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RESUMO 
 

Pereira LC. Análise dos fatores de risco para doença cardiovascular na 
progressão da doença renal crônica [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 131 p. 
 
INTRODUÇÃO: O elevado número de fatores de risco para doença 
cardiovascular (DCV) é evidente em portadores de doença renal crônica 
(DRC). Parece que estes fatores de risco estão intrinsicamente ligados à 
progressão da DRC. O objetivo deste estudo foi determinar os fatores de 
risco para DCV independentemente associados à progressão da DRC. 
MÉTODOS: Através da análise prospectiva, avaliamos os fatores de risco 
tradicionais, não-tradicionais e os relacionados à DRC em 112 pacientes 
consecutivos portadores de DRC (clearance de creatinina entre 15 - 89 
ml/min),. A progressão da DRC foi avaliada pela variação do clearance de 
creatinina (∆ClCr) durante o seguimento, sendo os pacientes estratificados 
em dois grupos: “não-progressores” e “progressores”. RESULTADOS: A 
frequência dos fatores de risco para DCV foi muito alta e a mediana do 
∆ClCr foi de 2,445 ml/min/ano, durante o seguimento. No início do 
seguimento, não havia diferença significante entre os grupos, quanto ao 
sexo, raça, clearance de creatinina, IMC, pressão arterial sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD), índice cintura-quadril (ICQ), colesterol total, HDL-colesterol, 
triglicérides, marcadores inflamatórios, hemoglobina, hematócrito, 
paratormônio (PTHi), cálcio sérico e ácido úrico. Enquanto, a média do peso 
corporal, fibrinogênio sérico, LDL-colesterol, fósforo sérico, ingestão de sal e 
proteinúria foram significativamente maiores no grupo “progressores”; a 
média de idade e albumina sérica foi menor. Em adição, os fatores de risco 
para DCV, idade avançada (p= 0,0140) e história prévia de DCV (p= 0,0063) 
foram mais freqëntes no grupo “não-progressores”; ao passo que a anemia 
(p< 0,0001), hiperfibrinogenemia (p= 0,0112), hipoalbuminemia (p= 0,0019) 
e proteinúria elevada (p<0,0001) foram mais freqüentes no grupo 
“progressores”. Durante o seguimento, o grupo “progressores” apresentou 
média de PAS e PAD, LDL-colesterol e proteinúria maiores, no entanto, a 
albumina sérica foi menor. Os fatores de risco para DCV, durante o 
seguimento, anemia (p< 0,0001), hiperfosforemia (p< 0,0001), proteinúria 
elevada (p< 0,0001), hiperparatiroidismo (p= 0,0050) e hipoalbuminemia (p= 
0,0019) foram mais freqüentes no grupo “progressores”. Na análise de 
regressão múltipla, somente o fator “proteinúria”, tanto no início como 
durante o seguimento, foi um preditor significante para a progressão da 
DRC. CONCLUSÃO: Os fatores de risco para DCV são muito prevalentes 
entre os pacientes com DRC em tratamento conservador. Embora, este 
estudo não possa mostrar evidências, sugerindo associação entre a maioria 
destes fatores de risco para DCV e a taxa de progressão da DRC, apenas a 
proteinúria predisse uma pior evolução da função renal. 
 
Descritores: insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares, fatores 
de risco, avanço da doença. 
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SUMMARY 
 

Pereira LC. Analysis of cardiovascular disease risk factors in the chronic 
kidney disease progression [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 20007. 131p. 
 
Background. The increased risk factors of cardiovascular disease (CVD) is 
evident in patients with chronic kidney disease (CKD). It has been 
hypothesized that a number of these risk factors is inextricably linked to the 
progression of CKD. The purpose of this study was to determine the CVD 
risk factors independently associated with progression of CKD. Methods. 
Through prospective analysis, we evaluated traditional, non-traditional, and 
uremia-related CVD risk factors in 112 consecutive patients with CKD 
(creatinine clearance between 15 – 89 ml/min). Progression of kidney 
disease was evaluated by rate of decline of creatinine clearance during 
follow-up period, and patients were stratified into two groups: progressor and 
nonprogressor. Results. The frequency of CVD risk factors was very high, 
and the median decline of creatinine clearance was 2,445 ml/min/yr, during 
follow-up period. At baseline, there were no significant differences between 
progressor and nonprogressor groups in terms of gender, race, creatinine 
clearance, body mass index, systolic and diastolic blood pressure, and waist-
rip ratio; cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, inflammatory markers, 
hemoglobin, hematocrit, serum calcium, iPTH, and uric acid concentrations 
While, the mean body weight , serum fibrinogen, LDL-cholesterol, serum 
phosphate concentrations, salt ingest and proteinuria were significantly 
higher in the progressor group, the mean age and serum albumin 
concentrations were lower. In addition, CVD risk factors such as older age 
(p= 0,0140) and history of previous CVD (p= 0,0063) were more frequent in 
the nonprogressor group, whereas the hyperfibrinogenemia (p= 0.0112), 
anemia (p< 0.0001), proteinuria (p< 0.0001) and hypoalbuminemia (p= 
0,0019) were more frequent in the progressor group. During follow-up period, 
the patients in the progressor group had higher systolic and diastolic blood 
pressure, LDL cholesterol and proteinuria, however serum albumin 
concentrations were lower. The CVD risk factors, during follow-up period, 
such as anemia (p< 0,0001), hyperphosphatemia (p< 0,0001), proteinuria (p< 
0,0001) were more frequent in the progressor group. In multiple regression 
analysis, only the factor “proteinuria” at baseline and during follow-up period 
was a significant predictor for progression of CKD. Conclusions. CVD risk 
factors were very prevalent among patients with CKD not requiring dialysis. 
Although, this study may not show evidences suggesting association 
between most of these factors and the rate of progression of CKD; only 
proteinuria predicts an worsening of evolution of kidney function. 

 
 

Descriptors: chronic renal insufficiency, cardiovascular diseases, risk 
factors, disease progression. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

1.1. Doença renal crônica: 

 

A doença renal crônica (DRC) é definida como lesão renal ou presença 

de nível reduzido de função renal durante três meses ou mais, independente 

do diagnóstico 1. 

A DRC é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Existem 

poucos dados de prevalência da doença renal no Brasil. Recentemente, um 

trabalho populacional na cidade de Bambuí – MG mostrou que a prevalência 

de creatinina sérica elevada foi de 0,48% em adultos da cidade, chegando a 

5,09% na população mais idosa (acima de 60 anos), o que projetaria à 

população brasileira com disfunção renal para cerca de 850.000 pessoas 2. 

Nos Estados Unidos, a fim de estimar a prevalência da DRC, o CDC 

(The Centers of Disease Control and Prevention) analisou os dados mais 

recentes do NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey, 

1999 – 2004) e encontrou um aumento na prevalência de DRC na 

população, ao obter que 16,8% da população adulta apresentavam DRC, 

comparado com a prevalência de 14,5% segundo os dados do NHANES de 

1988 – 1994 3. 

Na Europa, um estudo semelhante foi conduzido, com base na 

população do estudo PREVEND (Prevention of Renal and Vascular End-

Stage Disease), onde 80 milhões de pessoas foram avaliadas, quanto a 
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função renal e anormalidades urinárias, sendo encontrado que 12% da 

população adulta  estudada, apresentava algum grau de lesão renal 4. 

No Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programa crônico 

de diálise dobrou nos últimos oito anos. De 24.000 pacientes mantidos em 

programa dialítico em 1994, alcançamos valores superiores a 58.000 

pacientes em 2004 e a incidência de novos pacientes cresce cerca de 8% ao 

ano. O gasto com o programa de diálise e transplante renal no Brasil situa-

se ao redor de 1,4 bilhões de reais ao ano 1. 

Trivedi et al. baseando-se em dados norte-americanos, asseguraram o 

impacto econômico na redução da progressão da DRC em 10%, 20% e 

30%, através de um modelo matemático. Sugerindo que o impacto 

econômico na redução da progressão da DRC, até mesmo em tão pouco 

quanto 10%, seria estarrecedor 5.  

A detecção precoce da doença renal e condutas terapêuticas 

apropriadas para o retardamento de sua progressão podem reduzir o 

sofrimento dos pacientes e os custos financeiros associados à DRC. 

Portanto, o conhecimento dos fatores de risco para DRC na população, é 

importante na identificação dos indivíduos com alto risco de desenvolver 

doença renal crônica e/ou agravamento da lesão renal e subseqüente perda 

da função renal. 

Uma série de fatores de risco para o desenvolvimento da DRC tem sido 

descrita. Destes, os dois mais importantes são a hipertensão arterial e a 

diabetes mellitus. Outros fatores identificados são: litíase urinária, infecção 
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urinária recorrente, uso de drogas nefrotóxicas e história familiar de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e nefropatia 6.  

A DRC terminal é a evolução mais visível da DRC. Entretanto, a 

doença cardiovascular está freqüentemente associada com a DRC, e 

indivíduos com DRC provavelmente morrem de doença cardiovascular, 

mesmo antes de desenvolverem DRC terminal 7.  

Recentemente, a DRC foi reconhecida como um dos maiores fatores 

de risco cardiovascular e a medida da albuminúria e da taxa de filtração 

glomerular (TFG), passou a fazer parte da avaliação de pacientes com alto 

risco cardiovascular ou com doença cardiovascular 8.  

Assim, intervenções terapêuticas em estágios precoces da DRC 

podem não só, retardar a evolução para doença renal crônica terminal, 

como prevenir ou abrandar a doença cardiovascular e outras complicações 

decorrentes da função renal diminuída. 
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1.2 – Doença cardiovascular: 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização e a urbanização 

aceleradas em vários países foram acompanhadas de uma melhoria na 

produção, no armazenamento e na distribuição de alimentos. A 

automatização do trabalho e a popularização do automóvel diminuíram a 

atividade física. O consumo de cigarros aumentou com o grande número de 

pessoas que aderiram ao vício. Outras melhorias no saneamento básico e 

no nível educacional, associados ao surgimento de antibióticos e ao controle 

efetivo da tuberculose, diminuíram a prevalência das doenças infecciosas. 

Esse cenário foi a base para emergência das doenças cardiovasculares 

(DCV) 9. 

 Dois estudos foram fundamentais para a compreensão da DCV: 

1- O “Framinghan Heart Study” (1948), ainda em curso, após dez anos 

de seguimento conseguiu estabelecer os principais fatores de risco para 

doença coronariana: colesterol elevado, tabagismo e hipertensão arterial, 

sendo este último o principal fator de risco para doença cerebrovascular. 

Também revelou outros fatores importantes como a obesidade, diabetes e a 

presença de outros marcadores de risco como a hipertrofia ventricular 

esquerda 10. 

2- O “Seven Countries Study” (1960), comparando os hábitos dietéticos 

e o surgimento de DCV. Mostrou a correlação entre a ingestão de alimentos 

com alto teor de gordura saturada, elevação de colesterol sérico e doença 

coronariana. Também reconheceu a “dieta do mediterrâneo” ( dieta rica em 
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verduras de folhas verdes, frutas, pães, massas feitas de cereais, muito 

azeite de oliva e vinho às refeições) como protetora da DCV 11.  

Assim, com estes dois estudos e muitos outros que se seguiram, 

tornou-se possível identificar os fatores de risco para a DCV; contudo, eles 

abrangiam apenas populações européias e norte-americanas.  

O estudo INTERHEART (2005) veio a fim de clarear se os fatores de 

risco para a DCV variavam em diferentes países ou grupos étnicos. Ele 

assegurou a importância dos fatores de risco para doença coronariana no 

mundo através da análise em 52 países, representando todos continentes 

habitados. Mostrou que os fatores de risco (tabagismo, perfil lipídico, 

hipertensão arterial, diabetes, obesidade, dieta, atividade física, consumo de 

álcool e fatores psicossociais) estão associados com mais de 90% do risco 

de infarto agudo do miocárdio (IAM), sendo o efeito destes fatores de risco 

consistentes em homens e mulheres, através das diferentes regiões 

geográficas e grupos étnicos 12. 

No Brasil, o estudo AFIRMAR (Avaliação dos fatores de risco para 

infarto agudo do miocárdio no Brasil – 2005) avaliou os fatores de risco 

tradicionais e o primeiro infarto agudo do miocárdio na população brasileira. 

Mostrou que os três maiores fatores de risco para infarto agudo do miocárdio 

na população brasileira são tabagismo, diabetes mellitus e aumento da 

relação cintura-quadril 13.  
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1.3 – Fatores de risco cardiovascular: 

 

A doença cardiovascular continua sendo a causa dominante de morte e 

incapacidade nos Estados Unidos e na maioria dos países desenvolvidos, 

mas varia entre as diferentes populações de pacientes 14. A mortalidade 

cardiovascular, após ajuste para sexo, raça e presença de diabetes, é de 10 

a 20 vezes maior entre pacientes em terapia renal substitutiva do que na 

população geral. Estudos epidemiológicos têm também documentado um 

risco elevado para DCV entre pacientes portadores de DRC pré-diálise 15.  

Os fatores de risco para DCV têm sido bem caracterizados. O estudo 

de Framingham e outros estudos têm identificado inúmeros fatores de risco. 

Estes podem ser divididos em: “fatores de risco tradicionais”, como idade, 

sexo, história familiar de DCV precoce, genética, controle glicêmico, pressão 

arterial, dislipidemia (lipoproteína de baixa densidade (LDL colesterol) 

elevada e lipoproteína de alta densidade (HDL colesterol) baixa), 

sedentarismo, tabagismo e obesidade andróide 16.  

Os fatores de risco tradicionais para DCV são muito comuns entre 

pacientes com DRC e podem explicar parcialmente o excesso de risco para 

a DCV entre estes pacientes 17. Vários estudos têm demonstrado que “novos 

marcadores” podem auxiliar na previsão do risco de DCV, alguns por agirem 

como causa da doença e outros por serem marcadores do processo 

aterogênico, porém não sendo descartada sua contribuição na fisiopatologia 

da doença 18.  
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A aterosclerose deve ser entendida como uma doença degenerativa, 

progressiva, onde componentes trombóticos e inflamatórios de baixa 

atividade têm papel importante. Desta forma, os “fatores de risco não-

tradicionais” estariam relacionados principalmente com a coagulação e 

com o processo inflamatório. Mais de 250 fatores de risco têm sido descritos, 

contudo os que possivelmente serão incorporados à avaliação do risco de 

DCV são : lipoproteína (LP(a)) , triglicérides, inibidor do plasminogênio (PAI-

1), fatores VII e VIII (fator de von Willebrand), homocisteína, ácido úrico, 

infecção (Chlamydia pneumoniae , Citomegalovírus, Helicobacter pilori), 

inflamação (proteína C reativa, substância sérica amilóide, fibrinogênio e 

ferritina), disfunção endotelial (proteinúria), ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) e resistência à insulina 16,18.  

Considerando-se que os fatores de risco tradicionais não explicam a 

totalidade dos casos de DCV e que a relevância clínica e biológica dos 

fatores de risco “não-tradicionais” não está completamente estabelecida na 

população geral e entre portadores de DRC. Porque os portadores de DRC 

estão expostos à um elevado risco de morbi-mortalidade cardiovascular?  

Acredita-se que este risco adicional para DCV deva-se, em parte, a 

uma prevalência aumentada dos fatores de risco tradicionais e emergentes 

nestes pacientes e a fatores hemodinâmicos e metabólicos característicos 

da doença renal crônica, ou seja, aos “fatores de risco relacionados à 

doença renal crônica”, como a anemia, hipoalbuminemia, proteinúria, 

distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio 15,19 (Figura 1). 
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Figura 1. Explicações potenciais de como a doença renal crônica pode 
aumentar o risco para a doença cardiovascular 15. 
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1.4 – Progressão da doença renal crônica:  

 

Há múltiplos fatores que afetam concomitantemente o desenvolvimento 

da doença cardiovascular e a progressão da DRC em pacientes portadores 

de doença renal em estágio precoce. 

 
 

§ Idade e sexo: 

 

A mortalidade por complicações da doença aterosclerótica aumenta 

progressivamente com a idade. Todavia, é notória a diferença da incidência 

de complicações cardiovasculares entre homens e mulheres até os 50 anos 

de idade. A incidência de DCV em mulheres acima de 50 anos (menopausa) 

passa a aumentar, reduzindo a diferença da incidência de complicações 

cardiovasculares entre homens e mulheres e se equiparando em ambos os 

sexos por volta dos 70 anos de idade20. 

Evidências derivadas de estudos em animais e epidemiológicos 

sugerem que a doença renal tende a evoluir mais branda e progredir mais 

lentamente em mulheres. A menor taxa de progressão da doença renal foi 

revisada por Silbiger and Neugarten (1995), os quais ressaltaram que esta 

diferença poderia refletir também diferenças genéticas na estrutura e função 

renal ou aos efeitos dos hormônios sexuais, na hemodinâmica glomerular, 

nas células mesangiais ou nas citoquinas, agentes vasoativos e fatores de 

crescimento 21. 
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Coggins et al. compararam a participação de mulheres e homens no 

estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), afim de assegurar as 

diferenças sexuais na evolução da função renal. E obtiveram que o declínio 

da função renal foi menor em mulheres do que em homens, especialmente 

nas mais jovens (idade abaixo de 52 anos), sugerindo que os hormônios 

reprodutores podem estar associados a uma menor progressão da DRC, 

como também reportado para doença cardiovascular 22. 

 

 

§ Sedentarismo e obesidade: 

 

A análise de trabalhos que relacionam atividade física e risco 

coronariano permite concluir que este é duas vezes maior em sedentários 20. 

Deve-se considerar a princípio, que a inatividade física pode facilitar o 

aparecimento da obesidade, da hipertensão arterial, de baixos níveis de 

HDL-colesterol, de hipertrigliceridemia, fatores que sabidamente se 

associam à doença aterosclerótica. 

Hallan et al. investigaram a associação entre obesidade, tabagismo e 

sedentarismo na população geral entre 1995 – 1997, estimando a taxa de 

filtração glomerular (TFG) em todos os sujeitos maiores de 20 anos de idade. 

Totalizou 30.485 homens e 34.708 mulheres, sendo que 0,8% e 1,1%, 

respectivamente, apresentavam DRC (TFG < 45ml/min/1,73m2). A 

obesidade, o tabagismo e o sedentarismo foram significativamente 

associados à DRC, apresentando risco relativo de 1,77 (IC: 1,47 – 2,14) para 
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obesidade, 1,52 (IC: 1,13 – 2,06) para o tabagismo e 2,14 (IC: 1,39 – 3,30) 

para o sedentarismo 23. 

Todavia, é desconhecido se há associação entre o sedentarismo e a 

progressão da DRC. É sabido que o aumento do sedentarismo ocasionou 

um aumento na prevalência da obesidade entre adultos e crianças. A 

obesidade não somente leva a conseqüências bem conhecidas como 

síndrome metabólica, doença cardiovascular e doença pulmonar – esta 

também é um fator de risco independente para doença renal. 

Em adição, anormalidades funcionais no rim relacionadas à obesidade 

têm recentemente sido descritas, assim como fluxo sanguíneo renal elevado, 

hiperfiltração glomerular e microalbuminúria, tão bem quanto uma específica 

“glomerulopatia relacionada à obesidade”, caracterizada por proteinúria, 

glomeruloesclerose segmentar e focal e glomerulomegalia 24. Em paralelo, 

foi mostrado que a perda de peso tem efeito benéfico em pacientes com 

nefropatias proteinúricas crônicas 25.  

Estas observações são de particular interesse, levando-se em 

consideração que o tecido gorduroso é reconhecido como órgão endócrino 

que produz hormônios e fatores de crescimento, os quais afetam 

potencialmente o rim. Entre eles, a leptina, a qual produzida pelo gene 

obeso, é depurada pelo rim e se encontra acumulada em pacientes 

portadores de doença renal crônica. A leptina influencia o eixo hipotalâmico 

e outros neurohormônios, assim como o neuropeptídeo Y, que estimula o 

sistema nervoso simpático e aumenta a pressão arterial 26. 
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§ Tabagismo:  

 

O tabagismo é um fator de risco conhecido para doença cardiovascular, 

câncer e muitas outras doenças. As primeiras evidências que fumar poderia 

ser um fator de risco renal foram publicadas em 1978 27. Desde então, vários 

estudos têm apontado o tabagismo como fator de risco independente para a 

progressão da DRC. 

O mecanismo pelo qual o tabagismo induz lesão renal não é totalmente 

entendido. Vários mecanismos potenciais do tabagismo na indução da lesão 

renal têm sido discutidos, como: aumento na pressão arterial, alteração na 

hemodinâmica intrarenal, disfunção endotelial, tão bem quanto ativação do 

sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina e endotelina 27.  

Os efeitos do tabagismo na pressão arterial têm sido tema de debate 

desde a década de 80. Afinal, indivíduos fumantes são mais hipertensos que 

os não-fumantes? Estudos recentes usando medidas de pressão arterial 

ambulatorial, claramente documentam que fumantes apresentam pressão 

arterial maior que não-fumantes, ou seja, um aumento na pressão arterial 

média de aproximadamente 3 a 12 mmHg. Isto foi mostrado em vários 

estudos, incluindo indivíduos saudáveis, hipertensos, diabéticos e portadores 

de doença renal primária 28. O aumento na pressão arterial é mediado por 

estimulação direta do sistema nervoso simpático, levando a um aumento na 

concentração plasmática de norepinefrina e epinefrina. Este efeito é 

relacionado à nicotina, porque não é observado em fumantes de cigarros 

sem nicotina 29. 



 

 

14 

Além disso, o tabagismo aumenta a excreção urinária de albumina. Até 

em indivíduos não-diabéticos e não-hipertensos, o tabagismo foi associado 

independentemente a microalbuminúria 30. Pinto-Sietsma et al. analisaram 

7476 indivíduos não diabéticos mostrando que a taxa de excreção de 

albumina urinária está correlacionada com o número de cigarros fumados. 

Após ajuste para possíveis fatores de confusão, os indivíduos que fumavam 

menos de 20 cigarros/dia e os que fumavam mais de 20 cigarros/dia 

mostraram uma associação dose dependente entre tabagismo e elevada 

concentração de albumina na urina (risco relativo de 1,33 e 1,98, 

respectivamente) e microalbuminúria  (risco relativo de 1,92  e  2,15,  

respectivamente) 31. 

Entre pacientes diabéticos, fumar parece ser um fator de risco para 

nefropatia e acelera a taxa de progressão da DRC 29. Em pacientes 

hipertensos, fumar independentemente aumenta o risco de albuminúria e 

pode causar declínio da função renal 31,32. Na doença renal primária, o papel 

do tabagismo é menos conhecido, mas tem indicado uma relação com o 

desenvolvimento de proteinúria e piora da função renal 33.  

Schiff et al. analisaram 45 pacientes tabagistas portadores de doença 

renal primária e disfunção renal moderada, encorajado-os a para de fumar. 

Analisaram os 29 pacientes que não aceitaram parar de fumar, os 16 

pacientes que aceitaram para de fumar e um grupo controle com 45 

pacientes não-tabagistas. Após 24 meses de análise, 06 tabagistas iniciaram 

terapia substitutiva renal se comparado a apenas 01 paciente do grupo ex-

tabagista e nenhum do grupo não-tabagista. Concluiu que parar de fumar 
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reduzia a taxa de declínio da função renal, embora ambos os grupos 

tivessem sido submetidos a um comparável controle da pressão arterial, 

similar dose de  inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA), 

dieta hipoprotéica e similar clearance de creatinina basal 34. 

A descontinuação do tabagismo pode ser o maior passo para reduzir a 

progressão da DRC não somente na doença renal primária, mas também na 

nefropatia diabética. Sawicki et al. encontraram progressão em 53% de 

diabéticos tabagistas, mas somente 33% em ex-tabagistas e 11% em não 

tabagistas portadores de nefropatia diabética 35. Estudos de coorte em 

diabéticos e na população geral indicam que parar de fumar pode reduzir a 

prevalência da albuminúria 31,36. Portanto, pacientes de risco para DRC 

devem ser aconselhados a para de fumar.  

 
 

§ Sistema renina-angiotensina-aldosterona:  

 

Há evidências de que a ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) possa aumentar o risco de eventos cardiovasculares. 

Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), ao 

diminuírem a ativação do SRAA, reduzem a progressão da insuficiência 

cardíaca e podem também retardar a aterosclerose 37.  

Do mesmo modo, vários estudos prospectivos vêm fornecendo claras 

evidências dos benefícios renoprotetores específicos dos inibidores do 

sistema renina-angiotensina, sendo este talvez, o mais importante 

desenvolvimento no tratamento da DRC nas últimas décadas 38,39.  
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A angiotensina II tem sido identificada como um mediador importante 

das mudanças hemodinâmicas glomerulares associadas com a progressão 

da DRC, como o aumento da permeabilidade glomerular para 

macromoléculas contribuindo na patogênese da proteinúria 40.  

Muitos estudos têm revelado vários efeitos não-hemodinâmicos da 

angiotensina II que também podem ser importantes, como: a proliferação 

das células mesangiais, indução da expressão de TGF-ß, estimulação da 

produção de PAI-1 pelas células endoteliais e células musculares lisas, 

ativação de macrófagos e fagocitose aumentada e produção adrenal de 

aldosterona, recentemente reconhecida como um mediador de injúria renal 

40. Estes mecanismos hemodinâmicos e não-hemodinâmicos interagem 

contribuindo para a progressão da disfunção renal (Figura 2). 

 
Figura 2. Esquema mostrando a interação dos múltiplos mecanismos que 

contribuem para a progressão da DRC 40. 
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Assim, o uso de IECA, antagonistas do receptor da angiotensina (ARA) 

ou a combinação dos dois devem ser consideradas como fundamentais para 

qualquer terapia na redução da taxa de progressão da DRC 41. Estudos de 

renoproteção com inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA) e de antagonistas dos receptores tipo I da angiotensina têm 

invariavelmente mostrado que o benefício renoprotetor destas drogas é 

principalmente explicado pelo seu efeito anti-proteinúrico específico 38,39. 

Os inibidores do SRAA são recomendados para quase todos os 

pacientes com insuficiência renal crônica, especialmente para aqueles com 

proteinúria significante ou diabetes mellitus, pois existem evidências que até 

mesmo pacientes com DRC avançada podem se beneficiar destes agentes. 

Entretanto, quando o clearance de creatinina for menor que 30 ml/min, o 

tratamento com IECA e ARA deve ser monitorado com cautela, devido o 

risco potencial de hiperpotassemia e piora da função renal 42.  

Existem relatos de uma possível susceptibilidade genética para 

progressão da DRC, já que pacientes com hipertensão tratada, alguns 

desenvolvem nefropatia hipertensiva progredindo para doença renal crônica 

terminal, enquanto outros permanecem estáveis com controle da pressão 

arterial em uso de anti-hipertensivos 43. Os polimorfismos dos genes do 

SRAA, como da enzima de conversão da angiotensina, angiotensinogênio, 

receptor AT-l e da síntese de aldosterona têm sido descritos e associados a 

hipertensão arterial essencial, lesão em órgão alvo, doenças 

cardiovasculares e progressão da DRC 44-46. 
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§ Hipertensão arterial sistêmica: 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para 

o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, explicando 40% das 

mortes por acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença arterial 

coronariana 47.   

Antes da introdução dos IECA, reduções marcantes nas taxas de 

declínio da taxa de filtração glomerular foram observadas depois do início da 

terapia anti-hipertensiva em diabéticos insulino-dependentes com nefropatia 

diabética, sugerindo que a hipertensão arterial também contribui na 

progressão da DRC. Dados do estudo MRFIT (Multiple risk factor 

intervention trial), o qual identificou a pressão arterial elevada como um fator 

de risco independente para DRC terminal, confirmaram a importância da 

hipertensão arterial na patogênese da progressão da DRC não-diabética 48. 

Desse modo, o tratamento da hipertensão é fundamental na 

intervenção para reduzir a taxa de progressão da DRC. Isto levanta a 

questão de qual o nível de pressão arterial é requerido para uma ótima 

proteção renal.   

O estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) avaliou o efeito 

da dieta hipoprotéica e o controle estrito da pressão arterial na progressão 

da DRC, analisando 840 pacientes portadores de doença renal 

predominantemente não-diabética, os quais foram randomizados para uma 

pressão arterial média de 107 mmHg (pressão arterial “usual” de 
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140/90mmHg) ou 92 mmHg (pressão arterial “baixa” de 125/75 mmHg). A 

análise primária mostrou que a pressão arterial “baixa” não produzia menor 

declínio da função renal se comparado com a pressão arterial “usual”, mas 

os participantes com proteinúria superior a 1g/dia significativamente se 

beneficiaram da pressão arterial abaixo de 130/80mmHg. Todavia, a análise 

secundária revelou correlação significante entre a taxa de declínio da função 

renal e a pressão arterial adquirida 49.  

Entretanto, alguns fatores devem ser considerados ao selecionar um 

anti-hipertensivo para pacientes portadores de DRC. Primeiro, vários 

estudos clínicos e experimentais têm mostrado que o bloqueio farmacológico 

com inibidores do SRAA retarda a perda progressiva da função renal mais 

efetivamente do que outros tratamentos anti-hipertensivos, devendo ser 

considerados como droga de primeira escolha para todos pacientes com 

proteinúria e DRC 38,39. Segundo, os anti-hipertensivos antagonistas dos 

canais de cálcio dihidropiridínicos parecem permitir maior transmissão da 

pressão arterial sistêmica para a microcircuilação renal, proporcionando 

progressão mais rápida da injúria renal 50.   

Vários estudos epidemiológicos e intervencionistas, tão bem como 

estudos experimentais, indicam que a ingestão de sal é um importante fator 

na patogênese da hipertensão arterial. No entanto, existem evidências que a 

alta ingestão de sal aumenta o risco de doença cardiovascular e doença 

renal, independentemente de outros fatores de risco cardiovasculares, 

incluindo a pressão arterial 51. Todavia, os mecanismos patogênicos destas 

alterações parecem estar ligados não só a mudanças na hemodinâmica 
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glomerular, mas também a um aumento na produção de TGF – ß, permitindo 

a atividade biológica excessiva deste importante fator de crescimento 

fibrogênico e subseqüente desenvolvimento ou aceleração do dano vascular 

ou renal 52.  

A ingestão de sal normal varia com a região geográfica, da maneira 

como que o alimento ingerido foi processado, além de muitos outros fatores. 

Uma típica, dieta restrita em sal clinicamente prescrita contém de 4 - 10g de 

NaCl/dia. No entanto, vários estudos têm mostrado que a ingestão elevada 

de sal não é incomum. O estudo Intersalt analisou a relação entre excreção 

de eletrólitos (sódio e potássio) e a pressão arterial em indivíduos adultps de 

52 centros no mundo e reportou uma ingestão diária de sal de 14g de 

NaCl/dia 53.   

Cianciaruso et al. através de um estudo retrospectivo analisaram 

pacientes portadores de DRC (clearance de creatinina entre 10 – 40 ml/min), 

os quais foram agrupados conforme a excreção de sódio urinário em menor 

que 100mEq/dia ( 2,3g NaCl/dia) e maior que 200mEq/dia (4,6g NaCl/dia). A 

média da pressão arterial não diferiu e ambas doenças glomerulares e 

túbulo-intersticiais estiveram representadas nos dois grupos. O clearance de 

creatinina declinou mais rapidamente e a proteinúria foi maior no grupo com 

maior ingestão de sal, mostrando que a dieta hipossódica deve ser 

considerada como estratégia na prevenção primária da DRC em populações 

de risco 54. 
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§ Proteinúria:  

 

A proteinúria é um marcador bem conhecido para doença renal. A 

proteinúria e a microalbuminúria estão também associadas ao aumento do 

risco de DCV aterosclerótica, sendo o seu nível diretamente proporcional ao 

risco para DCV. Assim, mensurar a excreção urinária de albumina é 

importante para o diagnóstico da doença cardiovascular subclínica, para 

determinar a severidade da doença e identificar indivíduos de alto risco  para 

DCV 55.  

Pacientes com nefropatia crônica proteinúrica inexoravelmente irão 

progredir para doença renal crônica terminal. Numerosos estudos têm 

mostrado uma correlação entre o grau de proteinúria e a taxa de progressão 

da DRC 38,39,56. Isto tem levantado a hipótese que a proteinúria pode ser um 

mediador independente de progressão, melhor do que um simples marcador 

de disfunção glomerular 57.  

O mecanismo pelo qual a presença de proteína no fluído tubular pode 

promover a progressão da DRC não está bem determinado. Entretanto, 

estudos experimentais, in vivo e in vitro, sugerem que as proteínas 

plasmáticas (albumina, transferrina, lipoproteínas e complemento) vazam 

para dentro do lúmen tubular como resultado do dano glomerular, 

estimulando a produção de citoquinas pró-inflamatórias pelas células 

tubulares, resultando em inflamação intersticial e fibrose 58 .  

A terapia mais efetiva para impedir a proteinúria associada com a 

fibrogênese do interstício renal seria a cura da doença glomerular de base. 
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No entanto, isto não é possível. Atualmente, as terapias empregadas são 

principalmente direcionadas para redução da severidade da proteinúria. 

Várias novas intervenções que bloqueiam passos individuais na cascata de 

eventos que promovem a fibrogênese intersticial do rim, têm sido aplicadas 

em estudos experimentais 59.  

A restrição protéica foi uma das primeiras intervenções propostas para 

redução da progressão da DRC. Após a publicação de vários estudos 

inconclusivos, o estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) foi 

desenhado para clarear o papel da restrição protéica na DRC e mostrou em 

sua análise secundária que nos pacientes portadores de DRC moderada 

(TFG 25 – 55 ml/min/1,73m2), a dieta hipoprotéica (0,58g/kg/dia) obteve 

maior efeito protetor renal naqueles com maiores taxas de declínio inicial da 

função renal 60.  

Embora haja evidências que recomendem a restrição protéica 

moderada (0,6 a 0,8 g/kg/dia) para portadores de DRC, sua utilidade clínica 

permanece controversa 60,61. Assim, a decisão de instituir a restrição protéica 

na dieta deve ser individualizada e evitada em pacientes hipoalbuminêmicos.  

No que se refere à proteinúria, o estudo MDRD mostrou que a redução 

da proteinúria, independente da pressão arterial, foi associada com menor 

progressão da DRC e o grau de benefício adquirido através da pressão 

arterial mais baixa (125/75mmHg) foi dependente da intensidade da 

proteinúria. Portanto, pacientes com proteinúria > 1g/24hs tiveram menor 

declínio da função renal, na presença de níveis pressóricos mais baixos 56.  



 

 

23 

As intervenções farmacológicas que reduzem a proteinúria também 

limitam o declínio progressivo na função renal em ambas glomerulopatias 

proteinúricas diabéticas e não-diabéticas. O bloqueio da angiotensina com 

IECA ou ARA tem claramente mostrado que estes agentes são mais efetivos 

do que os agentes anti-hipertensivos convencionais na redução da 

proteinúria, do declínio da TFG e da progressão da DRC 38,39,62.  

O estudo REIN (The Ramipril Efficacy in Nephropathy) analisou 

pacientes portadores de nefropatia crônica, primariamente de origem não-

diabética, os quais foram randomizados para tratamento com IECA (ramipril) 

ou placebo, associados a outros anti-hipertensivos. Este estudo mostrou que 

o uso do ramipril resultou em menor declínio da TFG se comparado com 

placebo, não pelo controle pressórico, mas principalmente, pela redução da 

proteinúria 39.  

O estudo AASK (The African American Study of Kidney Disease and 

Hypertension) analisou pacientes portadores de nefroesclerose hipertensiva 

com TFG entre 20 – 70 ml/min/1,73m2 e proteinúria média de 0,08g/dia, os 

quais foram randomizados para o tratamento com IECA ou amlodipina ou 

beta bloqueadores e diuréticos em combinação – sendo que o grupo da 

amlodipina foi interrompido prematuramente, devido um declínio mais rápido 

da TFG nestes pacientes 38. 

O estudo RENAAL (Reduction of Endpoints in Non-insulin-dependent 

Diabetes Mellitus with the Angiotensin II Antagonist Losartan) analisou 

pacientes diabéticos não insulino-dependentes portadores de DRC, os quais 

foram randomizados para o uso de losartan ou placebo associado a outros 
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anti-hipertensivos e observou que no grupo losartan, além da proteinúria ter 

sido reduzida por mais de 30%, poucos pacientes atingiram o “endpoint” 

determinado ( morte, DRC terminal ou dobrar o valor da creatinina sérica ), 

se comparado ao grupo placebo 62.  

A forte associação entre a redução da proteinúria e proteção renal nos 

estudos clínicos, implica que a minimização da proteinúria deve ser 

considerada como uma importante meta terapêutica entre as estratégias de 

proteção renal. Vários pesquisadores sugerem que a terapia deve ser 

intensificada, a fim de reduzir a proteinúria para valores inferiores a 0,5 

g/24hs 63.  

  
 

§ Diabetes mellitus e resistência à insulina:  

 

Está amplamente demonstrado que o diabetes mellitus representa um 

fator de risco independente para a doença aterosclerótica. O risco para 

aterosclerose chega a ser duas a três vezes maior em diabéticos do que em 

não-diabéticos, independentemente de outros fatores, sendo essa proporção 

ainda maior no sexo feminino 20.  

A importância do diagnóstico e do tratamento do diabetes precoce 

decorre da possibilidade de se prevenir as complicações da doença. A 

melhora do controle glicêmico é reconhecida como capaz de reduzir o início 

e progressão das complicações cardiocasculares, especialmente as 

microvasculares 37.  
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A desordem mais comum do metabolismo dos carboidratos associado 

com a DRC é a intolerância à glicose, a qual tem sido atribuída à resistência 

insulínica 64. A intolerância à glicose está também independentemente 

associada com complicações microvasculares tradicionais do diabetes, 

incluindo retinopatia, nefropatia e polineuropatia. A detecção precoce da 

intolerância à glicose permite modificações no estilo de vida (dieta e 

atividade física), as quais têm sido mais efetivas do que a terapia 

medicamentosa em normalizar a glicose pós-prandial e inibir a progressão 

para diabetes 65.  

Vários estudos têm demonstrado que o controle glicêmico intenso 

reduz a incidência e a progressão da nefropatia diabética em diabéticos tipo 

1 e tipo 2  40,66,67. O estudo UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) mostrou 

benefício no controle da hemoglobina glicosilada (HbA1c), em retardar o 

desenvolvimento da proteinúria clínica e reduzir a taxa de declínio da função 

renal em pacientes diabéticos tipo 2 com microalbuminúria, recomendando 

manter hemoglobina glicosilada inferior a 7% nestes pacientes 68.  

Chen et al. avaliaram a relação entre glicemia de jejum, insulinemia, 

peptídeo-C, HbA1c e resistência à insulina (RI) e o risco de DRC (TFG < 

60ml/min), entre pacientes adultos não-diabéticos e mostraram que a 

prevalência de DRC foi significativamente e progressivamente maior com o 

aumento dos níveis de insulina, peptídeo C, HbA1c e resistência à insulina. 

Todavia, estes achados não permitiram determinar se a RI e a 

hiperinsulinemia concomitante contribuem para a iniciação ou progressão da 

DRC ou se a DRC contribue para o desenvolvimento da RI 69.   
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O mecanismo da resistência à insulina em portadores de DRC ainda 

não está bem estabelecido. Acredita-se em três tipos de mecanismos: 

específico (ligado ao estado urêmico), não-específico (ligados à liberação de 

compostos metabolicamente ativos pelo tecido adiposo, como a 

adiponectina, resistina, TNF-a e leptina) e indiretos (ligados às 

consequências da DRC, como anemia, acidose metabólica e 

hiperparatiroidismo secundário) 64.  

A resistência à insulina e a hiperinsulinemia compensatória está 

intimamente ligada a síndrome metabólica, uma combinação de obesidade 

central, hipertensão arterial e dislipidemia, a qual esta associada com 

aumento do risco cardiovascular 70. Um estudo populacional transversal 

baseado no NHANES III ( Third National Health and Nutrition Examination 

Survey) documentou a associação entre síndrome metabólica (SM) e doença 

renal crônica (TFG< 60ml/min/1,73m2) e proteinúria; todavia, não permitiu 

definir a causalidade entre SM e DRC 71. 

Mais recentemente, um estudo prospectivo analisou a associação entre 

SM e DRC incidente em uma população de pacientes não-diabéticos com 

TFG superior a 60ml/min/1,73m2. Encontrou que 7% dos pacientes 

desenvolveram DRC (TFG< 60ml/min/1,73m2) durante o seguimento e que a 

SM estava associada com um risco aumentado (OR 1,43, IC 95% 1,18 – 

1,73) para DRC incidente72. 

Embora os mecanismos celulares específicos que intermediam estas 

associações sejam ainda esquivos, a evidência que a injúria renal pode 

ocorrer com a obesidade e com a síndrome metabólica, além do diabetes 
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mellitus, sugerem que a modificação do estilo de vida (perda de peso, 

atividade física e dieta) pode atenuar o crescimento da DRC. 

 
 

§ Dislipoproteinemias:  

 

Anormalidades lipídicas têm sido apontadas por acelerar a 

aterosclerose, levando ao aumento do risco para doença cardiovascular. A 

DRC comumente está associada com anormalidades lipídicas plasmáticas 

caracterizadas por níveis elevados de triglicérides, lipoproteínas de 

densidade muito baixa (VLDL) e lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

níveis reduzidos de lipoproteína de alta densidade (HDL). Assim, além de 

expor os pacientes portadores de DRC a um risco aumentado para DCV, 

estas anormalidades lipídicas podem acelerar a progressão da DRC 48.  

O estudo “The Helsinki Heart Study” examinou a associação de 

dislipidemia e doença renal, através da análise de pacientes homens 

dislipidêmicos sem doença renal, os quais foram randomizados para o uso 

de gemfibrozil ou placebo, encontrou que os efeitos de baixos níveis de 

HDL–colesterol e maiores taxas de LDL/HDL na piora da função renal foram 

observados somente nos pacientes hipertensos. Nenhuma diferença foi 

observada na taxa de progressão da DRC entre gemfibrozil e placebo 73. 

O estudo ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities), estudo 

observacional, multicêntrico e prospectivo, reportou a relação entre os 

lipídeos plasmáticos e o aumento da creatinina, mostrando que níveis de 

triglicérides e HDL-colesterol mais elevados estavam associados a um maior 
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risco e a um menor risco, respectivamente, para a piora da função renal. 

Todavia o risco relativo para o aumento da creatinina naqueles pacientes 

com triglicérides alto foi maior entre negros, diabéticos e naqueles com 

creatinina sérica basal normal e pressão arterial basal mais elevada 74. 

Samuelsson et al. conduziram estudo prospectivo observacional, com 

objetivo de investigar se as anormalidades lipídicas da DRC estavam 

associadas com a taxa de declínio da função renal em portadores de DRC 

leve a severa - observando que o colesterol total e LDL-colesterol estavam 

significativamente associados ao rápido declínio da função renal, sendo esta 

relação independente da pressão arterial. Em contraste com os outros 

estudos, o triglicérides e o HDL-colesterol não foram associados com a piora 

da função renal. A taxa de progressão da DRC foi maior entre pacientes com 

glomerulonefrite crônica, sendo apenas neste subgrupo o nível de 

triglicérides associado com maior taxa de progressão da DRC 75. 

O estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), também 

investigou a relação entre perfil lipídico e progressão da DRC, através da 

análise de pacientes não-diabéticos portadores de DRC (TFG basal de 13 – 

55 ml/min/1,73m2), os quais foram seguidos por 3,5 anos e mostrou que 

baixos níveis de HDL-colesterol independentemente prediziam um declínio 

mais rápido da taxa de filtração glomerular 76. 

Enquanto os resultados destes estudos indicam que a dislipidemia está 

associada com o declínio da função renal, outros estudos falharam em 

mostrar esta associação. O risco de perda da função renal com a 

dislipidemia parece ser maior naqueles com DRC moderada a severa e com 
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outros fatores de risco renal, como a hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

proteinúria 77.  

Portanto, é impossível determinar através destes estudos, se a 

dislipidemia causa piora da função renal, se resulta da piora da função renal 

ou se outras condições assim como a proteinúria causa ambas piora da 

função renal e dislipidemia. A questão se a dislipidemia é, de fato, um fator 

de risco primário para o desenvolvimento e progressão da DRC permanece 

sem resposta. 

Vários estudos em animais têm demonstrado que lipídeos 

desempenham um papel no desenvolvimento e progressão da doença renal 

crônica - sugerindo que anormalidades lipídicas podem mediar injúria renal 

glomerular (glomeruloesclerose), tubular, mesangial  e intersticial 78. O exato 

mecanismo pelo qual essas moléculas ocasionam o dano renal não é 

completamente entendido, mas parecem envolver infiltração e ativação de 

monócitos e macrófagos, óxido nítrico, estresse oxidativo, indução de fatores 

apoptóticos e ativação de fatores de crescimento pró-escleróticos e 

mitogênicos 79. 

O tratamento da dislipidemia em estudos experimentais tem resultado 

em redução da lesão renal em uma variedade de modelos de DRC 80,81. As 

estatinas são inibidores da enzima 3-hidroxil-3metilglutaril CoA (HMG CoA) 

reductase, a qual transforma HMG CoA  em mevalonato. A via do 

mevalonato é importante não somente para a síntese de colesterol, mas 

também para o processo  de sinalização celular. Assim sendo, as estatinas 

apresentam não somente a função de reduzir o colesterol, mas também 
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efeitos secundários na sinalização celular, anti-inflamação e proliferação 

celular, estabilização de placa e melhora da função endotelial 82,83.  

O uso da estatina para dislipidemia com redução concomitante dos 

níveis de LDL-colesterol parece reduzir o declínio da função renal, 

especialmente em conjunto com medidas para redução da pressão arterial e 

proteinúria. Bianchi et al. através de um estudo prospectivo usando 

atorvastatina versus placebo, analisaram pacientes com DRC pré-existente e 

em tratamento com IECA ou ARA. Observaram após 1 ano de 

acompanhamento, que o grupo tratado com atorvastatina havia apresentado 

queda da taxa de proteinúria (de 2,2 para 1,2g/24hs) e estabilização da 

função renal (clearance de creatinina de 51 para 50ml/min). Enquanto que 

no grupo placebo não houve mudança na taxa de proteinúria (2,0 para 

1,8g/24hs) e apresentou piora da função renal (clearance de creatinina de 50 

para 44 ml/min) 84. 

Embora, o mecanismo exato pelo qual as estatinas melhoram a lesão 

renal seja desconhecido, os inibidores da HMG-CoA redutase parecem ter 

efeitos diretos no mecanismo da progressão da DRC 80-84. 

 
 

§ Anemia: 

 

Evidências crescentes mostram que a anemia pode ser um fator de 

risco não-tradicional relacionado ao rim, que contribue para o risco 

cardiovascular. Uma forte associação entre DCV, DRC e anemia tem sido 
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reportada, e o termo “síndrome cardio-renal” foi criado para refletir a 

associação recíproca destes fatores 85.  

A anemia é uma conseqüência bem conhecida da DRC e pode ser 

secundária a diversas causas, sendo a deficiência relativa de eritropoetina o 

fator mais comum. Sua prevalência aumenta progressivamente, quando a 

taxa de filtração glomerular estimada diminui para menos de 

60ml/min/1,73m2  86.  

A análise das conseqüências da anemia e dos mecanismos de 

progressão da DRC sugere que a anemia também pode colaborar na 

deterioração da função renal. Esta hipótese é baseada em dados que 

sugerem que a anemia através da hipóxia e estresse oxidativo ocasionam 

dano tubular, fibrose intersticial e glomeruloesclerose 24, 87. 

Investigadores do estudo RENAAL analisaram 23 potenciais fatores de 

risco para perda progressiva da função renal entre os participantes 

diabéticos do estudo e somente 04 deles, proteinúria, creatinina sérica, 

hipoalbuminemia e hemoglobina foram independentemente associados com 

o risco de dobrar a creatinina sérica ou progredir para a DRC dialítica 88. 

Quanto à concentração de hemoglobina,o risco relativo para progressão foi 

de 1,61 para pacientes com hemoglobina entre 11,3 – 12,5g/dL e de 1,87 

para aqueles com hemoglobina abaixo de 11,3g/dL, demonstrando 

claramente que a anemia também é um fator de risco independente para a 

progressão da DRC 88.  

Vários estudos realizados em pacientes portadores de DRC em 

tratamento conservador mostraram que o emprego de eritropoetina 
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recombinante humana (EPO) em pacientes com DRC pré-dialítica é eficiente 

na correção da anemia e não acelera a perda da função renal residual e em 

alguns deles observou-se inclusive desaceleração da progressão da DRC 

89,90. 

No entanto, além de promover a correção da anemia, a EPO parece 

apresentar propriedades anti-oxidantes e anti-apoptóticas e recentemente 

mostrou regular a diferenciação e a proliferação das células progenitoras 

endoteliais. Assim, o tratamento com EPO pode reduzir a progressão da 

DRC, não somente por corrigir a anemia, mas também via efeitos diretos  na 

sobrevivência  de células vasculares e tubulares 24.  

 
 

§ Inflamação: 

 

A inflamação é estimada por desempenhar papel chave no 

desenvolvimento da DCV 91. Pacientes com DRC apresentam uma elevada 

prevalência de DCV e tem sido proposto que a aterosclerose pode promover 

a progressão da doença renal 14,17,19. 

O mecanismo preciso através do qual a inflamação levaria ao declínio 

da função renal não está claro. Diamond (1991) propôs que o mecanismo 

que resulta em aterosclerose também causa a glomeruloesclerose, através 

do influxo e acúmulo de células inflamatórias (monócitos e macrófagos) e 

que a produção de citoquinas inflamatórias poderiam agir diretamente no 

endotélio e mesângio do glomérulo 92. Assim, fatores inflamatórios e pró-



 

 

33 

trombóticos, os quais são fatores de risco para aterosclerose, podem ser 

importantes fatores na progressão da DRC. 

Entre os marcadores do processo inflamatório, a proteína C reativa 

(PCR) é considerada a mais estável e poderosa marcadora inflamatória de 

risco cardiovascular futuro e morte cardíaca 91. Todavia, dados sobre o papel 

dos outros marcadores inflamatórios de fase aguda, como α-1 glicoproteína 

ácida, α- 1 antitripsina e β- 2 microglobulina na DCV são menos consistentes 

e mais controversos 93, 94. 

Romão Jr. et al. avaliaram a relação entre níveis séricos de PCR de 

alta sensibilidade e α- 1 glicoproteína ácida, e a função renal em pacientes 

adultos com DRC em tratamento conservador e em programa de 

hemodiálise 95. O seu principal achado foi que uma considerável proporção 

de pacientes com DRC (aproximadamente 50%) exibia aumento sérico dos 

marcadores inflamatórios de fase aguda, até mesmo em fase precoce da 

DRC, sendo os níveis de PCR e α-1 glicoproteína ácida significativamente 

maiores nos estágios mais severos da DRC. Entretanto, foi notado maior 

nível de PCR em pacientes com taxa de filtração glomerular inferior a 

15ml/min (pré-diálise) se comparado com pacientes em hemodiálise, 

sugerindo que o processo inflamatório presente na fase pré-dialítica pode 

ser, pelo menos parcialmente, corrigido pela hemodiálise 95.  

No entanto, apesar da inflamação mostrar-se presente desde estágios 

precoces da DRC, até o momento, nenhuma conclusão pode ser tirada 

sobre se a inflamação é a causa ou conseqüência da piora da função renal.  
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Ortega et al. avaliaram a taxa de declínio do clearance de creatinina em 

pacientes pré-diálise de acordo com o nível basal de PCR, dividindo estes 

pacientes em dois grupos: grupo I (PCR maior que 6 mg/L) e grupo II (PCR 

menor que 6 mg/L). Considerando – se que ambos os grupos iniciaram com 

um mesmo clearance de creatinina basal e que após 10,2 ± 1,4 meses de 

acompanhamento não houve diferença entre o clearance de creatinina basal 

e final nos grupos, estes resultados sugeriram que o estado inflamatório não 

influência na taxa de progressão da DRC em pacientes pré-diálise 96. 

Fried et al. examinaram a relação entre marcadores inflamatórios (PCR, 

contagem de leucócitos, albumina e hemoglobina) e pro-trombóticos 

(fibrinogênio e fator VII) com a progressão da DRC em indivíduos idosos 97. 

De acordo com as mudanças na TFG durante o seguimento, foram obtidos 

três grupos: TFG estável, aumento da TGF = 3 ml/min/ano/1,73m2  e 

redução da TFG = 3 ml/min/ano/1,73m2. Mostraram que o grupo com 

redução da TFG apresentava mais indivíduos do sexo feminino, negros e 

diabéticos, com níveis de pressão arterial sistólica, PCR, fibrinogênio, fator 

VII e leucócitos maiores e hemoglobina e albumina menores em relação aos 

demais grupos. No entanto, apesar deste resultado propor que marcadores 

inflamatórios e pró-trombóticos estão associados ao aumento da creatinina 

sérica, faz-se necessário um estudo de coorte em jovens 97. 

Em uma análise recente do estudo MDRD, Sarnak et al. analisaram 

prospectivamente a associação entre os níveis de proteína C reativa e o 

declínio da função renal, não sendo encontrado associação significante na 

análise univariada e multivariada 98.  
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Outros dados apóiam o papel para inflamação na doença renal como 

secundário a um outro marcador de doença renal, a microalbuminúria. Festa 

et al. mostraram uma ligação entre marcadores inflamatórios e 

microalbuminúria em indivíduos não diabéticos da população geral 99. 

Todavia, se albuminúria na DRC está relacionada ao PCR ou outros 

marcadores inflamatórios é desconhecido. 

Quanto à hipoalbuminemia, está bem estabelecido que esta é uma 

preditora independente de mortalidade total e cardiovascular em pacientes 

em hemodiálise e diálise peritoneal 100,101. Por outro lado, em indivíduos não-

portadores de doença renal, nenhuma associação foi encontrada entre 

albumina sérica e doença cardiovascular 102. 

Evidências crescentes sugerem que a ligação entre ambos 

hipoalbuminemia e aterosclerose pode ser a inflamação. Nos últimos anos, 

vários relatos têm sugerido que a inflamação, sozinha ou combinada com a 

baixa ingestão protéica, desempenha papel significante na causa da  

hipoalbuminemia em pacientes portadores de DRC. A dieta pobre em 

proteínas pode causar uma modesta redução  na concentração de albumina 

sérica, enquanto a inflamação pode causar hipoalbuminemia por suprimir a 

síntese de albumina e por causar transporte de albumina do espaço 

intravascular para o extravascular 102. 

A hipoalbuminemia também tem sido associada com a progressão da 

DRC, todavia é possível que esta reflita melhor a proteinúria do que a 

inflamação 97,103.  
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§ Distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio 

 

A calcificação vascular é freqüentemente encontrada em lesões 

ateroscleróticas avançadas e é uma conseqüência da idade. Pacientes 

portadores de DRC tem duas a cinco vezes mais calcificações da artéria 

coronária do que indivíduos saudáveis 104. A patogênese da calcificação 

vascular na DRC não é bem entendida e é possivelmente multifatorial. Em 

portadores de DRC, vários estudos têm encontrado associações de ambos 

fatores de risco cardiovasculares tradicionais, não-tradicionais e ligados à 

uremia com a calcificação vascular 104,105.  

Está bem estabelecido que anormalidades no metabolismo mineral e 

hormonal, como os distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio, estão 

presentes na DRC.  Estas anormalidades iniciam precocemente (tipicamente 

no estágio 3, ou seja, quando a TFG é menor que 60ml/min/1,73m2) e 

coincidem com o declínio da função renal 105,106.  

O hiperparatiroidismo secundário ocorre precocemente no curso da 

DRC, devido principalmente à retenção de fósforo , hipocalcemia e níveis 

baixos de calcitriol. Estas alterações, associadas à resistência óssea e à 

ação do paratormônio (PTHi), levam à hipertrofia  e hiperplasia da glândula 

paratireóide. Dentre os fatores citados, a retenção de fósforo parece ser o 

principal fator na gênese do hiperparatiroidismo, no desenvolvimento da 

osteodistrofia e na instalação de calcificações teciduais, inclusive 

cardiocirculatórias, expondo o paciente a uma alta morbi-mortalidade 

cardiovascular 107.  
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Ganesh et al. demonstraram 41% a mais de risco para morte por 

doença arterial coronariana e 20% a mais de risco para morte súbita em 

paciente com fósforos séricos maiores que 6,5 mg/dL, se comparado com 

pacientes com fósforos séricos entre 2,4 – 6,5 mg/dL, ajustando para vários 

preditores de mortalidade conhecidos 108. 

Portanto, a disfunção renal parece acelerar a calcificação coronariana 

muito acima dos fatores de risco cardiovascular tradicionais. No entanto, 

pouco se sabe se os distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio influenciam 

a progressão da DRC. Um recente estudo mostrou o efeito benéfico da 

vitamina D (1,25-diidroxivitamina D3) na progressão da DRC. Através de um 

modelo de nefrectomia subtotal, houve a prevenção da glomeruloesclerose e 

lesão tubulointersticial, além de prevenir a hipertrofia e lesão do podócito e 

sua subseqüente perda 109. 

Assim, condutas clínicas visando à prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento do hiperparatireoidismo secundário devem ser tomadas em todos 

os pacientes com DRC, a fim de conter não só o desenvolvimento da 

osteodistrofia renal, como reduzir as complicações cardiocirculatórias e 

progressão da DRC. 

 

Embora os mecanismos específicos que intermediam todas estas 

associações ainda não estejam totalmente elucidados, as evidências 

sugerem que modificar os fatores de risco para doença cardiovascular pode 

atenuar a progressão da DRC. Contudo, estes estudos buscam a associação 

entre progressão da DRC e fatores de risco para DCV, através da análise 
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conjunta de poucos fatores de risco para doença cardiovascular e em 

algumas vezes, em uma população restrita de pacientes. 

O presente estudo analisa prospectivamente a prevalência de um maior 

número de fatores de risco para doença cardiovascular e sua associação 

com a taxa de declínio da função renal em pacientes portadores de DRC. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral: 

 

§ Identificar os fatores de risco para doença cardiovascular associados à 

progressão da doença renal crônica. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

§ Determinar a freqüência dos fatores de risco cardiovascular em uma 

população incidente de portadores de DRC. 

 

§ Classificar os portadores de doença renal crônica conforme a evolução 

da função renal em dois grupos: não-progressores e progressores. 

 

§ Correlacionar a presença dos principais fatores de risco para doença 

cardiovascular com a piora da função renal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CASUÍSTICA  E MÉTODOS 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS: 

 

Foram analisados pacientes portadores de doença renal crônica em 

tratamento conservador, que iniciaram acompanhamento no Ambulatório de 

Uremia do Serviço/Disciplina de Nefrologia do Hospital das Clínicas de São 

Paulo – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), no 

período de abril de 1999 a março de 2004. O presente protocolo de estudo 

foi analisado e aprovado previamente ao seu início pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da nossa Instituição, sob o número 235/05 (Anexo 1).  

 
Critérios de Inclusão: 

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: pacientes com idade = 

16 anos que consentiram em participar do estudo após o devido 

esclarecimento e eram portadores de doença renal crônica, ou seja, 

disfunção renal por período maior de três meses, sem causa reversível 

identificada, apresentando clearance de creatinina estimado (método de 

Cockcroft-Gault) entre 15 e 89 ml/min.  

 
Critérios de Exclusão 

 

Os critérios de exclusão adotados foram: pacientes com os critérios de 

inclusão e que tiveram tempo de acompanhamento ambulatorial menor que 

24 meses, exceto por motivo de iniciar terapia renal substitutiva (TRS).  
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3.1. Casuística: 

 

Dos 246 pacientes que iniciaram acompanhamento ambulatorial no 

período citado acima, 69 destes não preencheram os critérios de inclusão. 

Dos 177 pacientes restantes que preencheram os critérios de inclusão 

deste estudo, 65 (36,7%) apresentavam tempo de seguimento inferior a 24 

meses, devido óbito ou abandono de seguimento, sendo deste modo 

excluídos do estudo (Tabela 1). Assim, a amostra final para este estudo foi 

constituída por 112 pacientes. 

 

Tabela 1. Distribuição do número de pacientes que preencheram os 
critérios de inclusão, segundo tempo de seguimento 
ambulatorial 

 
Tempo de seguimento ambulatorial N 

Tempo de seguimento < 24 meses, devido óbito 

Tempo de seguimento < 24 meses, devido abandono 

Tempo de seguimento < 24 meses, devido início de TRS 

Tempo de seguimento  = 24 meses. 

13 (7,30%) 

52 (29,4%) 

20 (11,3%) 

92 (52,0%) 

 

Estes pacientes iniciaram acompanhamento ambulatorial em nosso 

serviço, sendo provenientes principalmente de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e outras especialidades médicas do Hospital das Clínicas (HC-

FMUSP). Apenas, 26 (23,2%) pacientes eram provenientes do Instituto do 

Coração (INCOR-HC). 
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3.2. Métodos: 

 

Os 112 pacientes foram seguidos ambulatorialmente por um período 

máximo de 36 meses ou até a conclusão do estudo em março de 2006. Os 

mesmos foram avaliados conforme ficha padronizada (Anexo 2) composta 

de questões semi-estruturadas, possibilitando a obtenção das seguintes 

informações:  

 

 

3.2.1. Dados demográficos:  

 

Os dados demográficos (data de nascimento, idade, sexo e raça) foram 

coletados na primeira consulta do paciente ao ambulatório . 

 

 

3.2.2. Dados antropométricos: 

 

Os dados antropométricos (altura, medida da cintura e quadril) foram 

tomados na primeira consulta do paciente ao ambulatório. O peso, conforme 

a rotina do ambulatório, foi medido em todas as consultas. 

O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado pela razão entre o peso 

(kg) e o quadrado da altura (m). O índice cintura-quadril (ICQ) foi calculado 

pela razão entre o valor obtido pela circunferência da cintura e do quadril. 
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3.2.3. Dados clínicos:  

 

Os dados clínicos (causa da doença renal crônica, tempo de evolução 

da doença renal, presença de patologias associadas, medicamentos em uso 

e fatores de risco cardiovascular) foram coletados na primeira consulta do 

paciente e durante o acompanhamento ambulatorial. 

A pressão arterial foi aferida em todas as consultas, após 5 – 10 minutos 

de repouso, sendo realizada 3 medidas consecutivas e considerado a média 

das duas últimas medidas. 

Os medicamentos utilizados levados em consideração foram: os anti-

lipemiantes (estatinas) e os inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina (IECA), ou seja, medicamentos que em uso poderiam alterar os 

fatores de risco para doença cardiovascular e progressão da doença renal 

crônica. 

  

 

3.2.4. Dados laboratoriais:  

 

Os exames laboratoriais foram realizados segundo rotina pré-

estabelecida do Ambulatório de Uremia e necessidades específicas dos 

pacientes. Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório Central 

do Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, com amostras de 

sangue colhidas pela manhã, estando os pacientes orientados ao jejum de 8 

horas.  
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A uréia (valor de referência: 10-45 mg/dL) e creatinina (valor de 

referência: 0,5-0,9 mg/dL) sérica e a hemoglobina (valor de referência: 12,0-

16,0g/dL)  foram medidas por técnicas laboratoriais padrão. A dosagem de 

colesterol total (valor de referência: < 200 mg/dL), HDL-colesterol, triglicérides 

(valor referência: < 150 mg/dL) e cálcio (valor de referência: 8,5-10,5 mg/dL), 

fósforo (valor de referência: 2,3-4,6 mg/dL) e ácido úrico séricos (valor de 

referência: 2,4-5,7 mg/dL) foram realizadas por método enzimático 

colorimétrico automatizado. O nível de LDL-colesterol foi calculado usando a 

fórmula de Friedewald. O nível de glicemia de jejum (valor de referência: 70-

100 mg/dL) foi medido usando uma reação enzimática e a insulina plasmática 

(valor de referência: 2,3-26,4µUI/mL) foi determinada pelo método de 

imunoensaio enzimático por quimioluminescência. A hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) (valor de referência: 4,1-6,5%) foi medida pela cromatografia líquida 

de alta performance (HPLC). A concentração sérica da proteína C reativa 

hipersensível (valor de referência: < 3,0 mg/L) e da α 1- glicoproteína ácida 

(valor de referência: 47-125mg/dL) foi medida usando o método nefelométrico 

e o paratormônio (PTHi) (valor de referência: 10-55 pg/mL) usando o ensaio 

imunoradiométrico. O nível de fibrinogênio (valor de referência: 150-400 

mg/dL) foi derivado do método do tempo de protrombina.  

A urina de 24 horas foi coletada conforme rotina do ambulatório para 

dosagem da proteinúria, de creatinina, sódio e uréia, para aferir a correção da 

coleta e calcular a ingestão de sal e proteína, respectivamente.  
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A ingestão de sal foi calculada com base na fórmula abaixo:  

 

 

 

 

 

A ingestão protéica foi calculada usando a fórmula abaixo:  

 

 

 

*Onde: 

Excreção total de Nitrogênio Uréico = Excreção urinária + Excreção fecal 

Excreção urinária = (Vol. urinário (L) X Uréia urinária (g/L)) / 2,14 

Excreção fecal = 0,031 X Peso (kg) 

 

 

3.2.5. Fatores de risco cardiovascular:  

 

Os fatores de risco para a doença cardiovascular analisados foram 

separados em: fatores de risco cardiovascular tradicionais, fatores de risco 

cardiovascular não-tradicionais e fatores de risco cardiovascular relacionados 

à doença renal crônica. 

 

 

 
Ingestão de sal =  Vol. urinário (litros) X  Sódio urinário (mEq/L) 

(g/dia)    17 

 
Ingestão protéica = 6,25 X Excreção total de Nitrogênio Uréico (g/dia)  

(g/kg/dia)    Peso (kg) 
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§ Fatores de risco tradicionais: 

 

Os fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular estudados 

foram: sexo, idade, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

tabagismo, dislipidemia, obesidade, história de DCV prévia e história familiar 

de DCV precoce. 

O sexo masculino foi considerado como fator de risco cardiovascular, 

quando idade até 55 anos. 

A idade foi considerada como fator de risco cardiovascular, quando = 65 

anos para mulheres e quando = 55 anos para homens. 

O sedentarismo foi definido como ausência de atividade física ou 

presença de atividade física de caráter irregular.  

A presença de hipertensão arterial foi definida como pressão arterial 

sistólica (PAS) superior a 140 mmHg ou pressão arterial diastólica (PAD) 

superior a 90 mmHg e/ou uso de medicamentos anti-hipertensivos 47. 

A presença de diabetes mellitus foi definida glicemia de jejum = 126 

mg/dL ou glicemia casual = 200mg/dL associado a sintomas ou teste de 

tolerância à glicose de duas horas, com glicemia = 200mg/dL ou uso de 

insulina e hipoglicemiante oral 110.  

Quanto ao tabagismo, os pacientes foram divididos em: tabagistas 

atuais (pacientes que ainda fumam), ex-tabagistas (pacientes que fumaram 

no passado) e não-tabagistas (pacientes que nunca fumaram). Sendo 

considerados como fator de risco cardiovascular todos aqueles pacientes 

com história de tabagismo atual ou prévia.  
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A dislipidemia foi avaliada através do perfil lipídico e definida como 

fator de risco cardiovascular, na presença de níveis elevados de LDL-

colesterol ( > 100 mg/dL) ou valores baixos de HDL-colesterol (< 45 mg/dL 

para homens e de < 35 mg/dL para mulheres), ou ainda a história de uso de 

medicamentos antilipêmicos (estatinas e fibratos).  

A obesidade foi avaliada pelo índice de massa corpórea e índice 

cintura/quadril. O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado através do 

quociente entre o peso e o quadrado da altura, possibilitando a classificação 

dos pacientes em: normal (IMC entre 18,5 – 24,9 kg/m2 ), sobrepeso ( IMC 

entre 25,0 – 29,9 kg/m2) e obeso (IMC = 30 kg/m2). O índice cintura/quadril  

(ICQ) foi calculado pelo quociente entre os valores da cintura e do quadril, 

permitindo o diagnóstico de obesidade central, quando em homens maior que 

0,95 e em mulheres maior que 0,85. 

A história de doença cardiovascular prévia foi definida como história 

de doença cardíaca isquêmica, doença cerebrovascular e insuficiência 

vascular periférica.  A doença cardíaca isquêmica foi definida como história 

de angina, infarto do miocárdio, angioplastia coronariana ou revascularização 

do miocárdio. A doença cerebrovascular foi definida como história de ataque 

isquêmico transitório, acidente vascular cerebral ou endarterectomia de 

carótida prévia. A insuficiência vascular periférica foi definida como história de 

claudicação, amputação ou ulceração por isquemia de membro ou 

revascularização periférica.  

A história familiar de doença cardiovascular precoce foi definida 

como história de doença cardíaca isquêmica e/ou doença cerebrovascular 
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e/ou morte súbita em parentes de primeiro grau, antes de 45 anos para 

homens e antes de 55 anos em mulheres.  

O diagnóstico de síndrome metabólica (SM) foi estabelecido, seguindo 

os critérios  da National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment 

Panel III (NCEP – ATP III). Assim para o diagnóstico de SM, os pacientes 

devem apresentar três ou mais dos cinco critérios: obesidade centrípeta ( 

circunferência abdominal maior que 102 cm para homens e  maior que 88 cm 

para mulheres), hipertrigliceridemia ( triglicérides maior que 150mg/dL),  baixo 

HDL – colesterol  (HDL – colesterol menor que 40 mg/dL em homens e menor 

que 50 mg/dL em mulheres), hipertensão arterial (pressão arterial = 130/85 

mg/dL) e glicemia de jejum = 110 mg/dL. 111. 

 

 

§ Fatores de risco não-tradicionais:  

 

Os fatores de risco não-tradicionais para doença cardiovascular 

estudados foram: hipercoagulabilidade, inflamação, resistência à insulina e 

hiperuricemia. 

A hipercoagulabilidade foi avaliada através da dosagem do fator pró-

trombótico (fibrinogênio), sendo a hiperfibrinogenemia considerada quando 

superior a 400 mg/dL. 

A atividade inflamatória foi avaliada através da dosagem da proteína C 

reativa hipersensível (PCR) e da a1- glicoproteína ácida, sendo o estado 
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inflamatório caracterizado por níveis elevados de PCR ( > 5g/dL) e/ou alfa 1- 

glicoproteína ácida ( > 125 mg/dL). 

A resistência à insulina foi mensurada através do cálculo do HOMA-IR 

(Homeostasis model assessment ). O HOMA-IR é um modelo matemático 

que prediz a sensibilidade à insulina, baseado na medida da glicemia e 

insulina de jejum, conforme o cálculo abaixo, sendo o paciente considerado 

resistente à insulina, quando HOMA-IR maior que 3,8 mMol x mUI/mL 112.  

 
 

 

 

 
 

A hiperuricemia foi avaliada através da dosagem sérica de ácido úrico, 

sendo a mesma caracterizada por níveis de ácido úrico acima de 7,5 mg/dL.  

 

 

§ Fatores de risco relacionado à doença renal crônica:  

 

Os fatores de risco “relacionado à doença renal crônica” para a doença 

cardiovascular estudados foram: anemia, hipoalbuminemia, proteinúria, 

distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio.  

A presença de anemia  foi avaliada pela dosagem de hemoglobina e 

hematócrito e definida como fator de risco cardiovascular, quando o 

hematócrito inferior a 36%  e/ou hemoglobina inferior a 12 g/dL.  

 
HOMA-IR = Glicemia (mg/dL) X Insulinemia (µUI/mL) 

(mMol x µUI/mL)   405 
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A hipoalbuminemia foi avaliada através da dosagem sérica de 

albumina e definida como fator de risco cardiovascular, quando inferior a 

3,5 mg/dL. 

A presença de proteinúria foi avaliada através da dosagem de proteína 

na urina de 24 horas e foi considerada como fator de risco cardiovascular, 

quando maior a 1,0 g/24 horas. 

Os distúrbios do cálcio, fósforo e paratormônio foram avaliados 

através da dosagem do nível sérico de fósforo e cálcio, produto cálcio vs 

fósforo e paratormônio (PTHi). Sendo, primeiramente, o cálcio sérico corrigido 

pela albumina, conforme a  equação: [Cálcio sérico total + 0,8 x (4 – 

Albumina sérica)]. Assim, níveis séricos elevados de cálcio ( maior do que 

10mg/dL ), fósforo ( maior que 4,5 ), produto cálcio vs fósforo (maior que 55 

mg 2/dl 2) e PTHi (superior a 60 pg/mL) foram considerados como fator de 

risco cartdiovascular.  
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3.3. Desenho do estudo: 

 

Os exames laboratoriais (sangue e urina de 24 horas), peso, pressão 

arterial foram levantados no tempo T0 (início do acompanhamento 

ambulatorial) e anualmente, foram levantados o valor médio no tempo T1 ( no 

tempo 12 ± 3 meses de seguimento), no tempo T2 ( no tempo 24 ± 3 meses 

de seguimento) e no tempo T3 ( no tempo 36 ± 3 meses de seguimento) – 

Figura 3.  

 

Figura 3. Metodologia usada para coleta dos dados, nos tempos T0, T1, T2 e 
T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parâmetro utilizado como “início” foi resultante dos dados coletados e 

do resultado dos exames laboratoriais solicitados durante a primeira consulta 

ao ambulatório. O parâmetro utilizado como “seguimento”  foi resultante da 

média entre T1, T2 e T3. 

 
 
 
 
 

T0 
(1999 – 2004) 

T1 T2 T3 

-3 m                +3 m 
12 meses 

-3 m                   +3 m 
24 meses 

-3 m                   +3 m 
36 meses 

T0 
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3.4. Progressão da doença renal crônica: 

 

A função renal foi estimada pelo clearance de creatinina (Ccre) 

calculado pela fórmula de Cockcroft-Gault, baseada na idade, creatinina 

sérica (PCr), peso e sexo do paciente, conforme a equação abaixo 113. 

 
 

(140 – Idade (anos) x Peso (kg) 
 

CCre =  

72 x PCr (mg/dl)  

Obs.: para as mulheres, o valor obtido foi multiplicado por 0,85. 

 

A DRC foi dividida em cinco estágios, conforme a taxa de filtração 

glomerular, de acordo com a classificação da National Kidney Foundation 

(NKF/KDOQ) e da Sociedade.Brasileira de Nefrologia (SBN) 1,6 – Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estágios da doença renal crônica 

Estágios Descrição Taxa de Filtração 

Glomerular 

01 Lesão renal com TFG normal ou 

aumentada 

 = 90 ml/min/1,73m2 

02 Lesão renal com leve redução da TFG  60 – 89 ml/min/1,73m2 

03 Redução moderada da TFG 30 – 59 ml/min/1,73m2 

04 Redução grave da TFG 15 – 29 ml/min/1,73m2 

05 Insuficiência renal terminal < 15 ml/min/1,73m2 
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A progressão da perda da função renal foi definida pela variação do 

clearance de creatinina por ano (ml/min/ano), obtida pelo quociente da 

diferença entre o clearance de creatinina do paciente no início do 

acompanhamento ambulatorial (Tinicial ou T0) e o clearance de creatinina do 

mesmo paciente no final do acompanhamento ambulatorial, pelo tempo de 

acompanhamento em anos. 

A mediana da variação do clearance de creatinina por ano foi utilizada 

para estratificar os pacientes em dois grupos: “não-progressores” e 

“progressores”. 
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3.5. Análise estatística: 

 

Os dados para as variáveis contínuas estão apresentados como média 

± desvio-padrão. Variáveis categóricas são apresentadas como proporção. 

As características demográficas, clínicas e laboratoriais foram comparadas 

de acordo com a estratificação dos grupos em progressores lentos e 

progressores rápidos. As variáveis categóricas foram comparadas entre os 

grupos, usando-se o teste chi-quadrado (χ2) ou o teste exato de Fisher, 

quando indicados. Para comparação entre as médias das variáveis 

quantitativas com distribuição normal utilizamos o teste t de Student. 

Após as associações univariadas terem sido realizadas, a análise de 

regressão múltipla foi aplicada no modelo de probabilidade de significância 

do decaimento da taxa estimada do clearance de creatinina (uma vez mais 

estratificada em progressores e não-progressores) como uma função dos 

fatores de risco cardiovasculares e as variáveis definidas nas tabelas 2, 5 e 

7. Os dados foram computados em planilha Excel e as análises estatísticas 

foram realizadas com auxílio do programa Prisma (versão 3.0, GraphPad 

Software, Inc., San Diego, EUA) e MedCalc (MedCalc, Mariakerke, Bélgica). 

Uma diferença foi considerada estatisticamente significativa quando 

obtivemos um p <0,05.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESULTADOS 



 

 

58 

4 – RESULTADOS 

  

4.1. Caracterização da população estudada: 

 
4.1.1. Características gerais da população: 

 

Foram analisados 112 pacientes, sendo que 73 (65,2%) completaram 

36 meses de acompanhamento e 39 (34,8%) completaram menos de 36 

meses de acompanhamento, seja por óbito, início de terapia renal 

substitutiva (TRS), abandono ou término do estudo – Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes segundo o tempo de seguimento 
ambulatorial 

 
Tempo de seguimento N (%) 
Inferior a 12 meses: 
Início de TRS 

 
07 (6,25%) 

De 12 a 23 meses:  
Início de TRS 

 
06 (5,36%) 

De 24 a 35 meses: 
Óbito 
Início de TRS  
Término do estudo 
Abandono 

 
02 (1,76%) 
10 (8,93%) 
7 (6,25%) 
7 (6,25%) 

Igual a 36 meses:  
Término do estudo 

 
73 (65,2%) 

TOTAL 112 
 

Os pacientes apresentaram tempo médio de seguimento ambulatorial 

de 30,8 ± 8,4 meses, variando entre 5 a 36 meses de acompanhamento. 
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A maioria dos pacientes pertencia ao sexo masculino (58,0%) e a raça 

branca (73,2%), sendo que dos 30 (26,8%) pacientes não-brancos, 17 

(15,2%) eram pardos, 09 (8,04%) eram negros e 04 (3,57%) eram amarelos 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Características gerais da população estudada, no início do 
seguimento ambulatorial 

   
Características gerais  

Total de pacientes 112 
Sexo (M/F) 65 (58,0%) / 47 (42,0%) 
Raça: Branca 
           Não branca 

82 ( 73,2%) 
30 (26,8%) 

Idade (anos) 54,0 ± 15,8 
Peso (kg) 68,0 ± 12,7 
IMC  (kg/m2) 26,2 ± 4,43 
Índice cintura/quadril 
         Homens 
         Mulheres 

 
0,97 ± 0,06 
0,86 ± 0,08 

PAS (mmHg) 138,6 ± 23,2 
PAD  (mmHg) 77,9 ± 15,9 

 

A média da idade foi de 54,0 ± 15,8 anos, variando entre 16 - 81 anos 

de idade, havendo predomínio das faixas etárias de 36 – 55 anos no sexo 

feminino e de 56 – 75 anos no sexo masculino, como mostra Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição dos pacientes segundo sexo e faixa etária, no início 
do seguimento ambulatorial 

 
Idade (anos) Sexo Masculino 

N (%) 
Sexo Feminino 

N (%) 
TOTAL 
N (%) 

16 – 35 anos 06 (9,2%) 08 (17,0%) 14 (12,5%) 
36 – 55 anos 18 (27,7%) 25 (53,3%) 43 (38,4%) 
56 – 75 anos 36 (55,4%) 13 (27,7%) 49 (43,8%) 
76 – 95 anos 05 (7,7%) 01 (2,1%) 06 (5,3%) 

TOTAL 65 (58,0%) 47 (42,0%) 112 (100%) 
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O peso corporal médio foi de 68,0 ± 12,7 kg, variando de 42,4 a 112,5 

kg. O índice de massa corpórea (IMC) médio foi de 26,2 ± 4,43 kg/m2 , 

havendo predomínio de pacientes em sobrepeso (47,3%). A média do índice 

cintura – quadril (ICQ) foi de 0,97 ± 0,06 no sexo masculino e 0,86 ± 0,08  no 

sexo feminino – Tabela 6. 

 

Tabela 6.  Distribuição dos pacientes segundo índice de massa corpórea, no 
início do seguimento ambulatorial 

 

Índice de massa corpórea N (%) 

< 18,5 kg/m2 02 (1,80%) 

18,5 – 24,9 kg/m2 42 (37,5%) 

25,0 – 29,9 kg/m2 53 (47,3%) 

= 30 kg/m2 14 (13,4%) 

 

 

A média da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica 

(PAD) foi de 138,6 ± 23,2 mmHg e 77,9 ± 15,9 mmHg, respectivamente. 

Entre os pacientes estudados, 40 (35,7%) eram portadores de diabetes 

mellitus e 99 (88,4%) eram portadores de hipertensão arterial sistêmica, 

sendo 39 (34,8%) hipertensos e diabéticos, 60 (53,6%) hipertensos e não-

diabéticos, 12 (10,7%) não-diabéticos e não-hipertensos e apenas 01 

(0,90%) diabético não-hipertenso – Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distribuição da hipertensão arterial e diabetes mellitus na 
população estudada, no início do seguimento ambulatorial 

 

A nefropatia de base mais comum foi a nefroesclerose hipertensiva 

(40,2%), seguida pela nefropatia diabética (21,4%), nefrite intersticial crônica 

(17,9%), glomerulonefrite crônica (11,6%), doença renal policística do adulto 

(5,36%) e outras – Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Distribuição da doença renal de base na população estudada, no 

início do seguimento ambulatorial 
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4.1.2. Características laboratoriais: 

 

A tabela 7 apresenta um resumo das médias e desvio padrão das 

variáveis laboratoriais estudadas. 

 

Tabela 7. Características laboratoriais da população estudada, no início do 
seguimento ambulatorial.  

 
Variáveis laboratoriais  Média ± DP 

Clearance de creatinina (ml/min) 40,3 ± 20,1 
Creatinina (mg/dL) 2,26 ± 1,06 
Uréia (mg/dL) 71,3 ± 31,7 
Glicemia (mg/dL) 118,1 ± 57,4 
Hemoglobina A1 glicosilada (%) 7,42 ± 2,65 
Colesterol total (mg/dL) 204,2 ± 61,8 
HDL-colesterol (mg/dL) 44,3 ± 13,1 
LDL-colesterol (mg/dL) 126,9 ± 50,7 
Triglicérides (mg/dL) 168,1 ± 139,0 
Ácido úrico (mg/dL) 7,25 ± 2,10 
Fibrinogênio (mg/dL) 377,0 ± 102,9 
Proteína C reativa (mg/L) 5,12 ± 6,60 
a1 - glicoproteína ácida (mg/dL) 113,4 ± 38,1 
Leucócitos  (leucócitos/mm3) 7318 ± 2332 
Hemoglobina (g/dL) 12,8 ± 1,97 
Hematócrito (%) 38,3 ± 5,93 
Cálcio (mg/dL) 9,67 ± 0,74 
Fósforo (mg/dL) 3,72 ± 0,67 
Produto cálcio vs fósforo (mg2/dL2) 36,1 ± 6,98 
Paratormônio (pg/mL) 138,8 ± 121,3 
Albumina (g/dL) 4,00 ± 0,60 
Proteinúria (g/24hs) 1,55 ± 2,15 
Ingestão de sal (g/24hs) 10,3 ± 3,52 
Ingestão protéica (g/kg/24hs) 0,91 ± 0,25 

 

A média da creatinina plasmática inicial foi 2,26 ± 1,06 mg/dl e do 

clearance de creatinina foi de 40,3 ± 20,1 ml/min, variando de 89,7 a 16,6  

ml/min. A média da uréia foi de 71,3 ± 31,7 mg/dL, variando de 184 a 21 

mg/dL.  
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Ao estratificar os pacientes de acordo com a classificação da função 

renal da NKF/KDOQI e SBN, observamos predomínio dos estágios 3 e 4 da 

DRC, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8. Distribuição dos pacientes segundo o estágio da doença renal 
crônica, no início do seguimento ambulatorial 

 

Estágio da doença renal crônica N (%) 
Estágio 2  (60 - 89 ml/min) 25 (22,3%) 
Estágio 3  (30 - 59 ml/min ) 41 (36,6%) 
Estágio 4  (15 - 29 ml/min ) 46 (41,1%) 

 

A média da glicemia de jejum foi de 118,1 ± 57,4 g/dL, apresentando 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) média de 7,42 ± 2,65 %.  

O colesterol total médio foi de 204,2 ± 61,8 mg/dL e a média das 

frações HDL-colesterol e LDL-colesterol e triglicérides foram iguais a 44,3 ± 

13,1 mg/dL; 126,9 ± 50,7 mg/dL e 168,1 ± 139,0 mg/dL, respectivamente. 

Quanto aos mediadores inflamatórios estudados, obtivemos as médias 

da proteína C reativa (PCR) de 5,12 ± 6,60 mg/L e da a1 - glicoproteína 

ácida de 113,4 ± 38,1 mg/dL . A média do fibrinogênio foi de 377,0 ± 102,9 

mg/dL e do ácido úrico foi de 7,25 ± 2,10 mg/dL. 

A média da hemoglobina e do hematócrito foi de 12,8 ± 1,97 g/dL e 

38,3 ± 5,93 %.  

A média do cálcio total e fósforo séricos foi de 9,67 ± 0,74mg/dL e 3,72 

± 0,67 mg/dL, apresentando produto cálcio e fósforo médio igual a 36,1 ± 

6,98 mg2/dL2. O nível de paratormônio intacto (PTHi) médio foi de 138,8 ± 

121,3 pg/mL, variando de 18 a 653 pg/mL. 
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A média da albumina sérica foi de 4,00 ± 0,60 g/dL e da ingestão 

protéica e de sal foi de 0,91 ± 0,25 g/kg/dia e 10,3 ± 3,52 g/dia, 

respectivamente. 

 A dosagem de proteinúria de 24 horas variou de 0,03 a 11,9 g/24hs, 

apresentando média de 1,55 ± 2,15 g/24hs na população estudada. 

Quanto ao uso de estatina e inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina (IECA), 16 (14,2%) e 51 (45,5%) pacientes, respectivamente, já 

tomavam no início do acompanhamento, sendo que 08 (7,14%) destes 

faziam uso de ambos os medicamentos. 

 

 

4.1.3. Fatores de risco cardiovascular: 

 

Na Tabela 9 são relacionadas as freqüências dos fatores de risco para 

doença cardiovascular nos 112 pacientes estudados, identificados no início 

do acompanhamento ambulatorial. 

A maioria dos pacientes era sedentária (65,2%), portadores de 

hipertensão arterial (88,4%) e apresentavam LDL colesterol elevado (67,0%) 

e obesidade centrípeta (75,0%), com índice cintura – quadril elevado em 

89,2% dos homens e 55,3% das mulheres.  

Quanto a hábito de fumar, 18 (16,1%) eram tabagistas e 31 (27,7%) 

ex-tabagistas. O antecedente de doença cardiovascular e a história familiar 

precoce estiveram presentes em 42 (37,5%) e 38 (33,9%) pacientes, 

respectivamente. 
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Tabela 9. Freqüência dos fatores de risco cardiovascular na população 
estudada, no início do seguimento ambulatorial 

 
Fatores de Risco Cardiovascular N (%) 

Tradicionais  
Sexo masculino 24 (21,4%) 
Idade avançada 50 (44,6%) 
Sedentarismo 73 (65,2%) 
Tabagismo: Atual 
                    Ex-tabagista 

18 (16,1%) 
31 (27,7%) 

Hipertensão arterial 99 (88,4%) 
Obesidade: IMC  
                    ICQ 

14 (12,5%) 
84 (75,0%) 

Diabetes mellitus 40 (35,7%) 
Dislipidemia: HDL-colesterol baixo 
                      LDL-colesterol alto   

53 (47,3%) 
75 (67,0%) 

História familiar precoce de DCV 38 (33,9%) 
História prévia de DCV 42 (37,5%) 

Não-tradicionais  
Hiperuricemia 45 (40,2%) 
Inflamação: Proteína C reativa elevada 34 (30,4%) 
                    a 1 -  glicoproteína elevada    18 (16,1%) 
Hiperfibrinogenemia 29 (25,9%) 

Relacionados à DRC  
Anemia: Hematócrito baixo 
               Hemoglobina baixa 

40 (35,7%) 
36 (32,1%) 

Proteinúria > 1g/24hs 50 (44,6%) 
Hiperfosforemia  10 (8,93%) 
Hipercalcemia 38 (33,9%) 
Hiperparatireodismo: PTH 60 – 180 pg/mL 
                                   PTHi > 180 pg/mL 

48 (42,9%) 
23 (20,5%) 

Hipoalbuminemia           18 (16,1%) 
 

Quanto aos fatores de risco não-tradicionais, 45 (40,2%) e 34 (30,4%) 

apresentavam hiperuricemia e PCR elevado, respectivamente, A 

hiperfibrinogenemia estava presente em 29 (25,9%) pacientes, no início do 

seguimento. 

No que se refere aos fatores de risco relacionados a DRC, 40 (35,7%) 

pacientes apresentavam hematócrito baixo, 50 (44,6%) apresentavam 

proteinúria elevada e 48 (42,9%) apresentavam PTHi entre 60 – 180 pg/mL. 
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A síndrome metabólica (SM) foi diagnosticada em 59 (52,7%) 

pacientes, como mostra a tabela abaixo (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Distribuição dos pacientes portadores de síndrome metabólica, 
segundo número de critérios diagnósticos, no início do 
seguimento ambulatorial. 

 
Número de critérios diagnósticos N (%) 

3 
4 
5 

35 (59,3%) 
17 (28,8%) 
7 (11,9%) 

TOTAL 59 (52,7%) 

 

Ao analisar a prevalência dos 21 fatores de risco para doença 

cardiovascular estudados, apenas 01 paciente não apresentou nenhum fator 

de risco e 81 (72,5%) pacientes apresentaram mais de 7 fatores de risco 

cardiovascular (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Distribuição dos pacientes segundo o número de fatores de risco 
cardiovascular presentes, no início do seguimento ambulatorial 

 
Número de fatores de risco N (%) 

0 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 

1 (0,86%) 
5 (4,46%) 
25 (22,3%) 
39 (34,8%) 

10 - 12 40 (35,7%) 
+ de 12   2 (1,88%) 
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4.2. Estratificação dos pacientes quanto à progressão da 

doença renal crônica: 

 

Como previsto em nossa hipótese inicial, pudemos estratificar os 

pacientes de acordo com a evolução da função renal, segundo a variação do 

clearance de creatinina por ano. Desta forma, através da mediana da 

variação do clearance de creatinina por ano (mediana de 2,438 ml/min/ano), 

os pacientes foram divididos em dois grupos: “não-progressores” e 

“progressores”.  

O grupo “não-progressores” apresentou um decaimento do clearance 

de creatinina de – 7,23 %, tendo a média do mesmo ido de 39,1 ± 19,5 

ml/min para 41,9 ± 23,7 ml/min, enquanto no grupo “progressores” este 

decaimento do clearance de creatinina foi de 40,3%, com a média variando 

de 41,5 ± 20,8 ml/min  para  24,8 ± 18,4 ml/min  durante o acompanhamento 

ambulatorial – Gráfico 3.. 

 
Gráfico 3. Evolução da média do clearance de creatinina nos grupos não-

progressores e progressores 
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Desta forma, obtivemos uma média de decaimento do clearance de 

creatinina por ano foi de – 1,139 ml/min/ano no grupo “não-progressores”, 

variando de -13,053 a 2,430 ml/min/ano e de 8,385 ml/min/ano no grupo 

“progressores”, variando de 2,446 a 38,40 ml/min/ano, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p< 0,0001) – Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Distribuição do decaimento do clearance de creatinina por ano, 
segundo os dois grupos estudados 
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4.3. Comparação inicial dos dois grupos: 

 

4.3.1. Característica gerais iniciais: 

 

A Tabela 12 apresenta as características demográficas, 

antropométricas e clínicas, comparativamente entre os grupos estudados.  

 

Tabela 12. Características gerais dos dois grupos estudados, no início do 
seguimento ambulatorial 

 
Características Não-progressores Progressores P 

Total de pacientes 56 56 ----- 
Sexo: Masculino 
           Feminino 

32 (57,1%)  
24 (42,9%) 

33 (58,9%) 
23 (41,1%) 

0,8482 

Raça: Branca 
           Não branca 

43 (76,8%) 
13 (23,2%) 

39 (69,6%) 
17 (30,4%) 

0,3934 

Idade (anos) 57,0 ± 15,9 51,0 ± 15,2 0,0360 
Peso (kg) 65,6 ± 10,8 70,4 ± 13,9 0,0456 
IMC  (kg/m2) 25,7 ± 3,9 26,7 ± 4,9 0,2408 
Índice cintura/quadril 
         Homens 
         Mulheres 

 
0,97 ± 0,05 
0,84 ± 0,09 

 
0,97 ± 0,07 
0,88 ± 0,06 

 
0,8581 
0,0669 

PAS (mmHg) 135,0 ± 22,4 142,2 ± 23,6 0,0981 
PAD  (mmHg) 75,7 ± 16,4 80,0 ± 15,1 0,1518 

 

Os grupos “não-progressores” e “progressores” eram compostos por 56 

pacientes, apresentando distribuição semelhantes quanto ao sexo (p = 

0,8482).  

A média da idade no grupo “não-progressores” foi de 57,0 ± 15,9 anos, 

variando de 18 a 80 anos e no grupo “progressores” foi de 51,0 ± 15,2 anos, 

variando de 16 a 81 anos, sendo esta diferença estatisticamente significante 

(p=0,0360) – Gráfico 5.  
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Gráfico 5. Distribuição da idade segundo os dois grupos estudados, no 
início do seguimento ambulatorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Houve predomínio de pacientes nas faixas etárias de 56 - 95 anos 

(60,7%) no grupo “não-progressores” e de 36 - 55 anos (62,5%) no grupo 

“progressores”  - Tabela 13 e 14. 

 
Tabela 13. Distribuição do sexo feminino segundo faixa etária nos dois 

grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 
 

Idade (anos) Não-progressores  
 N (%) 

Progressores  
 N (%) 

16 – 35 anos 02 (8,3%) 06 (26,1%) 
36 – 55 anos 12 (50,0%) 13 (56,5%) 
56 – 75 anos 09 (37,5%) 04 (17,4%) 
76 – 95 anos 01 (4,2%) ------- 

TOTAL 24 23 
 

Tabela 14. Distribuição do sexo masculino segundo faixa etária nos dois 
grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 
Idade (anos) Não-progressores  

 N (%) 
Progressores 

 N (%) 
16 – 35 anos 03 (9,4%) 03 (9,1%) 
36 – 55 anos 05 (15,6%) 13 (39,4%) 
56 – 75 anos 22 (68,8%) 14 (42,4%) 
76 – 95 anos 02 (6,2%) 03 (9,1%) 

TOTAL 32 33 
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No grupo “não-progressores”, 43 pacientes (76,8%) eram brancos, 07 

(12,5%) eram pardos, 02 (3,56%) eram amarelos e 04 (7,14%) eram negros. 

No grupo “progressores”, 39 pacientes (69,6%) eram brancos, 10 (17,9%) 

eram pardos, 02 (3,56%) eram amarelos e 05 (8,94%) eram negros. Não 

havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,8409) 

– Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Distribuição da raça segundo os dois grupos estudados, no início 
do seguimento ambulatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média do peso corporal foi de 65,6 ± 10,8 kg e 70,4 ± 13,9 kg e do 

índice de massa corpórea foi de 25,7 ± 3,91 kg/m2 e 26,7 ± 4,88 kg/m2, nos 

grupos “não-progressores” e “progressores”, respectivamente, sendo a 

diferença das médias do peso corporal inicial estatisticamente significante 

entre os grupos (p=0,0456) – Tabela 15. 
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Tabela 15. Distribuição dos pacientes segundo índice de massa corpórea 

segundo os dois grupos estudados, no início do seguimento 
ambulatorial 

 
Índice de massa 

corpórea 
Não-progressores  

N (%) 
Progressores 

N (%) 
< 18,5 kg/m2 01 (1,80%) 01 (1,80%) 
18,5 – 24,9 kg/m2 21 (37,5%) 21 (37,5%) 
25 – 29,9 kg/m2 29 (51,8%) 24 (42,9%) 
= 30 kg/m2 05 (8,90%) 09 (17,8%) 

 

 

A média da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica 

(PAD) foi de 135,0 ± 22,4 mmHg e de 75,7 ± 16,4 mmHg, respectivamente, 

no grupo “não-progressores”. No grupo “progressores” a média da pressão 

arterial sistólica foi de 142,2 ± 23,6 mmHg e da pressão arterial diastólica foi 

de 80,0 ± 15,1 mmHg. Não havendo diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (p>0,05}. 

No grupo “não-progressores”, 50 (89,3%) eram portadores de 

hipertensão arterial e 16 (28,6%) eram portadores de diabetes mellitus, 

sendo que todos os diabéticos eram também hipertensos, enquanto que no 

grupo “progressores”, 49 (87,5%) eram portadores de hipertensão arterial e 

24 (42,9%) eram portadores de diabetes mellitus, sendo apenas 01(1,79%) 

diabético não portador de hipertensão arterial. Não encontramos diferença 

estatisticamente significativa na freqüência de diabéticos e hipertensos entre 

os grupos (p>0,05) – Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Distribuição da hipertensão arterial e diabetes mellitus segundo 
os dois grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

As causas da doença renal crônica mais comuns foram a 

nefroesclerose hipertensiva (57,0%) e a nefrite intersticial crônica (21,4%) no 

grupo “não-progressores”; no grupo “progressores”, foram a nefropatia 

diabética (35,7%), seguida pela nefroesclerose hipertensiva (23,2%) e 

glomerulonefrite crônica (19,5%). Houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos no que se refere à nefroesclerose hipertensiva 

(p=0,0003), nefropatia diabética (p=0,0004) e glomerulonefrite crônica 

(p=0,0155) – Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Distribuição da doença renal de base segundo os dois grupos 
estudados, no início do seguimento ambulatorial 
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.2. Características laboratoriais iniciais: 

 

A Tabela 16 apresenta um resumo comparando as médias e desvio-

padrão das variáveis laboratoriais estudadas nos dois grupos, no início do 

acompanhamento ambulatorial. 

 
Tabela 16. Características laboratoriais dos dois grupos estudados, no início 

do seguimento ambulatorial.  
 

Variáveis laboratoriais Não-progressores Progressores  P 
Cl. creatinina (ml/min) 39,1 ± 19,5 41,5 ± 20,8 0,5170 
Creatinina (mg/dL) 2,12 ± 0,89 2,41 ± 1,20 0,1512 
Uréia (mg/dL) 67,1 ± 30,2 75,5 ± 32,8 0,1616 
Glicemia (mg/dL) 109,8 ± 39,8 126,4 ± 70,1 0,1264 
HbA1c (%) 7,02 ± 2,33 7,78 ± 2,89 0,1673 
Colesterol total (mg/dL) 196,7 ± 59,1 211,7 ± 64,0 0,2041 
HDL-colesterol (mg/dL) 44,3 ± 13,8 44,3 ± 12,4 0,9942 
LDL-colesterol (mg/dL) 114,6 ± 42,0 138,7 ± 55,6 0,0126 
Triglicérides (mg/dL) 191,8 ± 182,6 144,5 ± 67,4 0,0745 
Ácido úrico (mg/dL) 7,43 ± 2,23 7,06 ± 1,96 0,3544 
Fibrinogênio (mg/dL) 344,5 ± 91,5 408,0 ± 104,7 0,0037 
Proteína C reativa (mg/L) 5,16 ± 5,99 5,07 ± 7,24 0,9473 
a 1 -  glicoproteína (mg/dL) 104,6 ± 31,4 121,8 ± 42,4 0,0817 
Leucócitos (leucócitos/mm3) 7265 ± 2394 7369 ± 2288 0,8142 
Hemoglobina (g/dL) 13,2 ± 1,94 12,5 ± 1,99 0,0758 
Hematócrito (%) 39,2 ± 5,81 37,4 ± 5,95 0,1003 
Cálcio (mg/dL) 9,78 ± 0,68 9,61 ± 0,79 0,2353 
Fósforo (mg/dL) 3,57 ± 0,62 3,88 ± 0,68 0,0181 
Paratormônio (pg/mL) 124,1 ± 102,8 154,2 ± 137,4 0,2223 
Albumina (g/dL) 4,15 ± 0,43 3,85 ± 0,70 0,0088 
Proteinúria de 24 hs (g/24hs) 0,72 ± 0,86 2,35 ± 2,66 < 0,0001 
Ingestão de sal (g/dia) 9,50 ± 3,45 11,0 ± 3,46 0,0251 
Ingestão protéica (g/kg/dia) 0,91 ± 0,21 0,91 ± 0,29 0,9481 

 

No grupo “não-progressores”, a média da creatinina plasmática inicial 

foi 2,12 ± 0,89 mg/dl  e do clearance de creatinina foi de 39,1 ±  19,5 ml/min , 

variando de 89,4 ml/min para 16,6 ml/min. No grupo “progressores”, a média 

da creatinina plasmática inicial foi 2,41± 1,20 mg/dl e do clearance de 



 

 

75 

creatinina foi de 41,5 ± 20,8 ml/min, variando de 89,7 ml/min para 16,9 

ml/min. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o clearance 

de creatinina inicial ou creatinina inicial nos grupos (p> 0,05), havendo 

distribuição equilibrada dos estágios da DRC entre os grupos.  

A Tabela 17 apresenta a estratificação dos pacientes nos dois grupos, 

segundo estágio da doença renal crônica (NKF/KDOQI), não havendo 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,7381). 

 

Tabela 17. Distribuição dos pacientes segundo o estágio da doença renal 
crônica nos dois grupos estudados, no início do seguimento 
ambulatorial 

 
Estágio da doença renal 

crônica 
Não-progressores 

N (%) 
Progressores 

N (%) 

Estágio 2 (60 - 89 ml/min) 12 (21,4%) 13 (23,2%) 
Estágio 3 (30 - 59 ml/min) 19 (33,9%) 22 (39,3%) 
Estágio 4 (15 - 29 ml/min) 25 (44,7%) 21 (37,5%) 

 

A média da glicemia de jejum foi de 109,8 ± 39,8 g/dL e da 

hemoglobina glicada (HbA1c) foi de 7,02 ± 2,33 %, no grupo “não-

progressores”, enquanto que no grupo “progressores” foi de 126,4 ± 70,1 

g/dL e 7,78 ± 2,89 %, respectivamente – não sendo esta diferença 

estatisticamente significante (p>0,05). 

O perfil lipídico no grupo “não-progressores” caracterizou-se por 

colesterol total de 196,7 ± 59,1 mg/dL e as frações de colesterol, HDL-

colesterol e LDL-colesterol  de 44,3 ± 13,8 mg/dL e 114,6 ± 42,0 mg/dL, 

respectivamente e triglicérides igual a 191,8 ± 182,6 mg/dL. Já, no grupo 

“progressores”, a média do colesterol total foi de 211,7 ± 64,0 mg/dl, com as 
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frações HDL -olesterol de 44,3 ± 12,4 mg/dL e LDL-colesterol de 138,7 ± 

55,6 mg/dl, apresentando triglicérides de 144,5 ± 67,4 mg/dl. Houve 

diferença estatisticamente significativa da fração LDL-colesterol entre os 

grupos (p = 0,0126) – Gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Distribuição do nível sérico de LDL-colesterol segundo os dois 
grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 

Quanto aos mediadores inflamatórios estudados, obtivemos a média 

inicial da proteína C reativa e da a1 - glicoproteína ácida, de 5,16 ± 5,99 

mg/L e 104,6 ± 31,4 mg/dL, respectivamente, no grupo “não-progressores”.  

No grupo “progressores”, a média da proteína C reativa e a a1 - 

glicoproteína ácida iniciais foram de 5,07 ± 7,24 mg/L e 121,8 ± 42,4 mg/dL, 

respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significante dos 

marcadores inflamatórios estudados entre os grupos, inicialmente (p>0,05). 

O nível de fibrinogênio variou de 150 a 594 mg/dL e de 172 a 649 

mg/dL nos grupos “não-progressores” e “progressores”, apresentando média 
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de 344,5 ± 91,5 mg/dL e 408,0 ± 104,7 mg/dL, respectivamente - sendo esta 

diferença estatisticamente significante (p = 0,0037) – Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Distribuição do nível de fibrinigênio segundo os dois grupos 
estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 

 

O ácido úrico era de 7,43 ± 2,23 mg/dL no grupo “não-progressores” e 

de 7,06 ± 1,96  mg/dL no grupo “progressores”, não havendo diferença 

estatisticamente significante entre elas (p= 0,3544). 

A média da hemoglobina e hematócrito foi de 13,2 ± 1,94 g/dL e 39,2 ± 

5,81 % no grupo “não-progressores” e de 12,5 ± 1,99 g/dL e 37,4 ± 5,95 % 

no grupo “progressores”, não havendo diferença estatisticamente 

significante entre as mesmas. 

No grupo “não-progressores”, a média do cálcio total corrigido e fósforo 

séricos foi de 9,78 ± 0,68 mg/dL e 3,57 ± 0,62 mg/dL, apresentando produto 

cálcio e fósforo igual a 34,9 ± 6,11 mg2/dL2. No grupo “progressores”, a 

média do cálcio total e fósforo séricos foi  de 9,61 ± 0,79 mg/dL e 3,88 ± 0,68 

mg/dL, com produto cálcio e fósforo igual a 37,3 ± 7,63 mg2/dL2. Houve  
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diferença estatisticamente significante no fósforo sérico entre os grupos, 

apresentando p igual a 0,0181 – Gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Distribuição do nível sérico de fósforo segundo os dois grupos 
estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 

O nível de paratormônio intacto foi de 124,1 ± 102,8 pg/mL, variando 

de 20 a 571 pg/mL, no grupo “não-progressores” e de 154,2 ± 137,4 pg/mL, 

variando de 18 a 653 pg/mL, no grupo “progressores”, não sendo esta 

diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

A média da albumina sérica e ingestão protéica foi de 4,15 ± 0,43 g/dL 

e 0,91 ± 0,21 g/kg/dia no grupo “não-progressores” e de 3,85 ± 0,70 g/dL e 

0,91 ± 0,29 g/kg/dia no grupo “progressores”, respectivamente, havendo 

diferença estatisticamente significante na albumina sérica entre os grupos (p 

= 0,0088) – Gráfico 12. 
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Gráfico 12. Distribuição do nível sérico de albumina segundo os dois grupos 
estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No grupo “não-progressores”, a dosagem da proteinúria de 24 horas 

variou de 0,03 a 4,59 g/24hs, com média de 0,72 ± 0,86 g/24hs, e no grupo 

“progressores” variou de 0,08 a 11,9 g/24hs, com média de 2,35 ± 2,66 

g/24hs, apresentando diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p < 0,0001) – Gráfico 13. 

 
Gráfico 13. Distribuição do nível de proteinúria de 24 horas segundo os dois 

grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial. 
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A média da ingestão de sal foi de 9,50 ± 3,45 g/dia e de 11,0 ± 3,46 

g/dia nos grupos “não-progressores” e “progressores”, respectivamente, 

sendo esta diferença estatisticamente significante (p=0,0251) - Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Distribuição da quantidade de sal ingerida segundo os dois 
grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 

 

Quanto ao uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina, 22 

(39,3%) e 29 (51,8%) pacientes dos grupos “não-progressores” e 

“progressores” já tomavam no início do acompanhamento, sendo que 03 

(5,36%) e 05 (8,93%) destes pacientes faziam uso de ambos os 

medicamentos, respectivamente. 

Quanto ao uso de estatina, 09 (16,1%) e 07 (12,5%) pacientes dos 

grupos “não-progressores” e “progressores” faziam uso ao início do 

seguimento ambulatorial. Não encontramos diferença entre os grupos, no 

que se refere ao uso de IECA (p = 0,1841) e estatina (p = 0,5892) no 

inicialmente. 
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4.3.3. Fatores de risco cardiovascular iniciais: 

 

Na Tabela 18 estão relacionadas comparativamente as freqüências de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares nos dois grupos de 

pacientes estudados, identificados no início do acompanhamento 

ambulatorial. 

 
Tabela 18. Freqüência dos fatores de risco para doença cardiovascular nos 

dois grupos estudados, no início do seguimento ambulatorial 
 

Fatores de Risco Cardiovascular Não 
progressores  

Progressores  p 

Tradicionais    
Sexo masculino 08 (14,3%) 16 (28,6%) 0,1058 
Idade avançada 31 (55,4%) 19 (33,9%) 0,0226 
Sedentarismo  37 (66,1%) 36 (64,3%) 0,8428 
Tabagismo: Atual 
                    Ex-tabagista 

08 (14,3%) 
18 (32,1%) 

10 (17,9%) 
13 (23,2%) 

0,6069 
0,2910 

Hipertensão arterial 50 (89,3%) 49 (87,5%) 0,7680 
Obesidade: IMC 
                    ICQ 

05 (8,93%) 
41 (73,2%) 

09 (16,1%) 
43 (76,8%) 

0,2381 
0,6625 

Diabetes mellitus 16 (28,6%) 24 (42,9%) 0,0943 
Dislipidemia: HDL-colesterol baixo 
                      LDL-colesterol alto 

27 (48,2%) 
33 (58,9%) 

26 (46,4%) 
42 (75,0%) 

0,8499 
0,0706 

História familiar precoce de DCV 22 (39,3%) 16 (28,6%) 0,2311 
História prévia de DCV 28 (50,0%) 14 (25,0%) 0,0063 

Não-tradicionais    
Hiperuricemia 33 (58,9%) 27 (48,2%) 0,2556 
Inflamação: Proteína C reativa elevada 18 (32,1%) 16 (28,6%) 0,6811 
                    a 1- glicoproteína elevada 06 (10,7%) 12 (21,4%) 0,1227 
Hiperfibrinogenemia 09 (16,1%) 20 (35,7%) 0,0177 
Relacionados à doença renal crônica    
Anemia: Hematócrito baixo 
               Hemoglobina baixa  

14 (25,0%) 
12 (21,4%) 

26 (46,4%) 
24 (42,9%) 

0,0180 
0,0152 

Proteinúria  > 1,0g/24hs 14 (25,0%) 36 (64,3%) < 0,0001 
Hipoalbuminemia 05 (8,93%) 13 (23,2%) 0,0396 
Hiperfosforemia 02 (3,57%) 08 (14,3%) 0,0936 
Hipercalcemia 33 (58,9%) 28 (50,0%) 0,3428 
Hiperparatireodismo:  
            PTHi 60 – 180 pg/mL        
            PTHi > 180 pg/mL 

 
25 (44,6%) 
11 (19,6%) 

 
23 (41,1%) 
12 (21,4%) 

 
0,7025 
0,8151 
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Quanto aos fatores de risco tradicionais, observamos predomínio de 

pacientes com idade avançada (55,4%) e com história prévia de DCV 

(50,0%) no grupo “não-progressores”, sendo esta diferença entre os grupos 

estatisticamente significante com p igual a 0,0226 e 0,0063, 

respectivamente. O grupo “progressores” apesar de apresentar maior 

freqüência de pacientes diabéticos (42,9%) e com LDL-colesterol alto 

(75,0%) em relação ao grupo “não-progressores”, não houve diferença 

significante entre os grupos (p > 0,05). 

Em relação aos fatores de risco não tradicionais, a hiperfibrinogenemia 

foi encontrada em 16,1% dos pacientes no grupo “não-progressores” e em 

35,7% no grupo “progressores, havendo diferença estisticamente 

significante entre as freqüências nos dois grupos ( p = 0,0177). 

No que se refere aos fatores de risco relacionados à DRC, os 

pacientes do grupo “progressores” apresentaram maior prevalência de 

níveis baixos de hematócrito (46,4%), hemoglobina (42,9%) e albumina 

sérica (23,2%), havendo diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, com p igual a 0,0180 , 0,0152 e 0,0396, respectivamente.  

O grupo “não-progressores” apresentou proteinúria maior que 1g/24hs 

em 25,0% dos pacientes e o grupo “progressores” em 64,3%, apresentando 

diferença estatisticamente significativa (p< 0,0001). 

Na tentativa de analisar a associação entre hipoalbuminemia e 

proteinúria, observamos que 11 dos 13 (23,2%) pacientes que 

apresentavam hipoalbuminemia no grupo “progressores” tinham proteinúria 

maior que 1g/24hs. 
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A síndrome metabólica foi diagnosticada em 27 (48,2%) e 32 (57,1%) 

dos pacientes nos grupos “não-progressores” e “progressores”, 

respectivamente (Tabela 19), não havendo diferença estatisticamente 

significante entre estas freqüências (p = 0,3440).  

 

Tabela 19. Distribuição dos pacientes portadores de síndrome metabólica 
nos dois grupos estudados, segundo o número de critérios 
diagnósticos, no início do seguimento ambulatorial 

 
Número de critérios 

diagnósticos 
Não-progressores 

N (%) 
Progressores 

N (%) 
3 
4 
5 

15 (26,7%) 
08 (14,2%) 
04 (7,30%) 

20 (35,7%) 
09 (16,1%) 
03 (5,30%) 

TOTAL 27 (48,2%) 32 (57,1%) 
 

Ao analisar a prevalência dos 21 fatores de risco cardiovascular 

estudados, 38 (67,9%) e 43 (76,8%) pacientes apresentavam 7 ou mais 

fatores de risco cardiovascular no grupo “não-progressores” e 

“progressores”, respectivamente, não sendo esta diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p = 0,7787) - Tabela 20. 

 

Tabela 20. Distribuição dos pacientes segundo o número de fatores de risco 
cardiovascular presentes nos dois grupos estudados, no início 
do seguimento ambulatorial 

 
Número de fatores 

de risco 
Não-progressores 

N (%) 
Progressores 

N (%) 
0 

1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 

01 (1,77%) 
03 (5,36%) 
14 (25,0%) 
20 (35,7%) 

00 
02 (3,63%) 
11 (19,6%) 
19 (33,9%) 

10 - 12 17 (30,4%) 23 (41,1%) 
+ de 12   01 (1,77%) 01 (1,77%) 
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4.4. Comparação no seguimento dos dois grupos 

 

4.4.1. Características gerais no seguimento:  

 

 Como relatado no Capítulo 4.3, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos estudados no que se refere ao sexo (p= 

0,8482) e raça (p = 0,3934), havendo diferença estatisticamente significante 

entre os dois grupos estudados no que se refere à idade ( p=0,0275) – 

Tabela 21. 

 

Tabela 21. Características gerais nos dois grupos estudados, durante o 
seguimento ambulatorial 

 
Características Não-progressores  Progressores P 

Total de pacientes 56 56 ----- 
Sexo: Masculino 
           Feminino 

32 (57,1%)  
24 (42,9%) 

33 (58,9%) 
23 (41,1%) 

0,8482 

Raça: Branca 
           Não branca 

43 (76,8%) 
13 (23,2%) 

39 (69,6%) 
17 (30,4%) 

0,3934 

Idade (anos) 59,9± 15,8 53,4 ± 15,2 0,0275 
Peso (kg) 67,4 ± 10,7 69,9 ± 13,0 0,2700 
IMC  (kg/m2) 26,4 ± 3,81 26,6 ± 4,40 0,8438 
Índice cintura/quadril 
         Homens 
         Mulheres 

 
0,97 ± 0,05 
0,84 ± 0,09 

 
0,97 ± 0,07 
0,88 ± 0,06 

 
0,8581 
0,0669 

PAS (mmHg) 131,0 ± 16,7 139,2 ± 21,9 0,0293 
PAD  (mmHg) 70,9 ± 10,7 76,9 ± 13,4 0,0102 

 

Durante o seguimento, a média do peso corporal foi de 67,4 ± 10,7 kg 

e 69,9 ± 13,0 kg e do índice de massa corpórea foi de 26,4 ± 3,81 kg/m2 e 

26,6 ± 4,40 kg/m2 , nos grupos “não-progressores” e “progressores”, 

respectivamente. Não se observou diferença estatisticamente significante 

entre elas. A Tabela 22 apresenta a distribuição do índice de massa 

corpórea dos pacientes estudados. 
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Tabela 22. Distribuição dos pacientes segundo índice de massa corpórea 
nos dois grupos estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 
Índice de massa 

corpórea 
Não-progressores 

N (%) 
Progressores 

N (%) 
< 18,5 kg/m2 02 (3,60%) 01 (1,80%) 
18,5 – 24,9 kg/m2 17 (30,4%) 19 (33,9%) 
25,0 – 29,9 kg/m2 26 (46,4%) 27 (48,2%) 
= 30 kg/m2 11 (19,6%) 08 (16,1%) 

 

A média da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial 

diastólica (PAD) foi de 131,0 ± 16,7 mmHg e 70,9 ± 10,7 mmHg, 

respectivamente, no grupo “não-progressores”. No grupo “progressores”, a 

média da pressão arterial sistólica foi de 139,2 ± 21,9 mmHg e da pressão 

arterial diastólica foi de 76,9 ± 13,4 mmHg. Houve diferença estatisticamente 

significante na pressão arterial sistólica e diastólica entre os grupos, 

apresentando p igual a 0,0293 e 0,0102, respectivamente.  

 
 

Gráfico 15. Distribuição da pressão arterial sistólica e diastólica segundo os 
dois grupos estudados, durante o seguimento ambulatorial 
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4.4.2. Características laboratoriais no seguimento: 

 
A Tabela 23 apresenta um resumo comparando as médias e desvio 

padrão, das variáveis laboratoriais estudadas nos dois grupos, durante o 

acompanhamento ambulatorial. 

 
Tabela 23. Características laboratoriais nos dois grupos estudados, durante 
o seguimento ambulatorial.  
 

Variáveis laboratoriais Não-
progressores 

Progressores p 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 111,2 ± 46,4 116,2 ± 42,9 0,5572 
HbA1c (%) 6,47 ± 1,87 7,01 ± 2,27 0,2079 
Insulina (µUI/mL)  10,4 ± 9,80 11,6 ± 11,2 0,5860 
HOMA-IR (mMolXµUI/mL) 2,75 ± 2,49 4,57 ± 7,86 0,1207 
Colesterol total (mg/dL) 187,6 ± 40,7 204,2 ± 55,9 0,0882 
HDL-colesterol (mg/dL) 45,1 ± 11,9 46,6 ± 12,0 0,5203 
LDL-colesterol (mg/dL) 108,8 ± 31,4 128,7 ± 50,2 0,0187 
Triglicérides (mg/dL) 166,8 ± 121,6  145,5 ± 74,6 0,2860 
Ácido úrico (mg/dL) 7,17 ± 1,66 7,30 ± 1,80 0,7071 
Fibrinogênio (mg/dL) 357,3 ± 80,1 387,3 ± 131,9 0,2317 
Proteína C reativa (mg/L) 5,46 ± 6,31 7,11 ± 13,6 0,4108 
a1– glicoproteína ácida (mg/dL) 107,3 ± 41,2 108,7 ± 36,1 0,8493 
Leucócitos (leucócitos/mm3) 7557 ± 2106 7416 ± 2138 0,7267 
Hemoglobina (g/dL) 13,3 ± 1,55 11,7 ± 2,00 < 0,0001 
Hematócrito (%) 39,8 ± 4,23 35,2 ± 5,69 < 0,0001 
Cálcio (mg/dL) 9,65 ± 0,60 9,66 ± 0,82 0,9028 
Fósforo (mg/dL) 3,60 ± 0,59 4,48 ± 1,21 < 0,0001 
PTH intacto (pg/mL) 116,3 ± 97,7 246,5 ± 297,9 0,0043 
Albumina (g/dL) 4,10 ± 0,41 3,68 ± 0,56 < 0,0001 
Proteinúria (g/24hs) 0,72 ± 0,73 2,76 ± 2,86 < 0,0001 
Ingestão de sal (g/dia) 9,95 ± 2,78 10,7 ± 2,92 0,1622 
Ingestão proteíca (g/kg/dia) 0,81 ± 0,18 0,87 ± 0,27 0,2142 
 

A média da glicemia de jejum foi de 111,2 ± 46,4 g/dL e da 

hemoglobina glicada (HbA1c) foi de 6,47 ± 1,87 % no grupo “não-

progressores”, enquanto que no grupo “progressores” foi de 116,2 ± 42,9 

g/dL e 7,01 ± 2,27%, respectivamente, não sendo esta diferença 

estatisticamente significante (p>0,05). 
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A média da insulina basal foi de 10,4 ± 9,80 µUI/mL (variando de 2,8 a 

53,6 µUI/mL) no grupo “não-progressores” e de 11,6 ± 11,2 µUI/mL (variando 

de 2,6 a 56,2 µUI/mL) no grupo “progressores” e a resistência à insulina, 

calculada pelo HOMA-IR, apresentou média de 2,75 ± 2,49 mMol x µUI/mL e 

4,57 ± 7,86 mMol x µUI/mL, respectivamente. Não havendo diferença 

estatisticamente significante entre as médias destas duas variáveis (p>0,05). 

O perfil lipídico no grupo “não-progressores” caracterizou-se por 

colesterol total médio de 187,6 ± 40,7 mg/dL e as médias das frações de 

colesterol, HDL-colesterol e LDLcolesterol e triglicérides foram de 45,1 ± 11,9 

mg/dL, 108,8 ± 31,4 mg/dL e 166,8 ± 121,6 mg/dL, respectivamente. Já, no 

grupo “progressores”, a média do colesterol total foi de 204,2 ± 55,9 mg/dl, 

com as frações HDL-colesterol de 46,6 ± 12,0 mg/dL e LDL-colesterol de 

128,7 ± 50,2 mg/dl, apresentando triglicérides de 145,5 ± 74,6 mg/dl. 

Observamos diferença estatisticamente significante na fração LDL-colesterol 

entre os grupos (p=0,0187) – Gráfico 16. 

 
Gráfico 16. Distribuição do nível de LDL-colesterol segundo os dois grupos 

estudados, durante o  seguimento ambulatorial 
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O ácido úrico médio foi de 7,17 ± 1,66 mg/dL no grupo “não-

progressores” e de 7,30 ± 1,80 mg/dL no grupo “progressores”, não havendo 

diferença estatisticamente significante entre eles (p = 0,7071). 

Quanto aos mediadores inflamatórios estudados, obtivemos a média 

da proteína C reativa e da a1 - glicoproteína ácida de 5,46 ± 6,31 mg/L e 

107,3 ± 41,2 mg/dL, respectivamente, no grupo “não-progressores”. No 

grupo “progressores”, a média da proteína C reativa e da a1 - glicoproteína 

ácida foi de 7,11 ± 13,6 mg/L e 108,7 ± 36,1 mg/dL, respectivamente. Não 

observamos diferença estatisticamente significante entre as médias dos dois 

grupos (p >0,05). 

O nível de fibrinogênio variou de 209 a 547 mg/dL e de 194 a 854 

mg/dL nos grupos “não-progressores” e “progressores”, apresentando média 

de 357,3 ± 80,1 mg/dL e 387,3 ± 131,9 mg/dL, respectivamente, não sendo 

esta diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 

O nível médio de leucócitos foi de 7557 ± 2106 leucócitos/mm3 no grupo 

“não-progressores” e de 7416 ± 2138 leucócitos/mm3 no grupo “progressores” 

não havendo diferença estatisticamente significante entre eles (p= 0,7267). 

A média da hemoglobina e hematócrito foi de 13,3 ± 1,55 g/dL e 39,8 ± 

4,23 % no grupo “não-progressores” e de 11,7 ± 2,00 g/dL e 35,2 ± 5,69 % 

no grupo “progressores”, sendo esta diferença estatisticamente significante 

(p<0,0001) – Gráfico 17. 
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Gráfico 17. Distribuição do hematócrito e da hemoglobina segundo os dois 
grupos estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 

 

No grupo “não-progressores”, a média do cálcio total e fósforo séricos 

foi de 9,65 ± 0,60 mg/dL e 3,60 ± 0,59 mg/dL, enquanto que no grupo 

“progressores”, a média do cálcio total e fósforo séricos foi  de 9,66 ± 0,82 

mg/dL e 4,48 ± 1,21 mg/dL. Observou-se diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, no que se refere às médias do fósforo sérico 

(p<0,0001) – Gráfico 18.  

O produto cálcio vs fósforo médio foi igual a 34,7 ± 5,92 mg2/dL2 e 42,6 

± 11,1 mg2/dL2 nos grupos “não-progressores” e “progressores”, 

respectivamente, apresentando diferença estatisticamente significante entre 

entre as médias dos grupos ( p < 0,0001).  
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Gráfico 18. Distribuição do nível sérico de fósforo segundo os dois grupos 
estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O nível de paratormônio (PTHi) médio foi de 116,3 ± 97,7 pg/mL, 

variando de 19 a 498 pg/mL, no grupo “não-progressores” e de 246,5 ± 

297,9 pg/mL, variando de 20 a 1830 pg/mL, no grupo  “progressores”, sendo 

esta diferença entre as médias estatisticamente significante (p =0,0043) – 

Gráfico 19. 

 
Gráfico 19. Distribuição do nível de paratormônio segundo os dois grupos 

estudados, durante o  seguimento ambulatorial 
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A média da albumina sérica e ingestão protéica foi de 4,10± 0,41 g/dL 

e 0,81 ± 0,18 g/kg/dia no grupo “não-progressores” e de 3,68 ± 0,56 g/dL e 

0,87 ± 0,27 g/kg/dia no grupo “progressores”, respectivamente. Havendo 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, no que se refere às 

médias da albumina sérica (p<0,0001) – Gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Distribuição do nível sérico de albumina segundo os dois grupos 
estudados, durante o seguimento ambulatorial. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

No grupo “não-progressores”, a proteinúria de 24 horas variou de 0,05 

a 3,34 g/24hs, com média de 0,72 ± 0,73 g/24hs, e no grupo “progressores” 

variou de 0,02 a 12,24 g/24hs, com média de 2,75 ± 2,86 g/24hs, 

observando-se forte diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

(p<0,0001) – Gráfico 21. 
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Gráfico 21. Distribuição do nível de proteinúria de 24 horas segundo os dois 
grupos estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 

A média da ingestão de sal foi de 9,95 ± 2,78 g/dia e de 10,7 ± 2,92 

g/dia nos grupos “não-progressores” e “progressores”, respectivamente, não 

sendo esta diferença estatisticamente significante (p = 0,1622). 

Quanto ao uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA), 26 (46,4%) pacientes do grupo “não-progressores” e 27 (48,2%) 

pacientes do grupo “progressores” fizeram uso durante o seguimento, não 

havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos (p =0,8499) 

– Tabela 24. 

 
Tabela 24. Distribuição dos pacientes em uso de inibidores da ECA segundo 

os dois grupos estudados, durante o seguimento ambulatorial. 
 

Uso de  inibidores de ECA Não-progressores  
N (%) 

Progressores 
N (%) 

Permaneceram usando 19 (33,9%) 24 (42,9%) 
Iniciaram o uso no seguimento 
Não usaram no seguimento 

07 (12,5%) 
30 (53,6%) 

03 (05,4%) 
29 (51,7%) 
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Quanto ao uso de estatina, 14 (25,0%) pacientes do grupo “não-

progressores” e 12 (21,4%) pacientes do grupo “progressores” faziam uso 

durante o seguimento ambulatorial, sendo que 07 (12,5%) pacientes do 

grupo “não-progressores” e 07 (12,5%) pacientes do grupo “progressores” 

faziam uso de estatina e IECA durante este período. Não observou-se 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, no que se refere ao 

uso de estatina no seguimento (p = 0,6544) – Tabela 25. 

 

Tabela 25. Distribuição dos pacientes em uso de estatina nos dois grupos 
estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 
 

Uso de estatina Não-progressores  
N (%) 

Progressores  
N (%) 

Permaneceram usando 09 (16,1%) 07 (12,5%) 
Iniciaram o uso no seguimento 05 (8,90%) 05 (8,90%) 
Não usaram 42 (75,0%) 44 (78,6%) 

 

 

4.4.3. Fatores de risco cardiovascular no seguimento: 

 

Na avaliação da freqüência dos fatores de risco para doença 

cardiovascular no seguimento dos pacientes, observamos diferença 

estatisticamente significante (p<0,05), no que se refere à idade avançada, 

anemia, história prévia de doença cardiovascular, hiperfosforemia, 

hiperparatireoidismo, hipoalbuminemia e proteinúria (Tabela 26). 
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Tabela 26. Freqüência dos fatores de risco cardiovascular nos dois grupos 
estudados, durante o seguimento ambulatorial 

 
Fatores de risco cardiovascular Não 

progressores 
Progressores 

 
P 

Tradicionais    
Sexo masculino 08 (14,3%) 14 (25,0%) 0,1536 
Idade avançada 34 (60,7%) 21 (37,5%) 0,0140 
Sedentarismo   37 (66,1%) 36 (64,3%) 0,8428 
Tabagismo: Atual 
                    Ex-tabagista 

08 (14,3%) 
18 (32,1%) 

10 (17,9%) 
13 (23,2%) 

0,6069 
0,2910 

Hipertensão arterial 50 (89,3%) 49 (87,5%) 0,7680 
Obesidade: IMC  
                    ICQ 

07 (12,5%) 
41 (73,2%) 

07 (12,5%) 
43 (76,8%) 

1,0000 
0,6625 

Diabetes mellitus 16 (28,6%) 24 (42,9%) 0,0943 
Dislipidemia: HDL-colesterol baixo 
                      LDL-colesterol alto   

22 (39,3%) 
33 (58,9%) 

21 (37,5%) 
38 (67,9%) 

0,8459 
0,3267 

História familiar precoce de DCV 22 (39,3%) 16 (28,6%) 0,2311 
História prévia de DCV 28 (50,0%) 14 (25,0%) 0,0063 

Não - tradicionais    
Hiperuricemia 35 (62,5%) 35 (62,5%) 1,0000 
Inflamação:  
    Proteína C reativa elevada 

 
21 (37,5%) 

 
16 (28,6%) 

 
0,3151 

    a 1 – glicoproteína ácida elevada 15 (26,8%) 15 (26,8%) 1,0000 
Hiperfibrinogenemia 09 (16,1%) 16 (28,6%) 0,1122 
HOMA-IR 08 (21,3%) 12 (27,9%) 0,4698 

Relacionados à DRC    
Anemia: Hematócrito < 36% 
               Hemoglobina < 12 g/dL   

09 (16,1%) 
09 (16,1%) 

33 (58,9%) 
33 (58,9%) 

< 0,0001 
< 0,0001 

Proteinúria > 1 g/24hs 16 (28,6%) 38 (67,9%) < 0,0001 
Hiperfosforemia  01 (1,79%) 21 (37,5%) < 0,0001 
Hipercalcemia  29 (51,8%) 27 (48,2%) 0,7055 
Hiperparatireodismo:   
                     PTHi 60 – 180  pg/mL     
                     PTHi > 180 pg/mL 

 
26 (46,4%) 
08 (14,2%) 

 
15 (26,8%) 
21 (37,5%) 

 
0,0310 
0,0050 

Hipoalbuminemia               03 (5,36%) 16 (28,6%) 0,0019 
 

 

Quanto aos fatores de risco tradicionais, conforme mencionado no 

capítulo anterior, o qrupo “não-progressores” apresentou maior número de 

pacientes com idade avançada e com história prévia de DCV. 
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Em relação aos fatores de risco não-tradicionais, não encontramos 

diferença estatisticamente significante entre as freqüências nos grupos, 

durante o seguimento. 

No que se refere, aos fatores de risco relacionados à DRC, como 

esperado, encontramos uma maior prevalência destes fatores com a piora 

da função renal durante o seguimento. Quanto a hemoglobina e hematócrito 

baixos, observamos freqüência de 16,1% no grupo “não-progressores” e de 

58,9% no grupo “progressores”, sendo esta diferença estatisticamente 

significante com p menor que 0,0001.  

A prevallência de proteinúria maior que 1g/24hs no grupo “não-

progressores” foi de 28,6%, enquanto que no grupo “progressores” foi de 

67,9%, havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos (p < 

0,0001). A hipoalbuminemia, também foi mais prevalente no grupo 

“progressores”, sendo esta diferença significante (p = 0,0019). 

Ao analisar a associação entre hipoalbuminemia e proteinúria, 

observamos que todos os 16 (28,6%) pacientes que apresentavam 

hipoalbuminemia no grupo “progressores” tinham proteinúria maior que 

1g/24hs.  

Quanto ao fator hiperfosforemia, observamos uma freqüência de 37,5% 

no grupo “progressores” e de 1,79% no grupo “não-progressores”, 

apresentando p menor que 0,0001. Quanto ao paratormônio, encontramos 

maior prevalência de níveis mais elevados (maior que 180 pg/mL) no grupo 

“progressores” (37,5%) e níveis mais baixos (entre 60 180 pg/mL) no grupo 
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“não-progressores”, sendo estas diferenças estatisticamente significantes 

com p igual a 0,0050 e 0,0310, respectivamente.  

Ao analisar a prevalência dos 21 fatores de risco cardiovascular 

estudados, 25 (44,6%) apresentavam 7 a 9 fatores de risco no grupo “não-

progressores” e 22 (39,3%) apresentavam 10 a 12 fatores de risco no grupo 

“progressores”, durante o seguimento ambulatorial. Não havendo diferença 

estatisticamente signicante entre os grupos (p = 0,0060) - Tabela 27. 

 

Tabela 27. Distribuição dos pacientes segundo número de fatores de risco 
cardiovascular presentes nos dois grupos estudados, durante o 
seguimento ambulatorial 

 
Número de fatores 

de risco 
Não-progressores 

N (%) 
Progressores 

N (%) 
0 

1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 

01 (1,80%) 
04 (7,14%) 
15 (26,8%) 
25 (44,6%) 

00 
01 (1,80%) 
13 (23,2%) 
12 (21,4%) 

10 - 12 08 (14,3%) 22 (39,3%) 
+ de 12   03 (5,36%) 08 (14,3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

4.5. Fatores de risco cardiovascular e a progressão da 

doença renal crônica 

 

No Capítulo 4.4, através da análise univariada, identificamos prováveis 

fatores de risco para progressão da DRC, como as variáveis laboratoriais 

estudadas, idade, peso, LDL colesterol, fibrinogênio, fósforo sérico, 

albumina sérica, proteinúria, hemoglobina, hematócrito, paratormônio e 

ingestão de sal e os fatores de risco para doença cardiovascular, LDL-

colesterol elevado, hiperfibrinogenemia, hiperfosforemia, hipoalbuminemia, 

proteinúria elevada, anemia e hiperparatiroidismo.  

A análise de regressão múltipla destes possíveis fatores de risco para 

progressão da DRC, mostrou a proteinúria como único fator de risco 

independente (p < 0,0001) – Gráfico 22. 

 

Gráfico 22. Correlação entre a variação do clearance de creatinina/ano e a 
taxa de proteinúria, na população estudada 
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5. DISCUSSÃO: 

 

O presente estudo prospectivo mostra a prevalência elevada dos 

fatores de risco cardiovascular tradicionais, não-tradicionais e daqueles 

relacionados à doença renal crônica em pacientes portadores de doença 

renal crônica em estágios 2,3 e 4. 

Apesar de não ter havido diferença no número de fatores de risco para 

DCV entre os grupos “não-progressores” e “progressores”, a análise 

univariada dos fatores de risco cardiovascular e das variáveis laboratoriais 

estudadas sugeriu vários fatores de risco para progressão da DRC, como: 

LDL colesterol elevado, hiperfibrinogenemia, ingestão de sal, 

hiperfosforemia, hiperparatiroidismo, pressão  arterial sistólica e diastólica 

elevadas, anemia, hipoalbuminemia e proteinúria.  

Entretanto, a análise multivariada de todos estes possíveis fatores 

apontou apenas a proteinúria como fator de risco independente para 

progressão da DRC. 

 

5.1. Características gerais da população: 

 

Em conformidade, com o estudo MDRD 21, os pacientes do presente 

estudo apresentaram idade média de 54 anos, a maioria era do 

sexomasculino e raça branca, sendo apenas 8,0% dos pacientes 

pertencentes à raça negra. 
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No entanto, o alto grau de miscigenação de raças no Brasil torna difícil 

permitir uma análise quantitativa da influência dos fatores étnicos na doença 

renal. Os poucos estudos realizados com este propósito, não fornecem 

evidência conclusiva que descendentes africanos ou alguma outra minoria 

étnica seja especialmente susceptível à doença renal. Desta forma 

acreditamos que o predomínio de brancos na população estudada esteja 

superestimado,em virtude desta elevada missigenação de raças, o que 

dificulta a diferenciação entre mulatos e brancos. 

A doença renal de base mais comum foi a nefroesclerose hipertensiva, 

seguida pela nefropatia diabética. Dados recentes do Ministério da Saúde, 

mostraram que a hipertensão arterial e a diabetes mellitus foram as 

principais causas presumidas de doença renal crônica terminal entre 

pacientes admitidos em serviços para tratamento dialítico crônico, 

representando 26% e 18% dos casos, respectivamente; entretanto a 

glomerulonefrite correspondeu somente a 11% 114.  

Os pacientes apresentavam estágios 2, 3 e 4 da doença renal crônica, 

com predomínio dos estágios 3 e 4, justificando portanto a média de 

colesterol, triglicérides e paratormônio elevado no início do 

acompanhamento ambulatorial. 

Quanto à prevalência dos fatores de risco para DCV, a maioria dos 

pacientes era portador de hipertensão arterial (88,4%), sedentarismo 

(65,2%), apresentava obesidade centrípeta (75,0%) e LDL-colesterol 

elevado (67,0%). E 94,6% dos pacientes apresentavam mais de 03 fatores 

de risco para doença cardiovascular. Vários estudos têm reportado achados 
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similares ao nosso, ou seja, que fatores de risco cardiovascular são 

altamente prevalentes entre portadores de DRC 19, 115,116.  

Similarmente, 91% dos pacientes avaliados no estudo MDRD tinham 

hipertensão arterial. Sarnak et al. avaliaram a prevalência dos fatores de 

risco cardiovascular tradicionais e o escore de risco cardiovascular de 

Framingham em 1795 pacientes integrantes do estudo MDRD, mostrando 

que a TFG era inversamente associada com a pressão arterial sistólica e 

diretamente associada com o HDL-colesterol. Mostraram que o escore de 

Framingham foi muito menor do que o risco para DCV entre portadores de 

DRC em TRS, sugerindo que outros fatores de risco cardiovascular, além 

dos tradicionais, poderiam contribuir para o alto risco cardiovascular nestes 

pacientes 115.  

Foley et al. analisaram a prevalência dos fatores de risco 

cardiovascular (tabagismo, obesidade, hipertensão arterial, colesterol total, 

PCR, HbA1c e níveis de homocisteína elevados, anemia e alta taxa 

albumina/creatinina urinária) na população geral, baseando-se na função 

renal e mostrou que a prevalência aumenta com o estágio da disfunção 

renal, especialmente, quando a TFG for inferior a 60ml/min 116. 

Muntner et al. determinaram a prevalência dos fatores de risco 

cardiovascular não-tradicionais (nível de apolipoproteína A1 baixa, 

apolipoproteína B, fibrinogênio, lipoproteína(a), homocisteína e PCR 

elevados) baseando-se na taxa de filtração glomerular e mostrou que 

pacientes portadores de DRC (TFG < 90ml/min) apresentam uma maior 

prevalência de fatores de risco não-tradicionais, sugerindo que estes fatores 
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possam explicar o excesso de risco cardiovascular entre pacientes 

portadores de DRC 117. 

Em nossa casuística, a prevalência de síndrome metabólica encontrada 

foi de 52,7%. Chen et al., encontrou uma prevalência de 24,7% de síndrome 

metabólica em um estudo populacional baseado no NHANES III, todavia 

apenas 1/3 dos pacientes apresentavam TFG inferior a 90 ml/min 71. No 

estudo ARIC, a prevalência de SM foi de 21,0% entretanto, foram excluídos 

diabéticos e portadores de DRC com TFG < 60ml/min/1,73m2  72. 

 

5.2. Comparação dos dois grupos: 

 

Ao estratificar a população estudada, em “não-progressores” e 

“progressores”, obtivemos dois grupos com creatinina basal e clearance de 

creatinina estimado basal semelhantes e com distribuição dos estágios da 

DRC equilibrada, apesar de apresentarem evoluções da função renal 

totalmente distintas.  

Em nossa casuística, a distribuição do sexo entre os grupos foi 

semelhante, mas houve predomínio de pacientes mais jovens (idade = 55 

anos) e mais pesados no grupo “progressores”, o que poderia justificar a 

discreta tendência do clearance de creatinina ter sido maior neste grupo. 

Coggins et al., em uma análise do estudo MDRD (The modification of 

diet in renal disease), investigaram a diferença entre homens e mulheres 

adultos com DRC – mostrando uma  menor taxa de progressão da DRC em 

mulheres se comparada aos homens; todavia estas apresentavam menor 
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ingestão protéica e melhor controle da pressão arterial, menor peso e menor 

índice de massa corpórea, além de menor prevalência de doença glomerular 

e proteinúria. Quanto à idade, a taxa de declínio da função renal não diferiu 

significativamente entre jovens (idade < 52 anos) e idosos (idade = 52 anos), 

mas tendeu a ser maior no grupo jovem 22.  

Apesar, de não haver evidências conclusivas que determinada etnia 

seja susceptível à doença renal, alguns estudos têm mostrado, que o risco 

para desenvolver DRC terminal é 3 a 4 vezes maior em indivíduos negros. 

Kiberd et al., através de uma análise modelo, sugeriram que uma elevada 

taxa de progressão de DRC leve para moderada ocorre em indivíduos 

negros entre 40 – 60 anos de idade e que a transição de DRC moderada 

para DRC terminal é três vezes maiores em negros do que em indivíduos 

brancos 118. Um estudo longitudinal, observacional, baseado na comunidade, 

observou altas taxas de progressão da DRC entre negros, ou seja, três 

vezes mais em relação à raça branca. Este estudo também sugeriu que 

grande parte deste aumento poderia ser explicada por fatores de risco 

modificáveis, como baixo status sócio-econômico, estilo de vida não-

saudável e controle inadequado da glicemia e da pressão arterial 119.  

Em contraste, com estes dados, não obtivemos diferença quanto à raça 

nos grupos “não-progressores” e “progressores”; talvez isto se deva, ao 

superestimado número de brancos, em nossa casuística. 

Não houve diferença entre o número de hipertensos e diabéticos nos 

dois grupos, apesar do número de diabéticos no grupo “progressores”  ter 

sido maior que no outro grupo. Quanto à doença renal de base, as doenças 
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proteinúricas (glomerulopatia e nefropatia diabética) somaram 55,2 % das 

causas no grupo “progressores”, o que pode contribuir para maior taxa de 

declínio da função renal neste grupo. 

De fato, múltiplos mecanismos estão envolvidos na progressão da 

disfunção renal, inclusive a natureza e severidade da patologia renal de 

base, fato este demonstrado pela variação da taxa de progressão da DRC 

entre indivíduos com a mesma doença renal de base. Entretanto, o declínio 

da função renal é mais rápido na glomerulonefrite crônica ou nefropatia 

diabética do que nas nefrites intersticiais crônicas ou nefroesclerose 

hipertensiva 120,121. Locatelli et al. encontraram que o declínio da função renal 

foi 2,5 vezes mais rápido em pacientes com glomerulonefrite crônica do que 

com nefrite intersticial crônica e 1,5 vezes mais rápido do que aqueles com 

nefroesclerose hipertensiva ou doença renal policística 121. 

Existem evidências que o estilo de vida apresenta impacto no 

desenvolvimento da DRC e na progressão da DRC. Isto é vantajoso, na 

medida que estratégias que interferem com a progressão, ao mesmo tempo, 

reduzem o risco de eventos cardiovasculares. Os fatores ligados ao estilo de 

vida que agravam a progressão da DRC são, entre outros, o tabagismo, a 

obesidade e a ingestão de sal.  

No entanto, apesar do peso ter sido maior no grupo “progressores” 

inicialmente, não houve diferença quanto aos índices de massa corpórea e  

relação cintura/quadril entre os grupos. 

Em conformidade, com nossos achados, de Bôer et al., analisaram a 

circunferência abdominal (medida da cintura) entre pacientes portadores de 
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diabetes tipo I, buscando uma correlação positiva com microalbuminúria 

incidente e mudança no clearance de creatinina. E observou que maiores 

taxas de declínio da função renal estavam associadas com idade avançada, 

insulinoterapia, tabagismo e maiores níveis de hemoglobina glicada e 

albuminúria e que a circunferência abdominal, apesar de não estar 

associada com o declínio da função renal, esta previa o subseqüente 

desenvolvimento de microalbuminúria 122. 

Existe uma forte correlação entre IMC e risco relativo para progressão 

da DRC. Ejerblad et al., conduziram estudo caso-controle avaliando excesso 

de peso como um fator de risco para DRC avançada. Os casos foram 

determinados pelo registro populacional de adultos nativos residentes na 

Suécia entre 1996 – 1998, sendo obtidos 926 pacientes com DRC 

(creatinina sérica para homens > 3,4mg/dL e para mulheres > 2,8mg/dL) e 

998 pacientes casos controle. Depois do ajuste para idade, educação, 

tabagismo e uso de analgésicos e álcool, homens com IMC de pelo menos 

25 kg/m2 aos 20 anos de idade tinham uma OR de 3,1 (IC 2,1 – 4,8) em 

mulheres com IMC de pelo menos 25 kg/m2 aos 20 anos de idade tinham 

uma OR de 3,0 (IC: 1,4 – 6,1) para desenvolver DRC avançada, sendo esta 

relação independente da presença de hipertensão arterial e diabetes mellitus 

123.  

Hsu et al., através de um estudo de coorte, investigaram a associação 

entre obesidade e risco para DRC terminal, avaliando 320.252 voluntários 

adultos para “check up “ de exames entre 1964 e 1985, sendo obtido nesta 

ocasião o IMC basal. Totalizaram 1471 casos de DRC terminal, segundo 
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registro de dados (USRDS) no ano 2000. Ao comparar, pessoas com peso 

normal (IMC < 25 kg/m2), o risco relativo para DRC terminal foi de 1,87 para 

aqueles em sobrepeso (IMC 25 – 29,9 kg/m2), 3,57 para aqueles com 

obesidade grau I (IMC 30 – 34,9 kg/m2), 6,12 para aqueles com obesidade 

grau II (IMC 35 – 39,9 kg/m2) e 7,07 para aqueles com IMC superior a 40 

kg/m2, permanecendo o excesso de peso como um significante fator de risco 

para DRC terminal, mesmo após o ajuste para hipertensão arterial e 

diabetes mellitus 124.  

Os fatores de risco clássicos, história familiar precoce de DCV e 

tabagismo, estiveram presentes de modo semelhante nos dois grupos, não 

sendo encontrado relação entre estes fatores e uma pior evolução da função 

renal.  

Embora, a maioria dos trabalhos mostre que o tabagismo aumenta o 

risco para doença renal e contribui para declínio da função renal, 

acreditamos não ter encontrado esta relação, devido uma menor prevalência 

de tabagistas (43,8%) em nossa casuística, se comparado a outros estudos. 

Foley et al., ao examinarem a prevalência dos fatores de risco 

cardiovascular em uma população, segundo a TFG, encontraram que 

aproximadamente 54,5% dos pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas116. 

Ejerblad et al., ao analisarem a relação entre tabagismo e o risco aumentado 

para DRC, observaram que 58,0% dos portadores de DRC eram tabagistas 

ou ex-tabagistas 125. 

A presença de história prévia de DCV em nossos pacientes foi mais 

forte no grupo “não-progressores”, talvez pelo fato de 60,7% dos integrantes 
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deste grupo se encontrarem acima de 55 anos. Curiosamente, Fried et al., 

ao analisarem a associação entre marcadores inflamatórios e pró-

trombóticos (PCR, leucócitos, fibrinogênio, fator VII, albumina e 

hemoglobina) e o declínio da TFG em uma coorte de pacientes idosos, 

obtiveram no grupo “não-progressores” (grupo que apresentou aumento da 

TFG) média de idade de 72,9 ± 5,50 anos e maior porcentagem de 

pacientes com história de DCV (28,7%), em relação ao grupo com “TFG 

estável” que apresentava média de idade de 72,0 ± 5,00 anos 97. 

Em nossa casuística, enquanto a média da pressão arterial diastólica 

se manteve controlada desde o início do seguimento, a média da pressão 

arterial sistólica em ambos o grupos no início do seguimento, apresentou-se 

acima dos níveis de 130 mmHg, recomendados pela Sociedade Brasileira 

de Nefrologia (SBN) 47. 

No entanto, apesar da aparente melhora do controle pressórico 

durante o seguimento, houve diferença entre a média da pressão arterial 

sistólica e diastólica, estando a pressão arterial sistólica no grupo 

“progressores” acima dos níveis recomendados – reafirmando a importância 

do controle rigoroso da pressão arterial neste pacientes, principalmente na 

presença de proteinúria superior a 1g/24hs, conforme demonstrado pelo 

estudo MDRD 49.  

Em nossa casuística, a ingestão de sal foi maior no grupo 

progressores no início do seguimento ambulatorial; todavia, não 

observamos diferença durante o seguimento entre os grupos; o que sugere 

a ingestão de sal elevada como um marcador precoce de progressão da 
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DRC. Entretanto, Mazouz et al, nâo encontraram correlação entre o declínio 

da função renal e a excreção de sódio urinário em 49 pacientes portadores 

de DRC, dois anos antes de iniciarem terapia renal substitutiva 126. 

Cianciaruso et al, ao analisarem 57 pacientes com DRC, mostraram 

que a redução do.clearance de creatinina foi significativamente menor em 

pacientes com excreção de sódio menor que 100 mEq/L ao dia, do que 

aqueles com excreção de sódio maior que 200 mEq/L ao dia 54. 

Benstein et al, ao usarem ratos hipertensos uninefrectomizados como 

um modelo de DRC progressiva; mostraram que uma menor ingestão de 

sódio, resultava em menor proteinúria e esclerose glomerular 127.  

Vários estudos têm mostrado que a piora da taxa de filtração 

glomerular apresenta correlação negativa com a redução da proteinúria e 

positiva com a proteinúria residual. Em conformidade com estes dados, 

observamos que nível de proteinúria foi mais elevado no grupo 

“progressores” desde o início do seguimento ambulatorial, mostrando que a 

proteinúria, recentemente reconhecida como um marcador de disfunção 

endotelial e fator de risco para morbi-mortalidade cardiovascular é também 

um marcador precoce da piora da função renal.  

Há várias décadas, a restrição protéica tem sido considerada uma 

estratégia na redução da progressão da DRC, mas em nosso entendimento, 

este tópico permanece obscuro. Nossos dados não mostraram diferença na 

ingestão protéica entre os grupos.  

O estudo MDRD, desenhado para clarear o papel da restrição protéica 

na DRC, não forneceu evidências conclusivas de renoproteção em sua 
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análise primária. A análise secundária, junto com vários estudos de meta-

análises suportou o papel supervisionado da dieta hipoprotéica (0,6 – 0,75 

g/kg/dia) 56. Alguns estudos clínicos, têm questionado a viabilidade da 

restrição protéica na prática clínica e alguns estudos experimentais têm 

sugerido que a substituição da fonte protéica animal pela vegetal (soja) 

pode reduzir a progressão da DRC 128,129. 

Apesar deste estudo não ter sido desenhado com este propósito, 

avaliamos o uso de IECA durante o seguimento e observamos que não 

houve diferença entre os grupos, já que 46,4% dos pacientes no grupo 

“não-progressores” e 48,2% dos pacientes no grupo “progressores”  fizeram 

uso da medicação.  

Tonelli et al., conduziram um estudo transversal com 304 pacientes 

portadores de DRC para investigar o uso de medidas para redução da 

progressão da DRC em 04 clínicas  canadenses de nefrologia, como: 

controle agressivo da pressão arterial e o uso de IECA – observando que 

25% dos pacientes nunca haviam recebido IECA e a maioria era de 

pacientes diabéticos, apresentavam história prévia de doença arterial 

coronariana e hipertensão arterial > 130/80 mmHg 42. Em nosso caso, 

encontramos que 53,6% e 51,7% dos grupo “não-progressores” e 

“progressores” não utilizaram IECA durante o seguimento – acreditamos 

que esta baixa utilização seja em decorrência da falta de indicação do 

mesmo principalmente no grupo “não-progressores” e dos efeitos colaterais 

(tosse e hiperpotassemia) dos IECA, que acabam limitando o seu uso nesta 

população. 
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Quanto ao controle glicêmico (glicemia de jejum e hemoglobina 

glicada) e a resistência à insulina não observamos diferença entre os 

grupos, apesar da média destas variáveis ter sido maior no grupo 

“progressores” - todavia, não podemos esquecer do maior número de 

diabéticos neste grupo.  

De acordo com outros achados, Chien et al., examinaram em 6.453 

pacientes não-diabéticos, a relação entre glicemia, insulina, peptídeo C, 

hemoglobina glicosilada e HOMA-IR e o risco de desenvolver DRC (TFG < 

60ml/min/1,73m2), e encontraram que a prevalência de DRC foi 

significativamente e progressivamente maior com o aumento dos níveis das 

variáveis estudadas 69. Todavia, não foi possível estabelecer se a 

resistência à insulina e a hiperinsulinemia contribui para iniciação ou 

progressão da D ou se a disfunção renal contribui para o desenvolvimento 

da resistência à insulina. 

Os achados do presente estudo sugerem que a resistência à insulina 

não é um fator de risco para progressão da DRC, todavia se faz necessário 

novos estudos prospectivos com uma casuística maior de pacientes, 

excluindo pacientes portadores de diabetes. 

Diversos estudos observacionais têm reportado que vários tipos de 

dislipidemia estão associados com a redução da função renal na população 

geral e em portadores de DRC. Samuelsson et al. demonstraram que o 

colesterol total, LDL-colesterol e apolipoproteína B estavam 

significativamente associados com o rápido declínio da função renal em 

pacientes não-diabéticos portadores de DRC 75. Muntner et al., mostraram 



 111 

que as pessoas com HDL-colesterol baixo e hipertrigliceridemia basal 

tinham um risco maior de piora da função renal 74.  

Todavia, estes estudos não conseguiram determinar se a dislipidemia 

causa redução da função renal ou resulta da função renal reduzida ou se 

outras condições assim como a proteinúria causa ambas redução da função 

renal e dislipidemia. Nossos dados mostram que o LDL-colesterol parece 

ser um fator para progressão da DRC, já que obtivemos níveis maiores de 

LDL-colesterol no grupo “progressores” desde o início do acompanhamento 

ambulatorial. Acreditamos que a avaliação e o tratamento da dislipidemia é 

importante não só para a prevenção primária e secundária da DCV, como 

também para evitar a progressão da disfunção renal em portadores da 

DRC. 

Não podemos esquecer que a DRC progressiva, especialmente a 

proteinúrica, é acompanhada por anormalidades lipídicas e que em nossa 

casuística, a proteinúria, assim como, o LDL-colesterol, também se 

apresentou mais elevado no grupo “progressores” desde o início do 

seguimento. 

Estas anormalidades lípídicas podem ser devido a vários mecanismos 

patogênicos. Primeiro, a perda de proteína urinária estimula um aumento na 

síntese de LDL-colesterol pelo fígado. Então, é provável que a proteinúria 

com resultante hipoalbuminemia leve a um aumento da 3- hidroxil 3- 

metilglutarilCoA redutase com uma conseqüente hipercolesterolemia. 

Inversamente, HDL colesterol baixo com uma maturação pobre de HDL-3 

para HDL-2 rico em colesterol é devido uma deficiência adquirida de 
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lecitina-colesterol aciltransferase secundária a perda urinária anormal desta 

enzima. A remoção prejudicada dos quilomicrons e do VLDL-colesterol, 

devido o desajuste entre a abundância da enzima lipoproteína lipase (LPL) 

e sua atividade enzimática, tem emergido como o fator dominante para o 

aumento na concentração sérica de triglicérides 130. 

Nos últimos anos, a inibição da 3- hidroxi 3- metilglutarilCoA redutase 

pelas estatinas demonstrou efeitos benéficos nos diferentes modelos de 

DRC, benefícios estes que ultrapassam sua ação anti-lipemiante.  

Entretanto, em um elegante estudo, Zoja et al., mostraram que a 

combinação, terapia com IECA e estatina, apresentava um remarcado efeito 

antiproteinúrico com uma significante melhora da função renal; a combinção 

de drogas limitou a glomeruloesclerose, lesão tubular e inflamação 

intersticial, comparado com placebo ou monoterapia 131. 

Ao analisarmos o uso de estatina, não obtivemos diferença entre os 

grupos, talvez pelo fato de apenas uma pequena parte dos pacientes ter 

feito uso do medicamento. Em nossa casuística, 28 (25,0%) pacientes 

fizeram uso de estatina, sendo que 14 (12,5%) pacientes fizeram o uso 

combinado de IECA e estatina durante o seguimento. 

A freqüência da anemia (hemoglobina e hematócrito baixos) esteve 

aumentada desde o início do acompanhamento ambulatorial no grupo 

“progressores”, apesar de termos encontrado diferença, quanto à média 

da hemoglobina/hematócito somente no período de seguimento.  

Em conformidade com vários estudos, nossos dados sugerem a 

anemia como um marcador precoce de progressão da DRC 88,1132-134. Iseki 
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et al., através de uma avaliação de 71.000 indivíduos, notaram que o 

hematócrito basal estava independentemente associado com o risco 

subseqüente de desenvolver DRC terminal, de maneira que o risco 

aumentou em uma fração linear com a redução do hematócrito em 

mulheres 133.  

Keane et al., examinaram 23 potenciais fatores de risco para 

progressão da DRC entre diabéticos do estudo RENAAL e somente quatro 

deles, proteinúria, creatinina sérica e albumina sérica e nível de 

hemoglobina reduzidos, foram independentemente associados com o risco 

de dobrar a creatinina ou progredir para DRC terminal 88. Os colaboradores 

do estudo ETDRS (The Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) 

reportaram resultados similares, mostrando uma associação independente 

entre hematócrito basal diminuído e subseqüente risco de em 5 anos de 

progredir para DRC terminal 134. 

A relação entre inflamação e perda subseqüente da função renal não 

está bem estabelecida na literatura. Ao analisarmos os marcadores 

inflamatórios (leucócitos, PCR, α1- glicoproteína ácida e albumina) e o 

marcador pró-trombótico (fibrinogênio) em nossa população, obtivemos que 

a hipoalbuminemia, geralmente apontada como um marcador de 

desnutrição protéica e inflamação, pode ser também um fator de risco 

precoce de pior evolução da função renal – já que se manteve mais baixo 

no grupo “progressores” desde o início do acompanhamento ambulatorial  

Alguns estudos têm mostrado associação entre a progressão da DRC 

e a hipoalbuminemia, todavia é impossível que esta reflita melhor a 
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proteinúria do que a inflamação. Bleyer et al. encontraram que a progressão 

da DRC, após 4 anos de seguimento, foi predita por baixos níveis de 

albumina, o qual poderia ser um marcador de inflamação sistêmica em 

idosos 103. Fried et al., mostrou uma correlação positiva entre o declínio da 

taxa de filtração glomerular e hipoalbuminemia em pacientes idosos 97. 

Apesar destes dois estudos terem documentado a relação entre 

hipoalbuminemia e progressão da DRC, não avaliaram a presença de 

proteinúria nestes pacientes. 

Nossos dados, também apontaram o fibrinogênio como sendo um 

marcador precoce de progressão da DRC; todavia esta diferença não se 

manteve durante o seguimento ambulatorial. Não obstante, acreditamos 

que uma casuística maior de pacientes poderia clarear melhor a relação 

inflamação e progressão da DRC nestes pacientes. 

Fried et.al. avaliaram os marcadores inflamatórios e pró-trombóticos 

na progressão da DRC em idosos, estratificando sua população em três 

grupos, conforme a evolução da função renal Obteve através da análise 

multivariada, que maiores níveis de PCR, leucócitos, fibrinogênio e fator 

VII e menores níveis de albumina e hemoglobina estavam associados 

com o grupo que apresentou piora da função renal durante o seguimento. 

No entanto, este trabalho é passível de críticas, pois comparou três 

grupos com evolução da TFG “distintas” que partiram de uma creatinina 

inicial também distinta, além de, procurar associação entre marcadores 

inflamatórios e pro-trombóticos na progressão da DRC em idosos, uma 

população considerada de risco para doença cardiovascular 97.  
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Em um estudo semelhante, Baggio et al., examinaram a associação 

entre fatores de risco para doença cardiovascular (idade, sexo, obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, hiperfibrinogenemia, 

tabagismo e história de DCV) e declínio da função renal (creatinina 

sérica), em uma população italiana idosa, que não tinha evidência prévia 

de DRC, sendo que entre os 2.981 indivíduos avaliados, 371 eram 

saudáveis e 2.610 apresentavam história de DCV. Mostraram através da 

análise multivariada, que a perda de função renal associada à idade é 

mais pronunciada em pacientes idosos nos quais a história e fator de risco 

cardiovascular coexistem e entre aqueles tabagistas e com níveis 

elevados de fibrinogênio, sendo a piora da função renal independente da 

creatinina sérica basal 135. 

No que se refere aos distúrbios do cálcio e fósforo e paratormônio 

(PTHi), observamos que o nível de fósforo foi maior no grupo “progressores” 

desde o início do seguimento. Não surpreendente, esta diferença se 

pronunciou durante o seguimento, com a piora da função renal no grupo 

“progressores”, o fósforo e o PTHi  se mostraram mais elevados neste 

grupo. 

Nossos dados sugerem que níveis basais elevados de fósforo podem 

ser um marcador precoce de progressão da DRC. Está bem estabelecido 

que anormalidades no metabolismo mineral estão presentes precocemente 

no curso da DRC e resultam em conseqüências clinicamente relevantes 

assim como a osteodistrofia renal. A hiperfosfatemia é um importante fator 

de risco para a calcificação vascular e mortalidade cardiovascular, 
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entretanto a patogênese da calcificação vascular na DRC não é bem 

entendida e parece ser multifatorial.  

Apesar da elevada prevalência dos fatores de risco cardiovasculares 

tradicionais e não-tradicionais encontrados, não obtivemos que os pacientes 

do grupo “progressores” apresentavam maior número de fatores de risco 

para DCV. 

Finalmente, a análise multivariada dos possíveis fatores de risco para 

progressão da DRC de nossos pacientes, apontados pela análise 

univariada, como: LDL colesterol elevado, hiperfibrinogenemia, ingestão de 

sal, hiperfosforemia, hiperparatiroidismo, pressão arterial sistólica e 

diastólica elevadas, anemia, hipoalbuminemia e proteinúria, encontrou 

apenas a proteinúria como fator de risco independente para progressão da 

DRC. 

Assim, o presente estudo também nos mostra que mesmo em vigência 

de pressão arterial, controle glicêmico, ingestão de sal, ingestão protéica e 

perfil lipídico desejáveis, a doença renal permanecerá “progressiva” na 

presença de uma taxa de proteinúria elevada. 

Uma revisão recente documentou as várias evidências que suportam a 

albuminúria como um fator de risco para doença renal e cardíaca, mostrando 

que até na ausência de uma lesão renal específica, a albuminúria reflete 

disfunção endotelial, aterosclerose e é um forte fator de risco epidemiológico 

independente para DCV 136. 

A possibilidade que a proteinúria possa acelerar a progressão da DRC 

para DRC terminal, tem recebido suporte de vários estudos clínicos e 
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experimentais. O forte valor preditivo da proteinúria na nefropatia crônica 

está totalmente estabelecido. A proteinúria basal é um preditor independente 

da evolução renal em pacientes diabéticos tipo I com nefropatia e em 

pacientes não diabéticos. No estudo REIN, a excreção uirnária de proteína 

apresentou correlação positiva com o declínio da taxa de filtração glomerular 

e progressão das nefropatias proteinúricas crônicas não-diabéticas para 

DRC terminal 39. Evidências similares, foram fornecidas recentemente em 

pacientes com diabetes tipo 2 e outras nefropatias 62. 

Todavia, mais do que um marcador de lesão renal e cardiovascular, a 

proteína ultrafiltrada pode ser tóxica para o rim. Nas nefropatias 

progressivas, a disfunção severa da barreira capilar glomerular para 

proteínas circulantes causa sobrecarga protéica das células epiteliais 

tubulares e ativação intrarenal do complemento, o qual é responsável pela 

disseminação da injúria para o túbulo-interstício. Assim, drogas que 

bloqueiam a angiotensina II, limitam a passagem anormal das proteínas 

plasmáticas e são renoprotetoras.  

Acredita-se que as proteínas plasmáticas (albumina, imunoglobulina, 

transferrina, lipoproteína e complemento) do ultrafiltrado, induzam a síntese 

de citoquinas e quimocinas tubular e matriz extracelular protéica, as quais 

levariam a um infiltrado celular inflamatório intersticial e fibrogênese 59,137. 

No entanto, o entendimento adicional destes mecanismos e interações 

celulares e moleculares é de extrema importância para o desenvolvimento 

de novas estratégias para redução da progressão da DRC Várias novas 

intervenções que bloqueiam os passos individuais nesta cascata de eventos, 
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que promove a fibrogênese intersticial, têm sido aplicadas em estudos 

experimentais. Algumas das quais, provavelmente nunca encontrarão uma 

aplicabilidade clínica, porque na verdade são impraticáveis. Outras, no 

entanto, serão provavelmente desenvolvidas para terapia clínica no futuro.  

Estudos clínicos consistentemente mostraram efeitos renoprotetores da 

redução da proteinúria e levaram o conhecimento que o tratamento anti-

proteinúrico é instrumento que maximiza a renoproteção. O estudo MDRD 

revelou a associação entre redução da proteinúria, através de níveis mais 

baixos da pressão arterial e redução do declínio da taxa de filtração 

glomerular 60. A renoproteção foi conferida pelo inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina (ECA) no estudo REIN, mostrando que pacientes 

em uso de ramipril tinham uma melhor evolução, paralela a uma maior 

redução na proteinúria, enquanto a pressão arterial foi comparável ao grupo 

controle 39.  

Do mesmo modo, estudos em diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2, 

documentaram que quando a proteinúria é diminuída pelo tratamento, a 

progressão para DRC terminal está reduzida. O estudo RENAAL, analisou 

1513 portadores de nefropatia e diabetes tipo 2, confirmou que uma maior 

redução na proteinúria pelo losartan invariavelmente conferia uma maior 

renoproteção, na presença de níveis pressóricos comparáveis 62. Resultados 

similares foram encontrados no estudo IDNT (Irbesartan diabetic 

nephropathy trial), através da análise de pacientes diabéticos tipo 2, onde os 

pacientes em uso do irbesartan apresentavam menores taxas.de progressão 

para o endpoint primário (dobrar a creatinina sérica, progressão para DRC 
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terminal ou morte) comparado a amlodipina ou placebo. O grupo irbesartan 

tinha mais do que 30% de redução na proteinúria, comparado com 6% para 

amlodipina e 10% para o placebo 138. 

Estudos recentes têm encontrado um efeito anti-proteinúrico adicional, 

quando a combinação da metade da dose de IECA e ARA foi usado para 

reduzir a pressão arterial a nível similar àqueles adquiridos pela dose total 

da monoterapia 139,140. 

A limitação do presente estudo foi que nós não medimos o clearance 

de creatinina diretamente, mas uma recente análise em nosso serviço 

mostrou uma grande correlação (r2 = 0,80) entre o clearance de creatinina 

estimado e o medido no Brasil em pacientes com DRC 141. O número de 

pacientes incluídos neste estudo foi relativamente pequeno, uma limitação 

na qual tem que ser levada em consideração. Em adição, este é um estudo 

unicêntrico e estes achados devem corroborar para posteriores observações 

em outras populações. A despeito de nossas limitações, o presente estudo é 

o primeiro a documentar a prevalência de um grande número de fatores de 

risco para doença cardiovascular e sua associação com a taxa de declínio 

do clearance de creatinina estimado em pacientes com DRC. 

Finalmente, é importante enfatizar que a prevalência muito elevada 

destes fatores de risco cardiovascular em pacientes com DRC pode explicar  

apenas parcialmente o risco excessivo para doença cardiovascular 

aterosclerótica na DRC. Nossos resultados fornecem impulso adicional para 

pacientes com DRC serem cuidadosamente monitorados e tratados para 

apropriadamente reduzir seu risco para doença cardiovascular. Contudo, 
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este estudo não poderia suportar a hipótese que esta alta prevalência de 

fatores de risco para doença cardiovascular está associada com uma 

progressão mais rápida da doença renal; portanto, que uma meticulosa 

atenção para fatores de risco cardiovascular em pacientes com DRC não 

poderia oferecer uma maior oportunidade para redução da taxa de 

progressão da DRC. Entretanto, nossos achados sugerem que pacientes 

com doença cardiovascular prévia parecem ter menos risco para progressão 

da doença renal do que aqueles sem história prévia de DCV. 

Em conclusão, este estudo prospectivo mostra que até em pacientes 

com disfunção renal relativamente leve, existe uma substancial carga de 

DCV mostrada pela presença de vários fatores de risco cardiovascular 

tradicionais, não-tradicionais e relacionados à DRC. Entretanto nesta 

população a qual a pressão arterial foi geralmente bem controlada, este 

estudo não pode mostrar evidências sugerindo a associação entre a maioria 

destes fatores de risco cardiovascular e a taxa de progressão da DRC. A 

análise multivariada revelou que somente o grau de proteinúria prediz uma 

acelerada piora da progressão da DRC. 
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6. CONCLUSÃO: 

 

§ O presente estudo documenta a elevada prevalência dos fatores 

de risco para doença cardiovascular, tradicionais, não-tradicionais 

e relacionados à DRC entre portadores de doença renal crônica 

moderada a severa.  

 

§ A estratificação pela mediana da taxa do decaimento do 

clearance de creatinina calculado mostrou dois grupos com 

comportamento diferentes: “progressores” e ‘”não progressores”. 

 

§ Inicialmente, a análise univariada apontou as variáveis 

estudadas, peso corporal, idade, LDL-colesterol, fibrinogênio, 

albumina e fósforo séricos, ingestão de sal e proteinúria e os 

fatores de risco cardiovascular, hiperfibrinogenemia, anemia, 

hipoalbuminemia e proteinúria elevada como prováveis fatores de 

risco para progressão da DRC. 

 

§ Durante o seguimento, a análise univariada apontou as variáveis 

estudadas, idade, pressão arterial sistólica e diastólica, LDL-

colesterol, hemoglobina, hematócrito, paratormônio, albumina e 

fósforo séricos e proteinúria e os fatores de risco cardiovascular, 

anemia, hiperfosforemia, hiperparatiroidismo, hipoalbuminemia e 

proteinúria elevada como prováveis fatores de risco para 

progressão da DRC. 
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§ Os fatores de risco para doença cardiovascular, idade avançada 

e história prévia de DCV foram apontados pela análise 

univariada, como possíveis fatores de “proteção” da progressão 

da DRC. 

 

§ A análise multivariada destes fatores de risco para doença 

cardiovascular na progressão da DRC, mostrou apenas a 

proteinúria como fator de risco independente para a piora da 

função renal.  

 

§ Portanto, mais do que controlar a pressão arterial, o diabetes 

mellitus, a dislipidemia e os demais fatores de risco para doença 

cardiovascular, é necessário combater exaustivamente a 

proteinúria.  
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7.ANEXOS:  
 

 

 

Anexo 1. Aprovação do presente protocolo de pesquisa pelo Comitê de 
Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) 

 

 

 

Anexo 2. Ficha para coleta de dados 
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 Anexo 1.  
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 Anexo 2.  
                Sexo: (   )F      (   )M             Cor:________________ 
                Altura:_____________________________________ 
                Índice de massa corpórea:_____________________ 
                Índice Abdome/Quadril:______________________ 
 

Telefone: (      )______________________________(      )__________________________________ 
Doença renal: _________________________________________________  Tempo: ____________ 
Doença secundária: ________________________________________________________________ 
História Clínica: 

Sedentarismo: (  ) SIM     (  ) NÃO 
Tabagismo:     (  ) SIM     (  ) NÃO      Atual       Tempo: __________ Cig/dia: ____________________ 
                                                              Passado   Tempo: __________ Cig/dia: _______ (Parou:______) 
Hipertensão arterial:             (  ) SIM     (  ) NÃO         Tempo: _________________________________ 
Diabetes mellitus:                 (  ) SIM     (  ) NÃO         Tempo: _________________________________ 
Dç. Cardíaca isquêmica            (  ) SIM     (  ) NÃO   →  Revasc / ATC: _________________________ 
Dç. Cardíaca não-isquêmica     (  ) SIM     (  ) NÃO         Dç. renovascular:               (  ) SIM     (  ) NÃO 
Insuf. vascular periférica:     (  ) SIM     (  ) NÃO             Dç. cerebrovascularl:         (  ) SIM     (  ) NÃO 
História familiar DCV:        (  )  SIM     (  ) NÃO         Quem/ Idade: _____________________________ 

 

   Exames:  Início 1º ano 2º ano 3º ano 
     
Peso     
PAS     
PAD     
Glicemia     
Hb. glicosilada     
Insulina     
Uréia     
Creatinina     
Hb     
Ht     
Leucócitos     
Cálcio     
Fósforo     
PTHi     
Albumina     
Leptina     
Ácido úrico     
Colesterol T     
HDL     
LDL     
Triglicérides     
Fibrinogênio     
PCR     
β2- microglob.     
α1-glicoprot.     
     
Medicamento     
     
 Início 1º ano 2º ano 3º ano 
Diurese(ml/dia)     
Na+ (mEq/l)     
Uréia (g/l)     
Proteinúria (g/24h)     

 
ETIQUETA 
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