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“Se eu vi mais longe, foi por estar 
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RESUMO 

Veloso MP. Participação dos fatores de crescimento de fibroblastos (FGF-21 

e FGF-23) e klotho na fragilidade e cognição do paciente idoso com doença 

renal crônica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2021. 

Introdução: Há um aumento do número de idosos com doença renal crônica 

(DRC) em tratamento conservador e em diálise. Pacientes com DRC 

possuem maior prevalência de maior declínio cognitivo e de fragilidade. O 

fenótipo de fragilidade segundo Linda Fried é definido como a presença de 

pelo menos três critérios que incluem perda de peso não intencional, 

fraqueza, exaustão, redução da velocidade de marcha e/ou sedentarismo. 

Fragilidade e declínio cognitivo estão relacionadas a maior mortalidade, 

hospitalização e pior qualidade de vida. Especula-se o envolvimento do 

klotho e fatores de crescimento de fibroblastos 21 e 23 (FGF-23 e FGF-21) 

na fisiopatologia da fragilidade e cognição. Objetivos: Avaliar a associação 

de FGF-21, FGF-23 e klotho tanto com fragilidade quanto com cognição em 

pacientes idosos com DRC. Métodos: O estudo é do tipo corte transversal e 

observacional. Pacientes estáveis em acompanhamento ambulatorial, com 

DRC estádio 4 ou 5 em tratamento conservador, com idade ≥ 65 anos foram 

incluídos. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação de cognição 

pela escala Montreal Cognitive Assessment (MoCA) e da fragilidade pelos 

critérios de Linda Fried. Adicionalmente foi avaliado o risco de depressão 

pela escala Geriatric Depression Scale GDS-15, comorbidades pelo Índice 

de Comorbidade de Charlson (ICC), exames laboratoriais de rotina e 

tomografia de crânio sem contraste. FGF-23, FGF-21 e klotho foram 

analisados de acordo com técnica padrão ao final do estudo. Tomografia foi 

realizada somente para exclusão de lesões isquêmicas ou tumorais. 

Resultados: Foram incluídos 75 pacientes (66,7% do sexo masculino, idade 



 

 

80,6 ± 7,2 anos, 49,3% com diabetes melitus). A prevalência da fragilidade 

foi de 51,3% e pré-fragilidade foi de 47,3%. A população frágil quando 

comparada à pré-frágil era em sua maioria do sexo feminino, mais velha, 

com valores pressóricos mais baixos, passava tempo mais longo sentada ao 

longo do dia, era mais sedentária e com menor grau de escolaridade. Além 

disso, estes pacientes tinham maior prevalência de hipertensão e diabetes. 

Os escores de depressão se correlacionaram diretamente com FGF-23 e 

negativamente com klotho. A cognição estava alterada em todos os 

pacientes. Aqueles com valores piores (abaixo da mediana do MoCA) eram 

mais velhos, com menor pressão arterial sistólica e menor fósforo sérico. 

Fragilidade e declínio cognitivo se associaram, sendo a maior parte dos 

pacientes considerados frágeis os que pontuaram abaixo da mediana com a 

escala MoCA. Os domínios linguagem e nomeação foram os mais 

prejudicados entre pacientes frágeis. Não foi encontrada diferença na 

concentração de FGF-23 e klotho para diferenciar pacientes frágeis e 

pacientes com deficiência cognitiva. Conclusão: Foi identificada alta 

prevalência de fragilidade e declínio cognitivo entre pacientes idosos com 

DRC. O FGF-21 se mostrou um marcador de fragilidade nesta população. 

FGF-23 e klotho não tiveram relação com fragilidade ou cognição, mas 

foram associados com risco de depressão. 

Descritores: Fragilidade; Idoso; Cognição; Doença renal crônica. 

 

 
 



ABSTRACT 

Veloso MP. Participation of fibroblast growth factors 21 and 23 (FGF-21 and 

FGF-23) and klotho on the fragility and cognition of elderly patients with 

chronic kidney disease [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introduction: There has been an increase in the number of elderly people 

with chronic kidney disease (CKD) in conservative management and on 

dialysis. Patients with CKD present a high prevalence of frailty and also 

cognitive deficit. The frailty phenotype according to Linda Fried is defined as 

the presence of at least three criteria that include unintentional weight loss, 

weakness, exhaustion, reduced walking speed and / or  low physical activity 

level. Frailty and cognition deficit lead to higher mortality, hospitalization, and 

worse quality of life. It has been speculated that klotho and fibroblast growth 

factors 21 and 23 (FGF-21 and FGF-23) play a role in pathophysiology of 

frailty and cognition deficit. Objectives: To evaluate the association of FGF-

21, FGF-23, and klotho with both frailty and cognition deficit in elderly 

patients with CKD. Methods: This is a cross-sectional and observational 

study. Stable patients > 65 years old, with stages 4 or 5 CKD not on dialysis 

were included. Cognition was assessed by the Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) scale and frailty according to Linda Fried's criteria. In 

addition, we have evaluated the risk of depression using the Geriatric 

Depression Scale GDS-15, comorbidities using the Charlson Comorbidity 

Index (ICC), routine laboratory tests, and non-contrast skull tomography. 

FGF-21, FGF-23, and klotho were measured according to standard 

techniques at the end of the study enrolment. Tomography was performed 

only to exclude ischemic areas or tumors. Results: 75 patients were included 

(aged 80.6 ± 7.2 years, 66.7% male, 49.3% with diabetes mellitus). The 

prevalence of frailty was 51.3% and pre-frailty was 47.3%. Only one patient 



 

 

was classified as robust. The fragile population, when compared to the pre-

frail, was older, mostly female, with lower diastolic blood pressure, spent a 

long time sitting throughout the day, was more sedentary, and had less 

education. In addition, these patients have a higher prevalence of 

hypertension and diabetes. Depression scores correlated directly with FGF-

23 and negatively with klotho values. Cognition was impaired in all patients. 

Those with worse values (below the median of MoCA) were older, with lower 

systolic blood pressure and lower serum phosphorus. Fragility and cognitive 

deficit were associated with each other, with the majority of patients 

considered fragile scoring below the median with a MoCA scale. Language 

and nomination were the most impaired element among frail patients. We 

found no difference between the concentration of FGF-23 and klotho when 

considering fragility and cognition. Conclusion: We have identified a high 

prevalence of frailty and cognitive decline among elderly patients with CKD. 

FGF-21 configured as a marker of frailty in this population. FGF-23 and 

klotho concentrations were not related to frailty or cognition but were 

associated with depression scores. 

Descriptors: Frailty; Elderly; Cognition; Chronic kidney disease. 
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INTRODUÇÃO - 2 

1.1 Doença Renal Crônica no Idoso 

O crescimento e envelhecimento populacionais aliados a um melhor 

arsenal diagnóstico e terapêutico tornaram o diagnóstico da doença renal 

crônica (DRC) mais frequente. Como consequência, nas últimas décadas, 

houve um aumento da incidência de pacientes em terapia renal substitutiva 

(TRS)1. 

Entre os pacientes que iniciam a TRS, destaca-se a população idosa. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define idoso como aquele com 

idade maior ou igual a 65 anos em países desenvolvidos ou idade maior ou 

igual a 60 anos em países em desenvolvimento2. O aumento da incidência 

de idosos em TRS tem sido atribuído ao envelhecimento populacional, ao 

risco de progressão para DRC após episódio(s) de injúria renal aguda e às 

melhorias no tratamento ambulatorial do paciente com DRC1. 

Nos Estados Unidos da América, entre 1980 e 2009, houve um 

aumento em 9,3 vezes de número de pacientes com idade entre 65 e 74 

anos e em 20,8 vezes naqueles com idade maior ou igual a 75 anos 

iniciando diálise3,4. 

A TRS é um tratamento que visa prolongar a sobrevida. No entanto, a 

mortalidade de pacientes idosos em diálise é extremamente alta5. Um 

estudo mostrou mortalidade no primeiro ano após início da diálise de 10% 
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em pacientes entre 20 e 44 anos e 41% para pacientes com idade acima de 

75 anos3. O estudo multicêntrico Dialysis Outcomes and Practice Patterns 

Study (DOPPS III), de 2011,) mostrou que a prevalência de idosos com 

idade ≥ 75 anos em hemodiálise (HD) era de 27,4% na Europa, 20,9% na 

Austrália/Nova Zelândia, 23,7% na América do Norte e 16,6% no Japão, 

sendo que este último obteve a maior duração de tratamento dialítico (15,1% 

de idosos em HD há mais de 10 anos) e maior sobrevida (5,4 anos)5. As 

variações de sobrevida entre os países são atribuídas às diferenças entre as 

populações analisadas como idade, comorbidades, qualidade do tratamento 

conservador, possibilidade de transplante renal, além de condições sociais, 

psicológicas e espirituais5. 

No Canadá a expectativa média de vida após iniciar TRS é estimada 

em 3,2 anos em pacientes com 75 a 79 anos6. Alguns estudos mostraram 

que um terço dos idosos que iniciam diálise morrem no primeiro ano de 

terapia7-12. Kurella et al.8, em 2009, evidenciaram sobrevida média de idosos 

americanos após início da diálise de 15,6, 11,6 e 8,4 meses considerando 

aqueles com idade entre 80 e 84 anos, 85 e 89 anos e ≥ 90 anos, 

respectivamente. Cerca de 20% dos pacientes com > 80 anos morrem nos 

primeiros 3 meses após o início da TRS. 

Estudo americano desenvolveu um escore para avaliar a mortalidade 

de pacientes idosos que iniciaram diálise. Valores ≥ 3 (de um total de 0 a 9) 

estimaram uma mortalidade de 12% em 3 meses e 20% em 6 meses13. 

Estudo francês reportou um terço de óbito em idosos 3 meses após 

iniciarem diálise, uma população caracterizada por pior estado funcional 
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(dependência para atividades diárias), com incapacidade de deambular ou 

presença de amputação14. 

Outros fatores de risco de mortalidade são o número de 

comorbidades, morar em casa de repouso, ter hipoalbuminemia, baixo índice 

de massa corporal (IMC) e insuficiênica cardíaca sintomática, além de 

resposta negativa à pergunta “surpresa” feita pelo nefrologista: “Ficaríamos 

surpresos se este paciente falecesse nos próximos doze meses?”14. 

Da mesma forma que a literatura mundial, dados brasileiros denotam 

alta prevalência de idosos iniciando TRS. O Censo Brasileiro de Diálise 

Crônica de 2017 mostra um número total estimado de pacientes em TRS de 

126.583 indivíduos, com taxa de mortalidade bruta de 19%. O percentual de 

pacientes em diálise com idade entre 65 a 74 anos ou > 75 anos foi 

verificado em 22,5% e 11,8% respectivamente, ambos estáveis em relação a 

201615. Se por um lado a TRS está associada à alta taxa de mortalidade de 

idosos, o tratamento conservador demanda uma atenção específica para 

esta população, principalmente pela presença de síndromes geriátricas.  

O termo síndrome geriátrica é utilizado para identificar condições 

clínicas heterogêneas que afetam a capacidade da pessoa idosa de gerir a 

própria vida, interferindo na sua funcionalidade para realizar tarefas 

cotidianas tais como incluindo fragilidade, perda funcional e declínio 

cognitivo16. A manifestação clínica destas síndromes, principalmente a 

fragilidade, mimetiza sintomas urêmicos e precipita o início de TRS na 

intenção de melhorar o padrão funcional17. 
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Na verdade, o início de TRS pode exacerbar ou causar declínio 

funcional e cognitivo. Um estudo multicêntrico americano utilizando dados do 

United States Renal Data System (USRDS) avaliou 3.702 pacientes 

provenientes de casas de repouso com idade média de 73 anos que 

iniciaram diálise. Destes, 61% faleceram ou tiveram declínio funcional em 

três meses, uma incidência de 87% em um ano. Fatores associados ao 

declínio funcional foram idade, raça branca, doença cerebrovascular, 

demência, hipoalbuminemia e hospitalização no momento de início da TRS9. 

Resultados similares foram obtidos em um estudo canadense que avaliou 97 

pacientes octogenários que iniciaram TRS entre 2000-2005. Destes 

pacientes, 30% tiveram perda funcional em 6 meses, definida como a 

necessidade de cuidadores ou transferências para casas de repouso18. 

Diante do exposto, torna-se necessário um melhor entendimento das 

síndromes geriátricas no paciente com DRC. Desta forma, será possível 

planejar estratégias para suas identificações, prevenções e tratamentos, 

além de influenciar a tomada de decisão de início de TRS. A seguir algumas 

síndromes geriátricas que serão especificamente abordadas neste trabalho 

serão detalhadas. 

1.2 Fragilidade 

A fragilidade refere-se a declínios cumulativos em vários sistemas que 

ocorrem ao longo do envelhecimento, levando o paciente a um estado de 

diminuição de reserva fisiológica e aumento da vulnerabilidade a quedas, 

institucionalização, hospitalização, incapacidade e morte prematura18. 
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Fragilidade foi definida de por Fried et al.19, em 2001, como a 

presença de três ou mais dos seguintes critérios: perda de peso não 

intencional, exaustão, fraqueza, diminuição da velocidade de marcha e nível 

de atividade física medida. O Quadro 1 resume os critérios definidos pela 

Fried Frailty Screening Tool. 

Quadro 1 - Critérios diagnósticos de fragilidade 

 

Fonte: Adaptado de Fried et al.19 
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Idosos frágeis em geral iniciam diálise com maior taxa de filtração 

glomerular estimada (TFGe) e apresentam maior taxa de hospitalização e 

mortalidade, sugerindo que iniciar diálise mais precocemente em pacientes 

frágeis parece ter poucos benefícios20. 

A prevalência de fragilidade e incapacidade é duas vezes maior em 

pacientes com DRC (15%) com mais de 65 anos em comparação com 

pacientes da mesma idade com função renal normal (6%)21. 

No estudo Dialysis Morbidity and Mortality Wave, uma coorte de 2.275 

pacientes adultos em diálise, a prevalência de fragilidade foi de 67,7% e 

aumentou com a idade, sendo presente em 44% dos pacientes < 40 anos, 

61,1% entre 40 e 50 anos, 66,4% entre 50 e 60 anos, 74,2% com 60 a 70 

anos e 78% daqueles com mais de 70 anos. A mortalidade nos pacientes 

frágeis foi 2,2 vezes maior22. 

A DRC mostrou ser um fator de risco para o desenvolvimento de 

fragilidade em uma análise prospectiva. Fried et al.23 encontraram uma 

associação entre DRC e maior incidência de declínio funcional independente 

de comorbidade, composição corporal, teste de força e desempenho físico 

em idosos previamente funcionais. 

A fisiopatologia da fragilidade na DRC é multifatorial conforme 

mostrado abaixo na Figura 124. O envelhecimento e a senescência celular, a 

perda de estruturas teloméricas, a disfunção mitocondrial, o aumento da 

produção de radicais livres e a fraca capacidade de reparo do DNA 

desempenham papel importante no processo de envelhecimento e ocorrem 

prematuramente na DRC estando associados à sarcopenia e fragilidade25,26. 
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Pacientes com DRC possuem ingestão energética reduzida, anorexia 

e ingestão reduzida de alimentos, o que contribui para a sarcopenia e 

fragilidade. A perda de apetite que ocorre na DRC é relacionada ao meio 

urêmico, inflamação, doenças superpostas, medicamentos e transtorno do 

humor27,28. Além disso, o comprometimento cognitivo é mais comum na 

população com DRC e também pode levar à redução da ingestão de 

alimentos29. 

Estudos têm demonstrado uma correlação entre citocinas pró-

inflamatórias e fragilidade em idosos, principalmente IL-6 e TNF-alfa, 

provavelmente secundário a uma depuração prejudicada de citocinas de 

acordo com a progressão da doença renal e o ambiente pró-inflamatório 

urêmico27,30-32. A sinalização dos hormônios anabólicos como insulina e IGF-

1 é prejudicada devido a presença de citocinas inflamatórias, aumentando a 

atividade glicocorticoide e contribuindo para resistência a insulina e IGF-1 no 

músculo esquelético. A inflamação contribui também para a ativação das 

vias caspase-3 e ubiquitina proteassoma, que promovem catabolismo 

proteico, com aumento no gasto energético de repouso, contribuindo para o 

desequilíbrio da homeostase muscular e consequentemente maior  

fragilidade27,28,31,33. A acidose metabólica é uma complicação frequente da 

DRC, promovendo ativação da via caspase-3 e do sistema ubiquitina 

proteassoma, inibindo a sinalização intracelular de insulina e IGF-1 e 

aumentando a produção de glicocorticoide, levando a um intenso 

catabolismo proteico e consequente sarcopenia27,28,33. 
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Figura 1 - Fisiopatologia da Fragilidade e DRC 

Fonte: Adaptado de Nixon et al.24 

Na avaliação de síndromes geriátricas, o geriatra utiliza na prática 

clínica uma ferramenta de avaliação sistemática denominada avaliação 

geriátrica ampla (AGA). O uso da AGA no paciente com DRC em estádios 

avançados melhora a tomada de decisão para iniciar TRS34. Estudo feito por 

van Loon et al.35 em 2017, avaliou 123 pacientes idosos com DRC estádio 5 

e início de TRS há menos de duas semanas com o objetivo de identificar a 

prevalência de fragilidade através de diversos métodos, incluindo a AGA, 

que mostrou ter uma sensibilidade de 75%36. 

Existem várias formas de avaliações sistemáticas que permitem a 

identificação de idosos frágeis e, especificamente no paciente com DRC em 

estádios avançados, podem ajudar na tomada de decisão para início de 

TRS36. 
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1.3 Declínio Cognitivo 

Comprometimento cognitivo leve (CCL) foi inicialmente definido por 

Petersen et al.37 em 1997. Refere-se a queixa do paciente ou informante de 

comprometimento em pelo menos um ou mais domínios cognitivos 

(aprendizado, memória, função social, linguagem, função viso-espacial, 

atenção complexa ou funcionamento executivo), mas não grave o suficiente 

para causar prejuízos significativos em suas atividades de vida diárias. 

Estima-se que um em cada seis adultos com idade > 65 anos possuem 

declínio cognitivo sem uma desordem neurocognitiva maior como os 

variados tipos de demências, por exemplo29,38,39. 

O declínio cognitivo pode ser classificado como amnésico e não 

amnésico. O primeiro refere-se a um comprometimento em recuperar 

informações armazenadas, enquanto o não amnésico refere-se a um ou 

mais comprometimento nos outros domínios cognitivos, enquanto a memória 

continua intacta40. 

O CCL evoluiu com melhora em 30% a 50% daqueles originalmente 

diagnosticados, voltando à cognição "normal" nos acompanhamentos 

subsequentes. Apesar da alta taxa de reversão existe 5% a 10% de taxa 

anual de progressão para demência naqueles com declínio cognitivo 

moderado, o que é muito maior que os valores de 1% a 2% de incidência por 

ano na população geral. A dicotomia entre a taxa de reversão anual para 

cognição normal e a conversão da taxa de demência indica que existem 

fatores modificáveis que podem estar contribuindo para o declínio cognitivo e 

indica a necessidade de triagem e diagnóstico precoces39. 
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Indivíduos com DRC estão em maior risco de comprometimento 

cognitivo quando comparados à população em geral, com prevalência que 

varia entre 10% e 40%, dependendo do método utilizado e do estádio da 

doença41,42. 

Função cognitiva é relacionada com má aderência, acesso precário à 

saúde e múltiplas morbidades. Discute-se o papel da DRC como fator de 

risco independente para deficiência cognitiva29. O Estudo Reasons for 

Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) reportou uma 

prevalência de 11% de acometimento cognitivo para cada 10 mL de redução 

da TFGe < 60 mL/min/1,73m2. Na população com idade ≥ a 65 anos a 

prevalência foi de 17% para os que possuem TFGe < 60 mL/min/1,73m2 43. 

Baixa TFGe e albuminúria são fatores de risco independentes para o 

declínio cognitivo, sendo a albuminúria mais importante em valores mais 

elevados de TFGe, enquanto o declínio da TFGe é o maior fator risco em 

pacientes com DRC avançada43-46. 

A patogênese do declínio cognitivo no contexto da DRC não está 

clara, pois muitos pacientes possuem outras doenças neurodegenerativas 

como acidente vascular encefálico, demência vascular, Alzheimer, entre 

outras, levando a uma etiologia multifatorial29. 

Dentre os fatores de risco tradicionais para a deficiência cognitiva 

estão a idade, hipertensão arterial (HA), diabetes, dislipidemia e história 

familiar de doença coronariana precoce. Os fatores de risco não tradicionais 

são os relacionados à DRC como uremia, anemia, redução progressiva da 

TFGe e albuminúria. Em relação à terapia dialítica, destaca-se a presença 
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de hipotensão, redução do fluxo sanguíneo cerebral e fenômenos 

hemorrágicos. Fatores adicionais são depressão, polifarmácia e distúrbios 

do sono. A incidência de doença de Alzheimer (DA) em pacientes com DRC 

é similar à encontrada em indivíduos com idade e número de comorbidades 

semelhantes47,48. 

Declínio cognitivo associado à doença cerebrovascular e albuminúria 

afeta predominantemente o processamento e a função executiva, que são 

domínios relacionados ao planejamento e a execução de tarefas. Pacientes 

com DRC possuem acometimento principalmente nestes domínios48-50. 

Em 2016, Berger et al.29 analisaram 44 estudos com 51.590 

participantes com TFGe < 60 mL/min/1,73m2 e sugeriram que o declínio 

cognitivo aumenta com a queda da TFGe. Os pacientes com DRC 

apresentaram desempenho pior nos grupos de atenção e orientação, 

linguagem, formação de conceitos e raciocínio, função executiva, memória e 

cognição global29. A prevalência de declínio cognitivo é relatada em 65% 

entre pacientes com DRC em hemodiálise e diálise peritoneal51. 

A avaliação cognitiva pode ser feita de diversas formas. A Associação 

Internacional de Gerontologia e Geriatria divulgou um documento de consenso 

em 2015, recomendando que pessoas com 70 anos ou mais tivessem teste 

cognitivo objetivo com seu médico52. Há os métodos neurofisiológicos tais como 

o eletroencefalograma, potencial evocado cognitivo e potencial evocado 

sensorial. Há ainda os métodos neuropsicológicos que consistem em diversos 

testes que abordam domínios de função cognitiva geral ou testes de 

compreensão de um domínio particular53. Entre os testes neuropsicológicos há 
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o mini-exame do estado mental (MEEM), constituído de duas partes com tempo 

médio de aplicação entre 6 a 8 minutos. A primeira parte abrange orientação, 

memória e atenção (máximo 21 pontos) e a segunda aborda habilidades 

específicas como nomear e compreender (máximo 9 pontos). Maiores escores 

indicam melhor desempenho cognitivo. O ponto de corte é ajustado de acordo 

com o nível de escolaridade54. Em uma metanálise, o MEEM apresentou 

sensibilidade de 81% e especificidade de 89% para demência com pontos de 

corte entre 23 e 2455. 

Outro instrumento utilizado é o Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA), que acessa função cognitiva em sete domínios com escores 

variando de 0 a 30. É um questionário que leva aproximadamente 10 

minutos para ser aplicado e está disponível em vários idiomas. Escore < 26 

é sugestivo de declínio cognitivo. Foi originalmente validado com o objetivo 

de detectar CCL e demência. Comparando MoCA e MEEM, o MEEM 

apresenta sensibilidade de 18% e 78% para CCL e demência, 

respectivamente e especificidade de 100%. O MoCA apresenta sensibilidade 

de 90% e 100%, para CCL e demência, respectivamente e especificidade de 

87%56. Sua vantagem em relação ao MEEM é a melhor avaliação da função 

executiva, domínio comumente afetado em pacientes com DRC51. O MoCA é 

um instrumento eficaz para a avaliação cognitiva em diversos estádios da 

doença renal e modalidades de tratamento, com maior sensibilidade quando 

comparado ao MEEM, abrangendo as principais funções cognitivas, dentre 

elas as funções executivas, que exercem um papel importante no 

desempenho cognitivo de pacientes DRC57-59. 
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Em relação a prevenção e tratamento do declínio cognitivo, o controle 

dos fatores de risco tradicionais incluindo dislipidemia, hipertensão e 

hiperglicemia, leva a melhora aparente da cognição na população geral mas 

tem dados limitados na população com DRC48. Destaca-se que atualmente 

não há tratamentos farmacológicos aprovados pelo Food and Drug 

Administration (FDA) para uso em caso de CCL, portanto, o foco para o 

tratamento é voltado para fatores como dieta, exercício, estimulação 

cognitiva e correção de causas reversíveis. 

A redução de albuminúria com enzima conversora de angiotensina 

(ECA) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) é capaz de 

reduzir o risco de comprometimento cognitivo ou sua taxa de progressão. 

Uma análise post hoc do estudo Ongoing Telmisartan Alone and in 

Combination with Ramipril Trial (Ontarget), no qual 25% dos participantes 

tinham DRC, mostrou que os participantes que eram capazes de reduzir ou 

eliminar completamente a albuminúria tiveram 20% a 40% menor 

probabilidade de redução dos escores do MEEM. Estes resultados sugerem 

que a terapia com inibidores da ECA/BRA pode desempenhar um papel 

importante limitando o declínio cognitivo por meio do controle de pressão 

arterial, redução da albuminúria ou outros benefícios para a saúde 

vascular60. 

O controle intensivo da pressão arterial recentemente avaliado no 

estudo Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), que avaliou 

quase 3.000 indivíduos com TFGe < 60 mL/min/1,73m2, incluiu um conjunto 

detalhado de testes neurocognitivos para avaliação do declínio cognitivo 
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(SPRINT MIND). Os autores mostraram que um controle intensivo da 

pressão arterial foi associado a uma menor incidência CCL, independente do 

estádio da DRC61. 

O exercício físico é altamente protetor contra o declínio cognitivo, 

tendo uma metanálise de 15 estudos revelado redução de 38% no risco de 

declínio cognitivo nos participantes que eram fisicamente ativos em 

comparação com sedentários62. Acredita-se que o exercício estimula o fluxo 

sanguíneo rico em nutrientes e oxigênio para o cérebro, protege contra 

doença cardiovascular/cerebrovascular e reduz os níveis de estresse e 

cortisol63. A atividade física não é apenas neuroprotetora, mas está 

envolvida em atividades mentais significativas, em estímulo e atividade 

intelectual, que protegem contra o desenvolvimento de disfunção cognitiva e 

até a melhoram64. 

Existem ainda as atividades cognitivas, que incluem palavras 

cruzadas, quebra-cabeças de procurar palavras, jogos de cartas, tocar um 

instrumento ou socializar com os outros. A terapia de estimulação cognitiva é 

uma intervenção em grupo para estimular e envolver as pessoas com 

demência, proporcionando socialização, melhorando a cognição e a 

qualidade de vida dos participantes, com resultados comprovados65. 
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1.4 Doença Mineral Óssea 

A doença mineral e óssea da doença renal crônica (DMO-DRC) é definida 

segundo o Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)66, de 2009 

como uma desordem sistêmica do metabolismo ósseo e mineral secundário à 

DRC. Manifesta-se com pelo menos uma das seguintes alterações: 

a. Anormalidades do cálcio, fósforo, PTH ou vitamina D. 

b. Anormalidades do remodelamento ósseo (do inglês turnover), 

mineralização e volume (TMV), crescimento e força. 

c. Presença de calcificações vasculares ou de partes moles. 

O termo osteodistrofia renal é reservado atualmente para os achados 

histomorfométricos obtidos através de biopsia óssea. O fragmento ósseo é 

avaliado de acordo com o turnover, mineralization, volume (TMV) e 

classificado em diferentes tipos histológicos (doença óssea mista, doença 

óssea adinâmica e osteomalácia)66. 

1.4.1 Klotho 

Klotho é uma proteína transmembrana codificada pelo gene que leva 

o mesmo nome. Até o momento, existem três membros conhecidos da 

família klotho (α, β, γ). As proteínas β-klotho e γ-klotho foram descobertos 

com base em sua homologia com α-klotho. O γ-klotho possui funções 

biológicas ainda pouco conhecidas, enquanto β-klotho é essencial como 

correceptor para FGF15,19 e 21 e assume papéis no metabolismo do ácido 

biliar e da energia67. 
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O primeiro membro da família descoberto foi o α-klotho. Recebe este 

nome devido a estudos experimentais em roedores que não expressavam 

klotho apresentaram mortalidade mais precoce com importantes fenótipos de 

envelhecimento como perda de massa muscular e massa óssea, cognição 

prejudicada, aterosclerose e disfunção endotelial68-70. Esta proteína 

transmembrana contém um domínio intracelular curto composto por 10 

aminoácidos e um domínio extracelular (EC) contendo duas sequências 

homólogas chamadas KL1 e KL2 compostas por 450 aminoácidos. Três 

isoformas primárias da proteína α-klotho foram identificadas da seguinte 

forma71: 

a. A forma transmembrana (mkl) atua como correceptores de fatores 

de crescimento de fibroblastos71. 

b. A forma solúvel (skl) é produzida quando o domínio extracelular do 

mkl sofre clivagem proteolítica pelas metaloproteinases ADAM10 e 

ADAM17 sendo liberado para a corrente sanguínea, urina e líquido 

cefalorraquidiano exercendo seus efeitos biológicos em órgãos 

distantes ou tecidos como por exemplo o controle do stress 

oxidativo71,72. 

c. A forma secretada é produzida por um splicing alternativo do 

mRNA do klotho e consiste apenas de KL1. Estudos experimentais 

sugerem sua ação no controle do stress oxidativo e cognição71,72. 

A proteína α-klotho é expressa predominantemente por células no 

túbulo distal renal, glândula paratireoide e plexo coroide no cérebro68-70. No 

rim, a forma transmembranda de α-klotho forma um complexo específico 
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com o receptor do fator de crescimento de fibroblasto 1 (FGFR1) através do 

qual medeia a função biológica do FGF-23. No rim, a sinalização de FGF-23-

klotho inibe a reabsorção renal de fosfato internalizando os 

cotransportadores Napi2a e Napi2c, suprime a síntese de 1,25-di-

hidroxivitamina D alterando as enzimas metabolizadoras da vitamina D 

CYP27b1 e CYP24a1.4–669,73. 

Estudo transversal de Crasto et al.73, em 2012 avaliou 802 pacientes 

com mais de 65 anos e correlacionou desabilidade, definida como a 

necessidade de ajuda em pelo menos uma atividade de vida diária (levantar 

da cama ou cadeira, tomar banho, se vestir) com o klotho sérico. 

Concentração sérica acima de um desvio padrão da média foi protetora 

enquanto baixa concentração foi associada à deficiência de atividades 

diárias. Estudos experimentais evidenciaram que klotho confere resistência 

ao estresse oxidativo através da inibição da sinalização de insulina/fator de 

crescimento insulina-1. A ligação da proteína klotho aos receptores da 

superfície celular sinaliza a inibição da fosforilação do fator de transcrição 

forkhead (FOXO). Este fator liga-se ao promotor de superóxido dismutase 

(SOD2) facilitando a remoção de espécies reativas de oxigênio.  Os níveis 

de proteína SOD2 no músculo correlacionam-se diretamente com maior 

expressão de klotho sérico74. Em roedores com deficiência de klotho houve 

ativação da via autofágica e lisossômica levando a degradação proteica e 

perda muscular73,75. 

Concentrações séricas elevadas de klotho se associam com melhor 

cognição em pacientes com média de idade de 70 anos submetidos a testes 
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cognitivos76. Estudo chinês que avaliou 88 pacientes em hemodiálise, 52,3% 

com mais de 60 anos, mostrou que o nível sérico mais baixo de klotho foi 

significativamente associado à doença cerebrovascular com especificidade 

de 96,4% e sensibilidade de 46,7%. No entanto, não demonstrou ser fator de 

risco independente para comprometimento cognitivo em tais pacientes77. 

Klotho é altamente expresso no plexo coroide e nos neurônios, 

especialmente no hipocampo, sendo detectável no líquor78. No sistema 

nervoso central, é sintetizado por células ependimárias apicais adjacentes a 

zona subventricular, uma região produtora de células-tronco79. 

Roedores com superexpressão endógena de klotho apresentaram 

melhor cognição. Klotho promove maior estímulo dos receptores N-methyl-d-

aspartato (NMDARs) nas subunidades GluN2B, associados a melhores 

funções cognitivas. Estes, por sua vez, atuam na plasticidade sináptica, 

aprendizagem e memória e estão relacionados ao envelhecimento e 

doenças neurodegenerativas80. 

1.4.2 FGF-23 

Fatores de crescimento de fibroblastos são uma família de 

polipeptídeos que atuam na morfogênese, organogênese, desenvolvimento 

e reparo através de funções, endócrinas, parácrinas e intracelulares através 

de suas ligações aos receptores de fatores de crescimento de fibroblastos 

(FGFR). Tais receptores consistem em quatro genes (FGFR1-4) e são 

essenciais para desenvolvimento e organogénese. Após o completo 

desenvolvimento dos órgãos, atuam no reparo tecidual, cicatrização de 
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feridas e angiogênese67. O FGFR1 está associado às funções biológicas do 

FGF-21 e FGF-2367,81. 

Os FGFs com funções parácrinas necessitam de heparan sulfato 

como cofator, enquanto os que possuem funções endócrinas possuem baixa 

afinidade ao heparan sulfato, requerendo um cofator proteico específico, o 

klotho. Os membros deste último grupo são o FGF-19, 21 e 2367. 

O FGF-23 é um hormônio produzido por osteócitos e osteoblastos67. 

Em humanos, o aumento do FGF-23 foi associado a maior prevalência de 

fragilidade e mortalidade e de idosos. Mecanismos desta associação ainda 

são pouco descritos, acreditando envolver regulação da vitamina D, klotho e 

inflamação. A deficiência de klotho em roedores foi associado a aumento do 

FGF-23 e um perfil de envelhecimento precoce. FGF-23 também foi 

associado de forma independente a marcadores inflamatórios, incluindo IL- 6 

e PCR, em idosos e em pacientes com DRC82. 

Além de amplamente expresso no osso, FGF-23 e seu cofator 

proteico klotho são encontrados também em tecido cerebral. Os estímulos 

para a produção de FGF-23 ou seus efeitos no sistema nervoso central são 

pobremente definidos83. 

Estudo em pacientes em HD com média de idade de 63 anos, 

mostrou que pacientes com maiores valores de FGF-23 apresentaram maior 

fósforo e cálcio sérico, estavam há mais tempo em terapia dialítica, eram 

mais jovens e sem diabetes. FGF-23 foi associado a problemas de memória, 

sugerindo pior cognição, por mecanismo ainda não elucidado83. 
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1.5 FGF-21 

O FGF-21 foi recentemente descoberto como um fator endócrino 

relacionado à regulação de glicose e metabolismo lipídico. É sintetizado 

principalmente no fígado, sendo também expresso no pâncreas, tecido 

adiposo branco e marrom, músculo esquelético, coração e rim, podendo 

ainda atravessar a barreira hematoencefálica por difusão84. Além disso, 

estudos experimentais evidenciaram síntese de FGF-21 por células da glia 

no sistema nervoso central85. 

A síntese hepática do FGF-21 é induzida por jejum prolongado 

através da ativação de α receptor ativador da proliferação de peroxomos 

(PPAR α) e seus genes estão envolvidos na gliconeogênese, lipogênese, 

lipólise e oxidação de ácidos graxos. Quando administrado em roedores e 

macacos com obesidade e diabetes, o FGF-21 causou perda de peso, 

redução das concentrações de glicose, triglicérides, resistência insulínica e 

esteatose hepática68. No fígado, estudos experimentais evidenciaram que o 

FGF-21 atuou na  oxidação de ácidos graxos, gliconeogênese e 

cetogênese86 enquanto no tecido adiposo branco estimulou a captação de 

glicose, lipólise, termogênese, além da conversão em tecido adiposo 

marrom87,88. 

Em roedores submetidos à atividade física ou em condições 

patológicas como sepse e miopatia mitocondrial, o músculo esquelético 

expressa FGF-21. A liberação de FGF-21 pelas células musculares em 

resposta à disfunção mitocondrial pode representar um mecanismo pelo qual 

o músculo percebe uma demanda energética e libera o FGF-21 para 
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favorecer adaptações metabólicas sistêmicas84. Além disso, o FGF-21 

desempenha um papel de inibição da ativação do fator de transcrição 

nuclear-kappa B (NF-κB), regulador mestre da inflamação. Sua ativação 

pode afetar a taxa de degradação proteica no músculo esquelético68,89. 

Curiosamente, klotho mostrou ser uma proteína citoprotetora atuando contra 

o estresse oxidativo e por sua vez, contribuindo para reduzir a degradação 

proteica e perda muscular68. As funções do FGF-21 em humanos são pouco 

conhecidas. 

No rim, estudos experimentais sugerem a expressão do FGF-21 em 

células tubulares e mesangiais renais. Pode ser considerado um marcador 

de função renal, pois é filtrado e excretado na urina. Pacientes com diabetes 

tipo 2 apresentam correlação positiva entre FGF-21 sérico e excreção 

urinária de albumina84. 

A concentração de FGF-21 aumenta progressivamente mais de 20 

vezes do estádio 1 ao estádio 5 de DRC. Em nefrectomia unilateral (parcial 

ou total), ocorre aumento significativo do FGF-2190. 

Altas concentrações de FGF-21 estão presentes em adultos obesos, 

em pacientes com síndrome metabólica, diabetes mellitus (DM) e doença 

arterial coronariana. Concentração de FGF-21 em adultos foi 

independentemente associada à DRC91. 

Há, no entanto, carência de estudos em humanos relacionando, FGF-

21, FGF-23, klotho e massa muscular em pacientes com DRC. 

O interesse no estudo do FGF-21 em pacientes idosos com DRC tem 

base em estudos experimentais que destacam o papel do FGF-21 em efeitos 
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neuroprotetores e melhora da cognição. O FGF-21 é expresso em diversas 

áreas do cérebro tais como substância nigra, estriada, hipocampo e córtex. 

Além disso, demonstrou-se que a administração do mesmo em 

camundongos envelhecidos melhorou a função cognitiva devido à 

capacidade de redução de dano neuronal no hipocampo, suprimindo o 

estresse oxidativo do cérebro através da redução da produção de 

malondialdeído (MDA) e produtos de glicação avançados, aumentando a 

atividade antioxidante cerebral, reduzindo as concentrações fator de necrose 

tumoral (TNF-α), interleucina-6 e aumentando a interleucina-10. Essas 

descobertas sugerem que o FGF-21 melhorou a cognição devido à 

diminuição do estresse oxidativo e inflamação. Apesar disso, devido a 

informações limitadas sobre o FGF-21, seu papel no cérebro ainda não é 

bem compreendido92,93. 

Em resumo, na interação entre fragilidade e cognição com os 

marcadores FGF-21, FGF-23 e klotho, a literatura ainda é escassa e 

principalmente na população com DRC. As informações na literatura sobre 

as interações entre estes marcadores e a presença de cognição e fragilidade 

estão resumidas na Figura 2. 
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FGF-21: Fator crescimento de fibroblasto 21; MDA: Malondialdeíno; TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa; IL-6: 
Interleucina 6; IL-10: Interleucina 10; FGF-23: Fator de crescimento de fibroblasto 23; PTH: Paratormônio; IGF-
1: Fator de crescimento semelhante à insulina 1; GluN2B: Subunidades dos receptores N-methyl-d-aspartato. 

Figura 2 - Interação entre fragilidade e cognição com FGF-21, FGF-23 e klotho 
 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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Avaliar em pacientes idosos com DRC estádio 4 ou 5 em tratamento 

conservador: 

a. A prevalência de fragilidade  

b. A prevalência de declínio cognitivo. 

c. Perfil clínico, demográfico e bioquímico de idosos frágeis e de 

idosos com declínio cognitivo. 

d. Associação de FGF-21, FGF-23 e klotho com as síndromes 

geriátricas estudadas. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Desenho do Estudo 

O estudo é do tipo corte transversal e observacional. Os pacientes 

foram avaliados pelo mesmo pesquisador (M.P.V) em uma única ocasião. 

Dados clínicos, demográficos e síndromes geriátricas foram avaliados no 

momento da inclusão. Na mesma consulta foi solicitado exame 

complementar (tomografia de crânio sem contraste) e feita coleta de sangue 

para análise posterior de FGF-21, FGF-23 e klotho. Dados bioquímicos 

foram obtidos do prontuário dos pacientes. 

3.2 Critérios de Inclusão 

Pacientes com DRC estádio 4 ou 5 de acordo com TFGe pela 

equação CKD-EPI, não dialíticos, com idade ≥ 65 anos atendidos no 

ambulatório de nefrogeriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

Aqueles que compreenderam e aceitaram participar do estudo, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram 

incluídos (Anexo A). 

3.3 Critérios de Exclusão 
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Pacientes que não conseguiram compreender ou que se recusaram a 

assinar o TCLE; pacientes em tratamento de neoplasia e pacientes com 

hospitalização nos últimos 3 meses. 

3.4 Procedimentos e Instrumentos 

3.4.1 Avaliação do risco para depressão  

Pacientes foram avaliados quanto ao risco de depressão através da 

escala Geriatric Depression Scale GDS-15 (Anexo B). Tal escala possui 15 

perguntas que quando pontuados 0 a 5 pontos sugere quadro psicológico 

normal, 6 a 10 pontos quadro de depressão leve e 11 a 15 pontos sugere 

quadro de depressão severa. A sensibilidade para o ponto de corte acima de 

5 pontos é de 81% e especificidade de 71% validada em um estudo 

brasileiro realizado em idosos em atendimento ambulatorial da rede 

pública94.  

3.4.2 Cognição 

A Montreal Cognitive Assessment foi desenvolvida para rastreio de 

CCL e doença de Alzheimer (Anexos C e D). Este instrumento avalia 

diferentes domínios cognitivos: atenção e concentração, funções executivas, 

memória, linguagem, habilidades viso-construtivas, conceituação, cálculo e 

orientação. O tempo de aplicação do MoCA é de aproximadamente 10 

minutos. O escore total é de 30 pontos, sendo o escore de 26 ou maior 

considerado normal56. 
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Os domínios cognitivos do MoCA são avaliados da seguinte forma 

conforme o Quadro 295. 

Quadro 2 - Estrutura do MoCA 

Domínio Cognitivo Tarefas Pontuação 

Função executiva 
Trail Making Test B (adaptado) 1 
Fluência verbal 1 
Abstração verbal (semelhanças) 2 

Habilidade Vísuo-Espacial 
Desenho do relógio 3 
Desenho do cubo 1 

Memória Evocação das cinco palavras 5 

Atenção, concentração e 
memória de trabalho 

Sequência de números ordem direta 1 
Sequência de números ordem indireta 1 
Tarefa de atenção sustentada (letra repetida) 1 
Subtração em séries de 7 3 

Linguagem 
Nomeação de 3 animais 3 

 
Repetição de 2 frases complexas 2 
Fluência verbal (supracitado) - 

Orientação 
Temporal 4 
Espacial 2 

3.4.3 Fragilidade 

Foi definida de acordo com critérios de Fried et al.19. A presença de 

três critérios classifica um idoso como frágil, um ou dois critérios como pré-

frágil e a ausência de critérios como robusto ou fit19 (Anexo E). 

a. Redução da força de preensão palmar - medida com dinamômetro 

(E-clear, modelo EH 101, Cei Technology Inc., Cidade 

Taouyuan, país Taiwan) e ajustada para gênero e IMC. 

b. Redução da velocidade de marcha em segundos – avaliado o 

tempo para caminhar um percurso de 4,6 m em linha reta com 

ajuste para altura e sexo. 
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c. Perda de peso não intencional (mais que 5% do peso corporal ou 

≥ 4,5 kg em 1 ano no último ano). 

d. Sensação de exaustão (utilizando duas perguntas do Center of 

Epidemiological Study Center Scale [CES-D] “eu sinto que faço 

todas as minhas atividades com muito esforço” e/ou “eu não 

consigo continuar minhas atividades”). 

e. Atividade física baixa medida pelo gasto semanal de energia em 

kcal (com base no autorrelato das atividades e exercícios físicos 

específicos realizados conforme questionários validados como o 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

3.4.4 Nível de atividade física 

O (IPAQ) versão curta foi utilizado para calcular as estimativas de 

atividade física dos participantes nos 7 dias anteriores, sendo utilizado no 

lugar do questionário de Minnesota para avaliação da atividade física96, 97. 

O paciente é questionado sobre a atividade física nos últimos sete 

dias classificadas como leve, moderadas e/ou vigorosas, a quantidade de 

dias na semana e duração maior ou igual a 10 minutos. Para atividade física 

leve foi considerado o valor de 3 equivalentes metabólicos das tarefas 

(METs), moderada 4 METs e vigorosas 5 METs. Multiplicando-se o valor do 

MET da atividade realizada pela frequência semanal e duração, foi 

encontrado o gasto calórico em MET minuto/semana. Para transformar em 

quilocalorias (kcal) multiplicou-se o valor obtido pelo peso e dividiu-se por 60 

minutos. Assim, encontramos o valor do gasto calórico na atividade em 
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METs também em kcal durante a semana. Desta forma o pacidente é 

classificado em muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário (Anexo 

F). Além disso, o IPAQ realizadas as seguintes perguntas:96,97 

a) Horas por dia sentado em um dia da semana. 

b) Horas por dia sentado no final de semana. 

O presente estudo realizou ainda as perguntas abaixo: 

c) Horas em pé de segunda a sexta-feira. 

d) Horas em pé no final de semana. 

3.4.5 Índice de comorbidades de Charlson (ICC) 

As comorbidades estão diretamente relacionadas à sobrevida do 

paciente com DRC após início de TRS. O ICC é um escore que atribui 

pontos conforme as comorbidades e à idade. Seu uso foi validado 

inicialmente em pacientes em HD e diálise peritoneal (DP) para prever taxas 

de internação, duração da internação e mortalidade98 (Anexo G). O ICC é 

composto por 20 condições clínicas selecionadas empiricamente com base 

no efeito sobre o prognóstico de pacientes internados num serviço de 

medicina geral dos Estados Unidos da América. 

O ICC é dividido em quatro grupos de acordo com a pontuação: risco 

baixo (<3 pontos), risco moderado (4-5 pontos), risco alto (6-7 pontos) e 

risco muito alto (≥ 8 pontos). Escores de ICC ≥ 8 em pacientes em diálise se 

associam a maior mortalidade em 12 e 24 meses99. 

Charlson et al.89 também apresentou a possibilidade de se utilizar 

esse índice de comorbidade em combinação com a idade. Dessa forma, é 
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atribuído um ponto para cada período de 10 anos, começando a partir da 

idade de 50 anos. 

3.4.6 Dosagens laboratoriais e complementares 

Foram avaliadas variáveis bioquímicas solicitadas em exames 

ambulatoriais de rotina que incluíram ureia, creatinina, TFGe por CKD-EPI, 

fosfatase alcalina (FA), PTH, cálcio total (CaT), sódio (Na), potássio (K), 

cálcio iônico (Cai), fósforo (P), ácido úrico (AU), gasometria venosa, 25-OH-

vitamina D, glicemia de jejum (GJ), hemoglobina glicada (Hba1c), perfil 

lipídico, hemograma completo, ferritina, índice de saturação de transferrina 

(IST), vitamina B12, ácido fólico, hormônio estimulador da tireoide (TSH), 

hormônio tireoidiano livre (T4L), aspartato aminotransferase (TGO); antígeno 

prostático específico (PSA) total e livre para o sexo masculino, albumina 

sérica, eletroforese de proteínas séricas (EFP), sorologias para hepatite B, 

C, HIV (vírus da imunodeficiência humana) e sífilis, urina tipo I, relação 

albumina/creatinina, relação proteína/creatinina e proteinúria de 24 horas. 

No presente trabalho foi avaliado o fator de crescimento derivado de 

fibroblasto 23 (FGF-23) e o klotho, tentando identificar uma possível 

associação destes marcadores com fragilidade e deficiência cognitiva no 

paciente idoso com DRC. 

Será abordado também o fator de crescimento derivado de fibroblasto 

21 (FGF-21) que, apesar de não fazer parte da fisiopatologia da DMO-DRC, 

pode estar implicado na gênese da fragilidade, como será demonstrado mais 

adiante. 
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A mensuração de FGF-21, FGF-23 e klotho sérico foi realizada no 

Laboratório de Investigação Médica 16 (LIM-16) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, por meio de técnicas apropriadas, 

sumarizadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Técnicas laboratoriais utilizadas para os biomarcadores 
Proteína Fabricante Sensibilidade 
FGF-21 BioVendor, República Tcheca 30 pg/mL 

FGF-23 Diasorin, Itália 5,0 pg/mL 

Klotho IBL, Japão 6,15 pg/mL 

Foi solicitado tomografia de crânio sem contraste para avaliação de 

causas secundárias de declínio cognitivo. 

3.4.7 Avaliação nutricional 

Pacientes foram submetidos a avaliação de peso e altura para cálculo 

IMC e classificados em eutróficos com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2, 

sobrepeso aqueles com IMC entre 25 kg/m2 e 29 kg/m2 e obesos com IMC ≥ 

30 kg/m2 100. 

3.5 Tamanho da Amostra 

Inicialmente o cálculo da amostra foi baseado em um estudo realizado 

em população geral que relacionou o klotho com atividades do dia a dia. 

Para se obter p<0,05, com desenho tipo transversal, erro beta de 80%, 
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baseado em alteração encontrada no klotho (mediana 574 e 676 pg/mL com 

e sem desabilidade, respectivamente), a amostra calculada foi de 35 

indivíduos com e 35 indivíduos sem fragilidade. Entretanto, não foram 

encontrados indivíduos sem fragilidade, de tal forma que este cálculo de 

amostra não foi aplicado. O mesmo ocorreu para o cálculo da amostra 

baseado na comparação de frágeis e não frágeis quanto à concentração de 

FGF-21 e FGF-23. Em relação à cognição, não há dados na literatura da 

associação com FGF-21. Desta forma, incluímos uma amostra de 

conveniência de 70 indivíduos. 

3.6 Ética 

Os pacientes que concordaram em participar do estudo foram 

incluídos após assinarem o TCLE. O presente estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do 

HCFMUSP, sob o número 80761617.9.0000.0068 (Anexo G). 

3.7 Análise Estatística 

Os dados foram analisados com o auxílio do pacote estatístico SPSS 

(26,0). As estatísticas descritivas utilizadas na caracterização do perfil dos 

pacientes foram frequência absoluta (n), frequência relativa (%) para as 

variáveis categóricas; média e desvio padrão para as variáveis contínuas 

paramétricas e mediana e percentis (25-75) para as não paramétricas. 

Normalidade dos dados e homogeneidade foram testadas por meio do teste 
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de Shapiro-Wilk e teste de Levene, respectivamente. A associação entre a 

fragilidade e as variáveis exploratórias categóricas foi realizada aplicando-se 

os testes do Qui-quadrado de Pearson e Qui-quadrado post hoc com 

correção de Bonferroni quando verificado diferenças significativas em 

contingências superiores a 2x2 conforme sugerido por MacDonald e 

Gardner101. 

A comparação da fragilidade com as variáveis exploratórias contínuas 

foi realizada aplicando-se os testes t de Student e Mann-Whitney. Em todas 

as análises o nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05). Regressão 

logística multivariada foi realizada com perfil frágil como variável 

dependente, ajustado para eGFR (também testado ureia como medida de 

função renal), sexo, 25(OH)vitamina, idade, fósforo, nível de atividade física 

(medida como MET) e FGF-21. As variáveis foram escolhidas por 

apresentarem p<0,05 em análise univariada. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Características clínicas e demográficas dos pacientes incluídos no 

estudo estão descritas nas Tabelas 1 e 2. 

Foram incluídos 76 pacientes, sendo 50 (66,7%) do sexo masculino e 

com diagnóstico de hipertensão arterial. Trinta e sete (49,3%) deles 

portadores diabetes melitus tipo II.  

4.1 Fragilidade 

A prevalência da fragilidade foi de 51,3% e pré-fragilidade foi de 

47,3%. Somente um paciente foi classificado como robusto sendo excluído 

da análise. 

A população frágil quando comparada à pré-frágil apresentou maior 

prevalência do sexo feminino, maior idade, valores pressóricos mais baixos, 

maior tempo sentada ao longo do dia, era mais sedentária e com menor grau 

de escolaridade (Tabelas 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS - 39 

 

Tabela 1 - Caracterização do perfil demográfico e clínico de acordo 
com a classificação de fragilidade 

 Total 
(n=75) 

Pré frágil 
(n=36) 

Frágil 
(n=39) P 

Idade, anos 80,6 ± 7,2 78,9 ± 6,7 82,1 ± 7,4 0,05a 

Peso, kg 69,1 ± 12,1 70,2 ± 9,8 68,1 ± 14,1 0,48a 

Altura, cm 161,8 ± 8,7 163,4 ± 9,3 160,2 ± 7,9 0,14a 

IMC, kg/m2 26,3 ± 3,8 26,3 ± 3,1 26,2 ± 4,4 0,92a 

PA Diastólica, mmHg 66,5 (57,6-75,1) 70,0 (61,3-79,3) 64,5 (57,5-73,0) 0,01b 

PA Sistólica, mmHg 137,3± 24,5 142,1 ± 23,1 132,9 ± 25,2 0,09a 

Frequência cardíaca, bpm 72,3± 14,8 74,3 ± 16,6 70,4 ± 12,9 0,30 a 

Sentado em dia da semana, h 12,0 (8,0-14,0) 10,0 (5,5-11,5) 14,0 (11,0-15,0) <0,001b 

Sentado no final de semana, h 12,0 (8,0-14,0) 9,5 (6,0-12,5) 14,0 (11,0-15,0) <0,001b 

Em pé de segunda-sexta, h 20,0 (6,3-40,0) 32,5 (17,5-50,0) 10,0 (5,0-25,0) <0,001b 

Em pé no final de semana, h 8,0 (2,5-13,5) 12,0 (5,0-20,0) 5,0 (2,0-10,0) <0,001b 

Escores de Charlson 7,5 ± 2,2 7,1 ± 2,3 7,9 ± 2,1 0,11a 

Escolaridade     

Analfabeto 10 (13,3) 2 (5,6) 8 (20,5) 

0,005c 1 a 11 anos 51 (68,0) 31 (86,1)† 20 (51,3) 

≥ 12 anos 14 (18,7) 3 (8,3) 11 (28,2)† 

Sexo     

Feminino 25 (33,3) 7 (19,4) 18 (46,2) 
0,01c 

Masculino 50 (66,7) 29 (80,6) 21 (53,8) 

Comorbidades     

HA, n (%) 70 (93,3) 33 (91,7) 37 (94,9) 0,58c 

Diabetes melitus, n (%) 37 (49,3) 14 (38,9) 23 (59,0) 0,08c 
aTeste t de Student (Média ± Desvio padrão); b Mann-Whitney (Mediana Interquartil); c Qui-quadrado; †Post hoc 
(frequência absoluta e frequência relativa. 
IMC: índice de massa corpórea; PA: pressão arterial; HA: hipertensão arterial. 
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Tabela 2 - Caracterização do perfil clínico de acordo com a 
classificação de fragilidade 
 Total 

(n=75) 
Pré frágil 

(n=36) 
Frágil 
(n=39) P 

GDS15 4 (3-8) 3 (2-4) 5 (4-9) 0,005 b 

MoCA 18 (11-21) 20,0 (13-22) 16(11,0-18,0) 0,02 b 

Colecalciferol/sem, n (%)     

Não usa 31 (41,3) 19 (52,8) 12 (30,8) 

0,12 

Até 5 mil 9 (12,0) 3 (8,3) 6 (15,4) 

6 a 10 mil 13 (17,3) 4 (11,1) 9 (23,1) 

12 a 15 mil 16 (21,3) 9 (25,0) 7 (17,9) 

> 15 mil 6 (8,0) 1 (2,8) 5 (12,8) 

Calcitriol/sem, n (%)      

Não 56 (74,7) 30 (83,3) 26 (66,7) 
0,08 

Até 1 14 (18,7) 3 (8,3) 11 (28,2) 

> 1 5 (6,7) 3 (8,3) 2 (5,1)  

Eritropoetina, n (%) 8 (10,7) 3 (8,3) 5 (12,8) 0,52c 

Levotiroxina, n (%) 15 (20,8) 8 (22,9) 7 (18,9) 0,68 c 

Antidepressivo, n (%) 22 (29,3) 9 (25,0) 13 (33,3) 0,42 c 

IPAQ n (%)     

Sedentário  32 (42,7) 7 (19,4) 25 (64,1)† 
0,001 c 

Irregularmente ativo 11 (14,7) 7 (19,4) 4 (10,3) 

Ativo 3 (4,0) 3 (8,3) 0 (0,0)  

Muito Ativo 29 (38,7) 19 (52,8)† 10 (25,6)  
aTeste t de Student (Média ± Desvio padrão); bMann-Whitney (Mediana Interquartil); cQui-quadrado; †Post hoc 
(frequência absoluta e frequência relativa). 
 GDS 15: escala de depressão geriátrica; MEEM: mini-exame do estado mental; MoCA: avaliação cognitiva de 
Montreal; IPAQ: questionário internacional de atividade física.  

Caracterização do perfil bioquímico, hematológico, renal e ósseo na 

comparação entre pacientes frágeis com os demais está demonstrado nas 

Tabelas 3 e 4. Pacientes frágeis apresentaram maior concentração de ureia, 

fósforo e ácido úrico e menor concentração de Ca total e 25(OH) vitamina D 

(Tabela 3). O Gráfico 1 mostra as diferenças nos biomarcadores ósseos, 

comparando frágeis e pré-frágeis. 
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Tabela 3 - Caracterização do perfil bioquímico de acordo com a 
classificação de fragilidade 

 Total 
(n=75) 

Pré frágil 
(n=36) 

Frágil 
(n=39) P 

TFGe, mL/min/1,73 m2 22 (22-30) 23 (24-28) 20 (19-31) 0,44b 

Estádio DRC     

3 8 (10,7) 4 (11,1) 4 (10,3)  

4 48 (64,0) 24 (66,7) 24 (61,5) 0,84c 

5 19 (25,3) 8 (22,2) 11 (28,2)  

Ureia, mg/dL 90 (64-120) 79 (58-95) 106 (67-127) 0,002 b 

Creatinina, mg/dL 2,5 (2,1-2,5) 2,5 (2,1-2,4) 2,5 (2,0-2,8) 0,97b 

Sódio, mmol/L 141 ± 3 142 ± 2 141 ± 3 0,07 a 

Potássio, mmol/L 4,8 ± 0,5 4,8 ± 0,4 4,9 ± 0,5 0,50 a 

Magnésio, md/dL 2,1 ± 0,3 2,0 ± 0,2 2,2 ± 0,3 0,07 a 

Gasometria (pH) 7,3 ± 0,07 7,3 ± 0,0 7,3 ± 0,08 0,49 a 

Bicarbonato, mEq/L 23,2 ± 3,6 23,5 ± 3,2 23,0± 4,0 0,58 a 

Albumina, g/dL 4,0 ± 0,5 4,1 ± 0,4 3,9 ± 0,6 0,28 a 

Glicemia jejum, mg/dL 107(95-131) 114(106-167) 106(88-126) 0,53 b 

Hba1c, (%) 6,1(5,4-8,0) 6,2(5,2-59,5) 6,1(5,6-7,4) 0,67 b 

PSA livre, ng/mL 0,4 (0,2-1,4) 0,4(0,3-1,5) 0,4(0-1,5) 0,75 b 

CPK, U/L 100,3 ± 63,5 111,3 ± 73,6 85,1 ± 44,6 0,26 a 

TSH, mU/L 4,5 ± 6,8 4,6 ± 9,3 4,3 ± 3,3 0,82a 

Tiroxina livre, ng/dL 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,4 1,3± 0,2 0,96 a 

TSH alterado, n(%) 14 (18,9) 7 (19,4) 7 (18,4) 0,91 c 

T4 livre alterado, n(%) 6 (8,3) 5 (14,7) 1 (2,6) 0,06 c 

Vitamina B12, pg/mL 416(290-441) 370(311-457) 434(286-433) 0,17 b 

Ácido fólico, ng/mL 10,7 ± 4,2 11,4 ± 4,2 10,1 ± 4,1 0,23a 

Pico monoclonal, n(%) 5 (8,1) 4 (13,8) 1 (3,0) 0,12 c 

Sífilis no passado n(%) 8 (10,7) 2 (5,6) 6 (15,4) 0,16 c 

HIV, n(%) 1 (1,6) 0 (0,0) 1 (3,2) 0,32 c 

Hepatite C, n(%) 5 (8,2) 3 (10,3) 2 (6,3) 0,56c 
aTeste t de Student (Média ± Desvio padrão); bMann-Whitney (Mediana Interquartil); c Qui-quadrado. 
n(%); TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; DRC: doença renal crônica; Hba1c: hemoglobina 
glicada; PSA: antígeno prostático específico; CPK: creatinofosfoquinase; TSH: hormônio estimulador da 
tireoide; T4L: hormônio tireoidiano livre; EFP: eletroforese de proteínas; HIV: vírus imunodeficiência 
humana. 
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Gráfico 1 - Representação gráfica dos marcadores séricos da DMO-
DRC comparando pacientes frágeis e pré-frágeis 

 

FGF-23: fator de crescimento de fibroblasto 23; PTH: paratormônio; FA: 
fosfatase alcalina. 

Considerando alvo de hemoglobina valores entre 10 g/dL e 12 g/dL, 

38,5% da população frágil encontrava-se nesta faixa e 7,7%, tinha 

hemoglobina menor que 10 g/dL. Dos pacientes pré-frágeis, 38,9% estavam 

no alvo terapêutico e 5,6% apresentavam hemoglobina < 10 g/dL. 

Pacientes frágeis e pré-frágeis apresentaram concentração 

semelhante de FGF-23 e klotho. O FGF-21 foi maior nos pacientes frágeis 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Caracterização da análise bioquímica hematológica e óssea 
de acordo com a classificação de fragilidade 

 Total 
(n=75) 

Pré frágil 
(n=36) 

Frágil 
(n=39) P 

Colesterol total, m/dL 169,9 ± 46,2 175,6 ± 44,1 164,4 ± 48,1 0,31a 

HDL, mg/dL 48,4 ± 16,8 45,7 ± 13,8 51,1 ± 19,2 0,18 a 

LDL, mg/dl 94,2 ± 38,7 98,9 ± 39,6 89,7 ± 37,8 0,32 a 

Triglicerídeos, mg/dL 156,2 ± 89,5 173,2 ± 108,1 139,7 ± 64,1 0,12 a 

Hemoglobina, g/dL 12,2 ± 1,7 12,5 ± 1,9 11,9 ± 1,5 0,13 a 

Transferrina, mg/dL 221,6 ± 59,4 204,2 ± 49,5 234,3 ± 63,6 0,09 a 

IST, (%) 23,5± 9,7 27,1 ± 11,7 21,2 ± 7,7 0,14 a 

Ferritina, ng/mL 176,3 ± 183,4 169,3 ± 117,2 182,5 ± 228,9 0,80 a 

Cálcio total, mg/dL 9,5 (9,0-9,9) 9,5 (9,2-10,1) 9,3 (9,0-9,8) 0,01b 

Cálcio Iônico, mg/dL 5,1 ± 0,3 5,2 ± 0,4 5,0 ± 0,3 0,07 a 

Fósforo, mg/dL 3,7 (3,0-4,0) 3,5 (2,7-3,7) 3,8 (3,5-4,1) 0,004a 

Ácido úrico, mg/dL 7,2 (6,2-9,1) 6,8 (6,3-8,4) 7,7 (5,9-10,0) 0,007 a 

FA, U/L 98,8 ± 60,4 84,0 ± 25,7 111,6 ± 77,1 0,06a 

PTH, pg/mL 153,7 ± 115,3 127,5 ± 67,7 177,8 ± 142,8 0,06 a 

25-OH-Vit.D, ng/mL 27,8 ± 11,8 30,3± 13,6 25,4 ± 9,3 0,05 a 

Klotho, pg/mL 813,8 ± 126,2 830,6 ± 243,3 798,2 ± 305,8 0,61a 

FGF-23, pg/mL 45,6 (27,3-45,8) 43,1 (23,2-75,4) 53,9 (28,9-101,0) 0,19b 

FGF-21, pg/mL 699 (394-986) 587 (338-912) 827 (445-1154) 0,019 b 

aTeste t de Student (Média ± Desvio padrão); bMann-Whitney (Mediana Interquartil). 
HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; IST: índice de saturação de 
transferrina; FA: fosfatase alcalina; PTH: paratormônio; 25-OH-Vit.D: 25 hidroxivitamina D; FGF-23: fator de 
crescimento de fibroblasto 23; FGF-21: fator de crescimento de fibroblasto 21. 

Em 44 pacientes (58,6%) foram obtidos dados de proteinúria por meio 

de relação proteína/creatinina ou proteinúria na urina de 24 horas. Os 

pacientes frágeis apresentaram proteinúria ≤ 0,3 g, 0,31 g a 1 g, entre 1 g e 

3 g e > 3 g em 17,4%, 47,8%%, 17,4% e 17,4%, respectivamente, enquanto 

os pré-frágeis tiveram respectivamente valores de 28,6%, 42,9%, 19% e 

9,5% nestas mesmas faixas de proteinúria (p= 0,74). 

Em relação à avaliação nutricional, ambos os grupos apresentaram 

valores semelhantes de IMC. No entanto o grupo pré-frágil teve 36,1% de 

pacientes com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2, 50% com IMC entre 25 kg/m2 e 
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29 kg/m2 e 13,9% com IMC ≥ 30 kg/m2, enquanto o grupo frágil apresentou 

respectivamente valores de 51,3%, 33,3% e 15,4% para estas mesmas 

faixas de IMC (Gráfico 2) e p = 0,004. 

Gráfico 2 - Índice de massa corporal (IMC) por faixa normal, sobrepeso 
e obeso em pacientes frágeis (representados em vermelho) 
e pré-frágeis (representados em azul) 

 

Análise multivariada foi feita para identificar os fatores associados de 

forma independente com o perfil frágil. Idade (odds ratio 1,16, p=0,017), 

sexo feminino (odds ratio 8,7, p=0,010), FGF-21 (odds ratio 1,01, p=0,019) e 

eGFR (odds ratio 1,21, p=0,025) permaneceram associados de forma 

independente ao perfil frágil. 

O risco de depressão, avaliado pela Escala de Depressão Geriátrica 

GDS 15 foi obtido em 50% dos pacientes. Destes, 54% eram frágeis e 86% 

apresentava sintomas depressivos (Gráfico 3). Escores da escala GDS se 

correlacionaram com o FGF-23 (r=0,365, p=0,026) e com o klotho (r= -0,427, 

p=0,008) (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 - Escores de depressão de acordo com a escala GDS-15 
comparando pacientes frágeis e pré-frágeis 

 

Gráfico 4 - Correlação entre níveis séricos de FGF-23 e Klotho e o risco 
de depressão de acordo com a escala GDS-15 

 

Klotho: pontos e linha vermelha e FGF-23: pontos e linha azuis 
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4.2 Cognição 

Quando foi avaliada a cognição comparando frágeis e pré-frágeis, 

ambos os grupos apresentaram valores de MoCA alterados, sendo ainda 

mais baixos nos frágeis (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Escores de cognição obtidos em pacientes frágeis e pré-
frágeis pela escala MoCa 

 

Os escores obtidos na escala MoCA se correlacionaram 

negativamente com a idade (r= -0,371, p=0,001). Como nenhum paciente foi 

considerado com cognição normal de acordo com o MoCA, foi realizada uma 

análise comparando os grupos de acordo com valores acima ou abaixo da 

mediana obtida com esta escala, valor 18. Pode-se observar que o grupo de 

pacientes mais comprometidos apresentou maior idade (83 ± 7 vs. 79 ± 7 

anos, p=0,02), menor pressão arterial sistólica (130 ± 23 vs. 144 ± 25 mmHg, 

p=0,01), maior TGO (20 ± 5 vs. 17 ± 4 UI/L, p=0.01) e menor P sérico [3,5 

(3-3,8) vs. 3,8 (3-4) mg/dL, p=0,02] (Gráfico 6). Não foi observada nenhuma 

diferença nas concentrações de klotho, FGF-21 e FGF-23 entre pacientes 

acima e abaixa da mediana do MoCA. 
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Gráfico 6 - Comparação da idade (painel A), pressão arterial sistólica 
(painel B), fósforo (painel C) e TGO (painel D) entre 
pacientes classificados abaixo e acima da mediana da 
escala MoCA 

 

PAS: Pressão Arterial Sistólica; TGO: Aspartato aminotransferase 

Os diagnósticos de fragilidade e deficiência cognitiva estão 

relacionados, de tal forma que a maior parte dos pacientes considerados 

frágeis são os que pontuaram abaixo da mediana com a escala MoCA 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Associação entre fragilidade e desempenho acima ou 
abaixo da mediana na escala MoCA 

 

Analisando especificamente os domínios do MoCA comparando os 

pacientes frágeis e pré-frágeis, foi encontrada uma diferença significativa em 

relação a linguagem e nomeação, mais prejudicados entre pacientes frágeis, 

conforme visto na Tabela 5 e Gráfico 8. 

Tabela 5 - Comparação dos domínios do MoCA entre frágeis e pré-
frágeis 

 Pontuação 
máxima Total Pré frágil Frágil p* 

Espacial/executiva 5 2 (1-3) 2 (1-3) 2 (1-3) 0,87 

Nomeação 3 3 (2-3) 3 (2-3) 2 (2-3) 0,05 

Atenção 6 4 (2-5) 4 (3-6) 4 (2-5) 0,08 

Linguagem 3 1 (0-2) 1 (1-2) 1 (0-1) 0,007 

Abstração 2 1 (0-2) 1 (1-2) 1 (0-2) 0,23 

Evocação Tardia 5 0 (0-1) 1 (0-1) 0 (0-1) 0,17 

Orientação 6 6 (5-6) 6 (6-6) 6 (5-6) 0,06 

MoCA Total 30 18 (11-21) 20 (14-23) 16 (11-18) 0,002 

*Teste de Mann-Whitney, Mediana (25p - 75p)    
 

 



RESULTADOS - 49 

 

Gráfico 8 - Comparação dos domínios do MoCA entre frágeis e pré-
frágeis 

 

 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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No presente estudo foram avaliados idosos com DRC estádio 4 ou 5 

em tratamento conservador. Os pacientes eram, em sua maior parte, 

octogenários, do sexo masculino (66%), praticamente metade (49,3%) 

diabéticos e com frequente presença de comorbidades (ICC médio de 7,5). 

O perfil de pacientes incluídos no presente estudo se assemelha ao da 

literatura, onde as principais etiologias da DRC desde 1990, relatadas pelo 

estudo Global Burden Disease, são diabetes mellitus, hipertensão e 

glomerulopatias. Em 2017 este mesmo grupo de estudo revelou uma 

prevalência de DRC na população mundial de 9%. Em países em 

desenvolvimento, diabetes e hipertensão parecem ser as principais causas 

de DRC estádio 5, com prevalência de 30% e 21%, respetivamente, mas 

glomerulopatias e DRC de origem desconhecida respondem por uma fração 

maior do total, especialmente em pacientes mais jovens102. A prevalência 

DRC é 1,29 vezes maior no sexo feminino (9,5%) do que no sexo masculino 

(7,3%)103,104. 

Há que se comentar da etiologia da DRC especificamente na 

população idosa. O estudo National Health and Nutrition Evaluation Survey 

(NHANES) 1994-2004 evidenciou uma prevalência de DRC de 48,8% em 

pacientes acima de 70 anos configurando a idade como fator de risco. A 

etiologia da DRC não é facilmente identificada em muitos idosos. Evidências 
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epidemiológicas sugerem que a doença vascular pode ser a etiologia 

predominante de DRC nessa população103. Inúmeros fatores de risco para 

DCV, incluindo diabetes, HA e obesidade são prevalentes em pacientes com 

DRC e estão associados à albuminúria e diminuição da TFGe105. 

No presente estudo foi incluída a maioria dos pacientes que era do 

sexo masculino, o que não reflete a prevalência de DRC, que costuma ser 

maior entre mulheres. Uma metanálise realizada em 2016 avaliou 51 

estudos, dos quais 31 observaram que a DRC era mais prevalente em 

mulheres. A prevalência em homens com DRC estádio 1-5 foi de 12,8% e 

para os que incluíram somente estádios 3-5, a prevalência foi de 8,1%. Em 

mulheres a prevalência de DRC foi de 14,6% e 12,1%, respectivamente, 

para os estádios 1-5 e 3-5. Uma possível explicação para este achado é a 

menor quantidade de massa muscular em mulheres. No entanto, as 

equações de estimativa da TFGe se ajustam às diferenças de sexo, usando 

um fator de correção para mulheres106. No presente estudo o convite para 

participação era feito indiscriminadamente para homens e mulheres, porém 

a maioria dos pacientes atendidos no ambulatório é do sexo masculino, o 

que determinou a casuística. 

O primeiro achado foi a alta prevalência de pacientes considerados 

frágeis e pré-frágeis e um único paciente robusto. Diante deste resultado 

para o presente estudo foi adequada a análise para comparar pacientes pré-

frágeis àqueles frágeis. Estudo de Fried et al.19, em 2001, propôs o fenótipo 

de fragilidade e detectou que os pacientes frágeis e pré-frageis evoluíam 

com piores desfechos (quedas, óbito, desabilidade, hospitalização) ao longo 
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de 3 a 7 anos de acompanhamento. No estudo citado foram avaliados 5.317 

pacientes (58% mulheres) com idade entre 65 e 101 anos e a prevalência de 

pré-frageis e frágeis foi de 46% e 7%, respetivamente. Indivíduos frágeis 

eram mais velhos, em sua maior parte mulheres, com menor escolaridade e 

maior número de comorbidades quando comparados ao grupo pré-frágil e 

robusto. Além disso, o grupo frágil apresentou mortalidade seis vezes maior 

(18%) quando comparado ao grupo robusto (3%) e duas vezes maior 

quando comparado ao grupo pré-frágil (7%). Após ajuste para covariáveis, o 

fenótipo de fragilidade permaneceu um preditor independente de eventos 

adversos. Os pacientes que eram pré-frágeis no início do estudo tiveram 

mais do que o dobro do risco de se tornarem frágeis em 3 anos em relação 

aos classificados como robustos. Este resultado fundamenta análise de 

comparação entre frágeis e pré-frágeis para o presente estudo. 

A coexistência de DRC e fragilidade aumenta os riscos de quedas, 

fraturas, hospitalização e mortalidade107-109. A prevalência da fragilidade no 

presente estudo foi de 51,3% e pré-fragilidade foi de 47,3%, bem maior que a 

observada por Shlipak et al.21 (15%). Estudo brasileiro de Mansur et al.110, em 

2012, avaliou 146 pacientes com idade média de 59 anos, a maioria com DRC 

em tratamento conservador. A fragilidade e a pré-fragilidade foram 

identificadas em 36% e 39% dos pacientes, respectivamente. Esses dados 

são corroborados em uma revisão sistemática que identificou uma prevalência 

de fragilidade entre 7% e 42%, aumentando à medida da redução da TFGe109. 

Possivelmente, a maior prevalência de fragilidade neste estudo se deve à 

inclusão de pacientes em estádios avançados de DRC. 
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Evidências recentes sugerem uma ligação entre o estresse oxidativo e 

a fragilidade. Barlizay et al.110 encontraram uma associação entre os níveis 

de elevados HOMA-IR e proteína C reativa e fragilidade111. Outros estudos 

também encontraram relação entre fragilidade e níveis elevados de 

marcadores de estresse oxidativo112,113. A carbonilação de proteínas, uma 

medida indireta de dano muscular por espécies reativas de oxigênio foi 

associada à baixa força de preensão palmar114. 

Na DRC, outros fatores podem contribuir para a fragilidade como a 

hiperprolactinemia, que ocorre em 30% a 65% dos pacientes. A 

hiperprolactinemia prejudica a produção de hormônio gonadotrópicos como 

a testosterona, um hormônio anabolizante que promove a síntese de 

proteína muscular e cuja deficiência é frequente em homens com DRC em 

estádio avançado, sendo um preditor independente de massa e força 

muscular115,116. 

A idade é um importante fator de risco para fragilidade19,117, o que foi 

evidenciado no presente estudo, sendo a população frágil mais velha. A 

DRC é uma condição associada a desnutrição, inflamação crônica, acidose 

metabólica, alterações hormonais e sedentarismo, podendo contribuir direta 

e indiretamente ao processo de envelhecimento acelerado e, possivelmente, 

ao desenvolvimento de fragilidade24,108. 

Foi encontrado no presente estudo aumento significante da 

prevalência do sexo feminino no grupo frágil, achado compatível com a 

literatura e independente da presença de DRC19. Mulheres possuem maior 

prevalência de fragilidade, no entanto, possuem taxa de mortalidade menor. 
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Este quadro é conhecido como “paradoxo da fragilidade sexual”. As 

possíveis explicações incluem fatores genéticos, como a presença de dois 

cromossomos X; telômeros mais longos e processos de encurtamento de 

telômeros mais lentos podem conferir uma vantagem de sobrevivência em 

mulheres. Além disso, a presença de doenças crônicas em homens são 

mais letais (doença cerebrovascular e doença cardiovascular), enquanto 

mulheres possuem proporcionalmente mais doenças incapacitantes como 

obesidade, artrite e depressão, aumentando a morbidade e até mesmo a 

perceção da gravidade da doença. Mulheres podem ser mais sensíveis a 

mudanças físicas do que os homens, o que pode levar a mais interações 

com profissionais de saúde e possivelmente mais diagnósticos. O sexo 

feminino pode ainda conferir risco intrínseco de fragilidade devido a menor 

massa magra, além da perda da mesma no processo do envelhecimento. As 

mulheres podem ter maior vulnerabilidade a fragilidade via efeitos 

extrínsecos na sarcopenia. Mulheres idosas, por exemplo, têm maior 

probabilidade de nutrição inadequada em comparação a homens devido ao 

fato de morarem sozinhas com maior frequência. Em termos 

biopsicossociais, muito ainda precisa ser feito para entender melhor por que 

e como homens e mulheres envelhecem de maneiras diferentes19,118,119. A 

presença do “paradoxo da fragilidade sexual" também explica maior 

fragilidade entre as mulheres com DRC, seja em tratamento conservador ou 

em diálise22,120-122. Mansur et al. avaliaram indivíduos em estádio 3-5 de 

DRC e idade média de 60 anos, tendo observado maior prevalência de 

fragilidade em mulheres121. 
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Neste estudo pode-se observar o aumento da prevalência de idosos 

analfabetos e com escolaridade ≥ 12 anos no grupo frágil e redução da 

prevalência de idosos frágeis com escolaridade entre 1 e 11 anos. O estudo 

de Fried et al.18 reportou o aumento da incidência da fragilidade em 

pacientes com tempo de estudo igual ou inferior a 9 anos, revelando o baixo 

nível educacional como fator de risco para a fragilidade19. Outros estudos 

também apresentaram associação significativa entre fragilidade e baixa 

escolaridade123-125. Estudo brasileiro reportou idosos com nível educacional 

baixo como portador de maior incapacidade funcional/desabilidades126. A 

explicação para incapacidade funcional/desabilidade e baixo nível 

educacional não está totalmente clara, mas possui a participação da 

cognição. Atividades instrumentais de vida diária (AIVD) complexas 

requerem altas habilidades cognitivas e podem ser influenciadas 

negativamente se houver alguma limitação cognitiva127. A baixa escolaridade 

reflete a desigualdade na condição de saúde de idosos, está associada a 

situações vulneráveis como baixa renda, acesso limitado a informações de 

saúde, más condições de habitação, higiene, nutrição e consequentemente 

comorbidades e fragilidade128. O envolvimento em trabalho remunerado 

pode ser um fator de proteção para o declínio de AIVDs, destacando que a 

conquista de um trabalho remunerado depende também do nível 

educacional129. Estudo brasileiro avaliou 540 idosos apontou que a baixa 

escolaridade foi associada com pior desempenho cognitivo, limitações 

funcionais e fragilidade128. 
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O desempenho em testes neuropsicológicos pode ser influenciado por 

fatores intelectuais e habilidades de comunicação desenvolvidas no período 

escolar. Idosos com níveis de escolaridade diferentes possuem pontos de 

corte diferentes em testes cognitivos como o MoCA e MEEM128,130. Alguns 

pesquisadores argumentam que as melhorias do funcionamento cognitivo 

relacionadas a educação são o principal caminho através do qual a 

educação retarda o início de doenças, uma vez que a mesma molda um 

melhor comportamento em saúde, melhor utilização de recursos 

psicossociais assim como melhores condutas tanto preventivas quanto 

terapêuticas, permitindo a escolha de ambientes mais saudáveis para 

trabalhar e viver131,132. 

No presente estudo observou-se que o grupo frágil apresentou menor 

pressão arterial diastólica (PAD), o que pode conferir maior risco 

cardiovascular. Nesse sentido, McEvoy et al.133 relataram no estudo ARIC 

que pacientes com uma PAD < 60 mmHg e pressão de pulso maior que 60 

mmHg apresentavam maior risco de isquemia miocárdica subclínica. Park et 

al.134 reportaram maior risco de acidente vascular encefálico em pacientes 

com pressão de pulso ≥70 e PAD média de 62 mmHg. As possíveis razões 

para menor PAD e maior ocorrência de evento cardiovascular e 

cerebrovascular incluem o fato de a perfusão cerebral e coronariana 

ocorrerem durante a diástole. Um estudo recente avaliou a pressão arterial 

de idosos frágeis e observou que a mediana de valores de PAS e PAD foi 

menor com o aumento da fragilidade e houve aumento de mortalidade 

cardiovascular em pacientes com idade ≥ 75 anos, PAS < 130 e PAD < 80 
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mmHg em todas as categorias de fragilidade (leve a grave)135. Estudo com 

grande casuística (N=3,157, idade média de 73 anos, 43% hipertensos, 

34,1% pré-frágeis, e 3,3% frágeis) demostrou que a PAS em pré frágeis e 

frágeis era 2,7 e 6,7 mmHg menor, respectivamente, enquanto a PAD foi 1,9 

mmHg e 4,9 mmHg menor nestes mesmos grupos. No presente estudo a 

prevalência de HA foi > 90% e PAD em média 5,5 mmHg menor na 

população frágil136. Muller et al.137 especularam que a baixa pressão arterial 

causa fragilidade em indivíduos porque: 

a. Em um estado fisiologicamente vulnerável, a redução da PA reduz 

a perfusão sanguínea e a oxigenação de órgãos vitais e, portanto, 

leva a perda de funcionalidade e um estado de fragilidade. 

b. A fragilidade pode baixar a PA. Um estado de fragilidade está 

associado ao enfraquecimento de várias funções fisiológicas, 

incluindo a capacidade do coração de sustentar um determinado 

nível de PA. 

c. A fragilidade pode causar pressão baixa, o que por sua vez pode 

exacerbar a fragilidade. 

d. A relação pode ser devido a um fator confusão. Por exemplo, má 

nutrição ou algumas doenças debilitadoras podem causar 

fragilidade e baixa PA136,138. 

Em relação à avaliação nutricional, ambos os grupos apresentaram 

valores semelhantes de IMC. No entanto, destaca-se a maior prevalência de 

idosos frágeis com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2 (51,3%) quando 

comparados a idosos pré-frágeis (36,1%), assim como maior prevalência 
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com IMC ≥ 30 kg/m2 em frágeis (15,4%) comparados aos pré-frágeis 

(13,9%). Estudos recentes encontraram uma associação entre obesidade e 

fragilidade, indicando que existe uma associação em forma U entre IMC e a 

fragilidade139. Pacientes em diálise com baixo IMC têm maior risco de 

mortalidade do que aqueles com IMC na faixa normal, mas alto IMC não 

está associado a maior mortalidade nestes pacientes, como ocorre na 

população em geral140-142. Sobrecarga de volume e catabolismo proteico 

elevado limitam o valor do IMC como uma medida de adiposidade143. Para 

pacientes com DRC em tratamento conservador há uma curva em forma de 

U, com maior mortalidade tanto no IMC baixo (< 25 kg/m2) quanto no grupo 

com IMC > 30 kg/m2. Um IMC > 35 kg/m2 está associado a piores desfechos 

em pacientes com estádios iniciais de DRC, mas não naqueles com TFGe < 

30 mL/min/1,73 m2. Esta situação é chamada de parodoxo da obesidade. 

Possíveis explicações incluem que uma DRC mais avançada e múltiplas 

comorbidades reduzem a expectativa de vida e podem não permitir que o 

paciente chegue a usufruir as consequências da obesidade, tendo uma 

proteção de curto prazo em virtude de melhores reservas nutricionais144. 

Outra característica que chamou atenção no presente estudo foi o 

maior comportamento sedentário e maior imobilidade visto na população 

frágil. Este grupo permaneceu significativamente mais horas sentado e 

menos horas de pé comparado com a população pré-frágil e eram mais 

sedentários na classificação do IPAQ. A OMS recomenda um mínimo 150 

min/semana de atividade física moderada ou pelo menos 75 min/semana de 

atividade física vigorosa145. Estima-se que apenas 2-5% dos norte-
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americanos com mais de 60 anos realizam estas recomendações146. A 

análise dos estudos NHANES de 2003-2006147 demonstrou uma prevalência 

de sedentarismo de 57%, 61%, 64%, 68% e 70% em pacientes não frágeis, 

vulneráveis, ligeiramente frágeis, moderadamente frágeis e gravemente 

frágeis, respectivamente. O comportamento sedentário de idosos é 

associado ao maior número de doenças cardiovasculares (DCV), obesidade, 

câncer, transtornos mentais e mortalidade geral148. 

Baixa atividade física e maior tempo gasto em atividades sedentárias 

está entre os fatores de risco para fragilidade, além de idade, sexo, 

comorbidades, condição socioeconômica e desnutrição. Em um estudo 

brasileiro que avaliou 457 adultos idosos com idade média de 70 anos, a 

prevalência de fragilidade foi de 8,8%149 e baixo nível de atividade física 

(<150 min/sem) combinado com tempo excessivo gasto em comportamento 

sedentário (≥ 540 min/dia) foram associados à fragilidade. No presente 

estudo os pacientes pré-frágeis passavam uma média de 10 horas por dia 

sentados, enquanto os frágeis passavam uma média de 14 horas. Estes 

dados são semelhantes a um estudo que envolveu idosos da comunidade e 

observou que os frágeis passavam 9,5 h/dia sentados em comparação com 

8,2 h/dia entre os não frágeis146. 

Há uma compreensão limitada dos mecanismos biológicos 

associados ao exercício, comportamentos sedentários e fragilidade. 

Fragilidade é associada à ativação de vias inflamatórias e inflamação pode 

desregular quase todos os sistemas orgânicos150,151. Em contraste, o 

treinamento físico, tanto aeróbio quanto exercício de resistência, pode 
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reduzir os níveis de inflamação sistêmica146,152. O sedentarismo, por sua vez, 

leva a um declínio de gasto energético, redução do consumo máximo de 

oxigênio e taxa metabólica de repouso. Além disso, promove sobrecarga 

calórica, acúmulo de gordura em adipócitos centrais, que, por sua vez, 

tornam-se metabolicamente ativos quando preenchidos com moléculas 

inflamatórias geradoras de gordura, reduzindo a produção de adipocinas 

anti-inflamatórias. Este processo pode contribuir para o desenvolvimento de 

doenças crônicas e consequentemente, fragilidade em idosos149,153. A 

atividade física tende a diminuir com o envelhecimento e este declínio é mais 

acentuado para indivíduos com DRC. A inatividade física está associada 

com aumento da mortalidade tanto na DRC como na população em geral e 

pode ser parcialmente responsável pela redução da massa corporal magra 

e, por sua vez, pelo desenvolvimento de sarcopenia e fragilidade em 

pacientes com DRC. Além disso, a presença do ambiente urêmico, pró-

inflamatório, redução do apetite e perda de massa muscular contribuem para 

acelerar e desenvolver o fenótipo de fragilidade nesta população24. 

No presente estudo foi encontrada menor concentração de 25 

hidroxivitamina-D em pacientes frágeis. Evidências sugerem que a vitamina D 

pode atuar diretamente no músculo esquelético através de vias genômicas e 

não genômicas, afetando a função muscular contrátil e o metabolismo 

muscular154-156. Os efeitos genômicos incluem a expressão de genes de 

proteínas contráteis e fatores de transcrição miogênicos após interação da 

vitamina D com o receptor da vitamina D (RVD) nas células do músculo 

esquelético que regulam o desenvolvimento e o metabolismo muscular.Os 
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efeitos não genômicos incluem a ativação da 1,25 (OH) vitamina D em cascatas 

de sinalização com aumento da sensibilização à transcrição e síntese de 

proteínas, ocorrendo a regulação dos canais de cálcio da membrana, sugerindo 

um papel para vitamina D nas funções musculares mediadas por cálcio, como 

contração muscular e função mitocondrial156-158. É descrito ainda que a vitamina 

D está presente na ativação do sistema imunológico e combate a inflamação 

crônica existente na fragilidade, regulando negativamente os marcadores 

inflamatórios, como a interleucina-2 e a interleucina-12155. 

A associação da vitamina D na fragilidade também pode ocorrer via 

hiperparatireoidismo secundário. Maior concentração de PTH têm sido 

associadas à baixa atividade física e fragilidade159. Estudo evidenciou que 

níveis elevados de PTH (> ou igual a 4,0 pmol/L ou > 37,72 pg/mL) foram 

associados a um risco aumentado de sarcopenia, em comparação com PTH 

< 3,0 pmol/L. O PTH é conhecido por induzir a produção de IL-6 no fígado e 

valores elevados desta interleucina em pessoas idosas foram associados a 

menor massa muscular e menor força muscular e acredita-se que 

influenciem a sarcopenia160. 

A suplementação de vitamina D pode aliviar o desenvolvimento ou 

progressão da sarcopenia161. Estudo prospectivo avaliou 4203 homens 

australianos com idade entre 70 e 88 anos ao longo de 5,3 anos, destes 

16,1% frágeis. Valores baixos de vitamina D (< 52 nmol/L) foram associados 

a aumento da prevalência da fragilidade em comparação ao grupo com 

valores de vitamina D > 81,6 nmol/L162. A força desta associação precisa 

ainda ser melhor estudada, uma vez que e vitamina D baixa pode ser um 
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indicador de risco para a saúde, mas, por outro lado, a fragilidade pode 

contribuir para o desenvolvimento de baixos níveis de vitamina D devido a 

uma redução na atividade ao ar livre, estilo de vida sedentário e, portanto, 

redução de exposição ao sol163. 

Poucos estudos, porém, foram realizados em pacientes com DRC. 

Gordon et al.164 observaram uma relação positiva entre 1,25 hidroxivitamina 

D, desempenho físico e tamanho de fibras musculares nesta população. A 

suplementação de vitamina D em pacientes com DRC estádios 3-4 e 

pacientes em diálise peritoneal com deficiência de vitamina D (< 7 ng/mL) 

melhorou significativamente o desempenho físico, avaliado pelo teste time to 

up and go, teste de velocidade de marcha e teste de subida de escada165. 

Embora a extensa literatura tenha mostrado que suplementação com 

vitamina D na população em geral tem um efeito positivo na disfunção do 

músculo esquelético, não há conclusão definitiva na população com DRC. 

No presente estudo os pacientes frágeis apresentaram níveis 

significativamente mais elevados de FGF-21. O FGF-21 promove maior captação 

de glicose em adipócitos166, reduz níveis séricos de glicose, aumentando a 

sensibilidade à insulina e promovendo gliconeogênese, regula o metabolismo 

lipídico reduzindo os níveis de triglicerídeos séricos e promove cetogênese e 

oxidação de ácidos graxos em resposta ao jejum84. A excreção do FGF-21 é 

principalmente renal e seus níveis são 10 a 23 vezes maiores na DRC avançada, 

se associando com mortalidade167. No presente estudo pode-se observar que os 

pacientes frágeis possuíam menor TFGe, embora não estatística, e maiores 

valores de FGF-21 quando comparados a população pré-frágil. 
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O FGF-21 pode desempenhar um papel na massa muscular e no 

metabolismo energético. Existe uma plasticidade considerável nas fontes de 

FGF-21, por exemplo o músculo esquelético expressa FGF-21 após 

exercício ou em condições patológicas como sepse. A liberação de FGF-21 

pelas células musculares em resposta à disfunção mitocondrial pode 

representar um mecanismo pelo qual o músculo percebe o estado de 

energia e libera FGF-21 para favorecer adaptações metabólicas 

sistêmicas168,169. O fator miogênico MyoD, juntamente com a ativação fator 

de transcrição 4 (TF4) são os principais controladores na transcrição 

genética do FGF-21 no músculo em resposta às vias mitocondriais 

relacionadas a produção de espécies reativas de oxigênio170. Durante a 

fome e a atividade física intensa, os níveis de FGF-21 aumentam através da 

via do PPAR-α, a fim de aumentar a produção de energia (cetogênese) e a 

utilização de ácidos graxos livres68. Outras vias também participam da 

ativação do FGF-21 no músculo como a sinalização de fosfoinositídeo 3- 

quinase e proteína quinase B (PI3K/Akt1), a via proteína quinase ativada por 

AMP (AMPK/Akt1) e a via rapamicina (mTOR)171. 

Estudos experimentais sugeriram que roedores com deficiência de 

FGF-21 foram protegidos da perda muscular e fraqueza induzida pelo jejum. 

Além disso, a superexpressão de FGF-21 no músculo esquelético por meio 

de injeções diretas induziu mitofagia elevada e resultou em perda 

muscular172. É plausível que o FGF-21 desempenhe um papel permissivo ou 

faça mediação na perda muscular em condições patológicas específicas que 

podem causar atrofia muscular. No entanto, se o aumento da expressão de 
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FGF-21 é um fator causador da atrofia muscular ou um mecanismo 

adaptativo ainda não está claro. Além disso, se os efeitos do FGF-21 na 

atrofia muscular são via ligação de FGFRs e β-klotho, os mecanismos de 

sinalização ainda são desconhecidos171. 

Outras funções do FGF-21 incluem as demonstradas por Lee et al.89 

que identificaram o papel do FGF-21 na inibição da ativação do fator de 

transcrição fator nuclear kappa B (NF-kB). A ativação do NF-kB está 

intimamente ligada ao aumento do estresse oxidativo, que altera o equilíbrio 

entre a síntese e degradação de proteínas e, consequentemente, pode 

afetar a taxa de degradação de proteínas no músculo esquelético. A 

exposição a fatores intrínsecos como a hipóxia, estresse oxidativo e privação 

de energia (glicose) podem levar a uma expressão de FGF-21 em vários 

tecidos. Uma vez secretado, o FGF21 participa de vias de proteção celular 

autócrinas/parácrinas que aumentam a resistência celular ao estresse 

oxidativo através de mecanismos como a autofagia, intensificação da 

capacidade respiratória mitocondrial, ativação de anti-oxidação e redução da  

inflamação173. 

Fatores como a resistência à insulina, síndrome metabólica, 

inflamação crônica e aumento do estresse oxidativo podem contribuir para a 

elevação dos níveis séricos de FGF-21 na DRC84, além de toxinas urêmicas, 

acidose metabólica, anemia e hiperfosfatemia167,174. O maior estresse 

oxidativo e inflamação podem causar a elevação do FGF-21 por resistência 

a suas ações em órgão-alvo84. 
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Em pacientes com DRC é comum a ocorrência de dislipidemia, 

resistência à insulina (RI) e síndrome metabólica. O músculo pode ser o 

principal local de RI em pacientes com DRC avançada. Na RI, os níveis 

circulantes de insulina e glucagon aumentam junto com a liberação de 

ácidos graxos livres lipolíticos de tecido adiposo, o que aumenta a expressão 

de FG-F21 e propicia maior captação de glicose84,175. Em miopatias 

mitocondriais congênitas, os níveis circulantes de FGF-21 são extremamente 

altos171. Se considerarmos a miopatia relacionada à DRC como uma doença 

mitocondrial adquirida, altos níveis circulantes de FGF-21 são também 

esperados84,171. 

Ainda não se sabe se níveis elevados de FGF-21 representam uma 

adaptação ou má adaptação, ou seja, se é protetor ou deletério. Altos 

valores de FGF-21 podem ser uma resposta adaptiva aos estímulos de 

múltiplas doenças nocivas, mas talvez inadequados ou não suficientes para 

amenizar as complicações urêmicas. Uma analogia seria a ativação do 

sistema renina angiotensina no remodelamento cardíaco, que é adaptativa, 

mas inadequada. Nesse caso, o bloqueio ou redução do FGF-21 pode ter 

um mínimo efeito terapêutico. Em segundo lugar, o FGF-21 alto é de fato 

adaptativo, mas a necessidade implacável de mais FGF-21 leva-o a níveis 

tão altos e prejudiciais. A analogia seria hiperparatireoidismo secundário. 

Neste cenário, reduzir ou bloquear o FGF-21 também poderia conferir 

benefícios. Atualmente os valores elevados de FGF-21 não podem ser 

apenas explicados por sua depuração renal diminuída. O ambiente urêmico 

e pró-inflamatório da DRC, de múltiplas comorbidades como a resistência 
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insulínica e obesidade podem contribuir para uma síntese aumentada de 

FGF-21 por maior resistência de suas ações aos órgãos-alvo, maior 

desarranjo metabólico sistêmico, inflamação e estresse oxidativo além de 

provável contribuição em síntese no músculo esquelético e adiposo73. 

Paciente frágeis apresentaram maior risco de depressão, uma 

condição clínica frequente no idoso. Deve-se interpretar este resultado com 

ressalvas, uma vez que foi obtido somente em metade da amostra. A escala 

GDS utilizada neste estudo tem sensibilidade e especificidade para o ponto 

de corte acima de 5 pontos de 81% e 71%, respectivamente, tendo sido 

validada em um estudo brasileiro94. No Brasil, entre idosos comunitários, 

estima-se que cerca de 26% apresentem sintomas depressivos176. 

Nascimento et al. Identificaram uma prevalência de depressão de 45,5% em 

frágeis, 23,7% em pré-frágeis e 12,1% em robustos177. Ribeiro et al. 

encontraram depressão em 51,1% dos idosos frágeis e 21,1% dos pré-

frágeis178. Pessoas idosas frágeis são quatro vezes mais propensas a terem 

depressão do que as não frágeis ou robustas179. Na população com DRC, 

um estudo que avaliou idosos em tratamento conservador observou uma 

prevalência de 45% de fragilidade e 50% de depressão nos pacientes 

frágeis180. Depressão e fragilidade apresentam-se na literatura como 

entidades bidirecionais, mas não estão claras as relações de causalidade, 

em que medida são fenômenos sobrepostos ou, ainda, síndromes 

distintas177,179. Fragilidade é uma síndrome geriátrica multifatorial que 

compartilha sintomas como fraqueza, exaustão, fadiga, redução da 

mobilidade e perda de peso. Tais fatores levam a desabilidade, maior 



DISCUSSÃO - 68 

 

dependência e depressão. Por outro lado, a depressão também pode ser um 

indicador de fragilidade devido à diminuição da interação social, velocidade 

da marcha e menor atividade física, maior risco de queda, perda de peso e 

desnutrição, que podem perpetuar sintomas típicos de depressão, incluindo 

tristeza, anedonia e desamparo. A depressão pode ainda não estar apenas 

associada com fragilidade física, mas também com prejuízo cognitivo, que 

pode contribuir para o surgimento da fragilidade179. 

No presente estudo o escore GDS-15 utilizando ponto de corte acima 

de 5 como rastreamento positivo para sintomas depressivos em pacientes 

pré-frágeis e frágeis se correlacionou positivamente com o FGF-23 e 

negativamente com o klotho, apesar de apenas trinta e cinco pacientes 

(46%) terem sido submetidos a este teste. Baixo nível sérico de klotho está 

associado a transtornos do humor e quadros demenciais, destacando que 

ambos compartilham sintomas comuns e que a depressão pode ser um 

estádio pré-clínico de demência181. A depressão é considerada um fator de 

risco independente para o início da DA182,183. 

FGF-23 apresentou no presente estudo uma correlação positiva com 

valores do GDS-15. FGFs são reguladores do crescimento, diferenciação e 

morfogênese celular nos estádios iniciais do desenvolvimento neural. O 

sistema FGF está envolvido na neurogênese hipocampal, onde ajuda a 

mediar o efeito dos antidepressivos184. O fator de crescimento se 

correlaciona positivamente com o volume do hipocampo e este, por sua vez, 

se correlaciona negativamente com a doenças induzidas por estresse185. As 

concentrações de FGF-23 no líquor se correlacionam negativamente com 
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um comportamento impulsivo184. O tratamento com lítio resulta em um 

aumento significativo da concentração sérica de FGF-23 em pacientes 

depressivos186. Apesar do papel descrito da família FGF em transtornos de 

humor e o presente estudo mostrar associação positiva entre FGF-23, mais 

estudos são necessários para entender a fisiopatologia desta associação. 

É descrito um declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento uma 

vez que domínios cognitivos específicos ficam prejudicados ao longo dos 

anos tais como raciocínio, memória e velocidade de processamento. A taxa 

e o grau de declínio cognitivo variam amplamente entre os indivíduos. Existe 

uma heterogeneidade no início e progressão da doença que podem 

influenciar o grau e a suscetibilidade ao desenvolvimento do declínio 

cognitivo relacionado ao envelhecimento187. De acordo com influências 

epigenéticas ao longo da vida, certos indivíduos são mais suscetíveis ao 

declínio cognitivo. Por exemplo, indivíduos com alto nível de educação são 

menos suscetíveis a deficiências cognitivas, como perda de memória e 

habilidade de linguagem187. Ainda dentro da epigenética, o processo de 

envelhecimento promove a desregulação das sinapses neuronais. Indivíduos 

idosos sofrem alterações na metilação, acetilação e desmetilação do DNA 

das histonas que modulam as mudanças relacionadas à idade188. 

A liberação sináptica de neurotransmissores modula a memória, função 

executiva, liberação de hormônios e função motora e, portanto, é essencial 

para o funcionamento normal do sistema nervoso central. Possíveis 

explicações fisiopatológicas do declínio cognitivo e envelhecimento incluem a 

redução do número de neurotransmissores, a redução da mielinização de 
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axônio, a perda neuronal, a desregulação de sinapses do hipocampo, o 

desequilíbrio entre neurotransmissores excitatório e inibitório e as mudanças na 

atividade das sinapses glutamatérgicas excitatórias187,189. Estudos em 

camundongos idosos evidenciaram redução de receptores de glutamato AMPA 

e NDMA, proteína pré-sináptica SNAP25 e proteína pós sináptica PSD95190. O 

glutamato participa do desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no 

aprendizado, na memória, depressão e doenças neurodegenerativas. Vários 

marcadores de plasticidade sináptica, como a CaMKII (quinase II dependentede 

calmodulina) e a sinaptofisina também diminuem em camundongos idosos191. 

Em roedores idosos há uma redução da liberação de GABA no córtex 

entorrinal, local onde há a consolidação do processo de memória. A 

interrupção, portanto, da integridade sináptica e de neurotransmissores 

contribuem para o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento192. 

No presente estudo, ambos os grupos apresentaram valores de 

MoCA alterados, no entanto com valores mais baixos no grupo frágil. 

Quando foram divididos em grupos de acordo os valores de mediana do 

MoCA mais baixos (< 18) e mais altos (> 18), pode-se observar maior 

quantidade de pacientes frágeis no grupo de mediana mais baixa, sugerindo 

uma associação entre fragilidade e declínio cognitivo. Esta associação 

também foi demonstrada por Boyle et al.192, que avaliaram 769 idosos ao 

longo de doze anos e mostraram que 40% desenvolveram comprometimento 

cognitivo leve e a presença de fragilidade foi associada a 63% maior risco. 

Uma revisão sistemática em 2019 associou fragilidade a um maior risco de 

desordens cognitivas, principalmente demência vascular193. Este achado é 
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concordante com outro estudo que observou que o indivíduo frágil 

apresentou 1,24 vezes maior chance de comprometimento cognitivo194. A 

mediana de escores obtidos no presente estudo (20 no grupo pré-frágil e 16 

no grupo frágil) são comparáveis à literatura59. Os domínios linguagem e 

nomeação foram o que diferenciou pacientes com pior cognição. Estudos 

anteriores observaram associações significativas de múltiplos domínios 

cognitivos com fragilidade, como orientação, memória e função executiva. 

Esta discrepância de acometimento em diferentes domínios pode ser 

explicada pela heterogeneidade dos perfis de participantes nos estudos em 

relação ao nível de cognição e diagnóstico prévio de demência195. Foster et 

al.196 avaliaram 385 pacientes idosos com estádios de DRC em tratamento 

conservador, tendo observado que 237 participantes (61%) tinham 

comprometimento cognitivo. A população com DRC teve maior prejuízo em 

memória, atenção, linguagem e função visuoespacial/executiva. 

Alguns estudos longitudinais associam a fragilidade com demências, 

principalmente vascular196-198. Fragilidade e declínio cognitivo compartilham 

vários fatores de risco cardiovasculares tais como HA, diabetes mellitus, 

fibrilação atrial, obesidade e síndrome metabólica, que também são fatores 

de risco principalmente para as demências vasculares199-202. Fragilidade está 

associada a maior risco de demência203 e está associada a depósito de 

proteína amiloide visto em DA. No entanto, não está claro se a associação é 

devida a uma causa direta (depósitos de amiloide são causa de fragilidade), 

ou indireta, sendo o acúmulo de proteína amiloide relacionado à fragilidade 

porque ambos estão relacionados ao mecanismo de envelhecimento204. 
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São necessários mais estudos para compreender a associação entre 

fragilidade e demência, cuja fisiopatologia é complexa, multifatorial e pouco 

conhecida.  Inflamação e estresse oxidativo são dois fatores que também 

desempenham um papel importante no desenvolvimento de fragilidade e 

comprometimento cognitivo. Durante o envelhecimento, ocorre redução nos 

esteroides sexuais, hormônio do crescimento e vitamina D, que estão 

associados a aumento de proteínas inflamatórias. Esta condição pró-

inflamatória inerente ao envelhecimento é chamada de “inflammaging’ e está 

implicada em doenças crônicas como demências, doenças ateroscleróticas, 

diabetes e fragilidade205,206. 

O estresse oxidativo é considerado um fator contribuinte também para 

o declínio cognitivo. O sistema nervoso central é particularmente vulnerável 

aos efeitos deletérios do estresse oxidativo pela sua natureza não 

regenerativa e porque é relativamente deficiente em compostos 

antioxidantes protetores de radicais livres, por utilizar grandes quantidades 

de oxigênio e conter altas concentrações de ferro e ácidos graxos facilmente 

peroxidáveis. O aumento do estresse oxidativo cursa com disfunção 

mitocondrial, dano em DNA e inflamação, levando a morte neuronal207. 

DRC está associada a maior prevalência de fragilidade e declínio 

cognitivo20,21,23,43,208. A associação entre declínio cognitivo e fragilidade com 

hospitalização, mortalidade e redução da qualidade de vida foi demonstrada 

em pacientes com DRC com TFGe < 20 mL/min/1,73m2 209, população com 

declínio cognitivo mais rápido210 e mais frequente do que em indivíduos sem 

DRC211. 
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Ressalta-se a semelhança entre rim e o SNC, uma vez que possuem 

vascularização constituída por finos capilares, tornando-os órgãos 

vulneráveis a danos microvasculares causados pela HA e DM. Há uma 

conexão rim-cérebro demonstrando que doenças de pequenos vasos não 

causam apenas lesões cerebrais e levam ao declínio cognitivo, mas também 

levam a disfunção endotelial glomerular, resultando em DRC212. A presença 

de DRC foi considerada como um fator de risco independente para AVC, 

bem como para doenças vasculares subclínicas213,214. 

Não foram encontadas no presente estudo relação entre klotho e 

cognição. Além de sua associação com o envelhecimento, o polimorfismo do 

gene α-klotho também está associado a mudanças na estrutura do cérebro, 

diminuição da função cognitiva e incidência de demência. A presença da 

variante KL-VS heterozigose foi associada a uma redução de APOE4, 

sugerindo um papel protetor da variante KL-VS contra vias ligadas a APOE4 

para o início da doença em DA215. Há uma associação entre baixos níveis 

plasmáticos de α-klotho e demência vascular, especialmente nos indivíduos 

com concentração < 680 pg/mL. Portanto, o nível de α-klotho solúvel tem 

potencial para ser usado como um biomarcador de função cognitiva181,216. A 

superexpressão de α-klotho em camundongos hAPP mostrou uma redução 

de comportamentos explorativos e ansiolíticos, sugerindo um papel potencial 

de α-klotho na regulação do humor217. 

O estresse oxidativo induz doenças mentais graves, é relacionado 

com sua progressão, interagindo com múltiplas vias celulares, sendo um 

fator de risco para depressão e demências181. O klotho desempenha papel 
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nas respostas induzidas pelo estresse oxidativo218,219. Roedores com defeito 

em gene α-klotho desenvolveram níveis mais baixos de glicose no sangue e 

sensibilidade aumentada à insulina em comparação com animais controle. 

Em contraste, camundongos transgênicos α-klotho mostraram mudanças 

opostas, como níveis mais elevados de insulina no sangue e menor 

necessidade de taxas de infusão de glicose para manter níveis normais de 

glicose no sangue, sugerindo que α-klotho regula a resistência à insulina e 

IGF-1218,220. É descrito um aumento significativo de estresse oxidativo no 

sistema nervoso central de camundongos deficientes em α-klotho, 

acompanhado por comprometimento cognitivo e diminuição da capacidade 

sináptica no hipocampo218,219. Em um modelo de roedor com envelhecimento 

acelerado (camundongo SAMP8), superexpressão de α-klotho reduziu 

deficiência de memória, perda neuronal e dano sináptico, indicando que o 

papel do klotho na melhora da memória relacionada ao envelhecimento e na 

função cognitiva e no estresse oxidativo221. 
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Foi identificada uma alta prevalência de fragilidade, pré-fragilidade e 

declínio cognitivo na população idosa com idade ≥ 65 anos e DRC estádio 4 

ou 5 não dialíticos.  

O FGF-21 foi associado de forma independente ao perfil frágil. Idosos 

frágeis não tiveram valores diferentes quanto ao klotho e ao FGF-23. 

FGF-21, FGF-23 e Klotho não se relacionaram a pior cognição nesta 

população.  
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO - HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
DADOS DA PESQUISA 
 
TÍTULO DO PROTOCOLO DE ESTUDO DE PESQUISA: 

Participação dos fatores de crescimento de fibroblastos (FGF-21 e FGF-23) e klotho 
na fragilidade e cognição do paciente e idoso com doença renal crônica. 
 
PESQUISADOR: Mariana Pigozzi Veloso 
 
CARGO/FUNÇÃO: Médica Nefrologista. 
 
NÚMERO INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA: nº 171.362 
 
Convite à participação: 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 
que tem como objetivo avaliar a participação de uma proteína chamada klotho e de dois 
hormônios chamados FGF 21 e FGF23 nos pacientes idosos com insuficiência renal 
(“problema nos rins”) que tenham alteração de memória e/ou fragilidade (que confirmem a 
presença de sinais ou sintomas como perda de peso, fraqueza, exaustão, dificuldade para 
realizar atividade física). 

Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos 
que forem experimentais e não rotineiros. 

Caso você aceite participar de tal estudo, o senhor (a) será submetido a três questionários 
assim como coleta de exames laboratoriais. Para os exames de sangue será coletado 1 
tubo de sangue que corresponde a 1 colher de sopa. 

Os questionários e coleta serão realizados no ambulatório de nefrogeriatria e no Hospital 
Dia, localizados no prédio dos ambulatórios (PAMB) do Hospital das Clínicas. 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa: 

Poderá ter desconforto na punção da veia no seu braço, o que é semelhante ao que o 
senhor (a) sente quando colhe exames de sangue para as consultas médicas. 

Benefícios para o participante: 

Ao participar deste estudo você permitirá que utilizemos os dados da sua saúde e descobrir 
as diferenças na secreção dos hormônios e proteínas em pacientes idosos com insuficiência 
renal que tenham alteração da memória ou sinais/sintomas de fragilidade (que confirmem a 
presença de sinais ou sintomas como perda de peso, fraqueza, exaustão, dificuldade para 
realizar atividade física). 

Esclarecimentos sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 
participantes da pesquisa: 

Ao participar desta pesquisa não temos certeza se o senhor (a) terá algum benefício direto. 
Após análises do estudo, poderemos sugerir algumas mudanças das suas medicações e de 
seu estilo de vida. 

Garantia de liberdade: Em qualquer etapa do estudo, você terá liberdade de recusar-se a 
participar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização 
alguma, além de liberdade de sigilo e privacidade. 
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Explicação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 
explicação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa: Não 
há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir, qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsável pela pesquisa 
para esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são Dra. Mariana Pigozzi 
Veloso e Dra. Rosilene Motta, que podem ser encontradas no endereço Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar 255, quinto andar, setor de diálise, telefones: 2661-7167, entre 7 - 18 
horas. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo: comitê de Ética em Pesquisa (CEP), rua Ovídeo 
Pires de Campos 225, 5º andar, tel. 2661-1548 ou 2661-1549. E-mail: 
cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 
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Anexo B - Escala de Depressão Geriátrica 
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Anexo C - Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
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Anexo D - Autorização para utilizar o MoCA 

 

MoCA© Permission Request 
  

Study Title* Participation of fibroblast growth factors (FGF-21 and 
FGF-23) and klotho in the fragility and cognition of the 
elderly patient with chronic kidney disease 

  

Study Objectives* To evaluate the serum levels of FGF-23, FGF21 and 
klotho, correlating these findings with fragility, 
cognition, and mortality in patients with stage 4 or 5 
CKD not on dialysis, and age greater than or equal to 
70 years. 

  
Source of Funding*  no funding 

  
Name of Principal Investigator* Rosilene M Elias 

  
Institution* HCFMUSP Universidade de São Paulo 

  
Country* Brazil 

  
Email* rosilenemotta@hotmail.com 

From: MoCa <info@mocatest.org> 
Subject: RE: MoCA© Permission Request 
Date: March 20, 2018 at 1:46:38 PM GMT-3 
To: <rosilenemotta@hotmail.com> 
Cc: Ziad Nasreddine <ziad.nasreddine@mocaclinic.ca> 
Hello, 
Thank you for your interest in the MoCA©.  
You are welcome to use the MoCA© Test as you described below with no further permission 
requirements. 
No changes or adaptations to the MoCA© Test and instructions are permitted. 
All the best, 
Kathleen Gallant, MSOT 
Occupational Therapist/ Psychometrician 
On behalf of Dr Ziad Nasreddine, Neurologist, MoCA© Copyright Owner 
MoCA Clinic & Institute 
4896 Taschereau Blvd, suite 230 
Greenfield Park, Quebec, Canada, J4V 2J2 
Tel. : (450) 672-7766 #222 Fax : (450) 672-3899 
kathleen.gallant@mocaclinic.ca 
www.mocatest.org / www.alzheimer.TV   

 

mailto:rosilenemotta@hotmail.com
mailto:info@mocatest.org
mailto:rosilenemotta@hotmail.com
mailto:ziad.nasreddine@mocaclinic.ca
mailto:kathleen.gallant@mocaclinic.ca
http://www.mocatest.org/
http://www.alzheimer.tv/
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Anexo E - Fragilidade Segundo Fried Frailty Screening Tool 

 

Critérios diagnósticos de fragilidade (Criterios de Fragilidade Linda Fried, 

Fried Frailty Screening Tool19: 
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Anexo F - Questionário International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) 
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Anexo G - Índice de Comorbidade de Charlson 

 

 

Condição Clínica Pontos 
Infarto do Miocárdio 
Insuficiência cardíaca congestiva 
Doença Vascular Periférica 
Demência 
Doença cerebrovascular 
Doença Pulmonar crônica 
Doença tecido conjuntivo 
Diabetes leve, sem complicações 
Doença ulcerosa péptica 

 
 
 
 

01 
 

Hemiplegia 
Doença renal moderada ou avançada 
Diabetes com complicações 
Presença de tumor sólido localizado 
Leucemia 
Linfoma 

 
 
 
 

02 

Doença hepática moderada ou severa 
 

03 

Tumor sólido metastático 
SIDA - Síndrome Imunodeficiência 
adquirida 

 
06 

Idade (anos) Pontos 

0-49 0 

50-59 1 

60-69 2 

70-79 3 

>=80 4 

Fonte: Adaptado de Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of 
classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J 
Chronic Dis. 1987;40(5):373-83. 
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Anexo H - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa HCFMUSP 
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