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RESUMO 

Silva VB. Associação entre concentração de cálcio no dialisato e função ventricular 

sistólica durante a hemodiálise [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2019. 

 

INTRODUÇÃO: A concentração de cálcio no dialisato (d[Ca]) pode ter influência 

sobre o sistema cardiovascular nos pacientes em hemodiálise (HD). O uso de alta d[Ca], 

durante a HD gera melhor estabilidade hemodinâmica, porém pode levar à alteração no 

relaxamento do ventrículo esquerdo. MÉTODOS: Este é um estudo do tipo crossover 

observacional, em que pacientes em HD foram avaliados em 2 sessões consecutivas do 

meio da semana, com duração de 4 horas, com alta (1,75 mmol/L) e baixa (1,25 

mmol/L) d[Ca], com mesma ultrafiltração em ambos os procedimentos e temperatura do 

dialisato fixa (35,5ºC). Nós avaliamos a influência da d[Ca] no strain longitudinal 

global (SLG) do ventrículo esquerdo medido por ecocardiografia bidimensional 

utilizando técnica de speckle-tracking durante o pico da hemodiálise (última hora do 

procedimento). RESULTADOS: Foram avaliados 19 pacientes (6 homens, 44 ± 13 

anos). Alta d[Ca] foi associada a menor queda de pressão arterial ao final do 

procedimento. Níveis de cálcio sérico pós-diálise foram maiores com d[Ca] 1,75 

mmol/L do que com 1,25 mmol/L (11,5±0,8 vs. 9,1±0,5mg/dL, respectivamente, 

p<0,01). O SLG reduziu de –19.8±3.7%, no basal, para -17.3±2.9% e -16.1±2.6% no 

pico da HD com d[Ca] 1,25 e d[Ca] 1,75 mmol/L, respectivamente (p<0,05 tanto para 

d[Ca] vs. basal, e  d[Ca] 1,25 vs. d[Ca] 1,75  mmol/L). Os valores do strain longitudinal 

segmentar no pico da HD foram piores em vários segmentos durante HD com d[Ca] 

1,75 mmol/L quando comparamos com valores basais. A ocorrência de disfunção 

segmentar foi associada com a ultrafiltração durante HD. Fatores associados a um pior 

SLG no pico da HD em análise multivariada foram: níveis baixos de transferrina sérica, 

níveis elevados de proteína C-reativa e maior cálcio sérico total pós-diálise. Em análise 

de subgrupo, observou-se um pior desempenho do SLG no pico da diálise (acima da 

mediana), independente do d[Ca], nos pacientes com PTH > 300 pg/ml (78,9% vs. 

21,1% com PTH > 300 pg/ml e ≤ 300 pg/ml, respectivamente, p = 0,009). 

CONCLUSÕES: Apesar de altas d[Ca] estarem associadas a maiores níveis pressóricos 

ao final da HD, a d[Ca] de 1,75 mmol/L foi associada à elevação de cálcio sérico pós-

diálise e contribuiu para um pior desempenho ventricular durante a HD. Novos estudos 

são necessários para avaliar se esse achado pode contribuir na patogênese da disfunção 

ventricular esquerda em longo prazo e miocárdio atordoado induzido pela HD. 

 

Descritores: diálise renal; cálcio; ecocardiografia; soluções para diálise; strain 

longitudinal global; disfunção ventricular esquerda. 



 

ABSTRACT 

Silva VB. Association between dialysate calcium concentration and left ventricular 

systolic function during hemodialysis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

INTRODUCTION: Dialysate calcium concentration (d[Ca]) might have a 

cardiovascular impact in patients on hemodialysis (HD) since a higher d[Ca] determines 

better hemodynamic tolerability and, on the other hand, it can induce a greater 

impairment on the left ventricular relaxation. METHODS: This is an observational 

crossover study. Patients under regular HD were assigned to two consecutive mid-week 

HD sessions, 4 hour duration, with high (1.75 mmol/L) and low (1.25 mmol/L) d[Ca] 

with the same ultrafiltration and temperature (35.5ºC). We have assessed the influence 

of d[Ca] on left ventricular global longitudinal strain (GLS) by two-dimensional 

echocardiography using speckle-tracking imaging at the peak dialysis (last hour of HD). 

RESULTS: We evaluated 19 patients (6 men, 44±13 years). The 1.75 mmol/L d[Ca] 

was associated with better hemodynamic tolerability, with lighter drop of blood 

pressure. Post HD serum total calcium was higher with 1.75 mmol/L d[Ca] than with 

1.25 mmol/L (11.5±0.8 vs. 9.1±0.5mg/dL, respectively, p<0.01). GLS decreased from -

19.8±3.7% at baseline to -17.3±2.9% and –16.1±2.6% with 1.25 d[Ca] and 1.75 d[Ca] 

mmol/L, respectively (p<0.05 for d[Ca] vs. baseline and 1.25 d[Ca] vs. 1.75 d[Ca] 

mmol/L). In various segments, strain values were significantly worse at the peak HD 

with 1.75 mmol/L d[Ca] than baseline. Ultrafiltration volume was associated with 

segmental left ventricular dysfunction during HD. Factors associated with a worse GLS 

included low serum transferrin, high C-reactive protein and higher post dialysis serum 

total calcium in a multivariate analysis. Patients with a PTH higher than 300 pg/ml, 

when compared to the remaining group, presented worse GLS at the peak of HD (above 

the median), regardless the d[Ca] (78,9% vs. 21,1% with PTH > 300 pg/ml e ≤ 300 

pg/ml, respectively, p = 0,009). CONCLUSION: Although higher dialysate calcium 

concentrations are associated with high pressoric levels post HD, d[Ca] of 1.75 mmol/L 

is associated with higher post dialysis serum calcium and contributes to a worse 

ventricular performance. Whether this finding would contribute to the occurrence of 

long-term left ventricular dysfunction and the pathogenesis of myocardial stunning 

during HD warrants new investigation. 

 

Descriptors: renal dialysis; calcium; echocardiography; dialysate; global longitudinal 

strain; ventricular dysfunction, left. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Pacientes com doença renal crônica (DRC) têm alto risco cardiovascular e estão 

expostos a altas taxas de mortalidade
1
. Fatores de risco clássicos como hipertensão, 

hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e diabetes não justificam totalmente tais 

achados
2
. Fatores de risco não tradicionais, associados à hemodiálise (HD), 

provavelmente estão relacionados com a alta mortalidade cardiovascular, caracterizada 

por altas taxas de morte súbita e desenvolvimento de insuficiência cardíaca (IC). De 

fato, a HD, per se, é um fator de estresse cardiovascular que pode precipitar episódios 

recorrentes de isquemia miocárdica, contribuindo para o desenvolvimento de disfunção 

do ventrículo esquerdo (VE) em longo prazo
3
.  

A mecânica cardíaca avaliada por meio de ecocardiografia com técnica de 

speckle tracking (STE), com análise do strain longitudinal global (SLG), no pico da 

sístole do ventrículo esquerdo é um método mais sensível, quando comparado com a 

ecocardiografia convencional, para análise da função do VE
4,5

 e melhor preditor de 

mortalidade na população geral
6
 e em pacientes em HD

7
.  

Se por um lado a disfunção ventricular esquerda induzida pela HD está 

associada a altos volumes de ultrafiltração durante o procedimento, ela pode ser 

reduzida por meio de resfriamento do dialisato
8
 ou por HD diária

9
. Esses achados 

sugerem que uma melhor estabilidade hemodinâmica durante o procedimento pode 

potencialmente evitar ou abrandar tal disfunção. 

Manter o cálcio sérico em níveis fisiológicos é muito importante para diversos 

processos biológicos essenciais, incluindo tônus vascular, contratilidade muscular, 

contratilidade cardíaca e atividade de condução de estímulos no sistema nervoso. A 
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ocorrência tanto de hipercalcemia como de hipocalemia nos pacientes em HD está 

associada a diversos efeitos deletérios
10,11

. O cálcio, nos cardiomiócitos, é o elemento-

chave do acoplamento excitação-contração, de modo que a hipercalcemia pode 

prejudicar o relaxamento ventricular
12

. Entretanto, a influência da concentração de 

cálcio no dialisato (d[Ca]) na performance ventricular é negligenciada e fundamentada 

em estudos com ecocardiografia convencional
10,13

. Desta forma, conduzimos este estudo 

crossover prospectivo para elucidar se a d[Ca] poderia ter impacto sobre a função 

sistólica do VE durante a HD, avaliada pelo SLG. 

Os fatores associados como a ocorrência de disfunção ventricular esquerda 

durante uma sessão de HD convencional serão discutidos abaixo e estão ilustrados na 

Figura 1. Esta tese irá focar no impacto da d[Ca], comparando 1,25 e 1,75 mmol/L.  
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DMO-DRC; Distúrbio do metabolismo mineral e ósseo; SRAA, Sistema renina angiotensina aldosterona 

 

Figura 1 – Ilustração esquemática de fatores associados à disfunção ventricular durante 

a hemodiálise 
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1.1 Doença cardiovascular em pacientes em hemodiálise 

 

As doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelas elevadas taxas 

de mortalidade dos pacientes em HD, com morte súbita responsável por cerca de um 

terço dos casos
14

. Nesses pacientes, alguns fatores de risco clássicos como obesidade e 

hipertensão aparentam ser protetores, de forma paradoxal com relação à população 

geral
2
. Além de outros fatores de risco tradicionais, como o diabetes melitus, fatores 

associados à própria DRC, como a hipervolemia, anemia, vasculopatia urêmica, o 

hiperparatireoidismo (HPT), distúrbios do metabolismo lipídico e, mais recentemente 

descrito, o acúmulo de toxinas urêmicas derivadas de microbiota intestinal (como a 

Trimetillamina N-oxidase), e fatores associados à própria HD (ainda não 

completamente compreendidos), podem contribuir para altas taxas de mortalidade 

cardiovascular nesses doentes
3,15-17

. A disfunção cardiovascular caracteriza-se por 

miocardiopatia urêmica, incluindo HVE, fibrose miocárdica, disfunção diastólica e/ou 

sistólica, e alterações macro (arteriosclerose e aterosclerose) e/ou microvasculares 

(doença coronariana, redução de densidade capilar e disfunção endotelial). 

A HD é um fator de estresse cardiovascular que pode precipitar episódios 

recorrentes de isquemia miocárdica, contribuindo, juntamente com fatores supracitados, 

em longo prazo, para o desenvolvimento de disfunção ventricular, fibrose e hibernação 

miocárdica, culminando em IC
3
. 

 

1.1.1 Hipertrofia e disfunção ventricular esquerda e fibrose miocárdica 

 

A HVE é um achado muito comum em pacientes em HD, podendo estar presente 

em até 74% destes
18

. A ativação neuro-hormonal derivada de estado hipervolêmico 

crônico, hipertensão arterial, anemia, alterações no metabolismo mineral e ósseo e 
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acúmulo de toxinas urêmicas contribuem para o desenvolvimento da HVE e da fibrose 

miocárdica nesses pacientes
19

. A presença de HVE pode levar a redução da reserva de 

fluxo coronariano e aumento de consumo miocárdico de oxigênio, facilitando a 

ocorrência de isquemia miocárdica, sendo associada, de forma independente, a eventos 

cardiovasculares e mortalidade em pacientes em HD
20,21

. Em contraste com a população 

geral, em que é comum o achado de isquemia miocárdica com disfunção sistólica 

representada por redução da fração de ejeção de ventrículo esquerdo (FEVE), nos casos 

de morte súbita, tal achado é menos comum entre pacientes em HD
22

.  Uma coorte com 

pacientes incidentes em HD demonstrou que somente 13% deles possuía redução de 

FEVE
23

. No recente estudo prospectivo japonês, Mie Cardio-Renal and Vascular 

Echocardiographic Investigation in Patients Receiving Hemodialysis Therapy (MIE-

CARE HD), somente 9,7% dos pacientes tinha disfunção sistólica (FEVE <50%), com 

HVE presente em 66% dos casos (principalmente hipertrofia concêntrica) e a maioria 

dos pacientes (88%) tinha alterações geométricas de VE com disfunção diastólica 

(somente 3,4% com enchimento de VE normal)
24

. Pacientes em diálise têm alta 

incidência de disfunção diastólica, fato observado por Farshid e seus colaboradores, que 

demonstraram que 86% dos pacientes em diálise tinham algum grau de disfunção 

diastólica, sendo 35% com disfunção diastólica ≥ grau 2, um preditor independente de 

mortalidade
25

. Atualmente, tem-se dado mais importância às diferenças entre os 

pacientes com disfunção sistólica com redução de FEVE e os com HVE e disfunção 

diastólica, no entendimento de que são entidades distintas e não a primeira uma 

progressão da segunda
26

.  
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1.1.2 Alterações macro e microvasculares 

 

A aterosclerose é um distúrbio caracterizado por formação de placas na região 

intimal de vasos de médio e grande calibre com subsequente estreitamento e oclusão 

dos mesmos. Em pacientes dialíticos, as placas ou ateromas coronarianos são 

caracterizados por espessamento da camada média e intensa calcificação da intima, fato 

não observado em pacientes sem DRC, onde sua composição é mais fibroateromatosa
27

. 

Por sua vez, a arteriosclerose é caracterizada pela calcificação difusa e dilatação da 

camada média da aorta e seus ramos principais. A calcificação vascular é uma 

complicação frequente em pacientes em HD, geralmente está associada à rigidez 

vascular, redução da complacência arterial e ao aumento na pressão de pulso (PP)
28

. 

Aumento na rigidez aórtica e PP elevada nas artérias centrais são fatores de risco 

independentes de eventos cardiovasculares na população geral e em pacientes em HD
29

. 

A fisiopatologia ainda não é totalmente esclarecida, entretanto o excesso de cálcio tem 

sido implicado como potencial mediador
30

. 

Somente uma pequena monta do risco cardiovascular observado nos pacientes 

com DRC é atribuído à aterosclerose acelerada
31

. Entretanto, podem coexistir alterações 

coronarianas funcionais (aumento de resistência coronariana secundária a HVE e 

disfunção endotelial) e estruturais (redução de lúmen das arteríolas miocárdicas e 

redução de densidade capilar), que podem predispor os cardiomiócitos ao risco de 

hipoxemia e consequente disfunção, em condições de alta demanda metabólica e baixo 

suprimento de oxigênio
32-34

. Um estudo prospectivo recente com pacientes em HD 

associou a presença de calcificação coronariana (CAC) à disfunção diastólica e 

disfunção sistólica (mensurada por SLG) 
35

.  
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1.1.3 Disfunção miocárdica induzida pela hemodiálise 

 

Durante os últimos anos, com o avanço tecnológico, as sessões de diálise tem se 

encurtado, elevando a taxa de ultrafiltração durante o procedimento e levando a um 

estado de contração volêmica que, associado a uma alteração na capacidade de 

vasorregulação, devido à má reposta adaptativa ocasionada pelo ambiente urêmico, 

disfunção autonômica, inflamação, ao estresse oxidativo e à calcificação vascular, leva a 

um estresse hemodinâmico durante a HD com ocorrência de isquemia miocárdica e 

hipotensão intradialítica, evento associado à mortalidade em pacientes em HD
36-39

.  

Alterações dinâmicas no seguimento ST, sugestivas de isquemia silenciosa, têm 

sido reportadas em pacientes em HD
40

. Estudos prospectivos e observacionais, em sua 

maioria baseados em ecocardiografia realizada durante a diálise, demonstraram que a 

HD pode induzir a redução de fluxo coronariano, propiciando quadros de isquemia 

miocárdica, global ou segmentar, com surgimento de alterações de motilidade de parede 

regional do ventrículo esquerdo (AMPR’s), levando à disfunção ventricular esquerda, 

que pode persistir mesmo após o final da HD e após o restabelecimento da perfusão 

coronariana. Essa disfunção prolongada é conhecida como Myocardial Stunning (MS), 

ou miocárdio atordoado. Tal evento pode ser recorrente e pode ocorrer mesmo na 

ausência de lesões angiograficamente identificáveis
41,42

. 

Burton e colaboradores relataram a ocorrência de AMPR´s em 64% dos 70 

pacientes em HD estudados, com recuperação parcial das alterações, para níveis pré-

diálise, após término da sessão, o que implica na ocorrência de MS. Na análise 

multivariada, idade, redução de pressão arterial sistólica (PAS), volume de ultrafiltração 

e nível sérico de troponina T (TnT) estavam independentemente associados à ocorrência 

das AMPR’s
42

. Entretanto, outro estudo não encontrou associação em alterações de 
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pressão arterial (PA), ultrafiltração ou nível de TnT com a ocorrência de AMPR´s
43

. Foi 

descrito também, em um estudo no qual 27% dos pacientes avaliados evoluíram com 

MS, que não houve diferença entre alteração intradialítica no volume sanguíneo e a 

ocorrência de AMPR’s
44

, corroborando achados de um estudo prévio que demonstrou 

alterações no fluxo sanguíneo miocárdico precocemente durante sessões de HD, mesmo 

antes de qualquer alteração na volemia
45

. Mais recentemente, foi demonstrado redução 

de perfusão miocárdica e disfunção segmentar durante os primeiros 70 minutos da HD 

em pacientes avaliados por ressonância magnética, sugerindo que outros fatores além da 

ultrafiltração estariam relacionados a ocorrência da disfunção miocárdica induzida pela 

HD
46

. Yuxin e colaboradores, utilizando uma técnica ecocardiográfica baseada em 

análise do strain ventricular, demonstraram a presença de AMPR’s em 93% de 31 

pacientes, associando sua gravidade (≥ 50% dos segmentos do VE acometidos) aos 

níveis de TnT e fósforo pré-diálise, ganho de peso interdialítico e à taxa de 

ultrafiltração. Após ajustes em regressão multivariada, somente o ganho de peso 

interdialítico se manteve como fator de risco independente
47

.  

A disfunção ventricular induzida pela HD é uma complicação que pode ser 

amenizada por técnicas que favoreçam a estabilidade hemodinâmica durante o 

procedimento. Selby e colaboradores demonstraram uma redução na sua ocorrência 

quando pacientes realizaram HD com temperatura de 35°C comparado a 37°C
8
 ou por 

HD diária
9
. Episódios recorrentes de isquemia miocárdica levam a um espectro de 

doença que abrange miocárdio atordoado e hibernante, evoluindo para remodelamento e 

fibrose miocárdica com perda de função ventricular de forma irreversível em longo 

prazo. No caso do miocárdio hibernante, ainda há um alto grau de vulnerabilidade a um 

aumento de demanda energética ou redução de oferta de oxigênio, como o estresse 

hemodinâmico causado pela HD, o que gera episódios recorrentes de isquemia, levando 
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a mais lesão miocárdica, remodelamento, fibrose e disfunção ventricular esquerda 

permanente
45

. Vários estudos têm reportado a associação de disfunção ventricular 

esquerda induzida pela HD com mortalidade global em pacientes em HD
42,44

. 

A disfunção diastólica, normalmente negligenciada, também tem sido 

igualmente associada a desfechos desfavoráveis em pacientes em HD
25,48

. Geralmente, 

ela aparece mais precocemente do que a disfunção sistólica e os principais mecanismos 

envolvidos são a HVE e a fibrose miocárdica, já citados, bem como fatores associados à 

HD, que geram disfunção tanto sistólica como diastólica, por alterar o enchimento 

ventricular e por ocasionar isquemia transitória levando à redução de desempenho 

ventricular
49

. Como a perfusão coronariana ocorre durante o relaxamento ventricular, 

uma disfunção diastólica durante a HD pode induzir a um ciclo vicioso de isquemia 

miocárdica com MS e disfunção sistólica, gerando mais disfunção diastólica
50

.  

 

1.1.4 Nutrição, inflamação e doença cardiovascular em hemodiálise 

 

Existe uma alta prevalência de desnutrição energético-proteica (DEP) e 

inflamação em pacientes em HD. Ambas, referidas em conjunto como complexo 

inflamação desnutrição (MICS), podem estar associadas à arteriosclerose, compondo a 

chamada síndrome MIA (Má nutrição, Inflamação e Arteriosclerose)
51

. A DEP e a 

inflamação estão associadas à piora na qualidade de vida, elevada morbidade e 

mortalidade global e cardiovascular nesses pacientes
52,53

. A prevalência de DEP entre 

pacientes em HD pode alcançar até 75% em alguns estudos, e sua avaliação inclui o uso 

associado de exames laboratoriais, índice de massa corporal, avaliação de massa 

muscular, ingestão proteica e escores nutricionais
54

. A albumina sérica é indicador de 

estoque de proteína visceral e uma queda nos seus níveis é um marcador de DEP. Ela é 
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um marcador confiável do estado nutricional dos pacientes em HD e está associada a 

marcadores inflamatórios como citocinas e proteínas de fase aguda
53,54

. Estudos têm 

sugerido uma associação entre hipoalbuminemia e disfunção ventricular induzida pela 

HD com ocorrência de maior frequência de AMPR’s durante o procedimento
47

. 

Os pacientes em diálise estão expostos à alta incidência de eventos 

cardiovasculares, principalmente nas primeiras semanas do início da HD, fato que pode 

estar associado à reposta inflamatória sistêmica. Marcadores inflamatórios, como a 

proteína C reativa (PCR), a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-

alfa), estão elevados em pacientes em HD e estão associados de forma independente à 

ocorrência de disfunção ventricular esquerda e MS
44

. Níveis de alfa-2 Macroglobulina 

(A2M), uma glicoproteína plasmática de fase aguda, têm sido associados à disfunção 

endotelial e inflamação
55

. Outro fator associado à inflamação é a ocorrência de 

microisquemias regionais em trato gastrointestinal, derivadas do estresse circulatório 

associado à HD, que levam à translocação de endotoxinas. A exposição à endotoxinas 

resulta em liberação de citocinas pró-inflamatórias e tem sido associada à outras 

respostas fisiopatológicas, incluindo o estresse oxidativo, a disfunção endotelial e da 

autorregulação circulatória
56,57

. Em pacientes em HD, a ocorrência de endotoxemia está 

associada com a ocorrência de MS, elevação de níveis de TnT e PCR
58

. 

 

1.1.5 Marcadores de distúrbio de metabolismo mineral e ósseo e doença cardiovascular 

em hemodiálise  

 

Fisiologicamente, o paratormônio (PTH) atua nos cardiomiócitos, provocando 

um aumento no fluxo de cálcio para dentro das células, gerando ativação de uma série 

de eventos que levam à atenuação da atividade contrátil do cardiomiócito. Ele também 



11 

 

atua na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, através da redução no influxo de cálcio, 

gerando agudamente vasodilatação
59

. 

Os níveis elevados de PTH, tanto no hiperparatireoidismo primário (HPTP) 

quanto no secundário (HPTS), estão associados a complicações cardiovasculares 
60,61

. 

Os efeitos deletérios do excesso de PTH no sistema cardiovascular decorrem, de forma 

resumida, em consequência de:  

1) Hipertensão arterial: vários estudos têm demonstrado que um excesso de 

secreção de PTH, como no HPTP, está associado ao aumento dos níveis pressóricos. Os 

mecanismos ainda não estão completamente elucidados, porém, provavelmente o PTH 

estimula um aumento nos níveis de endotelina-1, fatores associados à produção de 

colágeno e remodelamento vascular 
62,63

. Outro fator possivelmente associado é a 

ativação do sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) com elevação dos níveis 

de aldosterona, vasoconstrição e retenção hidrossalina, que por sua vez também 

estimula o aumento nos níveis de PTH, mantendo um complexo ciclo vicioso
64

.  

2) HVE e IC: o PTH em excesso pode levar à ativação de mecanismos de fibrose 

e remodelamento cardíaco com desenvolvimento de HVE e evolução para IC
60

. Em 

algumas séries de pacientes com HPTP, demonstrou-se a presença de HVE em até 50% 

dos pacientes
65

, evento que aparentemente é independente dos níveis de PA
66

. Essa 

relação entre PTH e HVE também é observada nos pacientes com DRC em HD com 

HPTS, nos quais se observa uma relação linear entre níveis séricos de PTH e índice de 

massa de VE
67

. 

3) Arritmias: além da própria HVE, como potencial geradora de arritmias 

graves, níveis elevados de PTH também estão associados a um ambiente de 

vulnerabilidade elétrica que pode gerar arritmias cardíacas graves
68

.  
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4) Calcificação vascular: Tanto níveis elevados ou baixos de PTH, levando a 

doença de alto remodelamento ósseo ou fator de risco para doença de baixo 

remodelamento ósseo, respectivamente, estão associados ao desenvolvimento e 

progressão de calcificação vascular 
69,70

  

5) Hiperatividade simpática: um estudo recente associou alterações do 

metabolismo mineral e ósseo e altos níveis de PTH com redução de variabilidade de 

frequência cardíaca em pacientes em HD
71

 denotando um possível quadro de 

hiperatividade simpática e detrimento da modulação parassimpática, fator associado à 

mortalidade cardiovascular e global em pacientes em HD
72

. 

Outros marcadores de DMO-DRC, como a Osteoprotegerina (OPG), uma 

citocina classificada como fator de inibição da osteoclastogênese, e o Fator de 

crescimento de fibroblasto 23 (FGF-23), um subtipo de fator de crescimento, têm sido 

associados à progressão de arteriosclerose, calcificação vascular e coronariana, HVE, 

disfunção ventricular esquerda e mortalidade cardiovascular em pacientes em HD
73-76

.  

 

1.2 Avaliação da função cardíaca em paciente em hemodiálise 

 

A FEVE, calculada por ecocardiografia, é o parâmetro mais frequentemente 

usado para avaliação da função sistólica do VE
77

. No entanto, ela tem se mostrado 

pouco sensível para a detecção de disfunção sistólica do VE, particularmente nos 

pacientes com DRC. Neles, a HVE e as alterações na estrutura do VE podem levar a 

uma discreta disfunção sistólica apesar de a FEVE estar preservada
78

. O SLG, avaliado 

através de ecocardiografia bidimensional com imagens obtidas por STE, pode fornecer 

informações mais detalhadas sobre a função sistólica do VE
5
. 
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Os marcadores acústicos denominados speckles (visíveis na escala de cinza na 

ecocardiografia bidimensional), representam padrões específicos do tecido no 

miocárdico, uma espécie de impressão digital daquele segmento. O software de análise 

do speckle tracking identifica os speckles, rastreia os seus movimentos em todas as 

direções, sendo o strain miocárdio avaliado com base na comparação dos padrões 

quadro a quadro. O strain é definido como a deformação de um objeto em relação a sua 

forma original e normalmente é expresso em porcentagem (%). A técnica de STE 

possibilita o estudo do strain miocárdico, de forma segmentar ou global, avaliando a 

deformação nos planos radial, longitudinal e circunferencial.  O strain radial durante a 

sístole é positivo, já que reflete o espessamento miocárdico (o comprimento final é 

maior do que o inicial). De forma contrária, o strain longitudinal e circunferencial 

apresenta valores negativos, já que o comprimento inicial é maior do que o final. O 

miocárdio do VE se encurta durante a sístole na direção longitudinal, sendo o SLG a 

proporção da alteração máxima no comprimento longitudinal do miocárdio durante a 

sístole comparada ao seu comprimento original. Consequentemente, o SLG tem um 

valor negativo, sendo que um valor menos negativo indica uma pior função sistólica do 

VE. Dada a natureza negativa do SLG, com o intuito de evitar confusão na descrição de 

aumento ou redução nos seus valores, convencionalmente, tem se recomendado menção 

a alterações de strain no seu valor absoluto 
4,79,80

. O strain miocárdico avaliado por STE 

foi validado quando comparado com a sonomicrometria e ressonância magnética, 

demostrando excelente correlação
81

.  

Vários estudos têm demonstrado uma correlação entre o SLG e a extensão de 

fibrose miocárdica
82,83

. Kramann e seus colaboradores verificaram que o strain 

miocárdico se correlacionou com a presença e o grau de fibrose miocárdica em ratos 

com miocardiopatia urêmica
83

. A teoria da relação entre o strain e a fibrose miocárdica 
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é que esta última causa hipocinesia do tecido nas regiões afetadas, reduzindo a 

deformação da parede ventricular durante a sístole, resultando em redução do strain 

(valores menos negativos). Yan e seus colaboradores demonstraram que o strain 

longitudinal está alterado em pacientes em HD, porém o radial e o circunferencial não, 

quando comparados a um grupo controle. Provavelmente o strain longitudinal é mais 

sensível que o circunferencial ou radial para avaliação da injuria miocárdica em 

pacientes em HD, por causa da posição das fibras longitudinais, que são próximas ao 

endocárdio e longe do suprimento sanguíneo, tornando-as mais sensíveis a dano
84

. 

O SLG é um marcador mais sensível de disfunção sistólica quando comparado 

com a FEVE, dessa forma pacientes com HVE e FEVE preservadas podem demonstrar 

alterações no SLG que melhor refletem o dano miocárdico não demonstrado pela 

FEVE
85

.  

Vários estudos têm demonstrado que medir o SLG por um software de imagem 

automático é eficiente, objetivo e reproduzível, sendo possível mensurar a função 

sistólica ventricular de forma precisa
5,86

. Estudos têm demonstrado que o SLG é uma 

medida independente de pré-carga na análise da função sistólica do VE
87,88

. Porém, 

dados recentes tem questionado esta afirmativa
89

.    

Até o momento, ainda não estão definidos os valores normais do SLG do VE. 

Em uma coorte grande, que mediu o strain na população geral, a média do SLG foi 

−21,3 ± 2,1%
90

. Outro estudo que mediu o strain longitudinal segmentar (SLS) do VE, 

de forma similar, demonstrou valores que variaram de −13,9 a −17,9%
91

.  

A DRC tem sido associada de forma independente com valores mais baixos de 

SLG do VE em pacientes com IC e FEVE preservada
78

. Um estudo com 88 pacientes 

em HD com FEVE > 50% demonstrou que 17% tinham disfunção sistólica pelo critério 

SLG do VE ≥ −15%
7
. Diferentes prevalências têm sido descritas na literatura por causa 
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dos variados critérios de corte no SLG para definição de disfunção de VE, como em um 

estudo com 48 pacientes em HD, que encontrou uma prevalência de 89% de disfunção 

de VE, em pacientes com FEVE preservada, ao usar um valor de corte de SLG ≥ −16% 

como definição
92

. O valor prognóstico do SLG tem sido demonstrado em vários 

cenários clínicos, inclusive em pacientes com FEVE preservada. Quando comparamos 

com a FEVE, o SLG é um preditor mais sensível para todas as causas de mortalidade na 

população geral
93

. Liu e seus colaboradores demonstraram que um SLG menos negativo 

(definido como SLG ≥ −15%) previu mortalidade global e cardiovascular em pacientes 

em HD com FEVE preservada
7
. De forma semelhante, outro estudo, com uma amostra 

maior e incluindo pacientes com DRC estágio IIIb a V, com FEVE preservada, 

demonstrou aumento de mortalidade global em pacientes com SLG ≥ −15,2%
94

.  

Outro método de avaliação de função cardíaca tem sido a ressonância magnética 

cardíaca, uma modalidade emergente para caracterizar o tecido miocárdico em pacientes 

com DRC, altamente reprodutível e menos influenciada por alterações no estado 

volêmico em relação à ecocardiografia tradicional
95

. Ela pode fornecer uma avaliação 

completa e simultânea da morfologia cardíaca, do débito cardíaco (DC), de alterações 

de função contrátil de forma global ou segmentar com cálculo de strain, de fibrose 

miocárdica, de fluxo coronariano e perfusão miocárdica durante HD 
46,96

. 

 

1.3 Concentração de cálcio no dialisato  

1.3.1 Aspectos históricos 

 

Historicamente, a prescrição de cálcio no dialisato tem sido alvo de 

controvérsias. Inicialmente, com a introdução da diálise na década de 60, foi 

estabelecida uma d[Ca] 1,25 mmol/L, baseada na ideia de balanço neutro frente à 
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concentração de cálcio sérico. Ao longo de anos, principalmente na década de 70, houve 

um aumento na d[Ca] para 1,5 a 1,75 mmol/L na tentativa de controlar eventos como a 

hipocalcemia, HPTS e doença óssea, bastante comuns nos pacientes em diálise na 

época. Na década de 80, o uso de quelantes à base de cálcio e o uso de análogos de 

vitamina D, para tratar o HPTS, fizeram com que os pacientes em diálise evoluíssem 

com hipercalcemia, o que estimulou uma nova redução gradual na d[Ca]. Durante os 

últimos anos, tem-se dado ênfase na literatura aos riscos potenciais de sobrecarga de 

cálcio durante a HD, como a calcificação vascular e o aumento da rigidez vascular
97,98

. 

A recomendação atual do Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) é o 

uso de d[Ca] entre 1,25 e 1,5 mmol/L, para manutenção de pacientes em HD, na 

tentativa de gerar um balanço neutro de cálcio durante o procedimento, porém a d[Ca] 

ideal para pacientes que recebem o tratamento em longo prazo ainda é controversa
99

. 

A falta de consenso sobre a d[Ca] ideal é refletida na grande variação nas 

prescrições de HD ao redor do mundo. Dados do estudo multicêntrico EVOLVE 

mostraram que mais 50% das prescrições de HD em pacientes na Europa, Austrália e 

América Latina eram com d[Ca] > 1,25 mmol/L, enquanto na América do Norte mais 

de 75% dos pacientes dialisavam com d[Ca] de 1,25 mmol/L e cerca de 1 em cada 5 

pacientes utilizavam d[Ca] < 1,25 mmol/L
100

. 

 

1.3.2 Balanço e transferência de cálcio durante hemodiálise  

 

O balanço de cálcio (CaB) é a diferença entre a entrada e saída de cálcio em um 

sistema de equilíbrio. O CaB durante a hemodiálise é influenciado tanto por transporte 

difusivo quanto convectivo. No caso do transporte difusivo, o principal determinante é o 

gradiente de concentração entre o cálcio iônico sérico (Cai) e o cálcio no dialisato 
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(dCa). Sigrist e seus colaboradores avaliaram pacientes em HD com uma d[Ca] de 1,25 

mmol/L e observaram que a remoção de cálcio durante a HD se correlacionou com a 

concentração do Cai pré-diálise e não com a ultrafiltração, sugerindo que o processo de 

difusão predomina na transferência de cálcio
101

. Basicamente a transferência de cálcio 

durante a HD depende: 1) do gradiente de concentração entre Cai e o dCa; 2) do volume 

de ultrafiltração (transporte convectivo) e 3) da capacidade óssea de transferência de 

cálcio
102

, sendo que uma potencial contribuição da calcificação de tecidos moles é 

desconhecida.  

Basile e seus colaboradores, em artigo de revisão, demonstraram que a 

quantidade de perda ou ganho de cálcio durante uma HD de 4 horas, com diferentes 

d[Ca], foi de −578 mg com d[Ca] 1,0 mmol/L, −468 a +216 mg para d[Ca] 1,25 

mmol/L, −204 a +293 mg para d[Ca] 1,5 mmol/L, e +308 a +879 mg para d[Ca] 1,75 

mmol/L
103

. Em estudo mais recente, Waniewski e seus colaboradores demonstraram 

uma remoção semanal média de 12.79 ± 8.71 mmol de cálcio em 17 pacientes e um 

ganho de 9.48 ± 8.07 mmol em 8 pacientes que dialisaram com d[Ca] de 1,35 

mmol/L
104

. Estudo do nosso grupo em 23 pacientes em HD demonstrou uma remoção 

de cálcio de −578 +/− 389, −468 +/−563, +46 +/−400 e +405 +/−413 mg com d[Ca] de 

1,0, 1,25, 1,5 ou 1,75 mmol/L, respectivamente (1,0 e 1,25 mmol/L vs 1,5 e 1,75 

mmol/L − p <0,001; 1,5 vs 1,75 mmol/L, p <0,05). A análise multivariada revelou que o 

balanço de cálcio foi dependente do gradiente de cálcio, PTH e osteocalcina. Esse 

resultado sugere que a remodelação óssea pode afetar a transferência de massa de cálcio 

durante a hemodiálise
102

. 

Apesar de alguns estudos apresentarem diferenças metodológicas, o que gera 

dificuldade de comparação, os dados existentes na literatura atual reforçam a relação 
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entre um balanço positivo de cálcio com uso de d[Ca] 1,75 mmol/L. Entretanto, os 

dados referentes a outras d[Ca] são conflitantes
103,105,106

. 

 

1.3.3 Desfechos associados a concentração de cálcio no dialisato                                                                   

 

A d[Ca] ideal para manter uma mineralização óssea e reduzir o risco de eventos 

cardiovasculares em pacientes dialíticos ainda está em discussão na literatura. Um 

estudo prospectivo recente, que avaliou 1182 pacientes incidentes em HD, com 

seguimento de aproximadamente 16 meses, demonstrou que pacientes que dialisaram 

com alta d[Ca] (1,75 mmol/L) tiveram maior mortalidade global quando comparados 

aos que dialisaram com mais baixas d[Ca] (1,5 mmol/L e 1,25 mmol/L)
107

. Uma 

metanálise recente, que avaliou 7 ensaios clínicos randomizados, não demonstrou 

diferença em termos de mortalidade entre grupos de paciente que dialisaram com baixa 

d[Ca] (1,25 mmol/L) e altas d[Ca] (1,5 e 1,75 mmol/L)
108

. 

Acredita-se que a exposição constante a uma carga aumentada de cálcio durante 

a HD, com aumentos transitórios de cálcio sérico após cada sessão pode levar à 

calcificação e rigidez vascular contribuindo para aumento na morbimortalidade. 

Aumentar a d[Ca] de 1,0 para 1,5 mmol/L leva agudamente ao aumento da velocidade 

da onda de pulso carotídeo-radial (VOPcr) e carotídeo-femoral (VOPcf)
109

. Resultados 

similares foram encontrados em outro estudo que avaliou índices de rigidez e reflexão 

arterial, quando se aumentou a d[Ca] de 1,25 para 1,75 mmol/L
110

. Os efeitos em longo 

prazo ainda não estão claros. Mais recentemente, um estudo prospectivo randomizado, 

com seguimento de 2 anos, associou a redução de d[Ca] de 1,5 para 1,25 mmol/L com 

redução de VOPcf e da espessura das camadas íntima e média carotídeas (EIMC), 

denotando redução de progressão de arteriosclerose e rigidez aórtica. O grupo com alta 
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d[Ca] teve maior mortalidade quando comparado ao grupo com baixa d[Ca], e na 

análise multivariada tanto a elevação de VOPcf quanto EIMC foram potenciais fatores 

de risco para mortalidade
111

. 

Com relação à CAC, um único ensaio clínico, demonstrou que a baixa d[Ca] 

(1,25 mmol/L) se associou à maior progressão de CAC quando comparada à d[Ca] mais 

alta (1,5 mmol/L)
112

, achado diferente da maioria dos estudos
113,114

. Possivelmente, o 

aumento no PTH sérico dos pacientes com dialisaram com baixa d[Ca] pode ter 

influenciado na progressão da CAC
115,116

. A HD com alta d[Ca] pode reduzir os níveis 

de PTH. Uma redução excessiva dos níveis de PTH está associada ao aumento do risco 

de calcificação vascular e à mortalidade
117

. 

Uma redução na d[Ca], no entanto, pode levar a uma redução da estabilidade 

hemodinâmica durante o procedimento, com hipotensão intradialítica e potencial 

desenvolvimento de arritmias graves e morte súbita. Pun e seus colaboradores, em um 

estudo caso-controle, associaram um aumento no risco de morte súbita com baixas 

d[Ca] (< 1,25 mmol/L) com aumento no gradiente de concentração entre cálcio sérico e 

do dialisato. Cada 0,5 mmol/L de aumento no gradiente elevou a chance de morte súbita 

em 50%
118

. A redução abrupta ou agressiva dos níveis de cálcio sérico pode levar à 

alargamento de intervalo QT/Dispersão do QT com ocorrência de arritmias 

ventriculares graves
119

. 

 

1.4 Influência da concentração do cálcio no dialisato na hemodinâmica 

1.4.1 Pressão arterial e resistência vascular periférica  

 

Hipotensão arterial é uma das complicações mais comuns durante a HD, 

ocorrendo em até 30% dos procedimentos. Apesar de os mecanismos envolvidos nesse 
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evento serem multifatoriais, a d[Ca] pode, potencialmente, influenciar na sua 

ocorrência, pois a elevação ou redução do nível de cálcio sérico pode levar a alterações 

na resistência vascular periférica e DC
120

. Um estudo pequeno não encontrou diferenças 

na PA pós dialise em pacientes que foram dialisados com d[Ca] de 1,25, 1,375 ou 1,5 

mmol/L
121

. Achados similares foram encontrados por outros autores analisando somente 

a PAS pós dialise com d[Ca] de 1,25, 1,5 e 1,75 mmol/L
122

. Porém, vários estudos têm 

associado d[Ca] com alterações hemodinâmicas em pacientes em HD. Autores 

demonstraram que diferentes d[Ca] têm efeito significativos sobre a PA, com menores 

valores de PA em concentrações mais baixas e tendência de manter a PA mais alta em 

concentrações mais elevadas
13,109,123

. Um grande estudo caso-controle com 43.200 

pacientes demonstrou que pacientes tratados com d[Ca] mais baixas (< 1,25 mmol/L) 

evoluíram com maior queda da pressão arterial média (PAM) pré e pós-diálise
118

. 

Gabutti e seus colaboradores, em um estudo crossover randomizado, demonstraram 

uma maior queda na PAS durante a HD com uso de d[Ca] 1,25 mmol/L quando 

comparado ao uso de d[Ca] 1,5 mmol/L
124

. Maior nível de PAM pós-diálise foi 

demonstrada em pacientes com IC classe funcional III e IV com maior d[Ca] (1,75 

mmol/l vs 1,25 mmol/l)
125

. Ao se avaliar o uso de perfil de d[Ca] durante a HD, com 

d[Ca] de 1,25 mmol/L nas primeiras 2 horas da sessão de HD e d[Ca] de 1,75 mmol/L 

nas últimas 2 horas (período de maior instabilidade), Kiriazis e seus colaboradores 

relataram melhor estabilidade hemodinâmica e menor necessidade de infusão de solução 

salina durante o procedimento, quando comparado a HD com d[Ca] de 1,25 mmol/L 
126

. 

Um estudo que avaliou pacientes que realizavam HD com d[Ca] de 1,75 mmol/L 

convertidos para HD com d[Ca] de 1,25 mmol/L e reavaliados após 10 sessões 

demonstrou melhora de complacência arterial e melhor controle pressórico após a 

redução da d[Ca]
127

. Resultados semelhantes, com aumento de complacência arterial em 
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período interdialítico, foram observados em outro estudo que avaliou redução de d[Ca] 

de 1,75 para 1,25 mmol/L
128

. 

 

1.4.2 Função ventricular esquerda 

 

Existem poucos estudos que avaliaram o papel da d[Ca] na função do VE 

durante a HD, a maioria com amostra bem pequena, com bastante diferenças 

metodológicas, baseados em ecocardiografia tradicional e utilizando medidas 

unidimensionais, que geram dados imprecisos quando existem alterações de motilidade 

segmentar ventricular ou remodelamento do VE, cenários comuns nos pacientes em 

HD, conforme discutido anteriormente. Os dados atuais sobre a influência da d[Ca] na 

função ventricular esquerda, tanto sistólica quanto diastólica, são contraditórios. Um 

estudo da década de 80, que avaliou 8 pacientes durante HD isovolêmica em  sessões 

com diferentes d[Ca] (1,0 mmol/L e 1,8 mmol/L), demonstrou um aumento da 

velocidade de encurtamento circunferencial (Vcf) do VE e redução do volume sistólico 

final durante HD com d[Ca] de 1,8 mmol/L, inferindo uma melhora na função sistólica 

do VE durante o procedimento
13

. Lang e seus colaboradores, avaliando 7 pacientes em 

HD com diferentes d[Ca] (0,5, 1,75 e 2,5 mmol/L), também demonstraram melhora na 

performance sistólica ventricular, baseados em aumento de Vcf corrigida e redução de 

estresse de parede do VE no final da sístole, após HD com d[Ca] mais elevadas, sem 

alteração na função diastólica
129

. Em consonância, Van Kuijk e seus colaboradores 

relataram redução de volume sistólico e do DC durante HD com d[Ca] de 1,25 mmol/L 

quando comparados a com d[Ca] de 1,75 mmol/L
130

.  Por outro lado, um estudo de 

avaliação de função de VE durante a HD, que avaliou o impacto de diferentes d[Ca], 

demonstrou uma piora na função diastólica nos pacientes que dialisaram com alta d[Ca] 
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(1,75 mmol/L), quando comparados com pacientes que dialisaram com d[Ca] mais 

baixas (1,25 e 1,5 mmol/L), sem alteração de parâmetros de função sistólica
10

. Sztajzel 

e seus colaboradores também não encontraram associação entre elevação de níveis de 

cálcio sérico durante HD e alteração de função sistólica no procedimento
131

.   
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Sabe-se que maiores taxas de ultrafiltração levam a um pior desempenho 

miocárdico durante a HD. É bem estabelecido na literatura o efeito protetor de baixa 

temperatura do dialisato sobre a função miocárdica. Entretanto, o papel da concentração 

de cálcio no dialisato é subestimado. Como o cálcio participa de funções importantes da 

contração de células musculares tanto esqueléticas como da musculatura lisa dos vasos, 

é possível que ele exerça influência durante a HD, não só na função miocárdica, a ser 

aqui investigado, como na hemodinâmica, o que já está mais bem estabelecido na 

literatura. 

Além disso, a avaliação da função miocárdica em pacientes em hemodiálise é 

difícil pelo grau de hipervolemia desses pacientes, pela difícil comparação entre 

observadores diferentes, pelo momento ideal em realizar a avaliação e pelo método mais 

sensível. Desse modo, nos propusemos a utilizar a ecocardiografia com análise do strain 

longitudinal global e segmentar, mensurado por STE, realizado por um único 

cardiologista e no mesmo momento dialítico, diminuindo assim possíveis interferentes.   
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a associação entre a concentração de 

cálcio no dialisato e o strain longitudinal global e segmentar do ventrículo esquerdo 

durante a HD convencional. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Associar o strain miocárdico (longitudinal global e segmentar) do ventrículo 

esquerdo com: 

 Balanço de cálcio e níveis de cálcio sérico; 

 Pressão arterial; 

 Ultrafiltração;  

 Marcadores inflamatórios (níveis de IL-6, TNF-alfa, A2M e PCR séricas) e 

marcadores nutricionais (albumina sérica, transferrina sérica, índice de massa 

corporal  e avaliação subjetiva global); 

 Marcadores de DMO-DRC (níveis de PTH, OPG, Vitamina D e FGF-23) e 

marcador de lesão miocárdica (troponina T). 
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4 MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi crossover prospectivo, cego pelo cardiologista e realizado em 

centro único. Pacientes em HD convencional (3 vezes por semana) foram avaliados, 

após recrutamento no período de julho de 2015 até abril de 2016. Durante o estudo, 

nenhum paciente estava em uso de calcimiméticos e 1 paciente tinha realizado 

paratireoidectomia há 3 anos. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes maiores de 18 anos que estavam em 

HD convencional por no mínimo 6 meses, que aceitassem participar do estudo após 

concordarem e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os 

critérios de exclusão foram: hospitalização nos últimos 6 meses dado a episódio de 

descompensação de IC ou síndrome coronariana aguda, presença de fibrilação atrial ou 

outra arritmia e recusa em assinar o TCLE. Janela ecocardiográfica de qualidade ruim, 

impossibilitando a realização do exame, foi um critério de exclusão posterior ao 

recrutamento.  

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPpesq, número 30284714.0.0000.0068), e foi conduzido de acordo com a 

Declaração de Helsinki. Todos os pacientes assinaram termo de consentimento 

informado para participar do estudo. O protocolo foi registrado no ClinicalTrials.gov 

(NCT02545426). 
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4.1 Avaliação nutricional 

 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado usando peso em quilogramas e 

dividido pelo quadrado da altura em metros. O estado nutricional foi avaliado pela 

mesma nutricionista, usando a Avaliação Subjetiva Global (ASG) de 7 pontos, técnica 

de classificação previamente descrita
132

. Resumidamente, a ASG usa dados históricos 

obtidos dos pacientes sobre mudança de peso, ingestão dietética alterada, sintomas 

gastrointestinais que influenciaram a ingestão ou absorção oral e um exame físico. Com 

esse instrumento, o estado nutricional é pontuado de 1 a 7 pontos. Com base nessa 

pontuação, os pacientes com escores 7 a 6 são classificados como bem nutridos; os 

escores 5 a 3 indicam desnutrição leve a moderada e entre 2 e 1 indicam desnutrição 

grave. 

 

4.2 Prescrição da hemodiálise  

 

A HD teve duração de 4 horas, com fluxo de dialisato de 800 ml/min e fluxo de 

sangue de 300 ml/min. Todos os pacientes receberam heparina não fracionada conforme 

prescrito de rotina e usaram dialisadores de polisulfona de alto fluxo (Fresenius® FX60; 

Fresenius Germany). A temperatura do dialisato foi constante durante todos os 

procedimentos, em 35,5°C. A ultrafiltração foi mantida igual nas duas sessões de HD 

realizadas por paciente. A prescrição da diálise foi ajustada para um alvo de taxa de 

redução de ureia de 65% e Kt/V single pool de 1.2, como descrito por Daugirdas e 

cols
133

. 
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4.3 Intervenção  

 

Os pacientes foram estudados na HD do meio da semana em duas semanas 

consecutivas, sendo a primeira por sorteio: continuar com d[Ca] 1,75 mmol/L, como era 

a rotina do serviço, ou utilizar d[Ca] 1,25 mmol/L. Entre as intervenções, os pacientes 

retornavam o uso de d[Ca] 1,75 mmol/L. A realização do ecocardiograma e a análise 

das imagens pelo cardiologista foram cegas tanto para os dados dos pacientes quanto 

para a alocação dos mesmos nos grupos de tratamento. Para cada par de intervenção, a 

primeira HD foi alocada de forma randômica e a HD seguinte, no meio da semana 

seguinte, foi realizada com a d[Ca] ainda não testada. Assim, pacientes foram estudados 

primeiro com d[Ca] de 1,75 mmol/L e em seguida com d[Ca] de 1,25 mmol/L ou vice-

versa. A ultrafiltração e a temperatura foram mantidas iguais em ambos os braços do 

estudo. 
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Figura 2 – Alocação dos pacientes no estudo 

 

 

4.4 Variáveis clínicas 

 

Dados demográficos foram obtidos dos prontuários dos pacientes e através de 

consulta clínica e incluíram: idade, gênero, etiologia da doença renal, uso de 

medicações e tempo em terapia renal substitutiva. 

A PAS, pressão arterial diastólica (PAD) e PAM foram verificadas pré-diálise e 

a cada 60 minutos durante a sessão de HD até o término da terapia. 

 

Randomização 

          1ª semana 

 

2ª semana 
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4.5 Medidas ecocardiográficas 

 

O ecocardiograma foi realizado em decúbito lateral esquerdo antes da primeira 

HD e no pico do procedimento (última hora) em ambas as situações (d[Ca] 1,25 e 1,75 

mmol/L). Dessa forma, cada paciente realizou 3 exames, sendo um basal pré-HD e dois 

no pico da HD em cada uma das intervenções. Um cardiologista treinado obteve as 

seguintes imagens: apical padrão, 2−, 3− e 4− câmaras, antes da primeira HD (basal) e 

no pico da HD. As imagens foram obtidas utilizando equipamento comercialmente 

disponível (1.5-3.6 MHz 3S probe, Vivid I; GE Medical Systems, Sonigen, Germany) e 

salvas para análise subsequente usando um programa de digitalização apropriado 

(EchoPAC PC version 110.1.3, GE HealthCare, Tirat Carmel, Israel) por um médico 

totalmente cego sobre a intervenção e os dados clínicos dos pacientes. Esse programa 

utiliza imagens obtidas pelo método de speckle tracking para mensurar o strain 

miocárdico. Para aquisição das imagens bidimensionais para a análise, o aparelho 

ecocardiógrafo foi ajustado para gravar 3 ciclos cardíacos com período de gravação 

100ms antes e após o ciclo. Após marcação de pontos na face interna do VE no final da 

sístole, há delimitação semiautomática da borda endocárdica e o limite epicárdico, as 

chamadas regiões de interesse. Dentro dessas regiões, padrões pontilhados no 

miocárdico, chamados de speckles, foram rastreados automaticamente quadro a quadro 

ao longo de todo o ciclo cardíaco pelo algoritmo do programa (EchoPac). O operador 

ajustou manualmente os segmentos que não foram rastreados automaticamente. Os 

valores segmentares e globais do strain miocárdico longitudinal do ventrículo esquerdo 

foram calculados. A análise de função segmentar foi realizada avaliando a mobilidade 

de 17 segmentos do VE. Os segmentos que demonstraram uma redução, em valores 

absolutos, do pico do strain miocárdico > 20%, do basal para o pico da HD, foram 
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definidos como AMPR’s, denotando presença de disfunção segmentar, conforme 

literatura prévia
47

. O SLG foi calculado como a média do strain em todos os segmentos. 

Uma descrição detalhada da análise de STE foi previamente descrita
134,135

. Os 

ecocardiogramas foram realizados de acordo com as recomendações sugeridas pela 

American Society of Echocardiography
136

. Várias imagens foram capturadas no 

decorrer dos exames, visando obter as com melhor resolução. A FEVE foi calculada 

usando o método biplano de Simpson. O índice de massa do VE foi determinado como 

a razão entre a massa ventricular esquerda e a área de superfície corporal. 

 

 

FONTE: O autor. 

Figura 3 – Imagem ilustrativa da realização do ecocardiograma durante o pico da 

hemodiálise 

 

4.6 Coletas laboratoriais  

 

Amostras de sangue foram coletadas para análise bioquímica antes e 

imediatamente após a HD, nas duas intervenções. Todas as análises foram realizadas de 

acordo com as instruções dos fabricantes e técnicas normatizadas.  
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O PTH foi obtido através de imunoensaio de quimiluminescência (valores de 

referência = 11–65 pg/ml; Roche immunoassay analyzer, Roche Diagnostics, 

Germany). A troponina T foi medida pelo ensaio de eletroquimioluminescência de 

terceira geração (valores de referência = < 0.03 ng/ml; Roche Diagnostics). O FGF-23, 

a OPG , a IL-6 e o TNF-alfa foram medidos usando os ensaios do Multiplex Milliplex 

map kit – Human Bone Magnetic Bead Panel – HBNMAG-51K (EMD Millipore 

Corporation, MA, USA®); a α-2-Macroglobulina foi medida usando os ensaios do 

Multiplex Milliplex map kit – Human CVD Panel 3 (Acute Phase) – HCVD3MAG-67K 

(EMD Millipore Corporation, MA, USA®). 

 

4.7 Determinação da transferência de cálcio (balanço de cálcio) 

 

As amostras de dialisato foram coletadas a partir de dialisato fresco e de uma 

amostra homogênea de dialisato usado e coletado durante o procedimento de HD, para 

determinar a transferência de massa de cálcio. Esse procedimento foi validado na 

literatura previamente
137-139

. 

A massa removida de cálcio foi calculada de acordo com a fórmula: 

Massa removida = (Volume do dialisato total x dCa final) – [(Volume do 

dialisato total – volume do ultrafiltrado) x dCa inicial)] x 10 

Dessa forma, a perda de cálcio durante a HD foi expressa como número 

negativo, enquanto o ganho foi expresso com número positivo. 
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4.8 Análise estatística  

 

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão ou mediana e 

percentis (25-75) dependendo da normalidade dos dados. Os coeficientes de correlação 

foram Pearson ou Spearman, dependendo da normalidade dos dados. Comparações das 

médias obtidas pré-HD assim como as obtidas pós-HD entre as duas intervenções 

(d[Ca] de 1,25 mmol/L e d[Ca] de 1,75 mmol/L) foram realizadas usando teste T de 

Student ou Teste de Mann-Whitney de acordo com a distribuição Gaussiana. Análise de 

regressão linear múltipla foi realizada com SLG no pico de diálise como variável 

dependente e com as variáveis independentes selecionadas da análise univariada (p < 

0,05). Devido à falta de informação sobre a influência do d[Ca] no SLG, o tamanho da 

amostra foi calculado com base nos dados obtidos com os primeiros 15 pacientes 

incluídos. Nessa primeira análise, encontramos uma diferença média de 1,2% no SLG 

entre as duas intervenções, com um desvio padrão de 1,7%. O tamanho da amostra 

necessária para atingir 5% de erro alfa e 80% de poder esperado foi calculado em 18 

pacientes, para um estudo com desenho pareado. Um valor de p < 0,05 foi considerado 

significativo. As análises foram realizadas com o uso dos softwares SPSS 21.0 (SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, EUA) e GraphPad Prism® versão 7.0 (GraphPad Software, Inc., 

Califórnia, EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características basais 

 

 Inicialmente foram convidados para participar do estudo 23 pacientes, porém 

foram excluídos 4 pacientes por baixa qualidade de janela ecocardiográfica para a 

realização dos exames. Nenhum paciente se recusou a participar e um total de dezenove 

pacientes foi incluído na análise final. As características basais dos pacientes incluídos 

estão descritas na Tabela 1. No geral, trata-se de uma população jovem, de predomínio 

do gênero feminino, com tempo em diálise médio de 44 meses e com alta prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica.  

Dez pacientes (52,6%) foram considerados bem nutridos de acordo com a ASG, 

enquanto 9 (47,4%) foram classificados como desnutridos moderados. Doze pacientes 

(63%) usaram fístula arteriovenosa como acesso vascular e 7 utilizaram cateter de longa 

permanência. Oito pacientes (42,1%) apresentavam HVE e todos possuíam FEVE 

preservada (66.7 ± 3.7%). 
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Tabela 1 – Características clínicas e laboratoriais dos pacientes do estudo 

 

Características n = 19 

Idade (anos)                                                                          44 ± 13 

Gênero, homens (%)                                                     6 (31) 

IMC (kg/m
2
)                                                              23,6 ± 4,8 

Tempo de hemodiálise (meses) 44 (30 - 111) 

Hipertensão arterial, n (%)                                                        16 (84) 

Diabetes mellitus, n (%)                                                   5 (26) 

Etiologia da doença renal, n (%)  

Nefropatia diabética  5 (26) 

Glomerulonefrite crônica 3 (15) 

Nefroesclerose hipertensiva 5 (26) 

DRPAD  2 (10) 

Outras 4 (20) 

Medicações em uso, n (%)  

IECA/BRA2                                                                           

 

7 (36) 

Antagonista do canal de cálcio 7 (36) 

Betabloqueadores                                                                            10 (52) 

Eritropoietina 15 (79) 

Estatina  9 (47) 

Dados ecocardiográficos basais   

Septo intraventricular (mm) 

FEVE (%) 

11,4 ± 1,9 

66,7 ± 3,7 

Espessura da parede posterior (mm) 11,1 ± 1,8 

IMVE (g/m
2
) 116 ± 35 

Análises laboratoriais   

Albumina sérica (g/dl) 

Ferritina (ng/ml) 

4,0 ± 0,3 

433 (310-770) 
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Transferrina (mg/dl) 

Troponina T (ng/ml) 

163 ± 21 

0,04 ± 0,02 

Interleucina-6 (pg/ml) 0,6 (0,4-1,4) 

Fator de necrose tumoral-alfa (pg/ml) 3,1 (2,2-4,0) 

Proteína C reativa (mg/dl) 1,5 (0,9-2,9) 

25(OH) vitamina D (ng/ml) 

PTH (pg/ml) 

Fosfatase alcalina (UI/l) 

39,0 ± 15,9 

388 (195-544) 

81 (65-116) 

Osteoprotegerina (pg/ml) 205,7 (117,1-261,1) 

FGF-23 (RU/ml) 728 (388-2.669) 

Hemoglobina (g/dl) 11,2 ± 1,3 

Alfa-2 macroglobulina (mg/dl) 247 ± 118 

Dados contínuos foram testados para normalidade e demonstrados usando média +/- 

desvio padrão ou mediana (25-75), conforme apropriado. IMC, índice de massa 

corpórea; DRPAD, doença renal policística autossômica dominante; IECA, inibidor da 

enzima conversora de angiotensina; BRA2, bloqueador do receptor de angiotensina II; 

FEVE, fração de ejeção do ventrículo esquerdo; IMVE, índice de massa de ventrículo 

esquerdo indexado pela área corporal; FGF23, fator de crescimento de fibroblasto 23; 

PTH, paratormônio. 

 

5.2 Efeito da hemodiálise com diferentes d[Ca] em parâmetros hemodinâmicos e 

bioquímicos  

 

Comparando as duas sessões de HD, com d[Ca] de 1,25 e 1,75 mmol/L, a 

ultrafiltração foi a mesma (3063 ± 534 ml), a perda de peso foi similar (-2,7 ± 0,8 vs. –

2,6 ± 0,6 kg, respetivamente; p = 0,653), assim como o peso e os níveis de pressão 

arterial obtidos no momento pré-diálise. A HD gerou alterações na pressão arterial e nos 

parâmetros bioquímicos. Ao final do procedimento, o uso da d[Ca] 1,75 mmol/L foi 

associado a maiores valores na PAS, PAD e PAM, e ao aumento do cálcio sérico 

quando comparado ao uso da d[Ca] 1,25 mmol/L (Tabela 2). A massa transferida de 
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cálcio foi maior durante a HD com d[Ca] 1,75 do que 1,25 mmol/L [906 (221; 1907) 

mg e 165 (-27; 1006) mg, respectivamente p = 0,023]. 

 

Tabela 2 – Parâmetros clínicos e bioquímicos pré e pós-HD com d[Ca] de 1,25 e 1,75 

mmol/L 

 

 d[Ca] 1,25 mmol/L d[Ca] 1,75 mmol/L 

Variáveis Pré-HD Pós-HD Pré-HD Pós-HD 

PAS, mmHg 155,2 ± 1,4 120,2 ± 23,3* 153,7 ± 18,3 140,8 ± 24,7ª* 

PAD, mmHg 85,2 ± 13,2 68,3 ± 16,2* 85,4 ± 13,3 85,0 ± 14,5ª 

PAM, mmHg 108,5 ± 13,5 85,6 ± 17,3* 108,2 ± 11,9 103,6 ± 15,9ª 

Cat, mg/dl 8,9 ± 0,7 9,1 ± 0,5 8,9 ± 0,8 11,5 ± 0,8ª* 

Cai, mg/dl 4,8 ± 0,4 4,3 ± 0,2* 4,7 ± 0,42 5,5 ± 0,4ª* 

K, mmol/l 5,7 ± 0,6 3,5 ± 0,2* 5,8 ± 0,7 3,8 ± 0,3* 

Mg, mg/dl 2,5 ± 0,4 1,9 ± 0,1* 2,5 ± 0,4 1,9 ± 0,1* 

P, mg/dl 4,7 ± 1,0 1,9 ± 0,6* 4,9 ± 0,9 2,4 ± 0,5* 

Dados foram apresentados como média ± desvio padrão. HD, hemodiálise; d[Ca], 

concentração de cálcio no dialisato; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão 

arterial diastólica; PAM, pressão arterial média; Cat, cálcio total ; Cai, cálcio iônico; K, 

potássio; Mg, magnésio; P, fósforo. *p < 0.05 vs. Pre HD; 
a
p < 0.05 vs. d[Ca] 1.25 

mmol/L. 

 

5.3 Strain longitudinal global basal  

 

O SLG basal foi –19,8 ± 3,7%, variando de –26,1 a –10,4%. Seu valor se 

correlacionou com os níveis de troponina T (r = 0,573, p = 0,049 e transferrina (r = –

0,648, p = 0,007), como ilustrado na Figura 4 A e B, respectivamente. Não houve 
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diferença na análise do SLG basal entre os bem nutridos e aqueles com desnutrição 

moderada (–20,7 ± 3,0 vs. –18,9 ± 4,4; p = 0,302). 

 

SLG, Strain longitudinal global 

Figura 4 – Correlações entre o SLG basal e suas variáveis independentes. (A) 

Correlação entre SLG basal e troponina T; (B) Correlação entre SLG basal e 

transferrina sérica 

 

5.4 Strain longitudinal global no pico da hemodiálise  

 

O SLG piorou no pico da HD comparado aos valores basais (p<0,001), e quando 

analisamos individualmente cada cenário, essa piora foi ainda maior na HD com d[Ca] 

1,75 mmol/L comparado ao d[Ca] 1,25 mmol/L (–16,1 ± 2,6% vs. –17,3 ± 2,9%, 

respectivamente; p<0,001) (Figura 5). Na Figura 6 tem-se a ilustração (modelo Bull’s 

eyes) da imagem ecocardiográfica do SLG basal e no pico da HD com d[Ca] 1,25 

mmol/L e d[Ca] 1,75 mmol/L. 
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d[Ca], concentração de cálcio no dialisato; HD, hemodiálise; Pico HD, últimos 60 

minutos da hemodiálise; SLG, strain longitudinal global. *p < 0,05 vs Basal; 
#
p  < 0,05 

vs d[Ca] 1,25 mmol/L 

 

Figura 5 – SLG basal (barra branca) e no pico da diálise com d[Ca] de 1,25 mmol/L 

(barra cinza) e 1,75 mmol/L (barra preta) 

 

   Basal    Pico HD    Pico HD 

Basal 
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d[Ca], concentração de cálcio no dialisato. Nota: o diagrama é obtido como resultado da 

análise das janelas apicais básicas: 4 câmaras, 2 câmaras e eixo longo do ventrículo 

esquerdo, sendo apresentado na forma de um mapa codificado por cores onde estão 

representandos os valores do pico do strain longitudinal de todos os segmentos do 

ventrículo esquerdo. Uma cor mais clara significa pior função ventricular esquerda, que 

foi mais evidente no pico da hemodiálise, particularmente usando [Ca] 1,75 mmol/L. 

 

Figura 6 – Representação gráfica da função sistólica basal e no pico da diálise, 

utilizando d[Ca] 1,25 mmol/L e d[Ca] 1,75 mmol/L, com valores do pico do strain 

longitudinal no diagrama tipo “Bull’s eyes” de todos os segmentos do ventrículo 

esquerdo analisados 

 

O SLG no pico da HD se correlacionou com o SLG basal (r = 0,554, p< 0,001), 

transferrina sérica (r = –0,599, p<0,001), PCR (r = 0,407, p=0,012) e cálcio sérico pós 

HD (r = 0,328, p=0,044), conforme ilustrado na Figura 7. Não houve correlação com 

níveis de pressão arterial ou níveis de troponina T. 

   Basal    d[Ca] 1,25 mmol/L  d[Ca] 1,75 mmol/L 
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HD, hemodiálise; SLG, strain longitudinal global. 

Figura 7 – Correlações entre o SLG no pico da diálise e variáveis independentes. (A) 

Correlação entre SLG no pico da diálise e SLG basal; (B) Correlação entre SLG no pico 

da diálise e transferrina sérica; (C) Correlação entre SLG no pico da diálise e proteína C 

reativa; (D) Correlação entre SLG no pico da diálise e cálcio sérico pós HD. 

 

A análise de regressão linear multivariada (Tabela 3) demonstrou que SLG no 

pico da diálise foi dependente da transferrina sérica, PCR e cálcio sérico pós HD, que 

juntos explicam 66,7% da sua variabilidade, em modelo que foi ajustado para delta de 

peso (peso pós-HD subtraído do peso pré-HD) e SLG basal. Importante salientar que o 

delta de cálcio (cálcio pós-HD subtraído do cálcio pré-HD), o balanço de cálcio e o tipo 
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de concentração de cálcio no dialisato não atingiram significância estatística quando 

foram analisados no modelo substituindo o cálcio sérico pós HD.  

 

Tabela 3 – Regressão linear múltipla de fatores independentes associados ao strain 

longitudinal global no pico da diálise 

 

Variável Coeficiente Beta 95% intervalo de 

confiança 

P 

Transferrina –0,055 -0,089 a -0,023 0,001 

PCR 0,274 0,236 a 0,426 0,015 

Cálcio sérico pós HD 0,477 0,285 a 0,882 0.041 

SLG basal 0,207 -0,043 a 0,507 0,110 

Delta de peso –0,590 -1,117 a 1,183 0,308 

R
2
 ajustado do modelo = 0,667, p do modelo total 0,001; PCR, proteína C reativa; HD, 

hemodiálise; SLG, strain longitudinal global; Delta de peso, peso pré-diálise menos 

peso pós-diálise. 

 

5.5 Strain longitudinal segmentar no pico da hemodiálise 

 

 O strain longitudinal segmentar (SLS) do ventrículo esquerdo piorou vários 

segmentos no pico da HD quando usamos d[Ca] 1,75 mmol/L e comparamos com 

valores basais (pré HD) (Tabela 4). A piora do SLS ocorreu principalmente nos 

segmentos da parede basal.   
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Tabela 4 – Strain longitudinal segmentar basal e no pico da HD com d[Ca] 1,25 e d[Ca] 

1,75 mmol/L 

 

Segmento Basal Pico HD 

d[Ca] 1,25 

mmol/L 

Pico HD 

d[Ca] 1,75 

mmol/L 

P 

(Anova) 

Basal anterior –13,4 ± 5,9 -10,3 ± 6,8 -7,3 ± 7,7* 0,006 

Basal anterosseptal –12,7 ± 3,3 -9,9 ± 5,0* -11,4 ± 3,3 0,042 

Basal inferosseptal –17,4 ± 3,9 -14,0 ± 6,1 -13,9 ± 3,6* 0,033 

Basal inferior –14,7 ± 4,8 -11,2 ± 5,8 -9,2 ± 8,1* 0,045 

Basal inferolateral –11,2 ± 7,3 -10,0 ± 6,1 -8,2 ± 9,2 0,342 

Basal anterolateral -14,7 ± 5,1 -11,0 ± 5,1* -8,0 ± 6,5* 0,001 

Médio anterior -19,8 ± 5,3 -14,2 ± 9,5 -13,3 ± 9,3* 0,007 

Médio anterosseptal -17,0 ± 5,0 -13,9 ± 6,6 -15,6 ± 4,2 0,075 

Médio inferosseptal -19,2 ± 5,2 -15,8 ± 7,1 -15,6 ± 3,9 0,052 

Médio inferior -17,0 ± 3,8 -12,8 ± 7,0 -11,6 ± 6,8* 0,031 

Médio inferolateral -16,0 ± 7,2 -14,7 ± 6,0 -15,2 ± 4,8 0,701 

Médio anterolateral -18,3 ± 5,0 -15,4 ± 7,3 -12,6 ± 6,4* 0,020 

Apical anterior -25,3 ± 8,7 -23,6 ± 5,3 -18,8 ± 10,0 0,085 

Apical septal -26,5 ± 6,9 -21,9 ± 11,6 -21,1 ± 6,8 0,059 

Apical inferior -26,1 ± 7,6 -20,2 ± 12,5 -20,0 ± 6,8* 0,047 

Apical lateral -25,6 ± 5,3 -21,5 ± 10,4 -20,7 ± 5,2 0,087 

Apical -25,8 ± 6,8 -21,0 ± 11,8 -20,1 ± 6,1 0,061 

Dados foram apresentados como média ± desvio padrão. d[Ca], concentração de cálcio 

no dialisato; HD, hemodiálise; Pico HD, últimos 60 minutos da hemodiálise. *p < 0,05 

vs. Basal. 
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Encontramos uma correlação direta entre o número AMPR’s (definida como 

strain ≥ 20% em relação ao basal) e a ultrafiltração, (r = 0,432, p = 0,007), como 

ilustrado na Figura 8. Não encontramos correlação entre o número de AMPR’s com 

níveis de troponina T, marcadores nutricionais, inflamatórios e do DMO-DRC. 
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AMPR’s, alterações de motilidade da parede regional do ventrículo esquerdo. 

 

Figura 8 – Correlação entre o número de AMPR’s no pico da diálise com ultrafiltração 

durante o procedimento 

 

 

Não houve correlação entre o número de AMPR’s e o cálcio sérico total pós-HD 

(r = 0,271, p = 0,993). A Figura 9 mostra a relação entre cálcio sérico total pós-HD, 

ultrafiltração e número de AMPR’s. Nota-se que poucos pacientes com volume de 

ultrafiltração baixo tiveram muitas AMPR’s, ilustrado na parte inferior do gráfico, 
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enquanto o inverso foi visto naqueles pacientes com maior volume de ultrafiltração, 

ilustrado na parte superior sombreada do gráfico. 
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AMPR’s, alterações de motilidade da parede regional do ventrículo esquerdo. Nota: 

Número de AMPR’s está plotado no eixo y à esquerda e representado pelo triângulo 

preto. O volume de ultrafiltração está plotado no eixo y adicional à direita e 

representado pelo círculo vazio.  

 

Figura 9 – Relação entre número de AMPR’s no pico da HD, ultrafiltração e cálcio 

sérico total pós-HD 

 

 

5.6 Variação média do strain longitudinal global basal para o pico da HD (delta do 

SLG) 

 

Independentemente do d[Ca], quando analisamos toda a amostra, o delta do SLG 

foi 3,15% (1,35-5,38), variando de –3,80% a 9,50%. O delta do SLG se correlacionou 

com o SLG basal (r = –0,635, p < 0,001), delta de peso durante a diálise (r = –0,524, p < 

0,001) e ultrafiltração (r = 0,553, p < 0,001). Observou-se uma tendência de correlação 
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com albumina sérica (r = 0,309, p=0,063) e troponina T (r = –0,307, p = 0,092). Não 

houve correlação com a pressão arterial e com o balanço de cálcio durante a diálise.  

Em modelo de regressão linear tipo stepwise, o cálcio pós-diálise (coeficiente 

beta 0,540, p = 0,050) e o SLG basal (coeficiente beta –0,562, p < 0,001) foram fatores 

de risco independentes para um pior delta SLG, em modelo ajustado para delta de peso. 

Usando no modelo o PTH categorizado no lugar do cálcio pós-HD, este passa a ser 

significante (coeficiente beta 1,754, p = 0,018). 

 

5.7 Análise do subgrupo de pacientes com PTH elevado 

 

Quando categorizamos os pacientes conforme o PTH maior ou menor que 300 

pg/ml, observou-se um pior desempenho do SLG no pico da diálise (acima da mediana), 

independente do d[Ca], naqueles com PTH > 300 pg/ml (78,9% vs. 21,1% com PTH > 

300 pg/ml e ≤ 300 pg/ml, respectivamente, p = 0,009). Nessa análise, o risco de ter um 

SLG pior no pico de HD (acima da mediana do grupo) foi 6,5 vezes maior entre 

pacientes com PTH > 300 pg/ml. 

O delta do SLG foi maior entre os pacientes com PTH > 300 pg/ml do que os 

com PTH ≤ 300 pg/ml [4,35 (2,5–6,1) vs. 2,15 (–0,45–3,18) %, respectivamente; p = 

0,019], independentemente do d[Ca]. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Sumarizando nossos resultados, podemos dizer que nosso estudo gera novas 

discussões referentes à patogênese da disfunção ventricular esquerda durante a HD 

convencional, mostrando uma possível associação com a concentração de cálcio no 

dialisato. Nós demonstramos que, a despeito da possível estabilidade hemodinâmica 

relativa durante a diálise com d[Ca] 1,75 mmol/L, essa concentração de cálcio no 

dialisato foi associada a uma piora do SLG e SLS no pico da diálise, o que parece estar 

relacionado com um maior cálcio sérico pós-HD. Além da associação do SLG com TnT 

e marcadores inflamatórios (PCR) e nutricionais (transferrina),  nós demonstramos uma 

possível relação entre a piora do SLG durante HD com níveis de PTH >300 pg/ml, o 

que pode sugerir um risco maior de ocorrência de MS nesses pacientes, apesar de essa 

associação, como fator de risco independente, necessitar de mais estudos e os 

mecanismos de mais esclarecimentos. 

A amostra foi composta por uma população relativamente jovem, com maioria 

de pacientes hipertensos, com FEVE preservada, recebendo dose adequada de diálise 

em HD ambulatorial 3 vezes por semana. Mesmo nesse cenário, observamos uma piora 

da função ventricular esquerda durante a HD, particularmente com uso de d[Ca] 1,75 

mmol/L, independente de ultrafiltração e níveis de pressão arterial.  

Conforme o esperado, durante a HD com d[Ca] 1,75 mmol/L, observamos 

maiores níveis de PAS, PAD e PAM ao final do procedimento, maior transferência de 

cálcio e níveis de cálcio sérico pós-HD mais elevados. Níveis elevados de cálcio sérico 

têm sido associados ao aumento de resistência vascular periférica e à elevação da PA
140

, 

em consonância com vários estudos na literatura, descritos anteriormente, que associam 
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d[Ca] mais altas com maiores níveis de pressão arterial pós-HD
124

. Kyriazis e seus 

colaboradores, em estudo crossover, além de observarem maiores níveis de PA e cálcio 

sérico ao final da HD, também relataram menor complacência arterial, após a HD com 

d[Ca] mais elevada (1,25 mmol/L vs. 1,75 mmol/L)
128

. Dados da literatura têm 

demonstrado que altas d[Ca] estão associadas a altos estímulos simpáticos durante a 

HD. Jimenez e seus colaboradores, através de avaliação da variabilidade de frequência 

cardíaca e do índice tornozelo braquial, demonstraram que a HD com d[Ca] 1,75 

mmol/L se associou a um aumento da atividade simpática quando comparada a HD com 

d[Ca] 1,25 mmol/L
98

. Hiperatividade simpática pode levar à hipertensão arterial e 

desfechos desfavoráveis em pacientes em HD, com aumento de morbimortalidade 

cardiovascular
141

. 

Com relação à transferência de cálcio, a HD com d[Ca] de 1,75 mmol/L gerou 

balanço positivo de cálcio em todos os pacientes, enquanto na HD com d[Ca] de 1,25 

mmol/L o balanço variou de –27 a +1006 mg. Essa variabilidade observada ratifica que 

outros fatores, além da d[Ca], influenciam a transferência de cálcio durante a HD, 

conforme explicitado anteriormente. O balanço positivo de cálcio gerado pelas altas 

d[Ca] pode contribuir para o aumento de mortalidade em pacientes em HD, pois uma 

exposição constante a altos níveis de cálcio tem sido associada à rigidez e calcificação 

arterial
110

. O Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) tem recomendado a 

prescrição de baixa d[Ca] para reduzir a calcificação vascular
142

. Entretanto, reduzir a 

carga de cálcio durante a HD pode levar à redução da estabilidade hemodinâmica 

durante o procedimento através de mudanças na resistência vascular sistêmica
143

.  

Quando comparamos os valores do SLG basal e no pico da HD com ambas 

d[Ca], observamos uma piora da função ventricular esquerda durante a HD representada 

por valores de strain mais próximos de zero. Conforme descrito anteriormente, o SLG é 
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um marcador mais sensível de disfunção sistólica quando comparado com a FEVE, 

particularmente em cenários de alta probabilidade de alterações estruturais do VE como 

na DRC
78

. Recentemente, Buchanan e seus colaboradores realizaram um estudo, 

baseado em imagem de ressonância magnética, para comparar alterações 

cardiovasculares agudas em pacientes que realizaram HD clássica vs hemodiafiltração 

(HDF). Foram avaliados no total 12 pacientes, em estudo tipo crossover, sendo 

demonstrada uma redução da perfusão miocárdica durante tanto a HD quando a HDF, 

associada à disfunção global e segmentar do VE, com reduções significativas no strain 

longitudinal (mais intensas) e circunferencial durante os procedimentos, quando 

comparados com os valores basais
46

. No nosso estudo, ao se analisar o valores do SLS, 

observamos uma piora em vários segmentos no pico da HD, particularmente durante o 

uso da d[Ca] de 1,75 mmol/L, e também evidenciamos presença de disfunção segmentar 

do VE (ocorrência de AMPR’s), com correlação direta com a ultrafiltração durante a 

HD, correlação esta também demonstrada por Buchanan e seus colaboradores
46

 e outros 

autores
47

. 

Neste estudo, nós testamos a hipótese de que o d[Ca] poderia influenciar 

diretamente na função do VE, pela associação de alta d[Ca] com melhor tolerabilidade 

hemodinâmica durante a HD
144

, enquanto baixa d[Ca] estaria associado com o oposto. 

Nós observamos que, além de níveis mais elevados de cálcio sérico pós-HD, a d[Ca] de 

1,75 mmol/L foi associada a um comprometimento da função ventricular mensurada por 

SLG durante a HD, independentemente de ultrafiltração e alteração de pressão arterial. 

Atualmente existem dados escassos sobre a influência da d[Ca] na função ventricular 

esquerda durante a HD, conforme relatado anteriormente. Baseado em estudos prévios,  

que demonstraram que o aumento de cálcio sérico durante HD com alta d[Ca] está 

associado a redução de complacência aórtica e elevação de índices de rigidez arterial 
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109,110
, e que estes tem sido associado a elevação de pós carga e redução de perfusão 

coronariana
145,146

, somados a evidência recente de associação entre elevação de pós 

carga e aumento de estresse na parede ventricular com redução do SLG e SLS, 

principalmente nas regiões basais do VE, no estudo de modelo murino de Bauer e 

colaboradores
147

, podemos hipotetizar que, um possível aumento de rigidez arterial e 

pós carga, gerado durante a HD com alta d[Ca], pode estar associado com aumento de 

estresse na parede do VE e redução de perfusão coronariana levando ao dano 

subendocárdico com piora de desempenho ventricular representado por uma redução do 

SLG. De fato ao se avaliar o SLS no pico da HD com d[Ca] de 1,75 mmol/L 

verificamos uma piora do strain principalmente nos segmentos basais do VE, região de 

provável maior vulnerabilidade a isquemia
38

. Outro fator que pode estar relacionado a 

piora do SLG é a associação entre altas d[Ca] e disfunção diastólica. O fluxo sanguíneo 

nas artérias coronárias é maior durante a diástole ventricular, uma d[Ca] mais alta pode 

dificultar o relaxamento ventricular
10

 e atuar reduzindo o fluxo de reserva coronariano. 

Tal evento associado a uma vasorregulação inefetiva, comprometida em pacientes 

dialíticos
38

, pode predispor à isquemia miocárdica levando a piora de função sistólica 

com redução do SLG, que por sua vez pode induzir um ciclo vicioso de isquemia 

miocárdica gerando mais disfunção diastólica
50

.  

Em nível celular, a variação na concentração de cálcio no citosol desempenha 

um papel fundamental na contração e relaxamento dos miócitos ventriculares, sendo  o 

processo de contração desencadeado pelo influxo de cálcio para citosol, com aumento 

na sua concentração, e o relaxamento pelo mecanismo oposto. Várias condições 

patológicas podem gerar alterações na homeostase do cálcio nos cardiomiócitos gerando 

um acumulo de cálcio intracelular, evento que está associado disfunção ventricular e a 

ocorrência MS
148,149

. Baseado no estudo de Abbott e colaboradores, que utilizando 
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modelo de isquemia e reperfusão em ratos, demonstraram piora de função ventricular 

associada a acúmulo de cálcio intracelular e dano mitrocondrial durante reperfusão 

miocárdica com solução com altas concentrações de cálcio
150

, e em estudo com modelo 

de coração isolado, mais recente, que demonstrou piora de FE durante exposição a 

concentrações de cálcio extracelular mais elevadas
151

, é plausível supor uma eventual 

influência da alta concentração de cálcio no dialisato, com elevação do cálcio sérico, na 

homeostase de cálcio intracelular nos cardiomiócitos, contribuindo para disfunção 

ventricular durante HD.  

Encontrarmos associação entre a piora do SLG no pico da HD com cálcio sérico 

pós-HD e não com o balanço de cálcio, fato que merece discussão. Nossos resultados 

sugerem que, pelo menos para o desempenho miocárdico, o cálcio sérico tem um 

impacto mais forte do que o balanço de cálcio. Além disso, um balanço positivo de 

cálcio não significa necessariamente um aumento do cálcio sérico pós-HD, pois o 

esqueleto pode atuar como um tampão, principalmente naqueles pacientes com níveis 

séricos mais elevados de PTH
102

. Nosso estudo enfatiza a necessidade de elucidar o 

papel do cálcio no dialisato na disfunção ventricular, se ele contribui para ocorrência de 

MS e se eventualmente tem influência no aumento no risco de mortalidade desses 

pacientes. 

Níveis elevados de TnT estão associados a disfunção cardíaca estrutural e/ou 

funcional e ao aumento de mortalidade em pacientes dialíticos
152,153

. No presente 

estudo, encontramos uma associação entre um SLG basal menos negativo, que 

representa pior função ventricular, e aumento na concentração de TnT sérica. Nossos 

dados são consistentes com estudos prévios
7
, e podem refletir a presença de uma 

disfunção ventricular, detectada por alterações no SLG, e injuria miocárdica subclínica, 

resultando na elevação dos níveis de TnT. O MS induzido pela HD, provavelmente, está 
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associado a esse processo, levando à disfunção sistólica, como demonstrado por Burton 

e seus colaboradores
3
, refletindo em um SLG menos negativo. Além disso, a sua 

ocorrência tem sido associada a altos níveis de TnT
154

. 

As correlações que encontramos entre SLG e marcadores inflamatórios já foram 

descritas anteriormente
9
. Confirmamos esse achado demonstrando uma correlação entre 

SLG no pico da HD e a PCR. O estado nutricional tem sido associado à ocorrência do 

MS induzido pela HD
149

. A avaliação subjetiva global é uma ferramenta útil na 

avaliação do estado nutricional que tem sido associada com características clínicas, 

antropométricas, biomarcadores nutricionais e mortalidade global em pacientes em HD. 

Apesar de a validade da avaliação subjetiva global ter sido questionada recentemente, 

em virtude do caráter subjetivo da avaliação, a escala de 7 pontos é um método válido 

para avaliação nutricional e de DEP em pacientes dialíticos
155,156

. Encontramos uma 

correlação entre SLG e transferrina sérica, um marcador muito sensível do estado 

nutricional e da perda proteico-calórica
54

. Ela tem uma meia-vida mais curta que a da 

albumina, gerando uma vantagem teórica como marcador nutricional. Apesar desse 

achado, não encontramos correlação entre SLG e outros marcadores nutricionais, como 

albumina, nem diferença entre o SLG basal quando comparamos pacientes eutróficos 

com desnutridos, avaliados pela ASG. 

Em relação aos marcadores do metabolismo mineral e ósseo, observamos um 

pior SLG no pico da HD e um maior delta do SLG nos pacientes com PTH mais alto 

(>300 pg/ml), independente da d[Ca] utilizada. O HPTS é geralmente observado em 

pacientes com DRC estágio IV e V resultante de uma redução nos níveis de cálcio e de 

vitamina D e uma elevação dos níveis de fósforo, sendo associado a um aumento na 

expressão gênica, síntese e secreção de PTH e a proliferação de células da 

paratireoide
157

. Uremia, PTH e fósforo já foram associados ao processo de 
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remodelamento cardíaco nos pacientes com DRC
158

. Níveis elevados de PTH podem 

levar à ativação de mecanismos de fibrose e remodelamento miocárdico com evolução 

para HVE e disfunção ventricular esquerda
60,159

, estão associados ao risco de isquemia 

subendocárdica
160

 e, mais recentemente, têm sido associados à redução de variabilidade 

de frequência cardíaca e hiperatividade simpática em pacientes em HD
71

. A elevação do 

PTH também tem sido associada a alteração da homeostase do cálcio nos 

cardiomiócitos gerando acumulo de cálcio intracelular, dano mitocondrial e redução de 

produção de ATP, contribuindo para disfunção ventricular em pacientes urêmicos
161

. 

Baseado nesses achados prévios, podemos aventar que o PTH pode ter um efeito direto 

na reposta miocárdica durante a HD. Por outro lado, não podemos descartar a 

interferência do PTH como um efeito indireto, uma vez que a paratireoidectomia
144

 e os 

níveis de PTH
102

 podem interferir com alterações hemodinâmicas e balanço de cálcio 

durante a HD.  

Este estudo tem importância por demonstrar, pela primeira vez, a influência do 

d[Ca] na disfunção ventricular sistólica induzida pela HD, medida por avaliação de 

strain miocárdico. Adicionalmente, este estudo, cego, prospectivo, com delineamento 

tipo crossover, foi conduzido com taxa de ultrafiltração constante e baixa temperatura 

no dialisato, o que permitiu diminuir possíveis vieses de estudo, favorecendo a 

definição da d[Ca] como fator de risco independente. Apesar disso, os resultados deste 

estudo devem ser interpretados com certas limitações. Foi realizada avaliação somente 

de uma única sessão de HD, e a d[Ca] entre as intervenções foi 1,75 mmol/L. Assim, 

não podemos garantir que o efeito entre as intervenções tenha sido completamente 

descartado. Outra limitação foi o tamanho da amostra relativamente pequeno. A 

temperatura do dialisato ficou fixa em 35,5 °C, porém não podemos garantir que a 

temperatura corporal tenha ficado estável em todos os pacientes durante as duas 
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intervenções. Por fim, foi realizado um único exame ecocardiográfico antes dos 

procedimentos de HD, que serviu de basal para as duas intervenções. Apesar do tempo 

curto entre as avalições (1 semana) e da randomização, não podemos excluir uma 

eventual mudança de padrão ecocardiográfico entre as sessões. Não podemos excluir a 

possibilidade da existência de outros fatores que possam ter influenciado nossos 

resultados. 

Em resumo, nós demonstramos que a d[Ca] de 1,75 mmol/L pode causar piora 

do SLG no pico da HD quando comparamos com a d[Ca] de 1,25 mmol/L. Nosso 

estudo é gerador de hipóteses, e mais estudos devem ser realizados, já que o mecanismo 

exato ainda precisa ser elucidado. O impacto clínico do uso de altas d[Ca] em longo 

prazo na disfunção ventricular e se isso está relacionado à ocorrência de MS e maior 

mortalidade nesta população ainda está indefinido.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Há uma associação entre concentração de cálcio no dialisato e o strain 

longitudinal global e segmentar do ventrículo esquerdo durante a HD convencional, de 

modo que uma concentração de 1,75 mmol/L levou a um pior desempenho sistólico no 

pico da HD e maior comprometimento segmentar quando comparada à concentração de 

1,25 mmol/L.  

Quanto aos objetivos específicos concluímos que: 

 O strain longitudinal global durante HD se associou com níveis de cálcio pós-

HD, mas não com o balanço de cálcio.  

 O strain miocárdico não se associou com mudanças de pressão arterial, mas sim 

com a ultrafiltração durante HD. 

 Níveis elevados de  marcadores inflamatórios e nutricionais, tais como a PCR e 

transferrina, se associaram a um pior strain longitudinal global no pico da HD.  

 A troponina T se associou a pior desempenho do VE no ecocardiograma basal, 

representado por menores valores de strain longitudinal global basal. 

 O strain longitudinal global no pico da HD foi pior nos pacientes com PTH 

maior que 300 pg/ml.  
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