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Resumo 
 

 

Machado AD. Fatores dietéticos associados à calcificação vascular em 

pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador [Dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

INTRODUÇÃO: A calcificação vascular (CV) é uma condição comum na 

doença renal crônica (DRC) e está associada a um maior risco de mortalidade, 

eventos cardiovasculares e outras comorbidades. A dieta pode ser importante 

na fisiopatologia da CV e um alvo em potencial para medidas terapêuticas, mas 

o seu papel ainda não é claro. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

associação entre o consumo de energia, macro e micronutrientes e CV em 

pacientes com DRC em tratamento conservador. MÉTODOS: Foram 

analisados os dados da linha de base de 454 participantes do estudo 

PROGREDIR. O consumo alimentar foi avaliado por meio de um questionário 

de frequência alimentar e a ingestão de nutrientes foi ajustada pela energia 

pelo método dos resíduos. A calcificação arterial coronária (CAC) foi 

mensurada por tomografia computadorizada sem contraste e apresentada pelo 

escore de cálcio de Agatston. Após a exclusão dos participantes que utilizavam 

stent coronário, as análises foram realizadas em 373 pacientes. Inicialmente, 

considerando-se a distribuição assimétrica da CAC e a não independência 

entre a ingestão de nutrientes, a associação entre a CAC e o consumo 

alimentar foi avaliada modelos lineares generalizados mistos. Devido à 

colinearidade entre os nutrientes, em seguida foi utilizada a regressão de 



 
 

LASSO para identificar os nutrientes mais relacionados à variabilidade da CAC. 

RESULTADOS: A mediana da idade e da CAC foi de 68 (60, 76) anos e 165 (8, 

785), respectivamente. O maior tercil de CAC se associou diretamente à 

ingestão de fósforo, cálcio e magnésio. Houve um maior consumo de vitamina 

A, ácido pantotênico e potássio no segundo tercil. Após ajustes para variáveis 

de confusão (idade, sexo, diabetes mellitus e tabagismo como efeitos fixos e o 

indivíduo como efeito aleatório), a ingestão de ácido pantotênico (β = 0,48; 

IC95% 0,22, 0,75; p<0,001), fósforo (β = 0,38; IC95% 0,10, 0,65; p = 0,01), 

cálcio (β = 0,0008; IC95% 0,0001, 0,0017; p = 0,04) e potássio (β = 0,0005; 

IC95% 0,0001, 0,009; p = 0,02) permaneceram associadas à CAC nos modelos 

lineares generalizados mistos. Devido à colinearidade entre esses nutrientes, 

foi utilizada a regressão de LASSO para avaliar os nutrientes mais associados 

à variabilidade da CAC. Nessa abordagem, os nutrientes que mais explicaram 

a variância da CAC foram o fósforo (β = 0,25), o cálcio (β = 0,09) e o potássio 

(β = 0,06). CONCLUSÕES: Houve associação entre a CAC e o consumo de 

fósforo, cálcio e potássio em uma população com DRC. Estudos futuros são 

necessários para confirmar esses resultados e avaliar o papel de intervenções 

sobre a prevenção e progressão da CAC baseadas nesses micronutrientes. 

 

Descritores: Calcificação vascular; Dieta; Micronutrientes; Fósforo; Cálcio; 

Potássio; Insuficiência renal crônica; Inquéritos epidemiológicos. 

  



 
 

Abstract 

 

 

Machado AD. Dietary factors associated with vascular calcification in non-

dialysis chronic kidney disease patients [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

BACKGROUND: Vascular calcification (VC) is a widespread condition in 

chronic kidney disease (CKD) and is associated with a higher risk of mortality, 

cardiovascular events, and other comorbidities. Diet may play an important role 

in VC and is a potential target for therapeutic measures, but this role is not 

clear. Thus, the aim of this study was to evaluate the association between 

energy, macro-and micronutrient intakes and VC in non-dialysis CKD patients. 

METHODS: We analyzed the baseline data from 454 participants of 

PROGREDIR study. Dietary intake was evaluated by a validated food frequency 

questionnaire and nutrient intakes were adjusted for energy by residual method. 

Coronary artery calcification (CAC) was measured by non-contrast computed 

tomography and was presented by Agatston calcium score. After exclusion of 

participants with coronary stent, 373 people remained for the analyses. Initially, 

taking into account the asymmetrical distribution of CAC and the non-

independence between nutrient intakes, we evaluated the association between 

CAC and dietary intake by generalized linear models and generalized linear 

mixed models. To address the collinearity between nutrients, we next evaluated 

the nutrients mostly related to CAC variability by LASSO regression. RESULTS: 

Median age and CAC were 68 (60, 76) years old and 165 (8, 785), respectively. 



 
 

The highest tertile of CAC was directly associated with the intake of 

phosphorus, calcium and magnesium. There was a higher intake of vitamin A, 

pantothenic acid and potassium in the second tertile. After adjustment for 

confounding variables (age, gender, diabetes mellitus and tobacco use as fixed 

effects and individual as random effect), the intake of pantothenic acid (β = 

0.48; CI95% 0.22, 0.75; p<0.001), phosphorus (β = 0.38; CI95% 0.10, 0.65; p = 

0.01), calcium (β = 0.0008; CI95% 0.0001, 0.0017; p = 0.04) and potassium (β 

= 0.0005; CI95% 0.0001, 0.009; p = 0.02) remained associated with CAC in the 

generalized linear mixed models. In order to handle the collinearity between 

these nutrients, we used the LASSO regression to evaluate the nutrients 

associated with CAC variability. In this approach, the nutrients that most 

explained the variance of CAC were phosphorus (β = 0.25), calcium (β = 0.09) 

and potassium (β = 0.06). CONCLUSIONS: We found an association between 

CAC and the intake of phosphorus, calcium and potassium in a CKD 

population. Future studies are needed to confirm these findings and assess the 

role of interventions on these micronutrients on CAC prevention and 

progression. 

 

Descriptors: Vascular calcification; Diet; Micronutrients; Phosphorus; Calcium; 

Potassium; Renal insufficiency, chronic; Health surveys. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO
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1.1 Definição e importância clínica da calcificação vascular 

 

 

A calcificação vascular (CV) é definida como a deposição de 

hidroxiapatita (fosfato de cálcio) nos vasos sanguíneos e em outras estruturas 

cardiovasculares, como valvas cardíacas e miocárdio (1). Anteriormente 

compreendida como um processo bioquímico benigno, associado ao 

envelhecimento, a CV é vista atualmente como uma condição patológica e um 

importante fator de risco cardiovascular. 

Inúmeros estudos demonstraram que a CV está associada a um maior 

risco de carga aterosclerótica, eventos coronários e mortalidade cardiovascular 

(2-11). Essa associação ganhou tanta importância que a mensuração da 

calcificação arterial coronária (CAC) por meio de tomografia computadorizada 

foi incorporada nos últimos anos como um método não invasivo para a 

estratificação de risco cardiovascular, uma vez que o valor preditivo negativo 

de eventos coronários para indivíduos pouco ou nada calcificados é elevado 

(12). Em um estudo realizado com 3745 participantes, com um seguimento de 

10 anos, foi verificado que a quantificação do escore de cálcio, quando somada 

aos valores propostos por diretrizes para a mensuração do risco 

cardiovascular, melhorou a estratificação dos sujeitos com riscos baixo e 

elevado para eventos coronários (13). 

No entanto, a relação da CV com o risco cardiovascular vai além do seu 

papel como biomarcador. Acredita-se atualmente que os processos biológicos 

que resultam em última instância em CV contribuam ativamente para a 

intensificação dos processos patogênicos de doenças cardiovasculares. Sob 
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essa ótica, a compreensão desses mecanismos torna-se necessária, por ser 

um novo alvo para medidas de intervenção e tratamento. 

 

 

1.2 Calcificação vascular na doença renal crônica 

 

 

Os fatores de risco mais conhecidamente relacionados à CV são a 

idade, o sexo masculino, o diabetes mellitus, o tabagismo e a doença renal 

crônica (DRC) (14-16). Entretanto, é na DRC que a CV ocorre com maior 

intensidade, tanto pela sua prevalência elevada quanto pela sua magnitude. 

Enquanto a CV acomete de 20% a 35% na população em geral e em indivíduos 

com alto risco cardiovascular, respectivamente (17,18), a prevalência de CV na 

DRC varia de 45% a 70% em pacientes em tratamento conservador (16,19-21), 

atingindo até 90% em pacientes em diálise (22). 

Além disso, as doenças cardiovasculares são a principal causa de 

mortalidade em pacientes com DRC, responsáveis por mais de 50% dos óbitos 

nessa população (23-25), sendo de 15 a 30 vezes maior que na população em 

geral (23,26), permitindo a hipótese de que os mecanismos de CV contribuam 

para a elevada mortalidade cardiovascular observada na DRC. 

Paradoxalmente, é justamente na população com DRC que o papel do 

escore de cálcio como marcador de risco cardiovascular é questionável (27,28). 

Conforme discutido anteriormente, na população em geral a utilização do 

escore de cálcio pode melhorar a estratificação de indivíduos com risco 

coronário elevado (12), ao passo que na DRC essa associação é polêmica 
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(29), provavelmente em função da prevalência muito disseminada de CV. Além 

disso, também é possível que os pontos de corte utilizados para a população 

em geral não se associem a desfechos em pacientes com DRC (30). 

Diversos fatores contribuem para a ocorrência tão disseminada de CV 

na DRC. Primeiramente, a DRC frequentemente aparece como uma 

comorbidade em indivíduos com risco cardiovascular elevado ou diabéticos de 

longa data havendo, portanto, uma sobreposição de doenças e fatores de risco. 

Segundo, a insuficiência renal agrava diversos mecanismos relacionados à CV, 

sobretudo a hipertensão arterial, somado a outros fatores como estresse 

oxidativo, inflamação e resistência periférica à insulina. Por último, a doença 

renal acrescenta novos mecanismos predisponentes à CV, como os distúrbios 

do metabolismo mineral, a redução de fatores inibidores de calcificação e o 

aumento de degradação de elastina na parede vascular (31). 

 

 

1.3 Fisiopatologia da calcificação vascular na doença renal crônica 

 

 

A CV é um processo ativo, semelhante à ossificação, em que as células 

do músculo liso vascular (CMLV) sofrem um processo de transdiferenciação e 

adquirem um fenótipo semelhante aos osteoblastos (32). Nas CMLV a BMP-2 

liga-se ao receptor BMPR-II, formando um heterodímero com a BMPR-I. Esse 

heterodímero ativa a sinalização intracelular fosforilando a Smad1/5/8, 

formando um complexo com a Smad4. No núcleo há aumento de 

RUNX2/Cbfa1, com consequente redução da expressão de marcadores de 
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CMLV, como SM22α e SMMHC, e aumento de expressão de marcadores 

osteocondrogênicos, como Msh homeobox 2, Osterix, osteocalcina e fosfatase 

alcalina, ocorrendo a secreção de hidroxiapatita e transdiferenciação das 

CMLV em células com fenótipo semelhante aos osteoblastos (33-36). Diversos 

fatores parecem modular a BMP-2, como hiperfosfatemia, consumo elevado de 

fósforo e de cálcio e inflamação (37-40). 

A calcificação pode ocorrer tanto na camada íntima quanto na camada 

média, dois processos que nem sempre são simultâneos. A discussão sobre o 

significado desses dois tipos de processos é antiga na literatura. Sugere-se que 

a calcificação da camada íntima tenha uma maior relação com o risco de 

eventos coronários, estando relacionada à extensão da lesão aterosclerótica 

(41), enquanto a calcificação da camada média esteja mais relacionada ao 

enrijecimento arterial, agravamento da pressão arterial e da pressão de pulso e 

à mortalidade cardiovascular em geral, estando mais relacionada ao distúrbio 

mineral e ósseo (42,43). Entretanto, essas afirmações são polêmicas e de 

difícil comprovação, uma vez que a discriminação dos locais de depósitos é 

difícil e comumente colinear. 

No mais, diversos mecanismos têm sido propostos como associados ao 

processo de transdiferenciação das CMLV e, consequentemente, calcificação, 

sendo os principais os distúrbios do metabolismo mineral, a redução de fatores 

de inibição de CV, as toxinas urêmicas e a dieta. 
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1.3.1 Fósforo 

 

 

Entre os diversos mecanismos associados à CV em pacientes com 

DRC, a hiperfosfatemia é um dos mais importantes. Nos estágios iniciais da 

DRC, os níveis séricos de fósforo são mantidos dentro da normalidade devido 

ao aumento dos níveis de hormônios fosfatúricos, o fator de crescimento de 

fibroblastos 23 (FGF23) e o paratormônio (PTH), sendo que esses mecanismos 

compensatórios são limitados e com o avanço da DRC os níveis de fósforo 

tendem a aumentar (44,45). Estudos epidemiológicos demonstraram que níveis 

crescentes de fósforo associaram-se independentemente à ocorrência de CV 

em pacientes com DRC (46-48) e até mesmo em população com função renal 

normal (49-51). 

Estudos experimentais corroboraram a hipótese de que valores 

crescentes de fósforo seja uma condição facilitadora de CV. Foi demonstrado 

que o aumento dos níveis séricos de fósforo induziu mudanças fenotípicas em 

CMLV, que passaram a expressar marcadores de osteoblastos, ocorrendo 

calcificação (52,53). Dentre esses marcadores, pode-se citar a osteopontina, a 

osteocalcina e a fosfatase alcalina, que estão associados ao aumento de 

produção de matriz extracelular mineralizada (54,55). 

Foi demonstrado que a concentração extracelular elevada de fósforo 

induz ao influxo de fosfato no citoplasma por meio da ativação dos 

transportadores de fosfato dependentes de sódio do tipo III (PiT-1), sendo essa 

uma alteração que as CMLV apresentam frente à hiperfosfatemia (56). Por sua 

vez, estudos também verificaram que a concentração extracelular elevada de 
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fósforo faz com que esse íon seja utilizado para a produção de cristais de 

fosfato de cálcio, promovendo calcificação (57,58). 

Em camundongos com DRC e alimentados com uma dieta rica em 

fósforo (0,9% de fosfato), houve uma maior deposição de cálcio na aorta 

abdominal, mineralização da camada média e maiores níveis séricos de PTH 

(59). Além disso, estudos experimentais com o uso de quelantes de fósforo que 

não continham cálcio demonstraram haver redução na CV (60-62). Em 

humanos, o uso do quelante de fósforo sevelâmer mostrou-se associado a uma 

melhor evolução de CV (63). 

Outro mecanismo proposto é que a hiperfosfatemia promove a 

supressão de vias de acúmulo de pirofosfato (ANK dependente do efluxo 

citosólico de pirofosfato e ENPP1), um fator inibidor de CV (64). Mecanismos 

de apoptose e estresse oxidativo, fatores de risco para a CV, também já foram 

relacionados à hiperfosfatemia. Em estudos in vitro, demonstrou-se que 

maiores concentrações de fósforo promoveram aumento de espécies reativas 

de oxigênio, pelo influxo de fosfato por transportadores dependentes de sódio; 

redução da produção de óxido nítrico, pela inibição da fosforilação da óxido 

nítrico sintase; e colapso no potencial de membrana mitocondrial (65,66). 

Assim, acredita-se que valores crescentes de fosfatemia associam-se, 

diretamente ou indiretamente e de inúmeras formas, à CV, embora a 

magnitude e seus mecanismos ainda não tenham sido completamente 

elucidados. 
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1.3.2 Fator de crescimento de fibroblastos 23 e Klotho 

 

 

O FGF23 é um hormônio pertencente à família dos FGFs (67), produzido 

principalmente pelos osteoblastos e osteócitos e em menor quantidade pelo 

fígado e rins, em resposta ao aumento da concentração de fósforo extracelular 

(68). 

O papel do FGF23 na fisiopatologia da CV ainda é controverso. Como 

esse hormônio tem sido associado de maneira independente às doenças 

cardiovasculares e mortalidade precoce em todos os estágios da DRC (69-71), 

ele tornou-se um candidato a ser explorado em vias mecanicísticas 

relacionadas à CV. 

Em um estudo realizado em pacientes com função renal normal não foi 

identificada associação entre os níveis séricos de FGF23 e CV (72). Contudo, 

também em pacientes com função renal normal, mas com suspeição de 

doença arterial coronariana, observou-se relação entre os níveis de FGF23 e 

CV (73). Na população com DRC os achados são igualmente controversos. Em 

um estudo realizado com 1501 pacientes com DRC nos estágios 2 a 4, maiores 

níveis séricos de FGF23 associaram-se ao declínio da função renal e a fatores 

de risco tradicionais de doenças cardiovasculares, contudo sem associação 

com CV (74). Contudo, demais estudos demonstraram associação entre os 

níveis de FGF23 e a progressão da CV, independentemente de outros fatores 

(75,76). 

Em animais com DRC, demonstrou-se que níveis elevados de FGF23 se 

associaram à calcificação da aorta (53). Contudo, em camundongos 
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transgênicos com superexpressão de FGF23 não foi verificado o 

desenvolvimento de calcificação (77,78), embora esses animais apresentem 

depleção de fósforo, ao invés de retenção, que é comum na DRC. 

A ação do FGF23 é dependente de Klotho (79), que promove a ligação 

do FGF23 ao seu receptor (80). O complexo Klotho/FGF23 promove a 

internalização dos transportadores de fosfato dependentes de sódio do tipo 2a 

e 2c (Npt2a e Npt2c) e alterações de enzimas que regulam o metabolismo de 

vitamina D (77,78,81,82), promovendo a redução dos níveis séricos de fósforo 

e da 1,25-dihidroxivitamina D. Na DRC, a expressão de Klotho é diminuída, ao 

passo que os níveis de FGF23 aumentam com a progressão da doença 

(83,84), e esse desbalanço parece contribuir para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (69,70). 

Alguns estudos sugerem que o Klotho seja especificamente importante 

na determinação de CV. Animais deficientes em Klotho apresentaram menor 

vida, aterosclerose, CV e osteoporose (85). Em um estudo conduzido em 

camundongos mutantes para Klotho, verificou-se que a sua administração foi 

capaz de atenuar a fibrose renal, bem como a CV, e promover a redução da 

deposição de cálcio no rim e na aorta, ressaltando o papel do Klotho como 

inibidor de calcificação (86). O papel do Klotho como modulador de CV poderia 

ajudar a explicar os resultados discrepantes encontrados na relação entre 

FGF23 e calcificação, uma vez que os efeitos do Klotho podem ser 

dependentes ou independentes do FGF23. Entretanto, dificuldades na 

mensuração e interpretação do Klotho (tecidual versus forma solúvel) ainda 

existem, e mais estudos são necessários para esclarecer a relação entre 

FGF23/Klotho e CV. 
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1.3.3 Paratormônio 

 

 

O aumento de PTH é um dos mecanismos compensatórios da retenção 

de fósforo na DRC, e parece ocorrer posteriormente ao aumento de FGF23 

(45). A presença de hipocalcemia é um dos principais estímulos para a 

produção de PTH, sendo que o FGF23 também o regula positivamente, seja 

devido ao seu efeito inibitório sobre a enzima 1-α-hidroxilase ou agindo 

diretamente nas paratireoides (87). O mecanismo pelo qual o PTH controla os 

níveis séricos de fósforo consiste na inibição da reabsorção de fósforo no 

túbulo proximal e distal, pela redução da produção e internalização de 

transportadores de fosfato dependentes de sódio (88). 

Em estudos epidemiológicos e clínicos, tanto níveis baixos quanto 

elevados de PTH se associaram à CV em pacientes com DRC (89,90). 

Experimentalmente, níveis elevados de PTH, juntamente com níveis 

aumentados de fósforo, parecem estar envolvidos no processo de CV (91). Em 

um estudo que investigou o efeito isolado do PTH sobre CV, dentre outros 

fatores, verificou-se que houve surgimento de calcificação na camada média da 

aorta e de artérias coronárias, bem como aumento do turnover ósseo e 

hipertrofia do miocárdio, mesmo com níveis normais de fósforo (92). Em ratos 

com DRC não houve desenvolvimento de CV quando o PTH foi suprimido, seja 

pela administração de calcimiméticos ou por paratiroidectomia total (93). 
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Também já foi demonstrado que o PTH promoveu redução da expressão e da 

secreção de osteoprotegerina, um inibidor de calcificação (94). 

Por outro lado, em um estudo in vitro não foi verificado efeito do PTH 

sobre a CV (95). Além disso, já foi demonstrado um efeito preventivo com a 

administração intermitente de análogos de PTH sobre a CV em ratos com DRC 

(96), restando dúvidas sobre o seu papel como promotor de calcificação.  

 

 

1.3.4 Cálcio e vitamina D 

 

 

Além da hiperfosfatemia, sabe-se que um produto cálcio x fósforo 

elevado também é um fator de risco para a ocorrência de CV. Em um estudo in 

vitro, níveis elevados de cálcio extracelular aumentaram a mineralização de 

CMLV, mesmo sob condições normais de fósforo, provavelmente pelo aumento 

do produto cálcio x fósforo (97). Em ratos, o tratamento com cálcio na água de 

beber promoveu um balanço positivo de cálcio e aumento de calcificação na 

aorta e no coração (98). 

Os resultados em relação a 25-hidroxivitamina D (25(OH)D) são 

conflitantes. Como diversos estudos demonstraram que baixos níveis de 

25(OH)D se associaram ao aumento do risco cardiovascular (99-101), sugeriu-

se que poderia haver associação entre os seus níveis e CV. De fato, em 

pacientes com DRC, em que a prevalência de deficiência de vitamina D é 

elevada (102-104), verificou-se associação inversa entre os níveis de 25(OH)D 

e CV (105,106), e essa relação foi identificada mesmo na população em geral 
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(107,108). Contudo, outros estudos demonstraram não haver relação entre 

baixos níveis de 25(OH)D e calcificação (109,110). Porém, deve-se considerar 

que tais resultados podem ser afetados pela alta variabilidade da 25(OH)D, 

seja devido à variação sazonal ou ao método utilizado para a sua mensuração. 

Já em relação ao calcitriol, em camundongos com DRC, a administração 

de doses baixas do hormônio promoveu diminuição da CV e aumento da 

atividade óssea (111). Por sua vez, diversos estudos demonstraram que em 

animais com DRC a administração de altas doses de calcitriol acelerou o 

aparecimento de calcificação (112-119). Nesses animais, o calcitriol induziu as 

CMLV a apresentarem um fenótipo semelhante aos osteoblastos, efeito 

semelhante ao encontrado na hiperfosfatemia. Foi descrito também um 

mecanismo de upregulation de proteínas envolvidas no transporte de cálcio e 

mineralização, como osteopontina, osteocalcina, sialoproteína óssea, canal 

TRPV6 e calbindina D9K (118). Também já foi demonstrado em animais que o 

consumo de uma dieta rica em fósforo promoveu CV moderada após algumas 

semanas e que a administração de calcitriol aumentou o processo de 

calcificação. Contudo, o consumo de uma dieta com menor teor de fósforo e a 

administração da mesma dose de calcitriol não promoveu CV, sugerindo que 

níveis elevados de calcitriol promovem calcificação em conjunto com a 

hiperfosfatemia, mas não de forma isolada (120). 

Dificuldades relacionadas ao conhecimento dos efeitos da administração 

de calcitriol são provenientes de suas ações, como aumento da absorção e dos 

níveis de cálcio e fósforo e aumento do produto cálcio x fósforo (117), 

suscitando a dúvida sobre o seu papel como inibidor ou promotor de CV. 
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1.3.5 Esclerostina 

 

 

A esclerostina é um antagonista da via Wtn/β-catenina, que promove a 

formação óssea (121). Essa proteína é secretada principalmente pelos 

osteócitos e seus níveis tendem a aumentar com a progressão da DRC (122). 

In vitro, já foi demonstrado que a esclerostina é expressa em CMLV 

calcificadas (123) e, recentemente, demonstrou-se em pacientes com DRC que 

essa proteína também é expressa nas artérias, sendo que essa expressão está 

associada a maiores níveis séricos de esclerostina, sugerindo que a 

esclerostina circulante não seja exclusivamente a secretada pelos osteócitos 

(124). 

A relação entre os níveis de esclerostina e CV não é conclusiva. Ao 

passo que estudos epidemiológicos demonstraram uma associação direta entre 

a esclerostina circulante e calcificação (125-128), outros estudos também 

descreveram uma relação inversa entre ambos (129-131). Há duas principais 

possibilidades para esses achados. A primeira é que a esclerostina, por ser um 

antagonista da formação óssea, também possa inibir o desenvolvimento de CV 

por um mecanismo semelhante ao que ocorre no osso. A segunda é que há 

aumento de esclerostina circulante para contrabalancear a calcificação 

resultante de outros mecanismos, fazendo com a esclerostina seja, então, um 

possível marcador de CV (132). 
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1.3.6 Fatores inibidores de calcificação vascular na doença renal crônica 

 

 

Outros fatores parecem ser importantes na fisiopatologia da CV como, 

por exemplo, a redução de fatores inibidores de calcificação, como pirofosfato, 

fetuína-A e proteína Gla da matriz (MGP) (31). 

O pirofosfato é uma molécula produzida por diversas reações 

bioquímicas, presente no espaço extracelular (133), e é reconhecidamente um 

inibidor de CV por dificultar a deposição de cristais de fosfato de cálcio nas 

CMLV (134-136). Contudo, tem sido demonstrado que pacientes com DRC 

apresentam níveis reduzidos de pirofosfato (137,138), sendo que nessa 

população a inativação dessa molécula ocorre pela hidrólise promovida pela 

fosfatase alcalina, que está geralmente aumentada (138-141), e possivelmente 

pela supressão de vias de acúmulo do pirofosfato (ANK dependente do efluxo 

citosólico de pirofosfato e ENPP1), decorrente da hiperfosfatemia (64). 

A fetuína-A é uma glicoproteína sintetizada no fígado e expressa no 

espaço extracelular (142), sendo uma proteína de fase aguda, similar à 

albumina e outras proteínas hepáticas que também sofrem downregulation 

durante a inflamação (143). Justamente devido a essa característica, pacientes 

com DRC apresentam níveis reduzidos de fetuína-A (144). Nessa população, 

estudos indicaram uma associação inversa entre os níveis de fetuína-A e a 

presença de CV (144,145). Uma hipótese para justificar essa relação seria o 

papel da fetuína-A na regulação óssea, inibindo a formação da hidroxiapatita 

(146). In vitro, a fetuína-A reduziu a elevação de cálcio intracelular e a morte 
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celular decorrente do tratamento com cristais de fosfato de cálcio em CMLV 

(147). 

Outro inibidor reconhecido de CV é a MGP. Essa proteína pertence à 

família das proteínas dependentes de vitamina K e é expressa no coração, 

pulmões, rins, pele e artérias (148). Em um estudo experimental, demonstrou-

se que ratos knock-out para MGP foram a óbito em oito semanas, devido à 

ruptura dos vasos, decorrente de mineralização excessiva (149). Seu efeito 

inibitório sobre a CV caracteriza-se pela inibição da precipitação de cristais de 

fosfato de cálcio e da transdiferenciação das CMLV (148). Mecanismos 

relacionados à prevenção da apoptose, possivelmente pela inibição da BMP-2, 

também já foram descritos (150,151). Contudo, a MGP requer γ-carboxilação 

para a sua ativação (152), papel desempenhado pela vitamina K, e pacientes 

com DRC apresentam níveis reduzidos dessa vitamina (153), o que explica o 

fato desses pacientes apresentarem MGP principalmente em sua forma inativa 

(descarboxilada), o que pode contribuir para o desenvolvimento de CV 

(154,155). 

 

 

1.3.7 Toxinas urêmicas e envelhecimento vascular na doença renal crônica 

 

 

A uremia, decorrente da progressão da DRC, também tem sido 

associada à CV. Estudos indicaram que a uremia acelerou o processo de 

calcificação, devido a um mecanismo de upregulation de proteínas 

osteogênicas que promovem uma maior deposição de cristais de fosfato de 
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cálcio nas CMLV (156,157). Em ratos com uremia crônica e sem uremia, 

verificou-se que o primeiro grupo apresentou calcificação grave, devido a um 

mecanismo de downregulation do Klotho, que possui um papel inibidor de CV, 

enquanto o segundo grupo não desenvolveu calcificação (158). No mais, 

toxinas urêmicas, como p-cresol, indoxil-sulfato, ADMA, fosfato, fator de 

necrose tumoral, leptina e produtos finais da glicação avançada (AGEs), por 

diferentes vias, podem induzir ou facilitar o desenvolvimento e progressão de 

calcificação na DRC, principalmente devido à disfunção endotelial e inflamação 

(159). 

Já foi demonstrada associação entre a expressão de marcadores pró-

inflamatórios e CV em pacientes com DRC (160). Além da DRC em si, a 

aterosclerose também é um processo inflamatório, do qual participam citocinas, 

como fator de necrose tumoral-α, interleucinas, interferon-γ e adiponectina 

(161), fatores que favorecem a apoptose, necrose e calcificação (162). 

Também relacionados à uremia, os AGEs e seus receptores (RAGEs) 

desempenham um papel na fisiopatologia da CV. Os AGEs são formados pela 

interação entre açúcares redutores ou lipídeos oxidados e grupos amino (163) 

e possuem a capacidade de modificar propriedades químicas e funcionais de 

estruturas biológicas (164). Em um estudo in vitro, CMLV expostas a AGEs 

apresentaram maior deposição de cálcio, bem como aumento da expressão de 

RUNX2/Cbfa1, fosfatase alcalina e osteocalcina (165). Ainda, já foi 

demonstrado que a sinalização de AGE-RAGE em CMLV reduziu a expressão 

de marcadores dessas células, como SM22α e SMMHC (166). 

Outro aspecto sugerido para explicar a CV na doença renal é a 

suposição de que a DRC é um estado de envelhecimento precoce, devido à 



17 

 

senescência vascular. In vitro, a exposição de CMLV ao estresse oxidativo e 

toxinas urêmicas induziu ao acúmulo de prelamina A (167,168), fato que pode 

promover envelhecimento vascular (169). A prelamina A, conhecida por seu 

papel na progéria ou síndrome de Hutchinson-Gilford (170), acumula-se nas 

CMLV e pode causar danos ao DNA, associando-se ao envelhecimento 

precoce e CV (171). 

 

 

1.4 Dieta e calcificação vascular 

 

 

Outro possível fator relacionado à CV, sobretudo na DRC, é a dieta. 

Apesar do interesse na área, tanto do ponto de vista de mecanismos, quanto 

pela possibilidade de intervenção terapêutica, há poucos estudos e com 

resultados conflitantes. 

Como a hiperfosfatemia é um dos principais fatores associados à 

calcificação, alguns estudos experimentais avaliaram o efeito da ingestão de 

fósforo sobre a CV. Nesses estudos, o papel de uma dieta rica em fósforo 

como promotora de CV foi bem estabelecido, sendo inclusive um modelo 

experimental de calcificação (59,172,173). Ratos com DRC e alimentados com 

uma dieta rica em fósforo (1,2%) apresentaram calcificação e maiores peso do 

coração e níveis séricos de creatinina, fósforo e FGF23, além de menores 

níveis de cálcio iônico (172). Em um modelo semelhante, com uma dieta 

contendo 0,9% de fosfato, houve uma maior deposição de cálcio na aorta 

abdominal, mineralização da camada média e maiores níveis de PTH (59). Em 
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um recente estudo realizado em ratos com DRC e alimentados com uma dieta 

rica em fósforo (1,2%), o aumento da expressão de marcadores 

osteocondrogênicos, bem como a deposição de cálcio na aorta, ocorreu 12 

semanas após a indução da DRC, e anteriormente ao aumento dos níveis de 

fósforo e PTH (38). 

Por outro lado, em humanos apenas um estudo avaliou a relação entre a 

ingestão de fósforo e CV na população em geral, não sendo verificada 

associação entre ambos (174). Em um ensaio clínico realizado em pacientes 

com DRC, um consumo de fósforo dentro do recomendado para a doença renal 

(750 mg/dia), comparado a uma ingestão de 1500 mg/dia, promoveu redução 

da fosfatúria de 24 horas, possivelmente devido a menor absorção de fósforo, 

contudo sem efeito sobre os níveis séricos de FGF23 (175). 

Há um intenso debate se há associação entre o consumo de cálcio e 

CV. Em um experimento realizado em porcos com síndrome metabólica 

induzida por uma dieta aterogênica, uma maior ingestão de cálcio não 

promoveu calcificação (176). Em humanos, em uma análise conduzida em 

1278 participantes do Framingham Heart Study não foi verificada associação 

entre o consumo de cálcio e CV (177), assim como no estudo realizado em 

participantes do Diabetes Heart Study (178), ambos em populações com 

função renal normal. Contudo, em um ensaio clínico realizado em pacientes 

com DRC, o uso de quelantes de fósforo à base de cálcio se associou à 

progressão de CV (179), restando dúvidas sobre o papel da ingestão de cálcio 

sobre a calcificação. 

Outro nutriente estudado no contexto da CV é o magnésio, que tem sido 

utilizado como substituto do cálcio na composição de quelantes de fósforo. Em 
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ratos com DRC, os animais que receberam carbonato de magnésio por 

gavagem não desenvolveram hiperfosfatemia e apresentaram menor 

deposição de cálcio na aorta, inclusive com efeito superior ao sevelâmer (180), 

um quelante que não possui cálcio em sua composição. Também já foi 

demonstrado que o uso de magnésio combinado com calcitriol reduziu a 

gravidade da calcificação em ratos com DRC (181). Em humanos, baixos níveis 

de magnésio associaram-se à CV (182) e em um estudo conduzido em 

participantes do Framingham Heart Study foi verificado que o consumo de 

magnésio associou-se inversamente à calcificação (183). 

O magnésio parece reduzir o risco de CV por diversos mecanismos. 

Passivamente, pode inibir a absorção de fósforo, tendo um efeito quelante 

(184). O magnésio também parece reduzir a maturação da hidroxiapatita, 

possivelmente devido à sua capacidade de formar complexo com o fósforo 

(185) e por bloquear a entrada de cálcio nas CMLV (186). Além disso, já foi 

demonstrado que o magnésio inibiu a maturação das partículas de 

calciproteínas (PCP) primárias em PCP secundárias, que podem induzir CV 

(187,188). 

Ativamente, o magnésio parece prevenir as mudanças transcriptacionais 

da transdiferenciação e apoptose das CMLV, interrompendo o processo de 

calcificação (189,190). Também já foi demonstrado que a suplementação de 

magnésio foi capaz de reduzir a expressão de marcadores 

osteocondrogênicos, como BMP-2, RUNX2/Cbfa1, Msh homeobox 2, 

osteocalcina e fosfatase alcalina e, simultaneamente, prevenir a redução de 

fatores de inibição de CV, como BMP-7, MGP e osteoprotegerina (191-194). 
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Assim como o magnésio, o papel da vitamina K na redução do risco de 

CV tem sido alvo de estudos. A suplementação com vitamina K2 

(menaquinona) em ratos com DRC promoveu menor calcificação e maiores 

níveis de MGP em sua forma carboxilada, considerada um inibidor de CV 

(195). Em um estudo conduzido em ratos com DRC verificou-se que os animais 

que receberam 100 µg/g de menaquinona apresentaram menor calcificação, 

bem como menores níveis de fosfatase alcalina na aorta em relação ao grupo 

controle (196). Já em humanos com função renal normal foi demonstrado que 

uma maior ingestão de menaquinona se associou inversamente à CV 

(197,198). Contudo, em pacientes com DRC a suplementação com 90 µg de 

menaquinona, por 270 dias, não foi capaz de reduzir a progressão da CV (199), 

suscitando dúvidas sobre o seu papel na redução do risco de CV. 

O papel mais reconhecido da vitamina K como um fator de proteção para 

CV é devido à sua atuação na γ-carboxilação da MGP, um inibidor local de 

calcificação (200). Estudos demonstraram que o tratamento com antagonistas 

de vitamina K inibiu esse processo, com consequente surgimento de CV, que 

se mostrou reduzida após a suplementação de vitamina K (201-203). Animais 

knock-out para a MGP foram a óbito em oito semanas após o nascimento 

devido à mineralização excessiva e consequente rompimento de artérias de 

médio e grande calibre (149), dado que demonstra o efeito inibidor da MGP 

sobre a CV. 

Também tem sido sugerido que outras proteínas dependentes de 

vitamina K, como GRP (Gla rich protein) e GAS6 (growth arrest-specific 6), 

possam atuar como inibidores de CV. A GRP é expressa nos condrócitos, 

condroblastos, osteócitos e osteoblastos e tem como uma de suas funções 
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retardar a maturação dos osteoblastos (204). Por sua vez, a GAS6 atua 

inibindo a apoptose, pelo estímulo de fatores anti-apoptóticos, como Bel-2, e 

pela inibição de fatores pró-apoptóticos, como proteína caspase-3 (205). 

Além disso, estudos iniciais demonstraram que a CV associou-se 

diretamente ao índice glicêmico da dieta (206) e a um maior consumo de 

refrigerante (207). Choi et al. (208) identificaram uma associação direta entre a 

ingestão de mais de sete ovos por semana e CV, e atribuíram que tal relação 

pode ser devido ao colesterol dietético, embora o consumo de colesterol não 

tenha sido avaliado no estudo. Por outro lado, verificou-se uma associação 

inversa entre CV e um maior consumo de ômega-3 (209), frutas e vegetais 

(210) e chá (211). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS
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Considerando-se que a relação entre a dieta e CV na DRC carece de 

novos estudos, o presente projeto teve por objetivo avaliar a associação entre o 

consumo de energia, macro e micronutrientes e a CV em pacientes com DRC 

em tratamento conservador. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MÉTODOS
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3.1 Amostra e coleta de dados 

 

 

O presente estudo utilizou em suas análises os dados da linha de base 

do estudo de coorte PROGREDIR - “Doença renal crônica: determinantes de 

progressão e de risco cardiovascular. Estudo de coorte em população 

brasileira”, que tem por objetivo avaliar os determinantes de mortalidade e 

progressão da DRC. 

O estudo PROGREDIR é composto por 454 pacientes com DRC em 

tratamento conservador, recrutados do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) entre fevereiro de 2012 e 

dezembro de 2013. Detalhes do recrutamento e da coleta de dados já foram 

publicados (212). 

Os critérios de inclusão do estudo PROGREDIR foram: pacientes 

ambulatoriais com idade ≥30 anos e com ao menos duas dosagens de 

creatinina sérica ≥1,6 mg/dL para o sexo masculino e ≥1,4 mg/dL para o sexo 

feminino, com um intervalo mínimo de três meses entre as dosagens. Foram 

captados tanto casos prevalentes (pacientes que já eram atendidos no 

hospital), como casos incidentes (pacientes recém-admitidos no atendimento 

do hospital no período da captação). Inicialmente, foi gerada uma lista com os 

contatos de potenciais participantes. Os critérios de exclusão foram: internação 

nos últimos seis meses, infarto agudo do miocárdio nos últimos seis meses, 

intervenção hospitalar programada para os seis meses subsequentes, diálise, 

lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrites agudas ou em atividade, 

tratamento atual com drogas imunossupressoras ou quimioterápicos, doenças 
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renais obstrutivas, gestantes, pacientes com doença mental, portadores de 

deficiência auditiva grave, com sorologia positiva para HIV ou hepatites B ou C 

e participação atual em ensaio clínico. Por meio de contato telefônico, os 

pacientes elegíveis que concordaram em participar do estudo foram orientados 

a comparecerem em jejum ao Centro de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), em data e horário 

previamente informados.  

No dia da visita, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

inicialmente lido e assinado. Sequencialmente, o participante foi submetido à 

antropometria, coleta de fluidos e avaliação do consumo alimentar, da 

velocidade de onda de pulso e do escore de cálcio.  

A aferição das medidas antropométricas foi realizada com os 

participantes em jejum. O peso foi estimado com auxílio de uma balança 

devidamente calibrada (Toledo®) e a estatura foi aferida com a utilização de 

um estadiômetro (Secca®), com os participantes mantidos no plano de 

Frankfurt. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo-se o peso 

(kg) pela estatura (m) ao quadrado (213). A circunferência da cintura (CC) foi 

mensurada com uma fita métrica inelástica e inextensível, no ponto médio entre 

o último arco costal e a crista ilíaca, e foi classificada de acordo com os pontos 

de corte descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Pontos de corte para a classificação de CC muito aumentada 
 

Sexo Ponto de corte 

Masculino >102 cm 
Feminino >88 cm 

CC, circunferência da cintura. 
Fonte: National Institutes of Health (214). 
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Os métodos e os kits utilizados nas análises laboratoriais estão descritos 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Métodos e kits utilizados nas análises laboratoriais do estudo 
PROGREDIR 

 

Análise Método/Kit 

25(OH)D Imunoensaio quimioluminescente (DiaSorin) 
Albuminúria Ensaio imunoquímico (nefelometria) (BNII e Siemens) 
Cálcio total Ensaio colorimétrico (ADVIA Chemistry) 
Colesterol total Ensaio enzimático-colorimétrico (ADVIA Chemistry) 
Creatinina Ensaio enzimático-colorimétrico (Jaffé) (ADVIA Chemistry) 
FGF23 Imunoensaio quimioluminescente (DiaSorin) 
Fosfatase 
alcalina 

Ensaio enzimático-colorimétrico (ADVIA Chemistry) 

Fosfatúria de 24 
horas 

Ensaio colorimétrico (ADVIA Chemistry) 

Fósforo Ensaio colorimétrico (fosfomolibdato) (ADVIA Chemistry) 
Gasometria 
venosa 

Potenciometria (Roche) 

Glicose Hexoquinase automatizado (ADVIA Chemistry e Siemens) 
HDL-C Ensaio enzimático-colorimétrico (ADVIA Chemistry) 
Hemoglobina 
glicada 

CLAE (Bio-Rad Laboratories) 

Insulina Ensaio imunoenzimático (ELISA) (Siemens) 

LDL-C 
Equação de Friedewald (215) 
Se triglicérides >400 mg/dL, ensaio enzimático-
colorimétrico (ADVIA Chemistry) 

Potássio Potenciometria (ISE) (ADVIA Chemistry) 
PCR Ensaio imunoquímico (nefelometria) (BNII e Siemens) 

iPTH 
Ensaio quimioluminescente do tipo sanduíche (CENTAUR, 
ADVIA Chemistry) 

Triglicérides 
Ensaio enzimático-colorimétrico (glicerol fosfato 
peroxidase) (ADVIA Chemistry) 

Ureia 
Ensaio cinético (urease/glutamato desidrogenase) (ADVIA 
Chemistry) 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D; CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência; FGF23, fator de 
crescimento de fibroblastos 23; HDL-C, lipoproteína de alta densidade; ISE, eletrodos íon-
seletivo; iPTH, paratormônio intacto; LDL-C, lipoproteína de baixa densidade; PCR, proteína C 
reativa. 
Fonte: adaptado de Domingos et al. (212). 
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As análises incluídas no estudo foram: 25(OH)D, cálcio total, colesterol 

total e frações, creatinina, FGF23, fosfatase alcalina, fósforo, gasometria 

venosa, glicemia, hemoglobina glicada, potássio, proteína C reativa (PCR) 

ultrassensível, PTH intacto (iPTH), teste de tolerância oral à glicose de 120 

minutos (glicemia e insulina), triglicérides e ureia, todos em soro. A partir das 

amostras de urina foram examinados albuminúria, creatinina e fósforo. As 

dosagens foram realizadas no Laboratório do HU-USP. 

A taxa de filtração glomerular (eTFG) foi estimada pela fórmula do grupo 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Colaboration (CKD-EPI) (216). As 

variáveis demográficas (idade e sexo) e de estilo de vida (tabagismo e etilismo) 

foram autorrelatadas. A presença de hipertensão foi definida como história 

médica prévia de hipertensão e o diabetes mellitus foi determinado utilizando 

uma definição de cinco critérios, que incluiu história média prévia de diabetes, 

uso de medicamentos para tratamento de diabetes, glicemia de jejum ≥126 

mg/dL, hemoglobina glicada ≥6,5% e glicemia ≥200 mg/dL após duas horas da 

realização do teste de tolerância oral à glicose. 

O estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP), pelo processo 2011/17341-0. 

 

 

3.2 Ética em pesquisa 

 

 

Foram seguidas as determinações da Resolução nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde (217). O estudo PROGREDIR teve caráter estritamente 
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voluntário e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HU-USP 

(protocolo 11147/11) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMUSP 

(protocolo 0798/11). Adicionalmente, o presente estudo também foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMUSP (CAAE 

54170416.4.0000.0068), sendo igualmente aprovado. 

 

 

3.3 Consumo alimentar 

 

 

O consumo alimentar foi avaliado por meio do questionário de frequência 

alimentar (QFA) (Anexo) do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA 

Brasil), anteriormente validado (218). O questionário é composto por 114 

alimentos ou preparações e avaliou a frequência (diária, semanal ou mensal) e 

a quantidade (em medidas caseiras) habitual do consumo de cada 

alimento/preparação. Além disso, contém também 19 questões sobre as 

características gerais do hábito alimentar, em referência aos últimos 12 meses. 

O QFA foi aplicado por pessoal devidamente treinado para tal função. No 

momento do preenchimento do QFA, havia à disposição dos entrevistadores e 

entrevistados réplicas de alimentos e de utensílios de medida comumente 

utilizados, com o objetivo de facilitar a quantificação das porções consumidas. 

Após a coleta, o QFA foi revisado para verificar se o tamanho das porções 

estava de acordo com o que é geralmente consumido pela população 

brasileira. 
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Para a avaliação do consumo alimentar foi obtida a quantidade ingerida 

de cada alimento ou preparação do QFA. Para tanto, multiplicou-se a 

frequência do consumo (ex.: 1x/dia) pelo tamanho da porção consumida (em 

gramas). A ingestão de energia e nutrientes foi estimada por meio da tabela de 

composição de alimentos da USDA (219). Quando o valor do nutriente variou 

para menos de 80% ou mais de 120% em relação à Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (220), utilizou-se o valor disponível nessa última. 

Os nutrientes avaliados foram: carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras poli-insaturadas, 

fibras alimentares, vitamina A, vitamina E, vitamina K, tiamina, riboflavina, 

niacina, ácido pantotênico, piridoxina, folato, cobalamina, vitamina C, fósforo, 

cálcio, ferro, zinco, magnésio, manganês, potássio, sódio, cobre e selênio. 

A ingestão de macro e micronutrientes foi ajustada pela energia pelo 

método dos resíduos (221). Foram excluídos das análises de consumo 

alimentar os participantes que apresentaram uma ingestão de energia superior 

a 5000 kcal (n = 11), por tratar-se de valores improváveis que poderiam 

superestimar o consumo dos demais nutrientes (222). Não foi incluída nas 

análises a ingestão de suplementos ou medicamentos, inclusive de cálcio e 

vitamina D, uma vez que não foi possível quantificar o consumo de cada 

suplemento ou medicamento. Contudo, foram realizadas análises e a utilização 

desses suplementos não se associou à calcificação no presente estudo. A 

prevalência da utilização de cálcio e vitamina D (colecalciferol) foi de 7,2% e 

24,8%, respectivamente. 
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3.4 Escore de cálcio 

 

 

Para a avaliação do escore de cálcio, os participantes foram submetidos 

a uma tomografia computadorizada sem contraste, realizada em um tomógrafo 

de 64 detectores (Philips Brilliance, Philips, Holanda). O campo de visão foi 

definido de modo a incluir todo o coração, e a direção do eixo z incluiu a 

bifurcação das artérias pulmonares para o vértice do coração durante uma 

pausa expiratória. As configurações padrão incluíram 120 kV, miliampère 

ajustado pelo IMC, uma fase de aquisição prospectiva em 70% (em meados da 

diástole) do ciclo cardíaco e colimação de 2,5 mm, rotação de 400 m/s e 

reconstrução com um filtro padrão. As imagens foram analisadas utilizando-se 

o software Brilliance Workspace. A quantificação do escore de cálcio coronário 

foi obtida utilizando-se uma densidade acima de 130 HU. A calcificação arterial 

coronariana (CAC) foi apresentada pelo escore de cálcio de Agatston (223). 

As análises com o escore de cálcio de Agatston foram realizadas em 

373 participantes, uma vez que não foram incluídos aqueles que já haviam sido 

submetido à angioplastia ou possuíam stent, uma vez que a presença de stent 

pode prejudicar a leitura das imagens, dificultando a quantificação do escore de 

cálcio (224). Análises para verificar um possível viés de seleção, devido a não 

inclusão desses participantes, foram realizadas. 
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3.5 Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas nos softwares SPSS, versão 

17.0 e R, versão 3.3.1. Os dados quantitativos foram apresentados em média e 

desvio-padrão ou em mediana e intervalo interquartil. Os dados categóricos 

foram apresentados em frequências absoluta e relativa. Foi realizado o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov para as variáveis contínuas. A diferença 

entre os grupos para as variáveis com distribuição normal foi avaliada por meio 

do teste t de Student e análise de variância (ANOVA) e para as variáveis com 

distribuição não normal por meio dos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 

Para as variáveis qualitativas, a diferença entre os grupos foi avaliada por meio 

do teste do qui-quadrado. A correlação entre as variáveis contínuas foi avaliada 

por meio do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis com 

distribuição normal e coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis 

com distribuição não normal. A variável dependente (CAC) foi tratada como 

variável contínua. Por apresentar distribuição bastante assimétrica (Figura 1), a 

associação entre a CAC e os fatores sociodemográficos, estilo de vida e 

clínicos foi avaliada por modelos lineares generalizados com distribuição gama. 

Em todas as análises de regressão, foi utilizado o valor de CAC acrescido de 

0,5 (CAC + 0,5), uma vez que a distribuição gama é utilizada para modelar 

valores de dados maiores que zero. 
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Figura 1 - Distribuição da CAC dos participantes do estudo PROGREDIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAC, calcificação arterial coronária. 
 

A associação entre a CAC e a ingestão de energia, macro e 

micronutrientes foi avaliada primeiramente por meio de modelos lineares 

generalizados com distribuição gama. Em uma segunda abordagem, essa 

associação foi avaliada por meio de modelos lineares generalizados mistos 

com distribuição gama, um método apropriado para a análise de dados com 

distribuição não normal com efeitos aleatórios (225). Nesses modelos, o 

indivíduo foi utilizado como efeito aleatório, com o objetivo de trabalhar a não 

independência entre a ingestão de nutrientes, e o nutriente e as variáveis de 

confusão (idade, sexo, diabetes mellitus e tabagismo) como efeitos fixos. 

Contudo, devido à correlação elevada entre os nutrientes, os ajustes entre eles 

não foram possíveis de serem realizados, uma vez que a colinearidade entre 

os nutrientes pode inflar as variâncias dos coeficientes da regressão e 
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prejudicar o poder estatístico (226). Devido a isso, os nutrientes mais 

relacionados à variabilidade da CAC foram identificados por meio de regressão 

de LASSO (least absolute shrinkage and selection operator). 

A regressão de LASSO é um método de estimativa em modelos lineares 

que penaliza modelos com múltiplas variáveis, minimizando o resíduo da soma 

dos quadrados penalizada pela soma dos valores absolutos dos coeficientes da 

regressão, que tende a produzir alguns coeficientes iguais a zero, 

possibilitando assim a seleção de variáveis (227). Essa abordagem tem 

diversas vantagens sobre métodos convencionais, principalmente por permitir a 

seleção de variáveis mesmo se houver colinearidade entre os dados (227,228). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 RESULTADOS



36 
 

Foram incluídos 454 pacientes com DRC em tratamento conservador no 

estudo PROGREDIR. As características sociodemográficas, de estilo de vida e 

clínico-laboratoriais dos participantes estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos 
participantes incluídos no estudo 

 

Variável Valor 

Idade, anos 68 (60, 77) 
Sexo masculino, n (%) 232 (62,2) 
Tabagismo atual, n (%) 32 (8,6) 
Etilismo atual, n (%) 135 (36,2) 
Hipertensão, n (%) 341 (91,9) 
Diabetes mellitus, n (%) 207 (55,5) 
eTFG, mL/min/1,73 m2 37,5 ± 14,8 
Ureia sérica, mg/dL 70 (54, 90) 
Albuminúria, mg/g de creatinina 92 (16, 667) 
Fósforo sérico, mg/dL 3,7 ± 0,6 
Cálcio total sérico, mg/dL 9,6 (9,2, 9,9) 
Potássio sérico, mEq/L 4,6 ± 0,5 
FGF23, RU/mL 95 (70, 130) 
iPTH, pg/mL 94 (65, 143) 
25(OH)D, ng/mL 25 ± 11 
Fosfatase alcalina, U/L 75 (57, 98) 
Fosfatúria, mg/24 horas 487 (350, 653) 
Hemoglobina glicada, % 6,2 (5,8, 7,1) 
Colesterol total, mg/dL 168 (142, 193) 
LDL-C, mg/dL 89 (70, 112) 
HDL-C, mg/dL 44 (37, 53) 
Triglicérides, mg/dL 140 (99, 193) 
PCR, mg/L 2,8 (1,0, 6,5) 
pH 7,35 (7,33, 7,38) 
Bicarbonato, mEq/L 25 (23, 27) 
IMC, kg/m2 29 (26, 32) 
CC muito aumentada, n (%) 192 (52,0) 
PAS, mmHg 140 ± 24 
PAD, mmHg 75 (69, 84) 
VOP, m/s 12,8 ± 3,0 
Escore de cálcio de Agatston 165 (8, 785) 
Uso de estatina, n (%) 221 (62,6) 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D; CC, circunferência da cintura; eTFG, taxa de filtração 
glomerular estimada; FGF23, fator de crescimento de fibroblastos 23; HDL-C, lipoproteína de 
alta densidade; IMC, índice de massa corporal, iPTH, paratormônio intacto; LDL-C, lipoproteína 
de baixa densidade; PAD, pressão arterial diastólica; PAS, pressão arterial sistólica; PCR, 
proteína C reativa; VOP, velocidade de onda de pulso. 
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O consumo de energia, macro e micronutrientes, após o ajuste pela 

energia pelo método dos resíduos, estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Consumo de energia, macro e micronutrientes dos participantes 
incluídos no estudo 

 

Variável Consumo Recomendação* 

Energia e macronutrientes 
Energia, kcal 1869 (1478, 2464) - 
Carboidratos, g 289 ± 42 - 
Proteínas, g 83 (72, 97) - 
Gorduras totais, g 50 ± 11 - 
Gorduras saturadas, g 17,0 (13,5, 21,9) - 
Gorduras monoinsaturadas, g 17,2 ± 4,5 - 
Gorduras poli-insaturadas, g 15,2 ± 3,5 - 
Fibras alimentares, g 26,3 ± 8,6 - 
   
Vitaminas 
Vitamina A, µg RAE 326 (235, 514) - 
Vitamina E, mg 6,4 (5,2, 8,0) - 
Vitamina K, µg 160 (101, 251) - 
Tiamina, mg 1,3 (1,0, 1,7) - 
Riboflavina, mg 1,3 (0,9, 1,7) - 
Niacina, mg 20,5 (14,7, 30,8) - 
Ácido pantotênico, mg 5,9 (5,3, 6,7) - 
Piridoxina, mg 0,7 (0,5, 0,9) - 
Folato, µg 522 (444, 607) - 
Cobalamina, µg 3,7 (2,7, 4,9) - 
Vitamina C, mg 148 (70, 260) - 
   
Minerais 
Fósforo, mg 1181 ± 236 750 
Cálcio, mg 733 (528, 944) 1400 
Ferro, mg 10,3 ± 2,4 8,0 H/15,0 M 
Zinco, mg 9,8 (8,4, 11,9) 10,0 H/8,0 M 

Magnésio, mg 275 (239, 329) - 
Manganês, mg 2,9 (2,4, 3,6) - 

Potássio, mg 3037 ± 705 
De acordo com os 

níveis séricos 
Sódio, mg 2205 (1840, 2498) 2300 
Cobre, mg 1110 (890, 1333) - 
Selênio, µg 120 (103, 139) 55 

H, homens; M, mulheres; RAE, equivalente de atividade de retinol. 
*
Recomendações para a doença renal crônica (229). 
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Os participantes que já realizaram angioplastia ou que possuíam stent 

coronário não realizaram a tomografia computadorizada para mensuração do 

escore de cálcio de Agatston (n = 81). Assim, as análises foram realizadas com 

373 participantes. 

Análises foram conduzidas para verificar se houve viés ao serem 

retirados os pacientes que já foram submetidos à angioplastia ou que possuíam 

stent. Nos participantes que não foram incluídos nas análises, havia uma maior 

proporção de tabagistas e maior média de eTFG (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos dados dos participantes incluídos e não incluídos 
nas análises 

 

Variável 
Incluídos 
(n = 373) 

Não incluídos 
(n = 81) 

p 

Idade, anos 68 (60, 77) 69 (64, 76) 0,19 
Sexo masculino, n (%) 232 (62,2) 55 (67,9) 0,34 
Tabagismo atual, n (%) 32 (8,6) 9 (11,3) 0,04 
Etilismo atual, n (%) 135 (36,2) 36 (45,0) 0,09 
Hipertensão, n (%) 341 (91,9) 75 (93,8) 0,58 
Diabetes mellitus, n (%) 207 (55,5) 50 (61,7) 0,31 
eTFG, mL/min/1,73 m2 37,5 ± 14,8 42,3 ± 13,4 0,01 
Ureia sérica, mg/dL 70 (54, 90) 69 (53, 81) 0,28 
Albuminúria, mg/g de 
creatinina 

92 (16, 667) 57 (13, 644) 0,38 

IMC, kg/m2 29 (26, 32) 29 (27, 32) 0,42 
Energia, kcal 1869 (1478, 2464) 2087 (1563, 2541) 0,16 

eTFG, taxa de filtração glomerular estimada; IMC, índice de massa corporal. 

 

Analisando-se as características dos participantes de acordo com tercis 

de CAC, o maior tercil de CAC se associou diretamente à idade, sexo 

masculino, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, hemoglobina glicada, 

VOP e uso de estatina. O colesterol total, LDL-C e PAD se associaram 

inversamente ao maior tercil de CAC (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos 
participantes incluídos no estudo de acordo com tercis de CAC 

 

Variável 
1º tercil 
(0, 44) 
n = 124 

2º tercil 
(45, 513) 
n = 125 

3º tercil 
(514, 10.357) 

n = 124 
p* 

Idade, anos 62 (52, 73) 69 (59, 77) 73 (65, 78) <0,001 
Sexo masculino, n 
(%) 

66 (53,2) 75 (60,0) 91 (73,4) 0,004 

Tabagismo atual, n 
(%) 

9 (7,3) 7 (5,6) 16 (12,9) 0,02 

Etilismo atual, n (%) 44 (35,5) 43 (34,4) 48 (38,7) 0,09 
Hipertensão, n (%) 107 (87,0) 117 (94,4) 117 (94,4) 0,05 
Diabetes mellitus, n 
(%) 

55 (44,4) 69 (55,2) 83 (66,9) 0,002 

eTFG, mL/min/1,73 
m2 

37,7 ± 15,3 38,2 ± 14,4 36,7 ± 14,7 0,72 

Ureia sérica, mg/dL 66 (52, 94) 66 (55, 83) 76 (58, 93) 0,10 
Albuminúria, mg/g de 
creatinina 

130 
(16, 736) 

88 
(17, 730) 

70 
(16, 549) 

0,81 

Fósforo sérico, mg/dL 3,6 ± 0,7 3,7 ± 0,7 3,6 ± 0,6 0,46 
Cálcio total sérico, 
mg/dL 

9,6 
(9,3, 9,9) 

9,5 
(9,2, 9,9) 

9,6 
(9,2, 9,9) 

0,88 

Potássio sérico, 
mEq/L 

4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,5 0,55 

FGF23, RU/mL 91 (67, 123) 92 (76, 126) 106 (69, 139) 0,23 
iPTH, pg/mL 88 (65, 145) 103 (66, 151) 94 (64, 139) 0,91 
25(OH)D, ng/mL 26 ± 10 24 ± 9 26 ± 12 0,57 
Fosfatase alcalina, 
U/L 

75 (57, 97) 76 (60, 96) 73 (58, 105) 0,94 

Fosfatúria, mg/24 
horas 

481 
(380, 659) 

501 
(320, 644) 

474 
(356, 650) 

0,85 

Hemoglobina glicada, 
% 

6,0 
(5,7, 6,5) 

6,2 
(5,9, 7,2) 

6,4 
(5,9, 7,7) 

0,001 

Colesterol total, 
mg/dL 

171 
(142, 194) 

176 
(146, 203) 

155 
(135, 178) 

0,001 

LDL-C, mg/dL 92 (72, 115) 94 (75, 122) 80 (63, 100) 0,001 
HDL-C, mg/dL 45 (38, 52) 45 (37, 57) 42 (36, 51) 0,08 

Triglicérides, mg/dL 
137 

(99, 182) 
147 

(102, 191) 
139 

(94, 202) 
0,60 

PCR, mg/L 
2,9 

(0,9, 6,9) 
2,7 

(1,2, 5,9) 
2,4 

(1,0, 6,7) 
0,96 

pH 
7,35 

(7,32, 7,37) 
7,35 

(7,32, 7,38) 
7,36 

(7,34, 7,38) 
0,38 

Bicarbonato, mEq/L 25 (23, 27) 26 (23, 27) 25 (24, 28) 0,05 
IMC, kg/m2 29 (25, 32) 29 (26, 33) 28 (26, 31) 0,46 
CC muito aumentada, 
n (%) 

64 (52,5) 69 (55,6) 59 (48,0) 0,48 

continua 
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Tabela 6 - Características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos 
participantes incluídos no estudo de acordo com tercis de CAC 

 
conclusão 

Variável 
1º tercil 
(0, 44) 
n = 124 

2º tercil 
(45, 513) 
n = 125 

3º tercil 
(514, 10.357) 

n = 124 
p* 

PAS, mmHg 137 ± 24 143 ± 23 141 ± 24 0,17 
PAD, mmHg 76 (71, 85) 76 (69, 85) 72 (64, 83) 0,01 
VOP, m/s 11,9 ± 2,8 13,0 ± 2,8 13,5 ± 3,1 <0,001 
Uso de estatina, n 
(%) 

63 (54,8) 72 (61,5) 86 (71,1) 0,03 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D; CAC, calcificação arterial coronária; CC, circunferência da 
cintura; eTFG, taxa de filtração glomerular estimada; FGF23, fator de crescimento de 
fibroblastos 23; HDL-C, lipoproteína de alta densidade; IMC, índice de massa corporal; iPTH, 
paratormônio intacto; LDL-C, lipoproteína de baixa densidade; PAD, pressão arterial diastólica; 
PAS, pressão arterial sistólica; PCR, proteína C reativa; VOP, velocidade de onda de pulso. 
*
p-trend em relação à comparação entre os tercis de CAC. 

 

Nos modelos lineares generalizados univariados com distribuição gama, 

houve associação direta entre a CAC e idade, sexo, tabagismo, diabetes 

mellitus, albuminúria, fosfatúria, hemoglobina glicada e VOP; e relação inversa 

entre a CAC e colesterol total, LDL-C, HDL-C e PAD (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Modelos lineares generalizados univariados entre a CAC e as 
características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos participantes 

incluídos no estudo 
 

Variável β IC95% p 

Idade, anos 0,03 0,02, 0,05 <0,001 
Sexo masculino 0,76 0,43, 1,09 <0,001 
Tabagismo atual 0,75 0,15, 1,36 0,02 
Diabetes mellitus 0,47 0,16, 0,79 0,004 
Albuminúria, mg/g de creatinina 6,40-5 6,05-5, 6,75-5 <0,001 
Fosfatúria, mg/24 horas 4,35-3 3,52-4, 8,35-3 0,03 
Hemoglobina glicada, % 0,12 0,01, 0,24 0,04 
Colesterol total, mg/dL -0,007 -0,010, -0,004 <0,001 
LDL-C, mg/dL -0,008 -0,012, -0,003 <0,001 
HDL-C, mg/dL -0,009 -0,016, -0,001 0,02 
PAD, mmHg -0,013 -0,026, -0,001 0,03 
VOP, m/s 0,07 0,01, 0,13 0,03 
Etilismo atual 0,19 -0,21, 0,58 0,35 

continua 
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Tabela 7 - Modelos lineares generalizados univariados entre a CAC e as 
características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos participantes 

incluídos no estudo 
 

conclusão 

Variável β IC95% p 

Hipertensão -0,13 -0,79, 0,54 0,71 
eTFG, mL/min/1,73 m2 0,008 -0,004, 0,019 0,19 
Ureia sérica, mg/dL 9,34-5 -0,01, 0,01 0,97 
Fósforo sérico, mg/dL 0,18 -0,08, 0,44 0,18 
Cálcio total sérico, mg/dL -0,07 -0,32, 0,19 0,60 
Potássio sérico, mEq/L 0,21 -0,07, 0,49 0,14 
FGF23, RU/mL 0,15 -0,59, 0,88 0,70 
iPTH, pg/mL -0,001 -0,003, 0,001 0,23 
25(OH)D, ng/mL -0,001 -0,013, 0,010 0,82 
Fosfatase alcalina, U/L 9,36-5 -0,004, 0,004 0,97 
Triglicérides, mg/dL -0,001 -0,002, 0,001 0,25 
PCR, mg/L -0,008 -0,018, 0,002 0,12 
pH 1,53 -2,50, 5,56 0,46 
Bicarbonato, mEq/L 0,01 -0,04, 0,07 0,70 
IMC, kg/m2 -0,01 -0,04, 0,02 0,43 
CC muito aumentada -0,03 -0,23, 0,16 0,74 
PAS, mmHg 3,99-5 -0,07, 0,07 0,99 
Uso de estatina 0,20 -0,01, 0,41 0,06 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D; CAC, calcificação arterial coronária; CC, circunferência da 
cintura; eTFG, taxa de filtração glomerular estimada; FGF23, fator de crescimento de 
fibroblastos 23; HDL-C, lipoproteína de alta densidade; IC, intervalo de confiança; IMC, índice 
de massa corporal; iPTH, paratormônio intacto; LDL-C, lipoproteína de baixa densidade; PAD, 
pressão arterial diastólica; PAS, pressão arterial sistólica; PCR, proteína C reativa; VOP, 
velocidade de onda de pulso. 
 

Em um modelo multivariado, no qual foram incluídas as variáveis 

significativas no modelo univariado, as variáveis que se associaram à CAC 

foram idade, sexo, tabagismo e diabetes mellitus (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Modelos lineares generalizados multivariados entre a CAC e as 
características sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas dos participantes 

incluídos no estudo 
 

Variável β IC95% p 

Idade, anos 0,03 0,01, 0,05 0,002 
Sexo masculino 0,43 0,05, 0,81 0,03 
Tabagismo atual 0,74 0,13, 1,35 0,02 
Diabetes mellitus 0,72 0,37, 1,07 <0,001 

CAC, calcificação arterial coronária; IC, intervalo de confiança. 
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Em relação ao consumo alimentar, o maior tercil de CAC se associou 

diretamente à ingestão de fósforo, cálcio e magnésio. Houve um maior 

consumo de vitamina A, ácido pantotênico e potássio no 2º tercil (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Consumo de energia, macro e micronutrientes dos participantes 
incluídos no estudo de acordo com tercis de CAC 

 

Energia/Nutriente 
1º tercil 
(0, 44) 
n = 124 

2º tercil 
(45, 513) 
n = 125 

3º tercil 
(514, 10.357) 

n = 124 
p* 

Energia e macronutrientes 

Energia, kcal 
2059 

(1538, 2566) 
1857 

(1318, 2388) 
1849 

(1726, 2915) 
0,18 

Carboidratos, g 288 ± 43 294 ± 39 285 ± 40 0,25 
Proteínas, g 83 (72, 98) 80 (69, 97) 84 (78, 104) 0,77 
Gorduras totais, g 50 ± 11 49 ± 10 52 ± 12 0,13 
Gorduras saturadas, 
g 

17,1 
(13,2, 21,3) 

16,7 
(13,4, 21,2) 

17,1 
(13,3, 19,1) 

0,55 

Gorduras 
monoinsaturadas, g 

17,3 ± 4,4 16,4 ± 4,1 17,8 ± 5,7 0,06 

Gorduras poli-
insaturadas, g 

15,3 ± 3,4 14,8 ± 3,5 15,3 ± 3,6 0,48 

Fibras alimentares, g 25 ± 9 27 ± 8 27 ± 10 0,08 
     
Vitaminas     

Vitamina A, µg RAE 
304 

(182, 484) 
351 

(256, 565) 
321 

(265, 514) 
0,02 

Vitamina E, mg 
6,1 

(5,1, 7,8) 
6,5 

(5,2, 8,1) 
6,5 

(5,8, 10,9) 
0,36 

Vitamina K, µg 
159 

(100, 229) 
154 

(95, 275) 
162 

(149, 292) 
0,80 

Tiamina, mg 1,2 (1,0, 1,6) 1,4 (1,0, 1,8) 1,2 (1,0, 2,0) 0,15 
Riboflavina, mg 1,2 (0,8, 1,6) 1,3 (1,0, 1,8) 1,3 (0,8, 1,6) 0,08 
Niacina, mg 20 (15, 29) 21 (15, 34) 21 (19, 35) 0,61 
Ácido pantotênico, 
mg 

5,82 
(5,23, 6,38) 

6,04 
(5,47, 6,84) 

5,88 
(5,62, 7,49) 

0,05 

Piridoxina, mg 0,7 (0,5, 0,9) 0,7 (0,5, 0,9) 0,7 (0,5, 0,8) 0,59 

Folato, µg 
504 

(446, 589) 
525 

(451, 618) 
532 

(433, 620) 
0,33 

Cobalamina, µg 3,4 (2,5, 4,8) 3,7 (2,6, 5,1) 3,9 (3,1, 5,6) 0,35 
Vitamina C, mg 142 (69, 255) 158 (77, 294) 145 (73, 193) 0,57 

continua 
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Tabela 9 - Consumo de energia, macro e micronutrientes dos participantes 
incluídos no estudo de acordo com tercis de CAC 

 
conclusão 

Energia/Nutriente 
1º tercil 
(0, 44) 
n = 124 

2º tercil 
(45, 513) 
n = 125 

3º tercil 
(514, 10.357) 

n = 124 
p* 

Minerais     
Fósforo, mg 1138 ± 222 1193 ± 270 1212 ± 209 0,04 

Cálcio, mg 
688 

(500, 871) 
740 

(536, 957) 
792 

(420, 916) 
0,01 

Ferro, mg 10,4 ± 2,4 10,1 ± 2,5 10,5 ± 2,1 0,46 

Zinco, mg 
10,1 

(8,4, 12,3) 
9,5 

(8,2, 11,2) 
10,2 

(9,3, 12,7) 
0,14 

Magnésio, mg 
259 

(235, 306) 
287 

(245, 332) 
289 

(235, 341) 
0,01 

Manganês, mg 2,8 (2,4, 3,4) 3,0 (2,4, 3,4) 3,1 (2,6, 3,8) 0,49 
Potássio, mg 2892 ± 626 3141 ± 819 3082 ± 622 0,02 

Sódio, mg 
2149 

(1838, 2488) 
2164 

(1859, 2445) 
2285 

(1828, 2802) 
0,30 

Cobre, mg 
1090 

(880, 1255) 
1105 

(908, 1363) 
1160 

(930, 1355) 
0,16 

Selênio, µg 
122 

(104, 142) 
118 

(100, 137) 
121 

(111, 150) 
0,59 

CAC, calcificação arterial coronária; RAE, equivalente de atividade de retinol. 
*
p-trend em relação à comparação entre os tercis de CAC. 
 

Em uma primeira abordagem utilizando modelos de regressão, foram 

utilizados modelos lineares generalizados com distribuição gama. No modelo 

univariado, houve associação direta entre a CAC e a ingestão de energia, 

gorduras totais, gorduras monoinsaturadas, riboflavina, ácido pantotênico, 

cobalamina, fósforo, cálcio, zinco, potássio e sódio (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Modelos lineares generalizados univariados entre a CAC e o 
consumo de energia, macro e micronutrientes dos participantes incluídos no 

estudo 
 

Energia/Nutriente β IC95% p 

Energia, kcal 1,41-3 1,39-3, 1,43-3 <0,001 
Gorduras totais, g 0,02 0,00, 0,03 0,02 
Gorduras monoinsaturadas, g 0,05 0,01, 0,08 0,01 
Riboflavina, mg 0,23 0,02, 0,44 0,03 
Ácido pantotênico, mg 0,10 0,00, 0,24 0,01 
Cobalamina, µg 0,10 0,01, 0,19 0,04 
Fósforo, mg 9,00-3 3,12-3, 1,49-2 0,001 
Cálcio, mg 5,00-3 3,04-3, 6,96-3 <0,001 
Zinco, mg 0,10 0,03, 0,17 0,004 
Potássio, mg 2,00-3 2,00-3, 2,00-3 <0,001 
Sódio, mg 3,00-3 3,00-3, 3,00-3 <0,001 
Carboidratos, g -0,002 -0,006, 0,001 0,20 
Proteínas, g 0,006 -0,003, 0,016 0,20 
Gorduras saturadas, g 0,02 -0,01, 0,05 0,15 
Gorduras poli-insaturadas, g 0,02 -0,03, 0,07 0,41 
Fibras alimentares, g 0,01 -0,01, 0,03 0,37 
Vitamina A, µg RAE 1,00-3 -4,92-3, 2,92-3 0,40 
Vitamina E, mg 0,03 -0,03, 0,09 0,37 
Vitamina K, µg 4,03-5 -2,35-3, 2,44-3 0,74 
Tiamina, mg -0,06 -0,24, 0,13 0,54 
Niacina, mg -0,01 -0,02, 0,01 0,27 
Piridoxina, mg -0,09 -0,60, 0,42 0,72 
Folato, µg 0,001 0,000, 0,002 0,09 
Vitamina C, mg -0,001 -0,001, 0,000 0,29 
Ferro, mg 0,04 -0,03, 0,11 0,29 
Magnésio, mg -3,79-5 -4,02-5, 3,57-5 0,98 
Manganês, mg 0,01 -0,07, 0,08 0,87 
Cobre, mg 0,43 -0,05, 0,91 0,08 
Selênio, µg 0,002 -0,004, 0,007 0,52 

CAC, calcificação arterial coronária; IC, intervalo de confiança; RAE, equivalente de atividade 
de retinol. 

 

A seguir, uma série de ajustes passou a ser realizada em modelos 

multivariados. Após ajuste para idade e sexo, todas as variáveis continuaram 

significativamente associadas à CAC. Após ajuste para idade, sexo, diabetes 

mellitus, tabagismo e energia, permaneceram associados à CAC o consumo de 

gorduras monoinsaturadas, cobalamina, fósforo, cálcio, zinco, potássio e sódio 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 - Modelos lineares generalizados multivariados entre a CAC e o 
consumo de energia e nutrientes dos participantes incluídos no estudo 

 

Energia/Nutriente β IC95% p 

Ajuste para idade e sexo    
Energia, kcal 7,82-5 5,41-6, 1,02-5 <0,001 
Gorduras totais, g 0,02 0,00, 0,03 0,03 
Gorduras monoinsaturadas, g 0,05 0,01, 0,08 0,01 
Riboflavina, mg 0,22 0,02, 0,42 0,03 
Cobalamina, µg 0,12 0,03, 0,21 0,01 
Fósforo, mg 0,001 0,000, 0,002 <0,001 
Cálcio, mg 0,001 0,000, 0,001 <0,001 
Zinco, mg 0,10 0,03, 0,16 0,004 
Potássio, mg 2,00-3 2,00-3, 2,00-3 <0,001 
Sódio, mg 3,00-3 3,00-3, 3,00-3 <0,001 
    
Ajuste para idade, sexo, diabetes mellitus, tabagismo e energia 
Gorduras monoinsaturadas, g 0,04 0,01, 0,08 0,02 
Cobalamina, µg 0,11 0,01, 0,22 0,04 
Fósforo, mg 0,001 0,001, 0,002 <0,001 
Cálcio, mg 0,001 0,000, 0,001 <0,001 
Zinco, mg 0,08 0,00, 0,16 0,04 
Potássio, mg 0,0004 0,0004, 0,0004 <0,001 
Sódio, mg 0,0002 0,0002, 0,0002 <0,001 

CAC, calcificação arterial coronária; IC, intervalo de confiança. 

 

Contudo, devido à correlação elevada entre os nutrientes, foram 

utilizados também como abordagem modelos lineares generalizados mistos, 

como uma alternativa de trabalhar a não independência do relato de ingestão 

desses nutrientes pelo mesmo indivíduo. 

Utilizando-se modelos lineares generalizados mistos com distribuição 

gama como abordagem, associaram-se à CAC o consumo de ácido 

pantotênico, fósforo, cálcio e potássio (Tabela 12), quando cada um desses 

nutrientes foi ajustado pelas variáveis de confusão (idade, sexo, diabetes 

mellitus e tabagismo como efeitos fixos e o indivíduo como efeito aleatório). 
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Tabela 12 - Modelos lineares generalizados mistos entre a CAC e o consumo 
de nutrientes dos participantes incluídos no estudo 

 

Nutriente*† β IC95% p 

Ácido pantotênico 0,48 0,22, 0,75 <0,001 
Fósforo 0,38 0,10, 0,65 0,01 
Cálcio 0,0008 0,0001, 0,0017 0,04 
Potássio 0,0005 0,0001, 0,009 0,02 
Gorduras monoinsaturadas 0,03 -0,03, 0,09 0,34 
Vitamina K 0,24 -0,03, 0,52 0,09 
Riboflavina 0,20 -0,09, 0,49 0,17 
Cobalamina 0,07 -0,07, 0,21 0,30 
Zinco 0,02 -0,09, 0,12 0,76 
Sódio 0,20 -0,08, 0,48 0,17 

IC, intervalo de confiança. 
*
Nutrientes foram padronizados [(Xi – média)/desvio-padrão]. 
†Nutrientes ajustados para idade, sexo, diabetes mellitus e tabagismo como efeitos fixos e o 
indivíduo como efeito aleatório. 
 

Colocando-se todos os nutrientes no mesmo modelo, com ajuste para as 

variáveis de confusão, nenhum deles permaneceu associado à CAC, 

possivelmente devido à correlação entre eles, que variou de 29% entre a 

ingestão de cálcio e potássio a 59% entre fósforo e cálcio (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Correlação entre o consumo de nutrientes dos participantes 
incluídos no estudo 

 

Nutriente* 
Ácido 

pantotênico 
Fósforo Cálcio Potássio 

r p r p r p r p 

Ácido 
pantotênico 

1,00 - 0,42 <0,001 0,36 <0,001 0,53 <0,001 

Fósforo 0,42 <0,001 1,00 - 0,59 <0,001 0,44 <0,001 
Cálcio 0,36 <0,001 0,59 <0,001 1,00 - 0,29 <0,001 
Potássio 0,53 <0,001 0,44 <0,001 0,29 <0,001 1,00 - 

r, coeficiente de correlação. 
*
Consumo em mg. 

 

Assim, foi utilizada a regressão de LASSO como uma abordagem para 

selecionar os nutrientes que mais explicaram a variabilidade da CAC. 

Conforme demonstrado na Figura 2, após ajustes para idade, sexo, diabetes 



47 
 

mellitus e tabagismo, se relacionaram diretamente à CAC a ingestão de 

fósforo, cálcio e potássio. 

 

Figura 2 - Regressão de LASSO entre a CAC e características 
sociodemográficas, de estilo de vida e clínicas e o consumo de nutrientes dos 

participantes incluídos no estudo 
 

 
CAC, calcificação arterial coronária. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO
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No presente estudo, o consumo de fósforo, cálcio e potássio se associou 

diretamente à CV, sendo o fósforo o micronutriente que mais contribuiu para 

explicar a variabilidade da CAC. 

Inicialmente, a ingestão desses três minerais, além do ácido pantotênico, 

se associou à CAC utilizando-se modelos lineares generalizados mistos, que é 

uma abordagem interessante devido à possibilidade do indivíduo ser incluído 

como efeito aleatório, permitindo trabalhar a não independência entre o relato 

do consumo de nutrientes (225). Assim, a utilização de modelos lineares 

generalizados mistos se torna interessante, pois possibilita corrigir o efeito de 

sub ou superestimativas da ingestão de nutrientes associadas ao mesmo 

relato, ou seja, ao mesmo indivíduo. Contudo, essa abordagem é limitada 

devido à correlação elevada entre os nutrientes consumidos. A colinearidade 

entre os nutrientes é um problema relativamente antigo na epidemiologia 

nutricional, sendo descrita há pelo menos trinta anos (230). Esse problema é 

comum, uma vez que os nutrientes não são consumidos isoladamente e pode 

haver interação e efeitos sinérgicos entre eles, o que dificulta a avaliação da 

associação entre a ingestão de nutrientes e desfechos em saúde (231). 

Há diferentes estratégias que podem ser utilizadas com o objetivo de 

discriminar os efeitos das variáveis quando há colinearidade entre elas. Uma 

das abordagens utilizadas é retirar dos modelos as variáveis que não possuem 

uma possível plausibilidade biológica ou que podem dificultar a interpretação 

dos dados. Contudo, essa abordagem é arbitrária e pode produzir resultados 

enviesados. Outra abordagem utilizada é a análise de componentes principais, 

que permite reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados, criando 

novas variáveis que são funções lineares do conjunto de dados original, que 
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maximizam a variância sucessivamente e que não são correlacionadas entre si 

(232). De fato, diversos estudos em Nutrição têm utilizado com sucesso essa 

abordagem para a análise de padrões alimentares (233-235), mas esse método 

é limitado para a interpretação de dados em que se deseja avaliar o efeito 

isolado de uma ou mais variáveis como, por exemplo, o consumo de nutrientes 

específicos. Assim, no presente estudo, a regressão de LASSO foi utilizada 

como uma alternativa frente a esse problema, pois é uma abordagem que 

permite trabalhar com as variáveis na presença de colinearidade, 

diferentemente de métodos tradicionais, como as regressões stepwise 

(227,228). Nessa abordagem, os nutrientes que mais explicaram a 

variabilidade da CAC foram o fósforo, o cálcio e o potássio, em ordem de 

importância. 

Diversos estudos experimentais demonstraram que uma dieta rica em 

fósforo promove calcificação (38,59,172,173). Já em humanos, em um estudo 

transversal realizado em participantes com função renal normal, não houve 

associação entre a ingestão de fósforo e CV (174). Contudo, nesse único 

estudo que avaliou a relação entre o consumo de fósforo e CV, a ingestão do 

mineral foi menor do que no presente projeto. 

A média do consumo de fósforo nesta amostra foi de 1184 mg, ou seja, 

cerca de 60% maior do que o recomendado para a população com DRC (229). 

Preocupantemente, a ingestão de fósforo é frequentemente subestimada, uma 

vez que o fósforo inorgânico, adicionado em produtos industrializados, 

geralmente não consta em tabelas de composição de alimentos (236). Neste 

estudo não foi possível estimar o consumo de fósforo inorgânico, o que 
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significa dizer que muito possivelmente a ingestão de fósforo dos participantes 

foi ainda maior do que o mensurado. 

Alternativas frente ao consumo elevado de fósforo incluem uma maior 

ingestão de vegetais nas refeições, dado estes não serem fontes expressivas 

de fósforo e por conterem fitato, um fator antinutricional que diminui a 

biodisponibilidade desse mineral (237). Entretanto, os vegetais são fontes de 

potássio, que deve ter seu consumo controlado por pacientes com hipercalemia 

(229). Outra estratégia importante é evitar a ingestão de produtos 

industrializados, uma vez que eles contêm aditivos alimentares à base de 

fósforo inorgânico, que apresentam alta biodisponibilidade (>90%) em 

comparação à biodisponibilidade do fósforo orgânico presente naturalmente 

nos alimentos (40 a 60%) (238,239). Por último, a utilização de quelantes de 

fósforo, medida recomendada e amplamente praticada em DRC (240). 

Contudo, a utilização de quelantes à base de cálcio é controversa em relação 

aos efeitos sobre a CV (241,242), e os quelantes de fósforo que não são à 

base de cálcio, como o sevelâmer, ainda não são fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde do Brasil para pacientes com DRC em tratamento 

conservador. 

Embora essas medidas possam ser efetivas, na prática clínica a sua 

implementação não é fácil, uma vez que envolvem mudanças de atitude e de 

hábitos alimentares. Vale notar que no presente estudo o consumo elevado de 

fósforo está associado à ingestão proteica acima do recomendado para essa 

população, uma vez que alimentos-fonte de proteína são também fontes de 

fósforo. Neste estudo, apenas 9,9% dos participantes relataram um consumo 

de proteínas adequado às recomendações para o tratamento da DRC (243), 
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com a quase totalidade dos participantes com uma ingestão acima do 

recomendado. 

O consumo de cálcio também se associou diretamente à CAC no 

presente estudo. Em um ensaio clínico randomizado realizado em pacientes 

com DRC, o uso de quelantes de fósforo à base de cálcio se relacionou à 

progressão da CV (179). Por outro lado, em estudos realizados em populações 

com função renal normal, com diferentes níveis de ingestão desse mineral, não 

houve associação entre o consumo de cálcio e CV (174,177,178). Os 

diferentes resultados observados na população com DRC e com função renal 

normal podem, em parte, ser explicados pelo balanço positivo de cálcio 

provocado pela DRC, fator que se acredita contribuir no desenvolvimento de 

CV (244). 

Em um estudo que avaliou o balanço de cálcio de pessoas com DRC e 

com função renal normal, verificou-se que a ingestão elevada de cálcio (~2000 

mg/dia) provocou um balanço de cálcio positivo importante na DRC, ao passo 

que as pessoas com função renal normal com consumo elevado apresentaram 

um balanço positivo leve, mas significativamente menor que na DRC (245). 

Nesse estudo a excreção urinária de cálcio foi menor nos participantes com 

DRC em relação aos controles, tanto para a ingestão elevada de cálcio quanto 

para o consumo dentro do recomendado. É importante ressaltar que no referido 

estudo a fração de absorção de cálcio foi semelhante nos participantes com 

DRC e com função renal normal, indicando que a redução da excreção de 

cálcio não foi decorrente de uma menor absorção intestinal desse mineral por 

pacientes com DRC. De fato, outros estudos demonstraram que a excreção de 

cálcio é menor na DRC (246,247), o que pode explicar o balanço positivo 
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encontrado. Ainda de acordo o estudo de Spiegel e Brady (245), e com o 

desenvolvido por Hill et al. (248), uma ingestão de 800 mg a 1000 mg de cálcio, 

semelhante ao presente estudo, promoveu um balanço neutro ou próximo ao 

neutro. 

O conceito de balanço de cálcio positivo provocado pela DRC dá suporte 

ao achado de que um maior consumo de cálcio seja deletério, ao menos em 

termos de CV, no paciente com DRC (249). Possivelmente, o efeito do balanço 

positivo de cálcio é potencializado por outras alterações na DRC, como 

hiperfosfatemia, aumento de FGF23 e PTH, e redução da 1,25-

dihidroxivitamina D, dentre outros, que juntos promovem intensa deposição de 

cálcio em vasos e tecidos moles, característicos à doença. 

Não foram identificados na literatura estudos que tenham avaliado a 

associação entre a ingestão de potássio e CV. Uma hipótese é que a 

associação entre o consumo de potássio e CAC seja mediada pela 

aldosterona, uma vez que o potássio é sabidamente um regulador da secreção 

desse hormônio (250). Em estudos experimentais já foi demonstrado que a 

aldosterona promoveu calcificação (251,252). Infelizmente, a dosagem de 

aldosterona não foi realizada no presente estudo. Outra possibilidade é que a 

relação encontrada possa ser reflexo de alterações da dieta decorrente de 

enfermidades já presentes, uma vez que a amostra deste estudo é composta 

de pacientes de um hospital quaternário. Já foi demonstrado que pacientes 

com DRC podem alterar o seu padrão alimentar em função da doença, com 

aumento da ingestão de vegetais (253), alimentos ricos em potássio, por 

exemplo. Desse modo, a associação identificada guardaria uma maior relação 

com a dieta habitual e não com a pregressa. 
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Há evidências de que o magnésio e a vitamina K sejam fatores de 

inibição de CV. Tanto em estudos experimentais quanto em humanos já foi 

demonstrada relação inversa entre o alto consumo de magnésio e calcificação 

(181,183). Contudo, no presente estudo não houve associação entre a ingestão 

de magnésio e CAC, sendo um dos possíveis motivos o menor consumo de 

magnésio nesta amostra. 

Os achados sobre o papel da vitamina K sobre CV ainda são 

controversos. Em estudos em humanos verificou-se que tanto a ingestão 

elevada quanto a suplementação de vitamina K se associaram inversamente à 

CV em populações com função renal normal (198,254). Por sua vez, não houve 

redução da progressão da CV em pacientes com DRC que foram 

suplementados com menaquinona por 270 dias (199). No presente estudo não 

houve relação entre o consumo de vitamina K e CAC. 

Em relação aos fatores limitantes do trabalho, destaca-se o fato de ser 

um estudo transversal, uma vez que nesse tipo de estudo a exposição e o 

desfecho são avaliados ao mesmo tempo, impossibilitando estabelecer causa e 

efeito. Além disso, a amostra foi composta de participantes com doenças 

crônicas já instaladas (DRC, hipertensão, diabetes mellitus), oriundos de 

clínicas ambulatoriais de um hospital, o que pode fazer com que a dieta já 

tenha sido modificada, voluntaria ou involuntariamente, pela presença dessas 

comorbidades. Assim, o consumo alimentar estimado pode ter uma relação pior 

com a dieta pregressa dos participantes do que em outras situações. Ainda em 

relação à dieta, destaca-se como limitação a utilização de um QFA para a 

avaliação do consumo alimentar, que é um instrumento que apresenta erros de 

acurácia e precisão, além do fato de não ser capaz de contemplar todos os 
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alimentos consumidos, o que pode prejudicar a quantificação de nutrientes 

(255,256). Contudo, o questionário utilizado no estudo PROGREDIR foi 

validado e, apesar de suas limitações, o QFA segue sendo utilizado em 

estudos epidemiológicos (256), dado a sua praticidade de aplicação em relação 

aos outros métodos de avaliação do consumo alimentar habitual. Outras 

limitações foram a não quantificação da suplementação de cálcio e vitamina D 

e, assim como em outros estudos, a impossibilidade de avaliar a ingestão de 

fósforo inorgânico, proveniente de alimentos industrializados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES
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Em uma amostra de pacientes com DRC em tratamento conservador, a 

CV, avaliada por meio do escore de cálcio de Agatston, associou-se 

diretamente ao consumo de fósforo, cálcio e potássio. Estudos futuros são 

necessários para confirmar esses resultados e avaliar o papel de intervenções 

sobre a redução do risco e da progressão da CV. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ANEXO
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Questionário de frequência alimentar do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA Brasil) 
 

 “Agora vamos falar sobre a sua alimentação habitual dos últimos 12 meses. Gostaríamos de saber o que o(a) Sr(a) come e 

bebe por dia, por semana ou por mês, como está nesse cartão. [Apresente o cartão DIE 01] 

Vou ler alimento por alimento. Diga quais o(a) Sr(a) come ou bebe e em que quantidade. 

Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas, vamos utilizar esses utensílios. [Apresente os utensílios]. 

Podemos começar?” 

 
“Vou iniciar listando os alimentos do GRUPO dos PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 

 
“Com que frequência o(a) Sr(a) come ou bebe [diga o nome do alimento]?”.Se não especificar frequência, pergunte: “Quantas 

vezes por dia, semana ou mês?”. "E quantas [diga a medida caseira correspondente, mostrando o utensílio] o(a) Sr(a) come 

ou bebe?”. Repita essas instruções para todos os alimentos. 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

1. 

Arroz  
(   ) Integral 

(   ) Branco 

______________ 

 Colher de servir 
         

2. 

Aveia/Granola/Farelos/Outros 

cereais 

______________ 

Colher sopa cheia 
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3. 

Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz 

paulista 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

4. 

Farinha de Mandioca/Farinha de 

Milho 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

5. 

Pão light  

(branco ou integral) 

______________ 

Fatia (25g) 
         

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

6. Pão francês/pão de Forma/ Pão 

sírio/Pão torrado 

______________ 

Unidade (50g) 
         

7. 
Pão doce/Pão Caseiro 

______________ 

Unidade média 
         

8. 
Pão Integral/ Centeio 

______________ 

Fatia (30g) 
         

9. 
Pão de queijo 

______________ 

Unidade média  
         

10. 
Bolo simples (sem recheio) 

______________ 

Fatia média 
         

11. Bolo recheado/ ______________          
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Torta/Pavê [Cuca] Fatia média 

12. Biscoito salgado (tipo água e sal 

e outros)   

_____________ 

Unidade 
         

13. Biscoito 

doce  

(   ) com recheio 

(   ) sem recheio 

______________ 

Unidade 
         

14. 
Polenta/Angu/Pirão 

______________ 

 Colher de servir 
         

15. Batata inglesa cozida/ 

Batata ensopada/purê 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

16. 

Mandioca [Aipim] /Inhame/Cará, 

Banana da terra cozida/Batata 

doce cozida 

______________ 

Pedaço médio 
         

17. Batata frita/Mandioca 

frita/Banana frita/Polenta 

frita/batata doce frita 

______________ 

Tigela 
         

 

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das FRUTAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses, 

excluindo suco de frutas, frutas secas e em calda.” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

18. Laranja/Mexerica/ 

Tangerina/Pokan [Bergamota] 

_____________ 

Unidade média 
         

19. 
Banana  

_____________ 

Unidade média 
         

20. 
Mamão/Papaia 

_____________ 

Unidade média 
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21. 
Maçã/Pêra 

_____________ 

Unidade média 
         

22. 
Melancia 

_____________ 

Fatia média 
         

23. 
Melão 

_____________ 

Fatia média 
         

24. 
Abacaxi 

______________ 

Fatia média 
         

25. 
Abacate 

______________ 

Unidade média 
         

26. 
Manga 

______________ 

Fatia média  
         

27. 
Uva 

______________ 

Unidade  
         

28. 
Goiaba 

______________ 

Unidade média 
         

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

29. 
Morango 

______________ 

Unidade  
         

30. Pêssego/Ameixa/Kiwi/ 

Caju/Cajá/Nectarina 

______________ 

Unidade média 
         

31. Caqui/Jaca/Pinha/Fruta do conde ______________          
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Unidade média 

32. 

Salada 

de frutas   

(  ) com açúcar ou 

complementos 

(  ) sem açúcar ou 

complementos 

______________ 

Tigela 
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das VERDURAS, LEGUMES e LEGUMINOSAS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

33. 
Alface 

______________ 

Pegador cheio 
         

34. 
Couve/espinafre refogado 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

35. Repolho 

 

______________ 

Pegador cheio 
         

36. Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 
crua/Almeirão/Escarola/Acelga 
crua/Espinafre cru 

______________ 

Pegador cheio 
         

37. Tomate 
______________ 

Rodela média 
         

38. 
Abóbora [moranga] 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 3x 

/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

39. Abobrinha (italiana)/Chuchu/ 

Berinjela  

______________ 

Colher sopa cheia 
         

40. Vagem ______________          
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Colher sopa cheia 

41. 
Quiabo 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

42. Cebola  

Anote só a 

frequência 

         

43. Alho          

44. 
Cenoura 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

45. 
Beterraba 

______________ 

Rodela média 
         

46. 
Couve-flor 

______________ 

Ramo médio 
         

47. 
Brócolis 

______________ 

Ramo médio 
         

48. 
Milho Verde 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

49. Feijão (preto, vermelho, branco, 

de corda, etc) 

______________ 

Concha Cheia 
         

50. 
Feijoada/Feijão tropeiro 

______________ 

Concha Cheia 
         

51. 
Lentilha/Grão de bico/Ervilha 

______________ 

Concha Cheia 
         

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  
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52. Nozes/castanha de caju/castanha 
do Pará/Amendoim/Amêndoas/ 
Pistache 

______________ 

Punhado 
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO dos OVOS, CARNES, LEITE E DERIVADOS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

53. 
Ovo cozido/Pochê 

______________ 

Unidade 
         

54. 
Ovo frito/ omelete / mexido 

______________ 

Unidade 
         

55. 
Maionese 

(  ) light 

(  ) comum 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

56. Leite  

(  ) desnatado 

(  ) semi-desnatado 

(  ) integral  

(  ) de soja 

______________ 

Copo de requeijão 
         

57. 
Iogurte  

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Unidade média 
         

58. Queijos Brancos (Minas 

frescal/Ricota/Cottage/muçarela 

de búfala) 

______________ 

Fatia média 
         

59. 

Queijos Amarelos (Minas 

padrão/Muçarela/Prato/Cheddar/

Canastra processado tipo 

polenghi, etc.) 

______________ 

Fatia média 
         

60. 
Requeijão  

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Colher sopa cheia 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

61. 
Margarina/creme vegetal 

______________ 

Ponta de faca  
         

62. 
Manteiga 

______________ 

Ponta de faca 
         

63. 
Fígado/Miúdos 

______________ 

bife médio 
         

64. 
Bucho/dobradinha 

______________ 

Concha cheia 
         

65. Carne de boi com osso 

(Mocotó/Costela/Rabo) 

______________ 

Pedaço médio 
         

66. Carne de boi sem osso (bife, 

carne moída, carne ensopada) 

______________ 

Bife médio  
         

67. 
Carne de porco 

______________ 

Pedaço médio 
         

68. 
Peito de frango/Chester/Peru/etc 

______________ 

Filé de peito médio 
         

69. 
Frango Frito (Outras partes) 

______________ 

Pedaço médio 
         

70. 
Frango cozido (Outras partes) 

______________ 

Pedaço médio 
         

71. 
Linguiça/ Chouriço [Salsichão] 

______________ 

Unidade  
         

72. 
Hambúrguer (bife) 

______________ 

Unidade média 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

73. Frios light (blanquet/Peito de 

peru/Peito de chester)  

______________ 

Fatia média 
         

74. Presunto/Mortadela/ 

Copa/Salame/Patê/etc 

______________ 

Fatia média 
         

75. 
Bacon/Toucinho/Torresmo 

______________ 

Fatia média 
         

76. Peixe cozido [moqueca 

capixaba]/peixe 

assado/ensopado/grelhado 

______________ 

Posta média 
         

77. 
Peixe frito 

______________ 

Filé médio 
         

78. 
Sardinha/Atum 

______________ 

Lata 
         

79. 
Camarão/mariscos 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

80. 
Caranguejo/Siri 

______________ 

Unidade média  
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das MASSAS e OUTRAS PREPARAÇÔES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 

81. Pizza 
______________ 

Fatia 
         

82. Macarrão (caneloni, lasanha, 

ravioli, [tortei]) 
______________          
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Escumadeira cheia 

83. 
Macarrão instantâneo 

______________ 

Pacote 
         

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

84. Salgados assados 
(Esfirra,/Empada/Empanada/ 
Pastel de forno/etc) 

______________ 

Unidade média 
         

85. Salgados fritos (quibe/pastel/ 

coxinha) 

______________ 

Unidade média 
         

86. 
Acarajé 

______________ 

Unidade média 
         

87. Cachorro-quente 
______________ 

Unidade média 
         

88. Pipoca 
______________ 

Saco médio  
         

89. Estrogonofe 
______________ 

Colher de servir 
         

90. 
Comida 

baiana 

(   ) Vatapá  

(   ) Caruru  

(   ) Moqueca de 

peixe 

______________ 

Colher de servir 
         

91. 
Comida 
japonesa  

(   ) Sushi,  

(   ) Sashimi, tofu 

(   ) Yakisoba 

______________ 

Tigela cheia  
         

92. Sopa de Legumes  ______________          



69 
 

Concha cheia 

93. Sopa instantânea 

 

______________ 

Concha cheia 
         

 
“Agora vou listar os DOCES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

94. 
Sorvete cremoso 

______________ 

Bola média 
         

95. 
Picolé de frutas 

______________ 

Unidade 
         

96. 
Caramelo/Bala 

______________ 

Unidade 
         

97. 
Gelatina  

______________ 

Tigela 
         

98. 
Chocolate em pó/ Achocolatado 

em pó/Capuccino 

______________ 

Colher de sobremesa 

cheia 

         

99. 

Chocolate em barra/Bombom, 

Brigadeiro [Negrinho], Doce de 

leite/ Docinho de festa  

_________________ 

Bombom (20g) 
         

100. Pudim/Doce à base de 

leite/Mousse 

________________ 

Colher sopa cheia 
         

101. Doce de Fruta [chimia], Geléia _________________          
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Colher sopa cheia 

102. 
Mel/Melado 

_________________ 

Colher sopa cheia 
         

103. 
Barra de cereais 

_________________ 

Unidade 
         

 “Agora vou listar as BEBIDAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

104. 
Refrigerante  

(  ) Diet/Light 

(  ) normal 

_________________ 

Copo de requeijão 
         

105. 

Café  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Xícara de café 
         

106. 
Suco 

Natural  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Copo de requeijão 

         

107. Suco  

industriali 

zado 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 

         

108. 
Suco 

Artificial 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 

         

109. 

Chá/mate 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Xícara de chá 
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110. 
Chimarrão 

_________________ 

Garrafa térmica  

         

111. 
Cerveja  

_________________ 

Copo americano 

         

112. 

Vinho  
(  ) Tinto 

(  ) Branco 

_________________ 

Taça  

         

113. Bebidas alcoólicas destiladas 

(cachaça, whisky, vodka) 

_________________ 

Dose  

         

114. 
Água de coco 

_________________ 

Unidade [coco] 

         

 

As próximas perguntas se referem aos seus hábitos alimentares 

Entrevistador(a): Continue a utilizar o CARTÃO DIE 01 para referir a frequência 

115. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer no refeitório/restaurante 

(universitário ou não) no horário de trabalho?  

[  ] Mais de 3x/dia 

[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 
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[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[  ] NÃO SE APLICA 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

116. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer em restaurantes fora do horário 

de trabalho? 

[  ] Mais de 3x/dia 

[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 

[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[  ] NÃO SE APLICA 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 

117. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer fastfood (pizza, esfirra, quibe, 
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coxinha, hambúrguer, acarajé)? 

[  ] Mais de 3x/dia 

[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 

[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

118. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer churrasco? 

[  ] Mais de 3x/dia 

[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 
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[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 

119. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer VERDURAS e LEGUMES crus, 

cozidos ou refogados, sem incluir batatas, mandioca/aipim, inhame e cará? 

[  ] Mais de 3x/dia 

[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 

[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

120. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer FRUTAS, sem incluir sucos de 

frutas? 

[  ] Mais de 3x/dia 
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[  ] 2 a 3x/dia 

[  ] 1x/dia 

[  ] 5 a 6x /semana 

[  ] 2 a 4x/semana 

[  ] 1x/semana 

[  ] 1 a 3x/mês 

[  ] Nunca/quase nunca 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

Entrevistador(a): RECOLHA O CARTÃO DIE01. 

121. No total, quantas refeições o(a) Sr(a) faz por dia, incluindo os lanches e 

excluindo cafezinho entre os intervalos? 

|___|___|  refeições 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 

122. Quando o(a) Sr(a) come doces (de todos os tipos citados), qual a forma mais 

consumida? LEIA AS ALTERNATIVAS 

[  ] Normal 

[  ] Light/diet 
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[  ] Ambas 

[  ] NÃO COME DOCES 

123. O(a) Sr(a) usa adoçante artificial? 

[   ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

[  ] Não 

[  ] Sim -------- 124. Qual o tipo? LEIA AS ALTERNATIVAS. Se for o caso, marque 

mais de uma resposta. 

[  ] Líquido (embalagem transparente) 

[  ] Líquido (embalagem opaca) 

[  ] Pó 

[  ] Stévia 

[  ] Forno e Fogão 

[  ] NÃO SABE 

125. Em sua casa que tipo de ÓLEO/GORDURA é usado no COZIMENTO/PREPARO de 

refeições? [Marque o óleo de uso mais frequente]. 

[  ] óleo de soja 

[  ] óleo de milho/girassol/canola 

[  ] azeite de oliva 
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[  ] óleo composto (azeite de oliva + óleo de soja) 

[  ] azeite de dendê 

[  ] margarina 

[  ] manteiga 

[  ] banha 

[  ] não se usa óleo/gordura 

[  ] NÃO SABE 

 

126. Que tipo de ÓLEO/AZEITE o(a) Sr(a) costuma usar em saladas? [Marque o óleo 

de uso mais frequente]. 

[  ] óleo de soja 

[  ] óleo de milho/girassol/canola 

[  ] azeite de oliva 

[  ] óleo composto (azeite de oliva + óleo de soja) 

[  ] não se usa óleo/azeite 

[  ] NÃO SABE 

127. Quando o(a) Sr(a) come CARNE DE BOI/VACA, PORCO ou CARNEIRO, costuma 

tirar a gordura visível? LEIA AS ALTERNATIVAS. 
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[  ] nunca/raramente 

[  ] algumas vezes 

[  ] sempre 

[  ] NÃO COME CARNE 

128. Quando o(a) Sr(a) come CARNE DE FRANGO ou OUTRO TIPO DE AVE, costuma 

tirar a pele? LEIA AS ALTERNATIVAS. 

[  ] nunca/raramente 

[  ] algumas vezes 

[  ] sempre 

[  ] NÃO COME AVES, EM GERAL 

 

129. NOS ÚLTIMOS SEIS MESES o(a) Sr(a) mudou seus hábitos alimentares ou está 

fazendo dieta por algum motivo?  

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

[  ] Não 

[  ] Sim -------- 130. Qual foi o motivo? Se for o caso, escolha mais de uma 

resposta. LEIA AS ALTERNATIVAS. 
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[  ] para perda de peso 

[  ] para redução de colesterol 

[  ] para redução de sal 

[  ] dieta vegetariana/redução de carnes 

[  ] para ganho de peso 

[  ] para diabetes 

[  ] por outro motivo. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 

131. NOS ÚLTIMOS DOZE MESES o(a) Sr(a) fez uso de algum suplemento de 

vitaminas e/ou de minerais?  

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

[  ] Não 
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[  ] Sim, regularmente ----------- 

[  ] Sim, mas não regularmente -- 

132. Qual? LEIA AS ALTERNATIVAS. Se for o 

caso marque mais de uma opção 

[  ] Polivitamínico 

[  ] Polimineral 

[  ] Vitamina A 

[  ] Vitamina B6 

[  ] Vitamina C 

[  ] Vitamina D 

[  ] Vitamina E 

[  ] Ácido Fólico 

[  ] Beta Caroteno 

[  ] Cálcio 

[  ] Ferro 

[  ] Selênio 

[  ] Zinco 

[  ] Outro: 
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[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

 

132. O Sr(a) consome café? LEIA AS ALTERNATIVAS. 

[  ] Não 

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 

(PULE PARA A QUESTÃO 01 DO BLOCO COA)  

[  ] Sim, com cafeína 

[  ] Sim, descafeinado 

133.O café que o(a) Sr(a) usualmente consome é de que tipo? LEIA AS ALTERNATIVAS. 

[  ] Passado em filtro ou coador 

[  ] Expresso 

[  ] Cafeteira Italiana 

[  ] Solúvel (instantâneo) 

[  ] Outro tipo. Especifique: ______________________________________________ 

[  ] NÃO SABE/NÃO QUER RESPONDER 
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