente 25% dos nossos enfermos, com maior presença entre os diabéticos. 

Adragão e cols., utilizando o mesmo critério radiológico, observaram calcificação em 

77% dos 101 pacientes analisados em seu estudo. No entanto, tratavam-se de pacientes 

em HD, mais idosos e com tempo dialítico superior a 55 meses.  

Nenhum dos marcadores bioquímicos avaliados no presente estudo se mostrou 

um bom preditor de calcificação extra-esquelética. Vale ressaltar que o método 

radiológico utilizado não é o padrão ouro para detecção de calcificação. 

Dentre os parâmetros avaliados na classificação TMV, o "turnover" ósseo é o 

que mais influencia em mudanças práticas de conduta. Estudos do final da década de 

1990 sugerem que tanto no alto, quanto no baixo remodelamento o osso perde a 

capacidade de tamponamento mineral. Ambas as situações parecem aumentar o risco de 

fraturas e eventos cardiovasculares (85,86). Por tal  motivo, a busca por um marcador 
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bioquímico capaz de diferenciar adequadamente alto e baixo "turnover" é tão 

importante.  

Nossos achados demonstram que a FA é um bom marcador de remodelamento 

ósseo. A sua fração óssea, por ser mais específica, ganha utilidade nos casos de 

produção extra-óssea aumentada, sobretudo nas hepatopatias. Assim como na 

publicação de Bervoets e cols.(43), encontramos discreta superioridade da FAO em 

relação ao PTHi. Para pacientes com função hepática normal, a análise da FA associada 

ao PTHi parece uma boa conduta, o que possibilita reservar a biópsia de crista ilíaca 

para os casos duvidosos. Vale ressaltar que o remodelamento ósseo é um processo lento, 

com duração de meses. Em contrapartida os marcadores bioquímicos têm meia vida 

bem mais curta, sobretudo o PTH, que é extremamente lábil e oscila diante de mínimas 

variações da calcemia (87). 

Por fim, na DRC é comum se observar elevação dos níveis circulantes de uma 

série de proteínas devido ao aumento de produção das mesmas e/ou acúmulo, 

decorrente da redução de depuração renal. O desenvolvimento de técnicas de 

imunohistoquímica para detecção de proteínas expressas em tecido ósseo tem 

possibilitado diferenciar as duas situações (aumento de produção versus redução de 

depuração). Além disso, permite uma observação mais detalhada do microambiente 

ósseo. 

Desconhecemos qualquer outra publicação que tenha avaliado a expressão óssea 

da Scl e do FGF-23 em pacientes adultos tratados com DP. Encontramos uma expressão 

aumentada de Scl nas trabéculas ósseas, o que deve ter contribuído para elevação dos 

seus níveis séricos. Por outro lado, não se detectou aumento na expressão óssea de FGF-

23, sugerindo que a elevação dos seus níveis circulantes se deu por redução na 

depuração renal. Pereira e cols. detectaram uma elevada expressão de FGF-23 nos ossos 
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de 32 crianças e adultos jovens portadores de DRC estadio II a V (88). Graciolli e cols. 

(dados não publicados) também encontraram uma expressão óssea de FGF-23 

aumentada em portadores de DRC tratados com HD. Tais achados vão de encontro aos 

portadores de DRC, tratados com DP, do nosso estudo. 

As principais limitações do presente trabalho são: I. Trata-se de uma coorte 

transversal e, portanto, não nos permite chegar a conclusões sobre causalidade; II. O 

tempo de tratamento com DP foi relativamente curto; III. Não foi possível analisar os 

níveis séricos de Scl e FAO da amostra de pacientes da HD, pois não havia mais soro 

estocado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A DOA ainda é o tipo de OR mais encontrado na DP, mesmo com as mudanças 

na terapêutica e no perfil dos pacientes ocorridas nas últimas décadas. No entanto, a 

influência do diabetes mellitus como fator de risco é mais importante que a própria 

modalidade dialítica. Nossos resultados deixam claro que a DP per se não deve ser 

considerada um fator de risco isolado para DOA. 

A FAO guarda boa sensibilidade e especificidade para a diferenciação entre alto 

e baixo remodelamento ósseo nos pacientes tratados com DP. Entretanto, a combinação 

PTHi e FA, disponível na maioria dos serviços, apresenta eficácia superior para 

indivíduos com função hepática normal.  

Diante desses achados, o uso de dialisatos com baixas concentrações de cálcio 

seria o mais recomendado para diabéticos em DP, sobretudo para aqueles que 

apresentam baixos níveis de PTHi, FA e/ou FAO. Por outro lado, para os não diabéticos 

o espectro de doenças ósseas é bem mais amplo e exige uma individualização de 

condutas, baseada em características clínicas, marcadores bioquímicoss e, em casos 

duvidosos, biópsia óssea. 

Por fim, a deficiência de 25(OH) vitamina D é uma constante nos pacientes em 

DP e merece atenção por parte dos nefrologistas que lidam com esses doentes. Estudos 

intervencionistas, prospectivos, randomizados, placebo-controlados e cegos devem ser 

desenvolvidos, pois ainda há muita especulação sobre o real papel dessa vitamina no 

organismo humano.   
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