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Resumo 

 
As Doenças Renais Crónicas (DRC) estão associadas a um aumento 

desproporcionado da morbilidade e da mortalidade, sendo as doenças cardiovasculares 

(CV), reconhecidamente, a principal causa de morte nesta população. Assim, considera-

se crucial a compreensão aprofundada do papel dos novos fatores de risco CV 

específicos da uremia que reconhecidamente, contribuem e exacerbam o risco CV e 

mortalidade nestes doentes.  

O projecto intitulado “Desnutrição, inflamação e risco cardiovascular em 

doentes renais crónicos a realizar terapêutica de diálise peritoneal” teve por objectivo 

avaliar factores de risco tradicionais e não tradicionais numa população de doentes 

renais crónicos em terapêutica de diálise peritoneal (DP) e a sua relação com parâmetros 

nutricionais e biomarcadores do metabolismo do fósforo (Pi), da inflamação sistémica e 

da calcificação vascular.  

Considerando a importância da desnutrição no prognóstico clinico da DRC, 

incluindo o aumento de risco CV, torna-se relevante o seu diagnóstico de forma 

precoce. No nosso primeiro trabalho encontramos grande variabilidade da prevalência 

da desnutrição, dependendo dos parâmetros utilizados para o seu diagnóstico. Para além 

disso, os parâmetros de composição corporal e o ângulo de fase (AF) avaliados por 

bioimpedância (BIA) mostraram ser bons marcadores do estado nutricional na nossa 

população. 

 A sobrecarga hídrica (SH) tem sido reconhecida como um importante factor de 

risco modificável que contribuiu para o desenvolvimento de eventos CV e mortalidade 

em doentes em DP. Tradicionalmente, a SH encontra-se associada à cardiopatia 

urémica, sendo menos clara a sua associação com a vasculopatia urémica. Os resultados 

do segundo trabalho destacam a associação da SH (avaliada através do AF) com estado 

nutricional e com o estado inflamatório, bem como com calcificação vascular e rigidez 

arterial, sendo esta relação associada à redução dos níveis circulantes de fetuina-A, 

dependente da inflamação.  

 Dado a importância do papel do fibroblast growth factor-23 (FGF23) na 

homeostasia do Pi sérico e no aumento do risco de doença CV e da mortalidade nos 

doentes em DP, aprofundamos o estudo da relação entre os níveis séricos de FGF23 e 

parâmetros de cardiopatia e vasculopatia urémica na nossa população. No nosso 
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trabalho confirmamos a relação entre FGF23 e a hipertrofia ventricular esquerda mas 

não com o espectro da vasculopatia urémica.  

Exploramos também as relações entre a excreção de Pi a nível peritoneal e 

vários reguladores de Pi, incluindo o FGF23. Os resultados do terceiro trabalho, 

demonstram que os níveis de Pi sérico e de FGF23 se associam de forma independente à 

excreção peritoneal de Pi.  

Finalmente, o estudo das associações entre o fósforo ingerido e os níveis séricos 

de FGF23, em doentes em DP, mostrou que a ingestão de fósforo se associa aos níveis 

de FGF23 em doentes que não tomam captadores de Pi, não tendo sido encontrada 

relação entre o fósforo ingerido e os níveis de Pi sérico independentemente dos doentes 

estarem ou não a tomar captadores de Pi. 

 

Palavras-chave: Diálise peritoneal, Ângulo de fase, Sobrecarga Hídrica, 

Fibroblast Growth Factor 23, Fósforo 
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Abstract 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) is associated with a disproportionate increase in 

morbidity and mortality, with cardiovascular disease (CV) being recognized as the 

leading cause of death in this population. Thus, it is considered crucial to understand the 

role of the new CV risk factors specific for uremia that, admittedly, contribute and 

exacerbate CV risk and mortality in these patients. 

The aim of the project entitled "Malnutrition, inflammation and cardiovascular 

risk in CKD patients undergoing peritoneal dialysis" was to evaluate traditional and 

non-traditional risk factors in a population of chronic kidney patients on PD therapy and 

their relationship with nutritional parameters and Pi metabolism biomarkers, systemic 

inflammation and vascular calcification. 

Considering the importance of malnutrition in the clinical prognosis of CKD, 

including an increase in CV risk, its diagnosis becomes relevant at an early stage. In our 

first study we found elevated variability in the prevalence of malnutrition, depending on 

the parameters used for its diagnosis. In addition, body composition parameters and 

phase angle (PA) evaluated by bioimpedance (BIA) showed to be good markers of 

nutritional status in our population. 

 Volume overload (VO) has been recognized as an important modifiable risk 

factor that contributed to the development of CV events and mortality in patients on PD. 

Traditionally VO is associated with uremic heart disease, but its association with uremic 

vasculopathy is less clear. The results of the second study highlight the association of 

VO (evaluated through PA) with nutritional status and inflammatory status, as well as 

vascular calcification and arterial stiffness, being this relationship associated with the 

reduction of circulating levels of fetuin-A, dependent on inflammation. 

  Given the importance of the role of fibroblast growth factor-23 (FGF23) 

in serum phosphate (Pi) homeostasis and the increased risk of CV disease and mortality 

in PD patients, we further studied the relationship between serum FGF23 and 

cardiopathy and uremic vasculopathy parameters in our population. In our study, we 

confirmed the relationship between FGF23 and left ventricular hypertrophy but not with 

the spectrum of uremic vasculopathy. 

We also explore the relationships between the peritoneal daily Pi removal and 

regulators of Pi metabolism including FGF23. The results of the third study demonstrate 
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that Pi and FGF23 serum levels are independently associated with peritoneal daily Pi 

removal. 

Finally, we study the associations between dietary Pi intake and FGF23 serum 

levels in patients on PD. Our results showed that dietary Pi intake is associated with 

FGF23 levels in patients without Pi binders. No significant association was observed 

between dietary Pi intake and serum Pi levels in PD patients, whether they were taking 

Pi binders or not 

 

Key words: Peritoneal Dialysis, Phase Angle, Volume Overload, Fibroblast 

Growth Factor 23, Phosphate 
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A definição de Doença Renal Crónica (DRC) engloba um conjunto heterogéneo 

de processos fisiopatológicos associados a uma função renal anormal e a um declínio 

progressivo da taxa de filtração glomerular (TFG) (1). A DRC compreende diferentes 

estádios de gravidade (classificados de 1 a 5), sendo a sua estratificação definida de 

acordo com as alterações da estrutura renal e o valor da TFG. O estádio 1 caracteriza-se 

por alterações urinárias ou da estrutura renal, sem compromisso da TFG, 

correspondendo os estádios 2, 3 e 4 a situações de insuficiência renal de gravidade 

crescente traduzidos por redução da TFG de 60-90ml/min/1.73 m2, 30-60ml/min/1.73 

m
2
 e de 15-30ml/min/1.73 m

2
 respectivamente. O termo falência renal ou DRC terminal 

corresponde a uma TFG <15 ml/min/1.73 m
2
 em que, face a uma redução irreversível e 

severa da função renal, se antecipa a necessidade de início de uma terapêutica 

substitutiva da função renal, para manutenção da vida (2). À medida que a DRC 

progride verifica-se um comprometimento progressivo do rim para eliminar elevadas 

quantidades de sódio, água, potássio, fósforo e iões de hidrogénio, o que pode afectar o 

equilíbrio metabólico e hidroelectrolítico e contribuir de forma significativa para o 

aumento da mortalidade cardiovascular (CV) desta população (3). Mais 

especificamente, um excesso da ingestão de sódio e água contribui para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial (HTA), sobrecarga hídrica (SH) e falência 

cardíaca (4). Um balanço positivo de fósforo (Pi) contribui para o hiperparatiroidismo 

secundário, para a doença óssea e para a calcificação arterial e vascular (5). A 

diminuição da excreção do ião de hidrogénio resulta num estado de acidose metabólica 

que, por sua vez, contribui para a osteodistrofia renal e para o catabolismo proteico com 

perda de massa não gorda (6). Por outro lado, a acumulação dos resíduos nitrogenados 

contribui para o aparecimento de anorexia, náuseas e vómitos, com uma subsequente 

redução na ingestão de proteínas e outros nutrientes (7). Durante a progressão da DRC 

pode igualmente surgir a deterioração do estado nutricional, que predispõe igualmente 

para o aumento da morbilidade e da mortalidade desta população (8). Face ao exposto, é 

fácil de perceber a importância de avaliar, identificar e monitorizar precocemente as 

alterações nutricionais associadas à DRC, de forma a prevenir e/ou tratar os distúrbios 

que com elas possam estar relacionadas ou que ocorram no decurso da progressão da 

doença. De facto, o bom controlo metabólico obtido através de uma terapêutica 

nutricional apropriada, permite reduzir morbilidade e a mortalidade dos doentes com 

DRC e, como tal, a terapêutica nutricional deve integrar a terapêutica farmacológica 

desde os estádios mais precoces de evolução da doença.  
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As DRC estão associadas a um aumento desproporcionado da morbilidade e da 

mortalidade, sendo as doenças CV reconhecidamente a principal causa de morte nesta 

população (9). A relação entre DRC e mortalidade CV está bem documentada em todos 

os estádios da doença renal e aumenta exponencialmente com a progressão da doença 

renal (10). As DRC e as doenças CV partilham muitos factores de risco comuns, o que 

se compreende na medida em que a filtração glomerular é uma função eminentemente 

vascular. A HTA e a proteinúria são exemplos importantes de factores de risco 

reconhecidamente implicados no surgimento de complicações CV e na progressão 

acelerada das DRC (11). A contribuição simultânea para o aumento do risco CV e para 

a progressão das DRC tem vindo a ser igualmente evidenciada para a generalidade dos 

factores de risco CV tradicionais (HTA, hiperglicemia, resistência à insulina, hipertrofia 

ventricular esquerda (HVE), sexo masculino, vida sedentária, tabagismo) (12). Embora 

os factores de risco CV tradicionais sejam mais prevalentes nas DRC do que na 

população geral, a sua presença isoladamente não permite, no entanto, explicar o 

excesso de complicações CV, que caracteristicamente se acentuam nas fases mais 

avançadas da DRC. Tal salienta a importância de factores de risco CV não tradicionais 

relacionados com a própria doença renal (desnutrição, sobrecarga hídrica, disfunção 

endotelial, inflamação, stresse oxidativo, calcificação vascular, hiperparatiroidismo, 

hiperfosfatemia, anemia). Neste contexto, a implicação dos factores de risco 

tradicionais, quer na progressão das DRC quer no aumento do risco CV, parece ser mais 

importante nas idades mais avançadas e nos estádios mais precoces da doença, em que a 

função renal está ainda bem preservada, ao passo que a importância dos factores de 

risco relacionados com a doença renal parece assumir mais relevância nas idades mais 

jovens e nos estádios mais avançados da DRC (13). O conhecimento aprofundado dos 

mecanismos subjacentes aos efeitos deletérios dos factores de risco não tradicionais é 

fundamental para reduzir a mortalidade CV nesta população. (14).   

Fruto dos avanços tecnológicos, estão hoje disponíveis técnicas de substituição 

da função renal que permitem assegurar alguns dos processos fisiológicos que ocorrem 

no rim e assim prolongar a vida aos doentes em causa. Atualmente, estão disponíveis 

três modalidades de substituição da função renal em doentes no estádio 5: o transplante 

renal, a hemodiálise (HD) e a diálise peritoneal (DP). A taxa de mortalidade dos doentes 

a realizar diálise, mantêm-se 5 a 25 vezes mais elevadas que as apresentadas pela 

população em geral (15,16).  
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A HD utiliza mecanismos de difusão, ultra-filtração e convecção, através de uma 

membrana sintética semipermeável que está localizada num circuito extracorporal (17).  

A DP é uma técnica de substituição da função renal que utiliza os mesmos 

mecanismos de difusão, ultra-filtração e convecção através de uma membrana biológica 

semipermeável – o peritoneu. Na DP a permuta de solutos e fluidos verifica-se entre o 

sangue que perfunde os capilares peritoneais e uma solução dialisante que é introduzida 

na cavidade peritoneal (18).  

Apesar de ser uma técnica simples, segura e económica a DP é utilizada a nível 

mundial em apenas 10 a 15% dos doentes em diálise. No entanto é curioso observar que 

existe grande variabilidade na sua utilização entre países, variando entre 80% em Hong 

Kong, a menos de 10% no Japão, Alemanha, Chile ou Uruguai. (19,20). Em Portugal, 

de 2007 a 2017 verificou-se um aumento da prevalência de doentes em tratamento de 

DP de 46,6 % (21). No entanto, o ultimo relatório do Gabinete de Registo da Sociedade 

Portuguesa de Nefrologia relativo ao ano 2017 (21), refere que apenas 3,7% (n=756) 

dos doentes em tratamento substitutivo da função renal realizavam tratamento de DP.  

Na DP, a rede vascular e o sistema linfático da membrana peritoneal e dos 

órgãos intraperitoneais desempenham um papel da maior importância na eficácia deste 

tratamento substitutivo da função renal. No entanto, fenómenos inflamatórios podem 

afectar a membrana peritoneal e ser responsáveis pelo desenvolvimento de 

fibrose/esclerose que é causa importante de falência da técnica, bem como pelo aumento 

da morbilidade associada (22). Os processos inflamatórios que envolvem a membrana 

peritoneal podem ter relação com os que estão implicados na patogénese da 

aterosclerose e no aumento do risco CV nas DRC (23). De facto, existem evidências 

que apontam para uma relação entre a actividade inflamatória sistémica e a alta 

permeabilidade peritoneal em doentes em DP. Por exemplo, o Factor de Crescimento do 

Endotélio Vascular (VEGF), a Interleucina-6 (IL-6), a Sintase endotelial do óxido 

nitrico, o rAGE (receptor do Advanced Glycation end product), e a Proteína C Reactiva, 

os quais, constituem marcadores de actividade inflamatória sistémica, têm sido 

associados ao desenvolvimento de alterações nas propriedades do transporte peritoneal e 

no aumento dos eventos e da mortalidade CV nos doentes em DP (24-26).  

A desnutrição proteico-energética é um importante factor de risco de 

morbilidade e mortalidade em doentes renais crónicos, incluindo doentes a realizar DP 

(27). Apesar de um elevado número de factores relacionados com o processo dialítico 

poderem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da desnutrição em 
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doentes a realizar DP (diminuição da ingestão proteica devido á anorexia, perda de 

nutrientes através do dialisante, bio incompatibilidade do dialisante), a desnutrição pode 

estar presente ainda antes do início da dialise (28,29). Foram estabelecidas relações 

significativas entre a desnutrição, a inflamação e a aterosclerose/calcificação em 

doentes renais crónicos em tratamento de HD e de DP, que apontam para a presença de 

um síndrome com a designação MIAC (“malnutrition, inflammation, and 

atherosclerosis/calcification”), que surge associado a taxas de mortalidade 

excepcionalmente elevadas nestas populações (30,31). Particularmente nos doentes em 

DP, o estado de inflamação crónico, evidenciado pelo aumento dos níveis de citocinas 

pró inflamatórias, assume um papel chave como mediador da relação entre a 

desnutrição e o desenvolvimento da aterosclerose (32). Por outro lado, a inflamação 

pode ser causa de hipoalbuminemia nos doentes em DP tanto, ou mais, importante, do 

que o défice da ingestão proteica (33). Os níveis elevados de citocinas pro-inflamatórias 

por si só, podem contribuir para a hidrólise proteica e catabolismo muscular, diminuição 

do apetite, alterações gastrointestinais e desnutrição (34,35). 

A gestão ineficaz do balanço de água e sódio na DRC leva a expansão do 

volume extracelular que está presente em pelo menos 50% dos doentes em DP (36). A 

SH está associada ao desenvolvimento de HTA, de HVE, a elevadas concentrações 

séricas de peptídeos natriuréticos, devido à sua produção aumentada pelo miocárdio, e 

pode também contribuir para o aumento das citocinas pró inflamatórias e para o estado 

de desnutrição nos doentes em DP (37,38). Numa fase inicial, o controlo hemodinâmico 

mais eficaz da DP, pode melhorar a sobrevivência destes doentes, em relação aos 

doentes que iniciam HD (39). No entanto a longo prazo esta vantagem perde-se e a 

sobrevivência dos doentes em DP pode ser inferior quando comparada com a dos 

doentes em HD, devido ao pior controlo da volémia associado a alterações das 

caraterísticas da membrana peritoneal, ao estado inflamatório e à hipoalbuminémia (40).  

Pelo exposto a avaliação do estado nutricional e da composição corporal nos 

doentes com DRC é de extrema importância para reduzir o impacto da desnutrição, da 

SH e da inflamação na mortalidade desta população. A impedância bioelétrica (BIA) é 

reconhecidamente um método simples, rápido e não invasivo para a avaliação da 

composição corporal incluindo do estado de hidratação. (41,42). A BIA baseia-se no 

princípio de que os tecidos corporais oferecem diferentes oposições à passagem da 

corrente elétrica. Essa oposição, chamada impedância (Z), tem dois vetores, 

denominados Resistência (R) e Reactância (Xc). O vetor R mede a oposição ao fluxo da 
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corrente elétrica através dos meios intra e extracelulares, e está diretamente associado 

ao nível de hidratação desses meios. Já o vetor Xc mede a oposição ao fluxo da corrente 

causada pela capacitância produzida pela membrana celular (43,44). Os tecidos 

biológicos funcionam como condutores ou isoladores da corrente elétrica, os quais 

condicionam uma maior ou menor resistência. Os tecidos livres de gordura são 

altamente condutores de corrente elétrica devido à quantidade de água e eletrólitos 

proporcionalmente mais elevadas que contém. Por outro lado, a massa gorda, o tecido 

ósseo e a pele constituem meios de baixa condutividade e elevada resistência (45). Estão 

descritas associações entre os parâmetros avaliados por BIA e a morbilidade nos 

doentes em DP (46). Particularmente, o ângulo de fase (AF), que é visualizado como a 

inclinação do vector da relação R/Xc, tem sido interpretado como indicador de 

integridade de membrana celular e do estado de hidratação, sendo também preditor da 

massa celular corporal, por ser uma medida directa da estabilidade das células e por 

reflectir alterações da distribuição de água entre os espaços intra e extracelular (47,48). 

Cada vez mais a sua utilização tem ganho importância como indicador de prognóstico 

clínico e preditor de sobrevivência em doentes críticos, incluindo doentes em diálise 

(49-51). 

É sabido que a preservação da Função Renal Residual (FRR) desempenha uma 

influência significativa na sobrevida do doente renal crónico terminal (52). A perda 

progressiva da FRR nesta população de doentes foi relacionada com a presença de 

calcificação vascular e HVE constituindo um factor predictor de mortalidade CV (53). 

Ao longo do tempo de tratamento em DP pode verificar-se uma perda progressiva da 

FRR com diminuição do volume de urina e da TFG, que compromete o controlo do 

balanço de fluidos, da pressão arterial, da manutenção da hemodinâmica sistémica, 

assim como a depuração de solutos, tais como o Pi e a ureia. A perda da FRR nos 

doentes em DP tem vindo a ser associada ao aumento concomitante da permeabilidade 

do peritoneu, com diminuição da ultrafiltração (54). Para além disso, o declínio da FRR 

nos doentes em DP foi associado ao aumento da resposta inflamatória sistémica, com 

aumento do stresse oxidativo e da produção de citocinas a que se associam níveis 

elevados de proteína C reactiva e de moléculas de adesão (55). Este facto reforça a 

relevância potencial da disfunção endotelial e vascular próprias das doenças renais 

crónicas, nos mecanismos patogénicos que contribuem para a redução da FRR (56). Nos 

doentes a realizar DP o aumento da pressão intraperitoneal e os efeitos metabólicos 

decorrentes da absorção de glicose, presente no dialisante, podem contribuir igualmente 
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para o aumento do risco CV observado nestes doentes por aumentarem a resistência à 

insulina e o perfil lipídico aterogénico (57,58). Por sua vez, o uso de soluções 

dialisantes biocompatíveis pode reduzir a neo-angiogénese peritoneal e atenuar o risco 

de falência de ultrafiltração; contribuindo assim para o controlo da pressão arterial e da 

SH (59). 

Nos doentes em diálise, as alterações do metabolismo fosfo-cálcio têm sido 

associadas de forma consistente a um aumento do risco de calcificações vasculares, 

valvulares e de outros tecidos, sendo consideradas importantes fatores de risco CV não 

tradicionais e de mortalidade nesta população (60,61). A associação entre 

hiperfosfatemia e mortalidade é visível também em doentes sem DRC nos quais se 

verificou que níveis mais elevados de Pi sérico, embora ainda dentro do intervalo de 

referência, são preditores de mortalidade (62). Na DRC a hiperfosfatemia, a 

hipocalcemia e o declínio progressivo dos níveis de calcitriol estimulam a secreção de 

PTH pelas glândulas paratiroides. A PTH actua no sentido de aumentar a reabsorção 

renal de cálcio e a excreção tubular de Pi ao mesmo tempo que estimula a reabsorção 

óssea (com a consequente libertação de Pi e cálcio para o plasma) (63). Os mecanismos 

compensatórios não são suficientes para normalizar os níveis de Pi, cálcio e calcitriol, o 

que leva à estimulação contínua de PTH, dando origem ao hiperparatiroidismo 

secundário da DRC (64). A estimulação da secreção de PTH tem início em fases 

precoces da doença, quando os níveis séricos de cálcio e Pi estão dentro dos intervalos 

de referência, e é tanto mais pronunciada quanto maior for a deterioração da função 

renal (65).  

A identificação e caracterização do Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) 

permitiu avançar no esclarecimento dos mecanismos implicados no metabolismo do Pi 

na DRC (66). O FGF23 é uma proteína recentemente descrita composta por 251 ácidos 

aminados (a.a), que contém um domínio N-terminal (25 a.a) e um domínio C-terminal 

(71 a.a). Diversos tecidos expressam o FGF23, tais como o tecido ósseo, a medula 

óssea, o timo e os nódulos linfáticos; contudo, a elevada expressão de FGF23 nos 

osteócitos sugere que o tecido ósseo constitui a principal fonte deste factor (67). O 

FGF23 apresenta afinidade para 4 tipos de receptores designados 1, 2, 3 e 4, sendo o 

FGF-R3 o principal receptor, expresso nos túbulos proximais do rim. A acção do 

FGF23 requer uma proteína transmembranar, o Klotho, que se liga aos receptores e que 

aumenta a sua afinidade para o FGF23 (68). O complexo FGF23/Klotho/FGFR 

promove a fosforilação da proteína cínase regulada por sinais extracelulares (ERK) e a 
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activação do factor de resposta rápida ao crescimento 1 (Egr-1). O Egr-1 é um factor de 

transcrição que tem sido implicado na patogénese da aterosclerose (69) e que é expresso 

em diversos tipos de células, tais como células endoteliais, células musculares lisas e 

macrófagos (70). As acções do FGF23 não são bloqueadas por antagonistas dos 

receptores da PTH, sugerindo que dependem de mecanismos intracelulares 

independentes do AMP cíclico (71). Os primeiros estudos in vivo realizados em 

ratinhos aos quais foi administrada esta hormona por via intra-peritoneal evidenciaram 

que o FGF23 reduz o Pi sérico, por diminuir a sua reabsorção ao nível dos túbulos 

proximais, através de uma redução da expressão dos co-transportadores NaPi-IIa e 

NaPi-IIc (72). Para além disso verificou-se que estes efeitos ocorrem sem modificação 

da excreção urinária de ácidos aminados ou do cálcio, o que levou a sugerir que o 

FGF23 pode actuar especificamente sobre o metabolismo do Pi (73). Nestes mesmos 

estudos, os ratinhos aos quais foram implantadas células tumorais produtoras de FGF23 

apresentaram, para além de aumento da excreção renal de Pi e hipofosfatémia, atraso do 

crescimento e diminuição dos níveis da 1α-hidroxilase nos túbulos renais, com redução 

dos níveis circulantes de 1α25 (OH)2D3 (72,73). As acções frenadoras do FGF23, quer 

sobre a produção renal de 1α25 (OH)2D3 quer sobre os seus níveis circulantes levou a 

que lhe fosse atribuído paralelamente um papel de relevo no desenvolvimento do 

hiperparatiroidismo secundário, uma vez que é conhecido o efeito frenador da 1α25 

(OH)2D3  sobre a produção de PTH pelas glândulas paratiroideias (74).  

Nas doenças renais crónicas foi descrito um aumento progressivo dos níveis 

circulantes de FGF23 (75), em relação directa com o grau de deterioração da função 

renal. Face aos efeitos fosfatúricos do FGF23 acima descritos, foi inicialmente atribuído 

ao aumento dos seus níveis circulantes um papel de relevo potencial no controlo do 

metabolismo do Pi e da hiperfosfatemia, nos estádios mais precoces da evolução das 

doenças renais crónicas (1 e 2) tendo-se sugerido que, nestes contextos, as acções do 

FGF23 poderiam contribuir para o fenótipo observado na DRC ligeira a moderada, 

caracterizado por Pi sérico normal, redução da reabsorção tubular de Pi e défice de 

calcitriol (76,77). Por sua vez, nos estádios mais avançados das doenças renais crónicas 

(estádios 4 e 5) foi sugerida a existência de resistência aos efeitos tubulares fosfatúricos 

do FGF23 face às evidências de que a excreção urinária de Pi tende a diminuir, apesar 

do aumento progressivo e sustentado dos níveis circulantes de FGF23 (78).  

Para além do papel potencialmente desempenhado pelo FGF23 no controlo do 

metabolismo do Pi, tem vindo a ser igualmente sugerida a implicação deste factor, na 
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progressão das doenças renais crónicas e no aumento das complicações e da mortalidade 

CV, incluindo doentes em pré-diálise (79,80), doentes a realizar HD (81) e DP (82) e 

transplantados renais (83). Sarah Seiler (2010) estudou 2 grupos de doentes em pré-

diálise que foram seleccionados de acordo com os níveis circulantes de FGF23 (<104 

rU/mL Vs. ≥ 104 rU/mL) e que foram seguidos cerca de 5 anos (84). Os autores 

verificaram que os doentes com níveis circulantes mais elevados de FGF23 

apresentaram uma incidência de eventos CV ou morte duas vezes e meia mais elevada. 

A cada aumento de unidade logarítmica nos níveis circulantes de FGF23 correspondeu 

um aumento de 60% no risco de eventos CV (84). No entanto, os mecanismos 

subjacentes à associação entre os níveis elevados de FGF23 e aumento da doença CV e 

mortalidade na DRC, ainda não se encontram completamente esclarecidos. Gutiérrez et 

al. (2009) publicaram o primeiro trabalho onde relacionaram os níveis circulantes de 

FGF23 com a presença de HVE (85). Neste trabalho, os níveis circulantes de FGF23 

foram associados a HVE independentemente dos níveis de Pi sérico e da presença de 

outros factores de risco conhecidos para HVE (85). Os resultados deste estudo foram 

subsequentemente corroborados por outros trabalhos publicados em doentes em pré-

diálise e em HD (86,87), que evidenciaram uma associação direta entre os níveis de 

FGF23 e a HVE; sendo esta relação independente da ação do Klotho (88). Em contraste 

com o efeito do FGF23 no desenvolvimento da HVE na DRC, a sua relação com a 

calcificação vascular e eventos coronários não foi comprovada. (89-91). Assim, efeito 

do FGF23 na patogénese da vasculopatia urémica, que engloba a rigidez arterial, a 

calcificação vascular e a disfunção endotelial, continua por esclarecer.  

Os conhecimentos actuais sobre o comportamento do FGF23 em doentes com 

DRC sugerem a utilização clinica do FGF23 como um biomarcador mais sensível, 

relativamente aos já existentes, para identificar os doentes que beneficiariam de 

intervenção precoce, designadamente nutricional, no tratamento dos distúrbios do 

metabolismo mineral e ósseo. No entanto, apesar da conhecida associação entre os 

elevados níveis de FGF23 e as elevadas taxas de mortalidade CV, existe uma lacuna de 

informação relativamente à eficácia das intervenções que reduzem os níveis de FGF23 

em doentes renais crónicos. (92,93). 

A calcificação vascular é um processo ativo que resulta de uma diferenciação 

das células musculares lisas em osteoblastos em resposta a diferentes estímulos. A 

calcificação da túnica média modifica as propriedades da parede arterial e é um dos 

fatores que contribui para a rigidez arterial, aumentado assim a pressão sistólica que, 
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por sua vez, se associa ao desenvolvimento de HVE (94). Sabe-se atualmente que a 

calcificação vascular resulta de um equilíbrio complexo entre fatores indutores e 

inibidores da calcificação, verificando-se na DRC o aumento de alguns fatores indutores 

e também a diminuição de fatores inibidores (95). Nos doentes em diálise, a 

hiperfosfatemia e a hipercalcemia são importantes dos fatores indutores de calcificação 

(94). Por outro lado, o défice de diversos fatores inibidores da calcificação, entre os 

quais se inclui o défice de fetuína-A que geralmente está relacionado com o aumento 

das citocinas pró-inflamatórias constituiu um importante factor inibidor da calcificação 

em défice na DRC (96).  

Atualmente está bem estabelecido na literatura que o controle da hiperfosfatemia 

através de dieta e de medidas farmacológicas, pode prevenir ou minimizar o 

hiperparatireoidismo secundário, o aumento dos níveis de FGF23, bem como prevenir 

as DCV nesta população (97). As diretrizes do Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes (KDIGO) (98) recomendam a manutenção das concentrações de Pi sérico no 

intervalo de referência normal e sugerem o uso de captadores de Pi ou a diminuição da 

ingestão de Pi como métodos para atingir essa meta. No entanto, vários estudos prévios 

demonstram que essas estratégias apenas diminuem minimamente, ou não afetam, as 

concentrações de Pi sérico (99-101). Alguns argumentaram que limitar a ingestão de Pi 

pode, no entanto, ser benéfica, uma vez que poderá diminuir as concentrações de 

hormonas contra-reguladoras de Pi, incluindo o FGF23 e a PTH (102-104). 

Independentemente dos mecanismos, foi sugerido que uma maior ingestão de Pi na 

dieta estaria associada a aumento da progressão da doença e mortalidade. Vários 

estudos (105-107) demostraram que a ingestão de Pi está associada à aceleração da 

progressão da DRC e da mortalidade independentemente das concentrações de Pi sérico. 

Tendo em conta que o FGF23 regula os níveis de Pi sérico através do seu efeito 

endócrino no rim e nas glândulas paratiroides (108), restringir o Pi ingerido ou diminuir 

a sua absorção poderá ser uma estratégia para controlar os níveis do FGF23 e assim 

reduzir o impacto das DCV nestes doentes.  

O projecto intitulado “Desnutrição, inflamação e risco cardiovascular em 

doentes renais crónicos a realizar diálise peritoneal” teve por objectivo avaliar factores 

de risco tradicionais e não tradicionais numa população de doentes renais crónicos em 

terapêutica de DP e a sua relação com parâmetros nutricionais e biomarcadores do 

metabolismo do Pi, da inflamação sistémica e da calcificação vascular.  



 

FCNAUP | DESNUTRIÇÃO, INFLAMAÇÃO E RISCO CARDIOVASCULAR EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS A 

REALIZAR TERAPÊUTICA DE DIÁLISE PERITONEAL 

13 
 

Após esta pequena introdução é descrita a metodologia geral e a análise 

estatística geral, ou seja, aquelas que abrangem todos os capítulos, seguindo-se os 

capítulos correspondentes aos resultados dos estudos efectuados. 

No primeiro capítulo avaliamos o estado nutricional e a sua relação com a 

morbilidade avaliada através do número de dias e episódios de internamento.  

No segundo capítulo avaliamos por BIA a sobrecarga hídrica (como reflexo do 

compromisso no balanço de agua e sódio) e a sua relação com o estado nutricional, com 

o estado de inflamação, e com a vasculopatia urémica.  

No terceiro capítulo avaliamos os níveis séricos de FGF23 (como marcador do 

metabolismo do Pi) e a sua relação com a vasculopatia e a cardiopatia urémica.  

No quarto capítulo avaliamos os níveis séricos de FGF23 (como marcador do 

metabolismo do Pi) e a sua relação com o transporte renal e perionteal de fósforo.  

No quinto capítulo avaliamos os níveis séricos de FGF23 (como marcador do 

metabolismo do Pi) e a sua relação com a ingestão de Pi em doentes medicados e não 

medicados com captadores de Pi.  

Três dos capítulos correspondem a três artigos já publicados, cuja referência se 

encontra nas folhas iniciais de cada capítulo; e a dois artigos submetidos a publicação. 
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a. Amostra e Procedimentos 

 

O estudo “Desnutrição, inflamação e risco cardiovascular em doentes renais 

crónicos a realizar diálise peritoneal” decorreu entre Janeiro de 2012 e Julho de 2015. O 

estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de São 

João, E.P.E. (Porto, Portugal) – Projecto 114/11. 

Foram critérios de inclusão doentes estáveis a realizar Diálise Peritoneal, isto é a 

realizar a técnica há pelo menos 1 mês (1), com mais 18 anos, no Serviço de Nefrologia 

do Hospital de São João E.P.E., Porto. Foram excluídos doentes com história recente 

(menos de 3 meses) de infecção ou com episódio CV recente. 

Foram avaliados, inicialmente, 68 doentes dos quais apenas 33 foram 

reavaliados ao fim de um ano. No decorrer do estudo faleceram 5 doentes, 3 doentes 

mudaram para hemodiálise e 7 foram transplantados. Os restantes doentes não foram 

reavaliados por questões logísticas. Todos os doentes preencheram o consentimento 

informado onde eram esclarecidos os objetivos do estudo e os exames a que iriam ser 

submetidos.  

A recolha de dados e a realização de exames de rotina/complementares foi 

efetuada em dois dias consecutivos. No 1º dia os doentes foram instruídos para trazer o 

volume da recolha do dialisado e da urina de 24h, e eram realizadas colheitas 

sanguíneas em jejum, antes da primeira drenagem, para avaliação bioquímica. No 2º dia 

foi efetuado o teste de eficácia do transporte peritoneal de água e solutos (TEP) (2).  

Fez-se a recolha de variáveis que incluíram: sexo, idade, modalidade de diálise 

peritoneal e motivo, data de início da diálise, etiologia da insuficiência renal crónica, 

comorbilidades e medicação em curso. No exame objectivo foi avaliada a tensão 

arterial, frequência cardíaca, peso, altura, circunferência do braço. As análises de rotina 

séricas, do dialisado e de urina foram realizadas pelo laboratório local e utilizando os 

procedimentos padrão. Os parâmetros bioquímicos avaliados foram: hemoglobina, 

albumina, transferrina, ureia, creatinina, potássio, cálcio, fósforo, colesterol total, 

lipoproteína elevada densidade (HDL), lipoproteína baixa densidade (LDL), 

triglicerídeos, Proteína C Reactiva de alta sensibilidade, hormona paratiróideia (iPTH), 

25-OH-Vitamina D.  

A eficácia da diálise foi avaliada por Kt/V peritoneal e renal. A função renal 

residual (FRR) foi avaliada pela depuração de creatinina segundo a fórmula: (creatinina 

da urina / creatinina sérica) x (volume de urina de 24h / 1440 minutos): ml/min por 1.73 
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m2. A presença de FRR foi definida com a depuração da creatinina superior a zero. A 

taxa de remoção diária de fósforo do dialisado e da urina (mg/d) foi quantificada através 

da fórmula (3): fósforo do dialisado [ou urina] (mg/dl) x volume (24h) de dialisado [ou 

urina] (ml/dia) x 0,01. A taxa total de remoção diária de fósforo foi calculada após o 

somatório da taxa de remoção diária de fósforo peritoneal e renal. A depuração de 

fósforo peritoneal e renal (L/dia por 1,73m
2
) foi calculada através da fórmula (3): 

fósforo do dialisado [ou urina] (mg/dl)/fósforo sérico (mg/dl) x volume(24h) de 

dialisado [ou urina] (ml/d) x 0.001 (L/ml) x (1.73 m
2
 BSA). O transporte peritoneal de 

água e solutos foi avaliado através do teste de equilíbrio peritoneal (TEP) aos 60min, 

120min e 240 min. A razão da concentração de creatinina entre o dialisado/plasma 

(D/PCreat) foi calculada e utilizada para classificar a velocidade de transporte de solutos 

de cada doente segundo os critérios definidos por Twardowski et al (4). As amostras de 

sangue foram acondicionadas em tubos vacutainer (Becton Dickinson, Madrid, Spain) 

contendo aprotinina (de forma a prevenir a proteólise) e K3EDTA (anticoagulante). As 

amostras foram conservadas a -80ºC e utilizadas para dosear níveis plasmáticos de 

FGF23 (Immutopics, Inc., San Clemente, CA) e de fetuina-A (Thermo scientific, 

Waltham, MA USA) através do método enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

Foram, ainda realizados testes adicionais: Impedância Bioelétrica (InbodyS10, 

Biospace, Korea), questionário de frequência alimentar semi-quantitativo, inquérito 

alimentar às 24h anteriores e registo alimentar dos 2 dias anteriores. A função e a massa 

ventricular esquerda foram avaliadas por ecocardiograma transtorácico 2-D. O índice de 

calcificação vascular foi avaliado pelo score simplificado descrito por Adragão et al (5). 

A função endotelial foi avaliada através de método de tonometria não-invasiva 

(EndoPAT) a todos os doentes que não tinham fístula arteriovenosa.  

Em cada um dos capítulos que compõe a dissertação é descrita a metodologia 

específica utilizada.  
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b. Análise estatística 

 

O tratamento estatístico foi efectuado no programa IDM SPSS statistics para 

Windows, versões 20.0 [IDM Corp., 2011] e 21.0 [IBM Corp., 2012]. 

A estatística descritiva consistiu no cálculo de frequências absolutas (n) e 

relativas (%), médias e desvios-padrão (dp) e, medianas e percentis (P25; P75). A 

normalidade da distribuição das variáveis foi avaliada utilizando o teste Kolmogorov–

Smirnov test 

Para a comparação de médias utilizou-se o teste t ou ANOVA ou o equivalente 

teste não paramétrico de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Na comparação entre dois 

momentos utilizou-se o teste t para amostras emparelhadas ou teste respectivo não 

paramétrico, de Wilcoxon. 

Para avaliar a associação entre as variáveis independentes e dependente foi 

efectuada análise multivariada usando modelos de regressão linear e hierárquica.  

Em toda a estatística inferencial rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de 

significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05.  

Em cada um dos capítulos que compõem a dissertação é descrita a análise 

estatística especifica utilizada.  
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1. 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE UMA 

POPULAÇÃO DE DOENTES RENAIS CRÓNICOS A 

REALIZAR DIÁLISE PERITONEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS UNDERGOING PERITONEAL 

DIALYSIS” 

Sarmento-Dias M, Santos-Araújo C, Poínhos R, Oliveira B, Sousa M, Silva LS, Silva 

IS, Pestana M, Correia F. [Artigo submetido a publicação em Novembro 2018]  
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Introdução 

 

A desnutrição proteico-energética é um importante factor de risco de 

morbilidade e mortalidade em doentes renais crónicos, incluindo doentes a realizar 

Diálise Peritoneal (DP) (1).  

A etiologia da desnutrição é complexa. Para além do deficiente aporte 

nutricional e de perdas de nutrientes no dialisado, também a presença de inflamação, 

alterações gastrintestinais ou hormonais, acidose metabólica, comorbilidades 

associadas, ou eficácia dialítica insuficiente podem contribuir para esta situação (2,3)  

A desnutrição, particularmente em doentes em diálise, pode ser classificada em 

2 tipos: tipo 1, que corresponde à desnutrição proteico-energética onde se verifica 

aporte nutricional inadequado, e a desnutrição tipo 2, cujas causas predominantes são a 

inflamação e as comorbilidades associadas (4). Neste caso verifica-se a redução das 

reservas adiposas e da síntese de proteínas viscerais por aumento da síntese de proteínas 

de fase aguda (5), e aumento do catabolismo proteico causando degradação do músculo-

esquelético (6). Também as citocinas associadas ao processo inflamatório, potenciam a 

diminuição do apetite e alterações gastrointestinais, contribuindo para o estado de 

anorexia e desnutrição (5).  

Considerando, assim, a importância da desnutrição no prognóstico clinico dos 

doentes renais crónicos a realizar DP, torna-se relevante o seu diagnóstico precoce. As 

características do doente em DP podem dificultar a avaliação nutricional; por ex. as 

grandes oscilações de volume hídrico podem tornar imprecisas as medidas da 

composição corporal, tal como a presença de inflamação pode condicionar o valor da 

albumina ou de outras proteínas séricas (7). 

A avaliação nutricional requer, por isso, a utilização de vários parâmetros pois, 

nenhum parâmetro por si só permite uma correcta avaliação. Só a conjugação de vários 

métodos e o conhecimento das suas limitações permite fazer uma adequada avaliação do 

estado nutricional (8).  

A avaliação do estado nutricional em doentes com doença renal crónica (DRC) 

em DP inclui parâmetros analíticos, medições antropométricas, avaliação da 

composição corporal e dados da ingestão alimentar (8). Relativamente às ferramentas 

compostas por vários parâmetros de avaliação do estado nutricional, a Avaliação Global 

Subjectiva (Subjective Global Assessment - SGA) e o Índice de Desnutrição e 
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Inflamação (Malnutrition-Inflammation Score - MIS), constituem os instrumentos 

subjectivos mais utilizados neste grupo de doentes (8,9,10).  

No presente estudo, avaliamos o estado nutricional de uma população de doentes 

renais crónicos em DP, através dos diferentes métodos expostos e relacionamos com o 

tempo de internamento.  

 

 

 

Metodologia  

 

Sessenta e sete doentes foram incluídos no estudo. Foram recolhidos valores 

séricos de hemoglobina, albumina, transferrina, ureia, creatinina, potássio, cálcio, 

fósforo, colesterol total, lipoproteína elevada densidade (HDL), lipoproteína baixa 

densidade (LDL), triglicerídeos, proteina C-reactiva (PCR) e paratormona (iPTH). Foi 

avaliada a composição corporal e aplicados os questionário Subjective Global 

Assessment (SGA) e o Malnutrition-Inflammation Score – MIS. 

Foram, ainda, registados os episódios e o tempo de internamento de cada doente 

durante um ano após a primeira avaliação.  

 

Subjective Global Assessment  

Este questionário compreende 7 itens distribuídos por 2 partes (11,12). A 1ª 

parte engloba cinco questões clínicas: perda de peso nos 6 meses anteriores (classificada 

em percentagem de perda de peso); modificações na ingestão alimentar habitual; 

presença de sintomas gastrintestinais; modificação na capacidade funcional relacionada 

com o estado nutricional e presença de comorbilidades. A 2ª parte compreende dois 

itens sobre a avaliação subjectiva do estado nutricional e resulta da observação e 

palpação do panículo adiposo (massa gorda) e músculo (massa muscular). Conforme 

definição internacional (13), para pesquisa do tecido muscular foram observados: 

têmpora, ombro, músculos interósseos e gémeos; para pesquisa de tecido adiposo: sob o 

tríceps, sob o bíceps e sob os olhos. De acordo com o resultado final o estado 

nutricional é classificado em: (A) bem nutrido; (B) desnutrido leve a moderado ou (C) 

desnutrido grave (11,12).  
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Malnutrition Inflammation Score  

 

O Malnutrition Inflammation Score (MIS) para além dos items avaliados pelo 

SGA, acrescenta 3 parâmetros: índice de massa corporal (IMC), valor da capacidade de 

fixação do ferro ou transferrina e albumina (9,10). Para cada um dos itens existe uma 

escala de 4 possíveis classificações, sendo a pontuação atribuída entre 0 que 

corresponde ao normal e 3 que corresponde ao estado mais grave. O somatório dos 

pontos atribuídos pode variar entre 0 (bom estado nutricional) e 30 (mau estado 

nutricional) (9,10).  

 

Composição Corporal 

 

A composição corporal e o ângulo de fase foram avaliados por impedância 

bioelétrica multifrequência (BIA) utilizando o InBody S10 (Biospace, Korea). A 

utilização da BIA foi validada pelos métodos de referência para avaliação do estado de 

hidratação tanto em indivíduos saudáveis, como em doentes a realizar hemodiálise e DP 

(14,15). A medição através da BIA foi efetuada a uma frequência de 50 Hz, com o 

doente em posição deitada e após drenagem do líquido peritoneal. Os parâmetros 

obtidos foram: impedância (R), reactância (Xc), razão água extra celular (AEC) /água 

corporal total (ACT) (nAEC), massa não gorda (MNG) e massa gorda (MG). O ângulo 

de fase (AF) é visualizado como a inclinação do vector entre a R/Xc e diminui com a 

perda de massa celular, assim como com o aumento da AEC (16-18). Uma vez que o 

AF é um marcador composto influenciado pelo estado de hidratação e integridade 

celular, um AF <6° pode traduzir tanto um estado de sobrecarga hídrica (SH) como um 

estado de malnutrição. O ponto de corte foi definido tendo por base valores descritos em 

estudos anteriores (18, 19, 20). 

 

Ingestão Alimentar  

 

Foi avaliada através do questionário de frequência alimentar semi-quantitivo 

(QFF), validado para a população adulta Portuguesa (21). O QFF é um questionário 

composto por 86 itens alimentares ou grupo de alimentos que avalia o consumo 

alimentar usual referente ao período de 12 meses antecedentes à data da entrevista. Para 

estimar o consumo alimentar a frequência referida para cada item (variando entre 
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"nunca ou menos de uma vez por mês" a "seis ou mais vezes por dia") foi multiplicada 

pela respectiva porção média padrão, em grama (g), e por um factor de variação sazonal 

para alimentos consumidos em épocas específicas. A conversão dos alimentos em 

nutrientes foi realizada utilizando o software Food Processor Plus (ESHA Research, 

Salem, Oregon), baseado na informação nutricional da Tabela de Composição de 

alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, adaptada a alimentos 

tipicamente portugueses (22). 

 

Análise estatística 

 

Os resultados das variáveis categóricas foram apresentados em frequências e 

percentagens. A normalidade de todas as variáveis foi testada utilizando o teste 

Kolmogorov–Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas com médias e desvios-padrão (dp), enquanto as restantes foram 

apresentadas com intervalo de variação interquartil. A proteína C reactiva foi 

transformada logaritmicamente (lnPCR) de forma a apresentar distribuição normal. A 

associação entre pares de variáveis contínuas foi analisada pelos coeficientes de 

correlação de Pearson ou Spearman. A análise estatística foi efectuada utilizando SPSS, 

versão 21.0, para Windows (IBM SPSS, Chicago, IL). Rejeitou-se a hipótese nula 

quando o nível de significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05. 
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Resultados 

 

Na tabela 1.1, 1.2 e 1.3, estão apresentadas as características demográficas, 

clinicas e laboratoriais da população estudada.  

 

 
Tabela 1.1 Características demográficas e composição corporal da população estudada 

(n=67) 

 

 

 

 

 

 
Valores expressos em frequências e percentagens para as variáveis categóricas. a Valores expressos em 
média ± desvio padrão (dp) 

 

 

 
Tabela 1.2 Características clínicas da população estudada (n=67) 

 

 

 

 

 

DP, diálise peritoneal; Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. a 
valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo 
interquartil em parêntesis 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Idade (anos)
a

47±13

Sexo (masculino) (%) 57

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 25,4±4,1

Ângulo de fase (º) 
a

5,7±2,3

Massa não gorda (kg)
 a

53,7±10,9

Massa gorda (%) 21,6±11,6
Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas.       
a
 valores expressos em média ± desvio padrão (dp)

Tempo em DP (meses)
b 8,8 (1,7 a 8,9)

Diabetes (%) 25

Hipertensão (%) 85

Pressão arterial sistólica (mmHg)
a 134±23

Pressão arterial diastólica (mmHg)
a 80±12

Função renal residual (ml/min por 1,73m
2
)
a 3,8±2,3

DP, diálise peritoneal;Valores expressos em frequências e percentagens para 

variáveis categóricas. 
a
 valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  

b
 Valores 

expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis.
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Tabela 1.3 Dados laboratoriais da população estudada (n=67) 

 

 

 

 

 

 

 

Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas  a valores expressos em média 
± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis 
 
 
 

Na tabela 1.4 estão apresentados os dados relativos à ingestão de 

macronutrientes e fósforo da população estudada. Comparando com as recomendações 

nutricionais em doentes a realizar DP (23, 8), verifica-se que a ingestão de energia, 

proteína e ácidos gordos monoinsaturados se encontram dentro do recomendado. Por 

outro lado, a ingestão de hidratos de carbono e ácidos gordos polinsaturados encontram-

se abaixo do recomendado. Relativamente à ingestão de gordura total, ácidos gordos 

saturados, colesterol e fósforo, verifica-se que estas se encontram acima do 

recomendado. 

 

Tabela 1.4 Dados de ingestão alimentar da população estudada (n=51) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VET, valor energético total; Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. 

 a valores expressos em média ± desvio padrão (dp) 

 

Albumina (g/dl)
a

36,8±4,0

Calcio (mEq/L)
a

4,4±0,4

Fósforo (mg/dl)
a

4,7±1,4

PTH (pg/ml)
a

451,5±287,2

Ureia (mg/dl)
a

135,4±39,9

Creatinina (mg/dl)
a

7,3±2,9

Proteína C-reactiva (PCR) (mg/L)
b

9,2 (1,4 a 8,2)

Colesterol Total (mg/dl)
 a

182±38

HDL(mg/dl)
 a

50±13

LDL (mg/dl)
 a

104±32

Transferrina (mg/dl) 
b 

197.2±33,3

Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas.              
a
 valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  

b
 Valores expressos em 

medianas com intervalo interquartil em parêntesis

Recomendação para 

doentes em DP

Ingestão energética (kcal) 2238±559 -

Ingestão energética (kcal/kg)
a 34,1±9,0 30-35

Proteína (g/kg)
a 1,4±0,4 1,2-1,5

Hidratos de Carbono (%VET)
 a 41±10 50-60

Gordura total (%VET) 
a 41±12,8 30-35

Ácidos gordos saturados (%VET)
a 10,0±3,2 <7

Ácidos gordos monoinsaturados (%VET)
a 20,5±7,7  > 20

Ácidos gordos polinsaturados (%VET)
a 7,2±3,2 >10

Colesterol (mg) 
a 307±104 <200

Fósforo (mg) 1178±327 800-1000
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Na tabela 1.5, pode observar-se uma grande variação na prevalência da 

desnutrição, dependendo do critério utilizado para a sua classificação. Dos dados de 

ingestão apenas foram consideradas a ingestão de energia/kg e proteína/kg para a 

classificação de deficiência nutricional. O questionário Malnutrition Inflammation 

Score (MIS) foi o que assinalou mais doentes em deficiência nutricional (79,6%) por 

oposição ao IMC que, na classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

apenas assinala 3% dos doentes. 

 

 

Tabela 1. 5 Prevalência de desnutrição de acordo com os diversos métodos de 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IMC, Índice de massa corporal; OMS, Organização Mundial da Saúde; IRSNM, International Society of 
Renal Nutrition and Metabolism; K/DOQI, Kidney Disease Outcomes Quality Initiative; EPBG, European 
Best Pratice Guidelines; IMC, Índice de massa corporal; SGA, Subjective Global Assessment; MIS, 
Malnutrition Inflammation Score; 

 

OMS (24) ISRNM (25) K/DOQI (8)
EBPG 

(26)

IMC (n=67)

<18,5 kg/m
2 3%

<23,0 kg/m
2
  (n=67) 34,3%

Massa gorda <10% (n=61) 19,7%

Ângulo de Fase <6° (n=61) 59%

Albumina sérica (n=67) 

<3,5 g/dl 52,2% 38,8%

<3,8 g/dl

Fósforo sérico ?3,5 mg/dl (n=67) 20,9%

Colesterol Total sérico ?150 mg/dl (n=65) 19,4%

Transferrina sérica <180 mg/dl (n=64) 31,7%

Hemoglobina ?11,0 mg/dl (n=67) 31,3%

Proteina C-reactiva  ? 3,0 mg/L (n=67) 53,7%

SGA (n=61)

B (Desnutrição Moderada) 44,8%

C (Desnutrição Severa) 6,0%

MIS (n=64) 

9-18 pontos (Moderada) 61,0%

>18 pontos (Severa) 18,6%

Ingestão proteica (n= 51)

0,9-1,1 g/kg  (Défice moderado) 12,5%

<0,9g/kg (Défice grave) 6,3%

Ingestão energética (n=51) 

25-30 kcal/kg ( Défice moderado) 25%

<25 kcal/kg ( Défice grave) 12,5%

Pillon 2004 (18), 

Segall 2009 (19), 

Hogas 2012 (20) 

Kalantar – 

zadeh 2001 

(9)
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Ao analisar a associação entre os diferentes parâmetros utilizados para avaliação 

nutricional (Tabela 1.6), verificamos que os parâmetros antropométricos e de 

composição corporal – MG, MNG, IMC e o AF foram os que apresentaram o maior 

número de correlações significativas com os restantes parâmetros. Relativamente aos 

parâmetros bioquímicos, a albumina e a hemoglobina sérica foram os que apresentaram 

maior número de correlações com os demais parâmetros. O colesterol total e o Pi sérico 

foram os parâmetros que apresentaram menor número de correlações com restantes 

parâmetros de avaliação nutricional (Tabela 1.6).  

 

Tabela 1.6 Correlações entre os parâmetros nutricionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a relação entre os parâmetros isolados e as ferramentas compostas de 

avaliação nutricional o SGA foi o que apresentou mais correlações com os restantes 

parâmetros em comparação ao MIS (Tabela 1.6).  

Da amostra total, 61 doentes mantiveram-se em estudo até aos 12 meses, dos 

quais 26 estiveram internados pelo menos uma vez durante esse período. Na Tabela 7 

estão apresentadas as diferenças clinicas entre os doentes submetidos a internamento e 

Parâmetro MG (%) MNG (kg) AF (°)
Albumina 

(g/dl)

Hemoglobina 

(mg/dl)

Transferrina 

(mg/dl)

Colesterol 

total (mg/dl)

Fósforo 

(mg/dl)

MIS 

(pontos)
SGA

Ingestão 

proteína 

(g/kg)

Ingestão 

energética 

(Kcal/kg)

IMC (kg/m2) r=0,657 r=0,221 r=0,208 r= 0,233 r= 0,248 r= 0,162 r=-0,143 r=0,156 r=-0,171 r=-0,320 r=0,419 r=0,527

p<0,001 p=0,087 p=0,107 p= 0,058 p= 0,043 p= 0,203 p=0,249 p=0.207 p=0,196 p=0,012 p=0,003 p<0,001

MG (%) r=-0,480 r=-0,180 r=0,046 r=0,312 r=0,203 r=0,062 r=-0,039 r=-0,147 r=-0,296 r=0,381 r=0,495

p<0,001 p=0,166 p=0,722 p=0,014 p=0,127 p=0,633 p=0,767 p=0,271 p=0.021 p=0,008 p<0,001

MNG (kg) r=0,359 r=0,263 r=-0,006 r=0,083 r=-0,254 r=0,316 r=-0,106 r=-0,056 r=-0,110 r=-0,101

p=0,005 p=0,04 p=0,965 p=0,536 p=0,048 p=0,013 p=0,427 p=0,666 p=0,461 p=0,500

AF (°) r=0,382 r=-0,268 r=-0,088 r=0,052 r=0,014 r=-0,423 r=-0,324 r=0,078 r=0,031

p=0,002 p=0,037 p=0,513 p=0,689 p=0,914 p=0,001 p=0,011 p=0,604 p=0,836

Albumina (g/dl) r=0,214 r=0,479 r=0,140 r=0,160 r=-0,271 r=-0,304 r=0,079 r=0,114

p=0,081 p=<0,001 p=0,259 p=0,197 p=0,038 p=0.017 p=0,593 p=0,440

Hemoglobina (mg/dl) r=0,370 r=0,031 r=-0,063 r=-0,022 r=-0,097 r=-0,185 r=0,219

p=0,003 p=0,802 p=0,613 p=0,869 p=0,458 p=0,209 p=0,135

Transferrina (mg/dl) r=0,145 r=0,056 r=-0,148 r=-0,187 r=-0,258 r=0,388

p=0,255 p=0,663 p=0,262 p=0,159 p=0,080 p=0,007

Colesterol total (mg/dl) r=-0.048 r=-0,184 r=-0,035 r=-0,092 r=-0.127

p=0,699 p=0,164 p=0,790 p=0,533 p=0,388

Fósforo (mg/dl) r=-0,171 r=0,005 r=0,095 r=-0,234

p=0,195 p=0,986 p=0,523 p=0,110

MIS (pontos) r=0,698 r=-0,030 r=-0,189

p<0,001 p=0,845 P=0,209

SGA r=-0,085 r=0,109

p=0,572 p=0,456

Ingestão proteína (g/kg) r=0,857

p<0,001

- - -

- - - - - - -

-

- - - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

-

- -

- - -

- -- -

- - - -

-

- - -

-

- -
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os doentes que não foram submetidos a internamento. O tempo que mediou entre os 

episódios de internamento e a avaliação foi em média 5,8 meses. Os doentes que 

estiveram internados pelo menos uma vez durante os 12 meses apresentaram valores de 

albumina sérica, IMC e AF significativamente mais baixos comparativamente aos 

doentes que não estiveram internados. O valor de PCR era mais elevado nestes doentes, 

bem como a pontuação do questionário MIS e a percentagem de doentes classificados 

com desnutrição moderada e severa, segundo o questionário SGA (Tabela 1.7).  

 

Tabela 1.7 Comparação entre parâmetros clínicos e laboratoriais entre doentes 

internados (n=26) e não internados (n=35) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC, índice de massa corporal; PCR, proteína c-reactiva; MNG, massa não gorda; MG, massa gorda; MIS, 
malnutrition infllammation score; SGA, subjective global assessment 
 
 
 

O tempo médio de internamento dos doentes foi de 16 dias (dp= 9). Verificamos 

uma correlação negativa entre o tempo de internamento e os níveis séricos de Pi (r=-

0,285; p=0,042), creatinina (r=-0418; p=0,003), percentagem de massa não gorda (r=-

0,476; p=0,014) e ângulo de fase (r=-0,529; p=0,005).  

 

 

Discussão 

A avaliação do estado nutricional em doentes em diálise é difícil, uma vez que 

não há um único critério que possa ser usado, podendo muitas vezes atrasar o 

diagnóstico de desnutrição nestes doentes. É sugerido que a avaliação do estado 

Doentes 

submetidos a 

internamento

Doentes não 

internados
p

IMC (kg/m
2
) 23,9 ± 4,1 26,2 ± 3,7 0,024

PCR (mg/L) 4,3 (1,7 a 10,8) 2,2 (1,1 a 5,4) 0,048

Hemoglobina (mg/dL) 11,9 ± 1,7 12,0 ± 1,9 0,099

Albumina (g/dL) 35,4 ± 4,2 37,8 ± 3,7 0,030

Transferrina (mg/dL) 193,4 ± 36,7 198 ± 31,6 0,563

Colesterol Total (mg/dL) 177 ± 47 185 ± 32 0,463

Fósforo sérico (mg/dL) 4,3 ±1,2 4,8 ± 1,1 0,096

Ângulo de Fase (°) 5,1 ± 1,2 6,2 ± 1,2 <0,001

MNG (kg) 51,8 ± 12,2 55,2 ± 9,8 0,259

MG (%) 20,0 ± 12,2 22,6 ± 11,1 0,400

MIS (pontos) 17,5 ± 3,5 11,1 ± 5,7 <0,001

SGA (B e C) % 84,6% 34,3% <0,001
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nutricional nos doentes em diálise deve ser baseada em múltiplos indicadores do estado 

nutricional, incluindo a avaliação de reservas proteicas viscerais (por análise dos 

parâmetros bioquímicos) e de reservas proteicas somáticas (por analise da composição 

corporal) (27). 

No nosso trabalho a prevalência da desnutrição em doentes em DP foi muito 

variável – 3% a 79,6% - dependendo do método utilizado para o diagnóstico. Tal se 

verifica também na literatura, na qual a variação da desnutrição nestes doentes varia 

entre 16,3 a 82,6%, sendo esta variabilidade explicada pela utilização de diferentes 

critérios para o diagnóstico da desnutrição (28-33).  

Segundo as directrizes do K/DOQI (2000) (8), o questionário SGA deve ser 

aplicado a cada 6 meses na população de doentes em diálise, como exame de triagem 

para detectar precocemente os doentes em risco de desnutrição. Embora o SGA seja um 

método de fácil aplicação e apresente baixo custo de aplicação, a grande variabilidade 

de resultados presentes na literatura, não permite que este seja considerado um método 

padrão para avaliação do estado nutricional em doentes em diálise (34). Segundo 

Cooper et al. (35), a sensibilidade e especificidade do SGA para detectar o grau de 

desnutrição foi apenas 50-70%, quando comparado com o doseamento de azoto corporal 

total. No entanto demonstrou que a aplicação do SGA pode efectivamente descriminar 

os doentes desnutridos (35). No nosso trabalho, através do SGA identificamos 50,8% 

dos doentes com desnutrição moderada e severa. Comparativamente a outros estudos 

realizados em doentes em DP, encontramos resultados em que a percentagem de 

desnutrição moderada e severa é superior (76% - 82,6%), (31, 36) e inferior (27,6 - 

45%) (32,37).  

Tal como referido no estudo de Li Y. et al. (37), também no nosso estudo, o 

questionário MIS identificou uma maior percentagem de doentes desnutridos 

comparativamente ao SGA. Isto pode ser explicado pelo facto do questionário MIS 

englobar mais 3 itens - IMC, ferritina e albumina- que são marcadores de desnutrição e 

de mortalidade nestes doentes (9). Apesar do uso destes questionários compostos serem 

uteis na prática clínica para identificar os doentes em risco de desnutrição ou 

desnutridos, a sua capacidade de avaliar o estado nutricional dos doentes em DP ainda 

não está completamente esclarecida e não devem ser aplicados de forma isolada.  

No conjunto dos marcadores bioquímicos são vários os que tem mostrado ser 

preditores de morbilidade e mortalidade em doentes renais crónicos, incluindo doentes 

em DP, como é o caso dos níveis baixos de colesterol total, Pi e transferrina (9). O 
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marcador mais usado na prática clínica é o nível de albumina sérica. No entanto, apesar 

de ter alta especificidade, a sensibilidade da albumina no diagnóstico da desnutrição é 

reduzida, uma vez que o seu valor pode ser afectado por múltiplos factores como a 

presença de inflamação, hipervolémia e perdas no dialisado (38,39). No nosso trabalho 

os níveis de albumina foram, de entre os parâmetros bioquímicos, os que melhor se 

relacionaram com os restantes marcadores do estado nutricional. No entanto não 

encontramos relação entre os níveis de albumina e o tempo de internamento.  

No nosso trabalho, o colesterol total e o Pi sérico foram, de entre os vários 

parâmetros, os que apresentaram menor número de correlações com os restantes 

parâmetros de avaliação do estado nutricional. Este resultado reforça a importância do 

doseamento e da análise isolada destes parâmetros para avaliação do estado nutricional. 

Níveis mais baixos de Pi estão relacionados com a mortalidade, nomeadamente, 

mortalidade relacionada com infeções tanto em doentes pediátricos (40), como adultos 

em DP (41). O mecanismo adjacente a esta relação ainda não está completamente 

esclarecido, no entanto, como já descrito anteriormente, baixos níveis de Pi refletem 

uma deterioração do estado nutricional e a uma maior probabilidade do aparecimento de 

infeções (42). No nosso estudo encontramos relação entre níveis mais baixos de Pi e de 

creatinina com o tempo de internamento. 

A antropometria é um método comum, simples e de baixo custo de avaliação 

nutricional, contudo na população com DRC, o seu uso deve ser cauteloso. Além da 

falta de valores de referência ajustados ao sexo, idade, o estado de hidratação pode 

influenciar significativamente os resultados (43). O IMC, apesar de ser útil como 

marcador do estado nutricional, não é indicador da composição corporal e não distingue 

os compartimentos metabolicamente activos (43). Valores de IMC entre 25 a 30 kg/m2 

e >30 kg/m
2
 tem sido associados a uma melhoria na sobrevida enquanto valores de IMC 

<19 kg/m
2
 estão associados a um aumento da mortalidade nesta população (44). No 

entanto, esta situação é menos clara para os doentes a realizar DP, onde os resultados 

dos estudos não são homogéneos (45), sendo mesmo referido que a obesidade no início 

da técnica de DP pode ser um importante factor de risco de falência da técnica e 

mortalidade (46). De forma a esclarecer o paradoxo da obesidade nestes doentes, a 

análise da composição corporal, nomeadamente massa muscular e massa gorda devem 

complementar a avaliação do estado nutricional (43). Através dos resultados do nosso 

trabalho, verificamos que os parâmetros obtidos através da bioimpedancia (BIA), 

nomeadamente os valores de MG, MNG, IMC e AF podem ser usados como 
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marcadores do estado nutricional, uma vez que se relacionaram com parâmetros 

bioquímicos, de ingestão proteica e energética e com as ferramentas compostas MIS e 

SGA. Além disso, nos doentes internados, os parâmetros de composição corporal foram 

os que mais se relacionaram com o tempo de internamento. Apesar de o uso da análise 

da composição corporal através da BIA não ser recomendado para o diagnóstico do 

estado nutricional nesta população (9), mais estudos populacionais de grande dimensão 

deveriam ser realizados de forma a definir valores de referência preditivos de 

morbilidade e mortalidade, para uso na prática clínica. 

Uma vez que se trata de um estudo observacional e não recolhemos informação 

sobre as causas de hospitalização, não podemos excluir a natureza casual das relações 

encontradas.  
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ÂNGULO DE FASE COMO PREDITOR DE RIGIDEZ 

ARTERIAL E CALCIFICAÇÃO VASCULAR EM 

DOENTES A REALIZAR DIÁLISE PERITONEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PHASE ANGLE PREDICTS ARTERIAL STIFFNESS AND VASCULAR 

CALCIFICATION IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS.” 

Sarmento-Dias M, Santos-Araújo C, Poínhos R, Oliveira B, Sousa M, Silva LS, Silva 

IS, Correia F, Pestana M. Perit Dial Int. 2017 Jan 17. 
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Introdução 

 

Os eventos cardiovasculares (CV) associados à cardioapatia e vasculopatia 

urémica são as principais causas de morbilidade e mortalidade em doentes com doença 

renal crónica (DRC), incluindo aqueles que realizam diálise peritoneal (DP) (1). 

Concomitantemente a um aumento da prevalência dos factores de risco CV tradicionais, 

verifica-se a existência de uma vasta gama de factores de risco não tradicionais que 

exercem efeitos negativos na saúde CV dos doentes com DRC (2).   

A sobrecarga hídrica (SH) é uma co-morbilidade frequente em doentes em DP, e 

está associada a um aumento da morbilidade e mortalidade nestes doentes (3); enquanto 

uma gestão eficaz do estado de volume e solutos destes doentes, melhora a sua 

sobrevida (4). Têm sido descritas associações entre a SH e a cardiopatia urémica, 

nomeadamente hipertensão arterial (HTA), hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e 

insuficiência cardíaca (5-7). No entanto, pode haver efeitos para além dos factores de 

risco tradicionais que ligam a SH a doença CV em doentes a realizar DP. De facto, foi 

sugerido que a SH contribuísse para o aumento da rigidez arterial em doentes DRC em 

estádios 3 a 5 (8,9), assim como em doentes a realizar hemodiálise (10).  

Adicionalmente, relações entre a SH e marcadores da síndrome de malnutrição, 

inflamação e aterosclerose/calcificação (MIAC), que é por si só factor de risco de 

mortalidade em doentes com DRC, foi relatada em doentes a realizar DP (11-13). 

Recentemente foi reportada a associação entre a síndrome MIAC e níveis reduzidos de 

fetuina-A, um reconhecido factor inibidor da calcificação (14-16) em doentes em DP 

(17).  

No presente capítulo, examinamos em doentes estáveis a realizar DP, as relações 

entre ângulo de fase (AF), um marcador composto influenciado pelo estado de 

hidratação e a integridade da massa celular, e o espectro da vasculopatia urémica, 

incluindo calcificação vascular e rigidez arterial assim como variações dos níveis de 

felina-A.  
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Metodologia 

 

Sessenta e um doentes em DP foram incluídos no estudo transversal (ST1). Após 

um ano, foi efectuada nova avaliação a uma sub-amostra de 33 doentes  (ST2).  

O Índice de Comorbidade de Charlson (ICC), um sistema de pontuação de 

comorbidades que inclui fatores de ponderação, com base na gravidade da doença, foi 

calculado em todos os doentes (18). Os níveis de fetuína-A foram determinados 

utilizando um kit de ensaio com fetuína humana através do método enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) (Thermo scientific, Waltham, MA USA), em duplicado. 

A composição corporal e o ângulo de fase (AF) foram avaliados por impedância 

bioelétrica multifrequência (BIA). A população estudada foi dividida em dois grupos de 

acordo com os valores de AF (AF ≥6° e AF <6°). O ponto de corte foi definido tendo 

por base valores descritos em estudos anteriores (10, 19, 20).  

 

Rigidez arterial. 

 

A rigidez arterial foi avaliada por tonometria arterial periférica não-invasiva 

(EndoPAT2000, Itamar-Medical, Israel) (21). O Índice de aumento (IA) é marcador 

validado da rigidez arterial central que avalia o aumento relativo que as ondas de 

pressão arterial reflectidas perifericamente contribuem para onda de pressão arterial 

inicial durante a sístole e que mostrou ser marcador independente de morbilidade e 

mortalidade em doentes com DRC (22). O IA foi calculado a partir da forma de onda 

utilizando a seguinte fórmula (P2−P1)/P1, onde P2 corresponde ao valor do pico 

máximo da componente sistólica tardia, que combina a onda de pressão arterial inicial e 

a onda de pressão arterial reflectida; e P1 é o valor do pico máximo da componente 

sistólica precoce, que representa a onda de pressão arterial inicial isolada (21). Uma vez 

que a frequência cardíaca influencia os valores de IA (23), estes foram ajustados para 

uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. 
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Calcificação vascular.  

 

A calcificação vascular foi avaliada através do score de calcificação vascular 

simplificado (SCV) previamente descrito por Adragão et al (24), calculado para todos 

os doentes por um único observador. O raio-X da bacia foi dividido por duas linhas 

imaginárias em quatro setores: uma linha vertical sobre a coluna vertebral e uma linha 

horizontal tangencial à extremidade superior da cabeça dos fémures. O raio-X das mãos 

foi dividido em cada mão por uma linha horizontal tangencial à extremidade superior 

dos metacarpos. Ficaram assim definidos quatro setores no raio-X da bacia onde se 

avaliou as artérias ilíacas e femoral; e quatro sectores no raio-X das mãos onde se 

avaliou as artérias radiais e digitais. A presença de alguma calcificação vascular em 

qualquer sector foi contada como 1 e a ausência como 0. Os limites deste score de 

calcificação são de 0 a 8. A calcificação vascular foi classificada como proeminente 

quando o SCV ≥3 (22). 

 

Análise estatística 

 

Os resultados das variáveis categóricas foram apresentados em frequências e 

percentagens. A normalidade de todas as variáveis foi testada utilizando o teste 

Kolmogorov–Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas com médias e desvios-padrão (dp), enquanto as restantes foram 

apresentadas com intervalo de variação interquartil. A proteína C reactiva foi 

transformada logaritmicamente (lnPCR) de forma a apresentar distribuição normal. As 

variáveis dos dois grupos em estudo (AF ≥6° e AF <6°) foram comparadas utilizando o 

teste χ
2 

para variáveis categóricas e os testes de t-student ou Mann-Whitney U para 

variáveis continuas. A associação entre pares de variáveis contínuas foi analisada pelos 

coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman. Para analisar os determinantes da 

albumina sérica, da lnPCR e do AF foi efectuada análise multivariada. Três modelos de 

regressão logística hierárquicos foram criados para determinar os preditores do IA e do 

SCV ≥3. A regressão hierárquica é um método estatístico que explora a relação entre a 

variável dependente e várias variáveis independentes que são introduzidas na análise em 

blocos sequenciais. A contribuição de cada variável é classificada, e as variáveis com 

menor contribuição no modelo são subsquencialmente eliminadas, enquanto as 
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variáveis que permanecem no modelo final são as que melhor predizem a variável 

dependente. No estudo longitudinal, comparamos os parâmetros laboratorias e clínicos 

da população estudada utilizando o teste de t ou Wilcoxon. Para estimar a contribuição 

das variações do AF nas variações do IA ao fim de um ano, foi feita uma regressão 

logística pelo método de avanço passo a passo. A análise estatística foi efectuada 

utilizando SPSS, versão 21.0, para Windows (IBM SPSS, Chicago, IL). Rejeitou-se a 

hipótese nula quando o nível de significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 

0,05. 

 

Resultados. 

 

Estudo transversal (ST1) 

 

A amostra em estudo foi constituída por 61 doentes a realizar DP há 3,5 meses 

[1,7 – 8,3 meses], com uma média de idades de 48±13 anos, 56% homens e 100% 

brancos. Encontravam-se a realizar diálise peritoneal contínua ambulatória (DPCA) 

93,4% dos doentes e 6,1% a realizar diálise peritoneal automática (DPA). Apenas 5% 

dos doentes não tinha função renal residual. Dos doentes estudados 55,7% (n=34) 

apresentavam um AF <6°, enquanto 44,3% (n=27) apresentavam um AF ≥6º (10,19,20).  

Como era esperado uma forte correlação foi encontrada entre o AF e a nAEC 

(r=-0,873; p<0.001) na amostra estudada. Adicionalmente, verificou-se que o SCV 

mostrou ser preditor do AF independentemente dos níveis de fetuina-A, lnPCR, 

albumina sérica e IA (β=-0.425; p=0.001). 

As características demográficas, clínicas e laboratoriais dos dois grupos em 

estudo estão apresentados nas Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3. Os doentes de ambos os grupos 

mostraram-se semelhantes relativamente à idade, sexo, pressão arterial, FRR, cálcio 

sérico, fósforo (Pi) sérico e iPTH. Adicionalmente não foram encontradas diferenças 

entre AEC,AIC,ACT e MNG nos dois grupos. Os doentes com AF <6° apresentaram 

níveis mais elevados de PCR, nAEC, IA e SCV; e níveis mais reduzidos de albumina 

sérica e fetuina-A. A prevalência da diabetes foi de 35,3% nos doentes com AF <6° e 

3,7% nos doentes com AF ≥6°. 
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Tabela 2.1 Características demográficas e clínicas da população estudada dividida em 

dois grupos: AF <6º e AF ≥6º (estudo transversal) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPCA, Diálise peritoneal contínua ambulatória; DPA, Diálise peritoneal automática; Valores expressos em 
frequências e percentagens para variáveis categóricas. a Valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  
b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 
 
 
 

Tabela 2.2 Características laboratoriais da população estudada dividida em dois grupos: 

AF <6º e AF ≥6º (estudo transversal) 

 

 

 

 

 

 

Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. a Valores expressos em média 
± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis 

 

 

 

 

 

 

AF < 6° (n=34) AF ≥ 6° (n=27) p

Dados laboratoriais

Albumina (g/dl)
a 3,5±4,1 3,8±3,5 0,003

Cálcio (mEq/L)
a 4,4±0,3 4,5±0,4 0,418

Fósforo (mg/dl)
a 4,7±1,1 4,5±1,2 0,512

PTH (pg/ml)
a 441,4±257,2 404,9±256,5 0,584

Proteína C-reactiva 

(PCR) (mg/L)
b

3,6 (1,6 a 10,4) 1,9 (1,3 a 5,1) 0,041

Fetuina-A  (g/L)
a 0,557±0,251 0,940±0,467 <0,001

AF < 6° (n=34) AF ≥ 6° (n=27) p

Idade (anos)
a 50±14 44±10 0,056

Sexo (masculino) 62% 48% 0,288

Dados clínicos

Tempo em DP (meses)
b 3,3 (1,5 a 5,3) 3,6 (2,8 a 18,0) 0,139

Diabetes (%) 44% 3,7% <0,001

Hipertensão (%) 88% 81% 0,460

DPCA/DPA 32/2 25-Fev

Volume de UF (ml)
b 550 (0 a 925) 400 (0 a 700) 0,329

Função renal residual 

(ml/min por 1,73m
2
)
a

3,5±2,2 4,3±2,3 0,155

Índice de Comorbidade 

de Charlson 
b

4 (2 a 6) 2 (2 a 4) <0,001
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Tabela 2.3 Função endotelial, Calcificação vascular e Composição corporal  da 

população estudada dividida em dois grupos: AF <6º e AF ≥6º (estudo transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AEC, Água extracelular; AIC, Água intracelular; ACT, Água corporal total; MNG, Massa não gorda; AF, 
Ângulo de fase; CMB, Circunferência muscular do braço. Valores expressos em frequências e percentagens 
para variáveis categóricas. a Valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em 
medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 

 

 

De forma a analisar a relação entre o AF e albumina sérica e lnPCR 

mutuamente, realizamos análise multivariada, na qual o AF mostrou ser preditor de 

ambos, independentemente da idade, ureia sérica, volume de ultrafiltração (UF), FRR, 

MNG e índice de comorbilidade de Charlson (tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4 Variáveis preditoras da protein C- reactiva e da albumina sérica de acordo 
com a análise multivariada (estudo transversal n=61). 

 

 

 
 

 

 

 

 
FRR, Função renal residual;  MNG, Massa não-gorda; AF, Ângulo de fase; β, coeficiente de regressão 

estandardizado; *p<0.05 
 
 

AF < 6° (n=34) AF ≥ 6° (n=27) p

(n=26) (n=16)

Função endotelial (Endo-PAT) 18,6±20,6 5,4±18,5 0,031

Índice de Aumento (IA)
a 3 (1 a 4) 1 ( 0 a 2) <0,001

Score de Calcificação Vascular
b

Score de Calcificação Vascular ≥3 (%) 56% 11% <0,001

Composição Corporal

AEC (l)
a 14,7±2,8 15,3±3,2 0,457

AIC (l)
a 23,3±4,6 25,6±5,3 0,074

ACT (l)
a 38,0±7,5 40,9±8,5 0,161

AEC/ACT (nAEC) (l)
a 0,386±0,010 0,374±0,011 <0,001

MNG (kg)
a 51,8±10,1 56,1±11,7 0,138

CMB (cm)
a 24,3±2,3 26,9±3,7 0, 045

Variáveis β Β p

Idade (anos) 0.186 -0.184 0.335

Volume de ultrafiltração (ml) 0.005 0.156 0.318

Ureia sérica (mg/dl) -0.242 0.152 0.366

FRR (ml/min/1.73m
2
) -0.041 0.045 0.752

MNG (kg) 0.245 0.057 0.723

Índice de Comorbidade de Charlson -0.016 0.086 0.645

AF (°) -0.419 0.302 0.047*

0.748

0.096

0.923

0.003*

Proteína C-reactiva Albumina sérica

p

0.282

0.972

0.115
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Forma elaborados três modelos de regressão logística hierárquicos para 

determinar os preditores do IA (Tabela 2.5). No modelo 1, que incluía a idade, sexo, 

diabetes e tempo de diálise, a idade foi o único preditor do IA. No modelo 2, que incluía 

idade, pressão arterial sistólica e diastólica, volume UF, FRR e AF, tanto a idade como 

o AF mostraram ser preditores do IA. No modelo 3, que incluía a idade, AF, volume de 

UF, cálcio e Pi sérico, iPTH, lnPCR, albumina sérica e fetuina-A, apesar da idade ser o 

único preditor do IA, o volume de UF, a fetuina-A e o AF permaneceram no modelo.  

Foram, novamente, elaborados três modelos de regressão logística hierárquicos 

para determinar os preditores do SCV ≥3 (Tabela 2.6). No modelo 1, que incluía a 

idade, sexo, diabetes e tempo de diálise, a diabetes mostrou ser o único preditor do 

SCS≥3. No modelo 2, que incluía diabetes, pressão sistólica e diastólica, volume de UF, 

FRR e AF, apenas o AF mostrou ser preditor do SCV ≥3. No modelo 3, que incluía 

diabetes, AF, volume de UF, cálcio e Pi sérico, iPTH, lnPCR, albumina sérica e fetuina-

A, apensar do AF ser o único preditor do SCV ≥3, tanto a fetuina-A como a diabetes 

permaneceram no modelo.  

 

Tabela 2.5 Variáveis preditoras da rigidez arterial de acordo com regressão logística 

hierárquica (estudo transversal n=47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 1. Variáveis incluídas: Idade, Sexo, Diabetes, Tempo de diálise 

Modelo 2. Variáveis incluídas: Idade, Pressão sistólica e diastólica, Volume de UF, 

função renal residual, Ângulo de fase (AF)  
Modelo 3. Variáveis incluídas: Idade, Volume de UF, AF, Cálcio sérico, Fósforo sérico, 

iPTH, proteína C-reactiva, Albumina sérica, Fetuina-A sérica  
R2, Coeficiente de determinação; β, coeficiente de regressão estandardizado 

 

β p

Modelo 1 (R
2
=0.158)

Idade (anos) 0.364 0.017

Modelo 2 (R
2
=0.267)

Idade (anos) 0.361 0.023

Volume de ultrafiltração -0.273 0.083

AF (°) -0.351 0.023

Modelo 3 (R
2
=0.323)

Idade (anos) 0.384 0.014

Volume de UF (ml) -0.262 0.088

AF (°) -0.266 0.088

Fetuina-A sérica (g/L) -0.249 0.085
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Tabela 2.6 Variáveis preditoras do score de calcificação ≥ 3 de acordo com regressão 

logística hierárquica (estudo transversal n=61) 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo 1. Variáveis incluídas: Idade, Sexo, Diabetes, Tempo de diálise  

Modelo 2. Variáveis incluídas: Diabetes, Pressão sistólica e diastólica, Volume de UF, 

função renal residual, Ângulo de fase (AF) 

Modelo 3. Variáveis incluídas: Diabetes, AF, Cálcio sérico, Fósforo sérico, iPTH, 

proteína C-reactiva, Albumina sérica, Fetuina-A sérica 

R2, Coeficiente de determinação Nagelkerke 

 

Estudo longitudinal (ST2) 

 

Os primeiros 33 doentes a completar um ano após a primeira avaliação (ST1) 

(54.2% homens; média de idades de 47,8±12; 100% em DPCA) foram re-avaliados de 

forma a analisar as variações do AF e a sua associação com os marcadores da 

vasculopatia urémica e inflamação.  

As características clinicas e laboratoriais dos doentes incluídos no estudo 

longitudinal são apresentadas na Tabela 2.7. Verificou-se uma redução significativa da 

FRR ao longo do tempo (Tabela 2.7), que foi acompanhada por um aumento 

significativo dos níveis de albumina sérica, circunferência muscular do braço e AF. No 

entanto, não foram observadas mudanças significativas nos níveis de fetuina-A, lnPCR, 

IA, SCV, AEC, AIC, ACT, entre os dois momentos de avaliação (Tabela 2.7).  

 

 

 

 

EXP (B) p

Modelo 1 (R
2
=0.484)

  Diabetes 8.8 0.002

Modelo 2 (R
2
=0.563)

   Diabetes 2.394 0.282

   AF (°) 0.255 0.003

Modelo 3 (R
2
=0.527)

   Diabetes 2.273 0.331

   AF (°) 0.243 0.005

   Fetuina-A sérica (g/L)  0.268 0.119
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Tabela 2.7. Evolução dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre a 1ª e a 2ª avaliação 

(estudo longitudinal, n=33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC, Água extracelular; AIC, Água intracelular; ACT, Água corporal total; MNG, Massa não-gorda; AF, 
Ângulo de Fase; CMB, circunferência muscular do braço.aValores expressos em média ± desvio padrão 
(dp), bValores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis, † valor de p foi obtido 

utilizando a variável transformada. 

 

Em ambos os momentos de avaliação, verificou-se uma correlação negativa 

entre o AF e o IA (r=-0,400; p=0,026; r=-0,643; p=0,045, respectivamente); assim como 

com o SCV (r=-0,400; p=0,026; r=-0,624; p=0,004, respectivamente).  

Em análise univariada, as variações do AF ao longo do tempo correlacionaram-

se positivamente com as variações dos níveis de fetuina-A (r=0.411, p=0.030) e 

negativamente com as variações do IA (r=-0,378; p=0,042), assim como com as 

variações dos níveis de lnPCR (r=-0,426; p=0,021). Adicionalmente, verificou-se que as 

variações nos níveis de fetuina-A ao longo do tempo, se correlacionaram negativamente 

com as variações do IA (r=-0,395; p=0,042) 

De forma a estimar a contribuição que as variações do AF ao longo do tempo 

tiveram nas variações do IA, foi criado um modelo de regressão logística pelo método 

de avanço passo a passo, que incluiu como variáveis dependentes variações do cálcio 

1ª avaliação 2ª avaliação p

Volume de urina 24h (ml)
b 1850 (975 a 2325) 1050 (387 a 1578) <0.001*

Volume dialisado 24h (ml)
b 6340 (5727 a 7092) 9217 (6692 a 12585) <0.001*

Volume de ultrafiltração (ml)
b 300 (-175 a 800) 600 (100 a 1300) 0.205Função renal residual (ml/min por 

1,73m2)
a 4.17±1.9 2.26±1.8 <0.001*

Dados laboratoriais

Albumina (g/dl)
a 35. 7±3.8 36.9±3.8 0.023*

Calcio (mEq/L)a 4.4±0.3 4.3±0.5 0.382

Fósforo (mg/dl)
a 4.7±1.0 4.7±1.0 0.839

PTH (pg/ml)a 433.5±244.7 472±270.9 0.586

Proteina C-reactiva (CRP, mg/L)
b† 1.9 (1.4 a 4.8) 2.4 (1.1 a 5.7) 0.439

Fetuina-A (g/L)a 0.645±0.464 0.830±0.573 0.078

Função Endotelial (Endo-PAT) 

Indice de aumento
a 11.7±23.6 10.8±24.6 0.814

Score de Calcificação Vascular 1.3 (0 a 8) 1.3 (0 a 8) 0.999

Composição Corporal

AEC (l)
a 14.7±2.9 15.7±4.2 0.238

AIC (l)
a 23.9±5.2 24.3±5.8 0.49

ACT (l)
a 38.6±8.1 40.0±8.1 0.159

AEC/ACT (nAEC) (l)
a 0.383±0.130 0.380±0.130 0.025*

MNG (kg)a 52.9±11.1 54.3±11.3 0.237

AF (°)
a 5.6±1.4 6.0±1.1 0.021*

CMB (cm)
a

24.5±2.4 27.2±3.3 <0.001*
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sérico, do Pi sérico, da iPTH, da FRR, do volume de UF e da pressão arterial. De todas 

as variáveis incluídas, apenas as variações do AF se correlacionaram com as variações 

do IA (β= -0,415; p=0,044). A significância desta correlação perdeu-se (β=-0,264; 

p=0,196) quando foram incluídos no modelo a fetuina-A, lnPCR e albumina sérica. 

 

Discussão 

O presente trabalho demostra que o ângulo de fase (AF) é um marcador 

influenciado pelo estado de hidratação e integridade celular e se associa de forma 

independente com marcadores de desnutrição e inflamação em doentes a realizar DP 

(25,26). Para além disso, o AF mostrou-se preditor tanto da calcificação vascular como 

da rigidez arterial, sugerindo que uma diminuição do AF pode estar relacionado com a 

vasculopatia urémica nesta população.  

A sobrecarga hídrica (SH) tem sido reconhecida como importante factor de risco 

modificável que contribui para o desenvolvimento de eventos CV e mortalidade em 

geral em doentes com DRC, incluindo aqueles que realizam DP (6,8). De facto, no 

estudo EuroBCM, desenvolvido em seis países Europeus com uma amostra de 639 

doentes, foi reportado que 53,4% dos doentes apresentavam SH (27). De acordo com 

esta observação por Van Biesen et al. (2011), nós verificamos que aproximadamente 

metade da nossa população em estudo apresentava um AF <6° e que este foi associado a 

um aumento significativo da nAEC. Uma vez que os métodos usados na prática clínica 

não permitem quantificar de forma fiável a SH em doentes em DP, os nossos resultados 

reforçam a importância do uso da BIA para avaliação do estado de hidratação nesta 

população (28). Devemos mencionar, no entanto, que o facto da circunferência 

muscular do braço ser menor no grupo com AF <6° sugere que o estado de desnutrição 

pode de igual forma influenciar a diminuição do AF nestes doentes (28). 

De acordo com estudos anteriores que descrevem uma associação entre SH e o 

estado de desnutrição-inflamação em doentes em DP (11,25,26), no nosso estudo foi 

encontrada uma correlação entre o AF e marcadores de desnutrição e inflamação, 

independente da idade, ureia sérica, volume de UF, FRR, MNG e índice de 

comorbilidade de Charlson. Adicionalmente, no estudo longitudinal, verificamos que as 

variações do AF se associaram negativamente às variações dos níveis de PCR e 

positivamente com as variações dos níveis de fetuina-A ao longo do tempo, reforçando 

a existência de uma relação dinâmica entre o AF e o estado de inflamação. Ávila-Díaz 
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et al. (2006) sugerem que a relação entre a SH e a inflamação pode ser bidirecional (26). 

A SH pode ser um dos factores implicados no aumento das citocinas pró inflamatórias 

em doentes a realizar DP; como também o processo inflamatório, que se associa ao 

aumento da permeabilidade peritoneal e consequente retenção de fluidos devido à perda 

de gradiente osmótico (29), pode contribuir para a SH indiretamente (26). O facto de no 

grupo com AF <6° a diabetes estar presente em 35,3% dos doentes, em comparação a 

3,7% dos doentes no grupo com AF ≥6°, reforça a importância que a diabetes detém 

como causa de SH e inflamação em doentes em DP (30). 

No presente estudo, o AF mostrou-se preditor, simultaneamente da calcificação 

vascular e da rigidez arterial. Além disso, o aumento do AF foi associado à diminuição 

da rigidez arterial longo do tempo, sugerindo a existência de uma relação dinâmica entre 

o AF e a rigidez arterial em doentes a realizar DP. Os nossos dados estão em 

concordância com a observação em doentes a realizar HD, nos quais a remoção de 

fluido num curto espaço de tempo durante uma sessão de diálise foi acompanhada por 

uma correção parcial da rigidez arterial para valores relatados em valores euvolémicos 

(10).  

Apesar da patofisiologia da vasculopatia urémica estar longe de se encontrar 

totalmente esclarecida, é, actualmente, evidente a importância dos distúrbios minerais e 

ósseos/calcificação vascular para o seu desenvolvimento (31). Evidências recentes 

destacam o papel da inflamação na redução das defesas naturais que previnem a 

calcificação extra-óssea, em parte através da diminuição da fetuina-A (14-17). No nosso 

estudo, verificamos que os níveis de fetuina-A eram significativamente menores nos 

doentes com AF <6° e, ao fim de um ano o aumento do AF se associou ao aumento dos 

níveis de fetuina-A. 

A limitação deste trabalho reside no facto de ser um estudo observacional, com 

uma amostra relativamente pequena, o que não permite estabelecer relações de 

causalidade entre o AF e o espectro da vasculopatia. 

Através dos nossos resultados, podemos concluir que o AF é preditor da rigidez 

arterial e calcificação vascular em doentes estáveis a realizar DP. Futuros estudos irão 

determinar se as estratégias de controlo da SH em doentes em DP irão contribuir para 

uma melhoria da vasculopatia urémica.  
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3. 

ASSOCIAÇÃO ENTRE FGF23, HIPERTROFIA VENTRICULAR 

ESQUERDA E VASCULOPATIA URÉMICA EM DOENTES A 

REALIZAR DIÁLISE PERITONEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 IS ASSOCIATED WITH LEFT 

VENTRICULAR HYPERTROPHU, NOT WITH UREMIC VASCULOPATHY IN 

PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS”  

Sarmento-Dias M, Santos-Araújo C, Poínhos R, Oliveira B, Silva IS, Silva LS, Sousa 

MJ, Correia F, Pestana M.. Clin Nephrol. 2016 Mar;85(3):135-41. 
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Introdução 

 

Reconhecidamente, as principais causas de morbilidade e mortalidade dos 

doentes com doença renal crónica (DRC) são os eventos cardiovasculares (CV) 

associados à cardioapatia e vasculopatia urémica (1). Além dos factores de risco 

tradicionais, a existência de factores de risco CV não-tradicionais podem contribuir para 

o aumento exacerbado da doença CV visível nos doentes com DRC (2). No entanto, a 

influência que alguns dos factores de risco não-tradicionais exercem nas patologias 

cardíacas e vasculares dos doentes com DRC, ainda não é completamente conhecida. 

    O Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) é uma hormona produzida pelos 

osteócitos e, contribui diretamente para a homeostasia do fósforo (Pi) (3-5). De forma a 

exercer a sua função fisiológica primária, o FGF23 liga-se ao complexo FGF23 receptor 

(FGFR) - Klotho nos túbulos renais, reduzindo a reabsorção tubular de Pi e inibindo a 

produção renal de 1,25 dihidroxivitamina D (6-8). Adicionalmente ao seu efeito no 

metabolismo do Pi, estudos observacionais reportaram uma relação positiva entre os 

níveis circulantes de FGF23 e doença CV e mortalidade em doentes com DRC, 

incluindo doentes em pré diálise (9,10), doentes a realizar hemodiálise (HD) (11), 

diálise peritoneal (DP) (12) e doentes transplantados (13). 

A investigação sobre os mecanismos subjacentes à associação entre o aumento 

dos níveis de FGF23 e o aumento da doença CV e mortalidade em doentes com DRC, 

tem vindo a ser aprofundada. Evidências consistentes demonstraram uma associação 

entre os elevados níveis de FGF23 e hipertrofia ventricular esquerda (HVE) (14-17). 

Esta associação é relativa ao efeito dependente do FGFR, mas independente do Klotho, 

nos miócitos cardíacos (18). Em contraste com a consistente associação observada com 

a HVE, a relação entre o FGF23 e a calcificação coronária e eventos incidentes da 

artéria coronária não foi demonstrada em doentes em pré-diálise (19-22), e o papel do 

FGF23 na patogénese da vasculopatia urémica continua por esclarecer. Os factores que 

contribuem para esta patogénese excedem claramente os da aterosclerose isoladamente 

e abrangem um espectro que inclui a rigidez arterial, calcificação vascular e a disfunção 

endotelial. Adicionalmente, a maioria dos estudos que analisou a associação entre o 

FGF23 e os factores de risco CV em doentes com DRC incluíram doentes em pré diálise 

e HD, sendo a informação em doentes a realizar DP escassa.  
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No presente estudo, foi estudada a associação entre o FGF23 e a HVE assim 

como o espectro da vasculopatia urémica, incluindo a disfunção endotelial, a rigidez 

arterial e calcificação vascular. Foi ainda avaliada a associação entre o FGF23 e os 

reguladores da homeostasia do Pi.  

 

Material e Métodos 

 

A amostra foi constituída por 48 doentes em DP. Os testes laboratoriais de rotina 

das amostras de sangue, dialisado e urinárias de 24 horas foram realizados pelo 

laboratório local utilizando os procedimentos padrão. Os níveis de FGF23 na forma 

intacta foram doseados através do método ELISA (Human intact FGF23 ELISA Kit, 

Immutopics, Inc., San Clemente, CA), com determinação em duplicado. A sensibilidade 

do teste foi 1,0 pg/ml, com variabilidade intra-ensaio de 4,4% a 14,6 pg/ml e 2,6% a 

148 pg/ml, e variabilidade inter-ensaio de 6,1% a 15,6 pg/ml e 6,5% a 166 pg/ml. As 

amostras com valores acima do limite de deteção (1500 unidade de referencia UR/ml) 

foram submetidas a diluição.  

Foi, também, avaliada a disfunção e a rigidez arterial por tonometria arterial 

periférica não-invasiva (EndoPAT2000, Itamar-Medical, Israel). O  índice de hiperemia 

reativa (IHR), é uma medida validada da disfunção endotelial (23,24), e é definida como 

a razão entre a amplitude da curva pós-pré oclusão que ocorre no braço testado, dividida 

pela razão correspondente do braço contralateral, que serve de controlo, e corrigido para 

o tónus vascular basal. O Índice de aumento (IA) é marcador validado da rigidez arterial 

central que avalia o aumento relativo que as ondas de pressão arterial reflectidas 

perifericamente contribuem para onda de pressão arterial inicial durante a sístole (25).  

A calcificação vascular foi avaliada através do score de calcificação vascular 

simplificado (SCV) previamente descrito por Adragão et al (26). 

 

Avaliação Ecocardiográfica 

A avaliação ecocardiográfica foi efectuada utilizando um ecocardiógrafo 

transtorácico (GE Vivid) com transdutores de 3MHz em modo bidimensional (2-D), 

modo M e Doppler (pulsátil e colorido).  
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Foi, ainda, avaliada a velocidade de encurtamento do miocárdio por análise do 

Doppler tecidular do anel mitral. Os exames foram realizados sobre as projeções 

paraesternal e apical. Foram realizadas 3 medições a cada doente e os valores utilizados 

nas análises foi o valor médio de cada parâmetro. O índice de massa ventricular 

esquerdo (IMVE) foi calculado de acordo com a equação modificada da American 

Society of Echocardiography (27) indexada à altura
2.7

. Esta fórmula parece ser a mais 

adequada para estimativa da massa do VE em doentes com DRC, em relação às 

fórmulas indexadas à superfície corporal. O uso da altura corporal na fórmula, atenua o 

potencial efeito do excesso de volume extracelular existente nos cálculos utilizando no 

peso corporal (28). A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) foi definida por um IMVE 

superior a 50 g/m
2.7

 nos homens e 47 g/m
2.7

 nas mulheres de acordo com os critérios 

definidos pela American Society of Echocardiography (27) 

 

 

Análise estatística 

Os resultados das variáveis categóricas foram apresentados em frequências e 

percentagens. A normalidade de todas as variáveis foi testada utilizando o teste 

Kolmogorov–Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas com médias e desvios-padrão (dp), enquanto as restantes foram 

apresentadas com intervalo de variação interquartil. Os níveis de FGF23 foram 

transformados logisticamente               
  

, sendo o x a variável original, o y a 

variável transformada, o a um valor escolhido próximo da mediana, e o b um valor 

escolhido próximo de metade da variação interquartil. Os valores utilizados foram a = 

300 e b = 100, e após a transformação, verificou-se que a nova variável seguia uma 

distribuição Normal. A associação entre pares de variáveis contínuas foi analisada pelos 

coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman. Foi efectuada análise multivariada 

de forma a analisar os determinantes do FGF23 em que as variáveis independentes 

foram: IMVE, Pi sérico, idade, tempo diálise, sexo, FRR, albumina sérica, proteína C-

reactiva e pressão arterial sistólica. A análise estatística foi efectuada utilizando SPSS, 

versão 21.0, para Windows (IBM SPSS, Chicago, IL). Rejeitou-se a hipótese nula 

quando o nível de significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05. 
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Resultados  

Na tabela 3.1 e 3.2, estão apresentadas as características demográficas, clinicas, 

laboratoriais e de adequação dialítica da população estudada. 

A amostra consistiu em 48 doentes com uma média de idade de 47±13 anos, dos 

quais 56% eram homens. Os doentes encontravam-se a realizar DP há 4,0 meses (2,5 – 

9,1 meses); 96% a realizar diálise peritoneal contínua ambulatória (DPCA) e 4% a 

realizar diálise peritoneal automática (DPA). Dos doentes incluídos no estudo, 96% 

apresentava função renal residual (FRR) e 69% hipertrofia ventricular esquerda (HVE); 

81% dos doentes eram hipertensos e 29% dos doentes eram diabéticos.  

 

Tabela 3.1 Características demográficas e clínicas da população estudada (n=48) 

 

 
DPCA, Diálise peritoneal contínua ambulatória; DPA, Diálise peritoneal automática; IMVE, Índice de 
Massa Ventricular Esquerda, HVE, Hipertrofia ventricular Esquerda foi definida por IMVE≥ 50 g m2.7 nos 
homens e ≥ 47g m2.7 nas mulheres de acordo com os critérios definidos pela American Society of 
Echocardiography; IHR, Índice de Hiperémia Reactivo; IA, Índice de Aumento. Valores expressos em 
frequências e percentagens para variáveis categóricas. a valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  b 
Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 

 

 

 

 
 

 

Idade (anos)
a 47±13

Sexo (masculino) 56%

Dados Clínicos

Tempo em DP (meses)
b 4,0 (2,5 a 9,1)

Diabetes (%) 29%

Hipertensão (%) 81%

DPCA/DPA 46/2

Pressão arterial sistólica (mmHg)
a 134±25

Pressão arterial diastólica (mmHg)
a 80±13

Função renal residual (ml/min por 1,73m
2
)
a 3,9±2,1

Resultados ecocardiograficos (n=38)

IMVE (g/m
2.7

)
a 66,7±34,1

HVE(%) 23/38 (60,5%)

Função Endotelial (Endo-PAT)

IRH
a 2,3±0,8

IA
a 14,1±20,8

Score de calcificação
a 1,6 (0 a 8)
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Tabela 3.2 Características laboratoriais da população estudada (n=48) 

 
 

FGF23, Fibroblast Growth factor-23; Valores expressos em frequências e percentagens para 

variáveis categóricas. a valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  b Valores expressos 

em medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 
 

 
 

Em análise não ajustada, o tFGF23 correlacionou-se positivamente com o Pi 

sérico (r=0,487; p<0,001), ureia sérica (r=0,351; p=0,015), creatinina sérica (r=0,535; 

P<0,001), tempo de diálise (r=0,309; p=0,033) e IMVE (r=0,369; p=0,027); e 

negativamente com a idade (r=-0,343; p=0,017), FRR (r=-0,359; p=0,012) e com o IA 

(r=-0,304; p=0,038). Não foram encontradas correlações significativas entre o tFGF23 e 

o IHR (r=0,125; p=0,418) ou SCV (r=0,021; p=0,889) (Tabela 3.3). Similarmente, não 

se verificou relação entre a proteína C- reactiva e o tFGF23 ou com algum dos 

marcadores CV (IA, IHR, SCV).  

 

Tabela 3.3 Correlações não-ajustadas entre os diversos factores e tFGF23 ( n=48)  

 

 
IMVE, Índice de Massa Ventricular Esquerda; IHR, Índice hiperémia reactivo. *p<0.05 

Dados laboratoriais

Albumina (g/dl)
a 36,7±4,3

Calcio (mEq/L)
a 4,4±0,4

Fósforo (mg/dl)
a 4,7±1,2

PTH (pg/ml)
a 435,8±250,4

Ureia (mg/dl)
a 133,1±40,7

Creatinina (mg/dl)
a 7,2±2,9

Proteína C-reactiva (PCR) (mg/L)
b 2,9 (1,5 a 9,0)

FGF23 (pg/ml)
b 288,7 (231,1 a 355,2)

r Pearson p

Fósforo sérico (mg/dl) 0,487 <0,001*

Ureia sérica (mg/dl) 0,351 0,015*

Creatinina sérica (mg/dl) 0,535 <0,001*

Tempo em diálise (meses) 0,309 0,033*

IMVE (g/m
2.7

) 0,360 0,027*

Idade (anos) -0,343 0,017*

Função Renal Residual (ml/min/1.73m
2
) -0,359 0,012*

Índice de Aumento -0,304 0,038*

IHR 0,125 0,418

Score de Calcificação -0,021 0,889
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Em análise multivariada, verificou-se uma associação entre o tFGF23 e o IMVE 

(β=0,298; p=0,041),`Pi sérico (β=0,345; p=0,018) e a idade (β=-0,372; p=0,007) 

independentemente do tempo de diálise, sexo, FRR, albumina, proteína C reactiva e 

pressão arterial sistólica. Não foram encontradas relações entre o tFGF23 e IHR, IA ou 

com o SCV, também, em análise multivariada (Tabela 3.4).  

 

Tabela 3.4 Variáveis preditoras dos níveis de tFGF23 segundo análise multivariada 

(n=48) 

 

 
FRR, função renal residual; IMVE, indice de massa ventricular esquerdo; B, coeficiente de regressão; DP, 
desvio padrão; β, coeficiente de regressão ajustado. *p<0.05 

 

 

Discussão 

 

Neste trabalho podemos confirmar que os níveis de FGF23 se encontram 

elevados em doentes a realizar DP e que estão independentemente relacionados com a 

HVE (14-17). Os elevados níveis de FGF23 não se relacionam com a disfunção 

endotelial, rigidez arterial e calcificação vascular na mesma população, o que contraria a 

ideia de que o FGF23 está implicado na patogénese da vasculopatia urémica.  

Vários estudos identificaram uma associação entre os elevados níveis de FGF23 

e eventos CV e mortalidade em doentes com DRC (9-13). Esta associação pode ser 

explicada pelo efeito directo do FGF23 nos miócitos cardíacos através de uma via 

dependente do FGFR e independente do Klotho (18). Num estudo prospectivo a 3 anos, 

os elevados níveis de FGF23 foram preditores do aparecimento da HVE em doente com 

DRC (estádios 2 a 4) e que apresentavam geometria normal do VE no início do estudo 

B (dp) β p

Idade (anos) -0.006 (0.002) -0.372 0.007*

Fósforo sérico (mg/dl) 0.065 (0.026) 0.345 0.018*

FRR (ml/min/1.73m
2
) -0.017 (0.014) -0.156 0.227

IMVE (g/m
2.7

) 0.002 (0.001) 0.298 0.041*

Pressão arterial sistólica (mmHg) 0.001 (0.001) 0.113 0.429

Sexo 0.022 (0.061) 0.048 0.714

Tempo de diálise (meses) 0.005 (0.004) 0.124 0.194

Albumina (g/dL) -0.010 (0.008) -0.195 0.181

Protein C-reactiva (mg/L) -0.002 (0.002) -0.149 0.28
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(19). Curiosamente, o risco de incidência da HVE foi superior em doentes sem 

hipertensão, o que já havia sido demonstrado em ratinhos urémicos nos quais a HVE 

podia ser prevenida através de inibidores do FGFR, enquanto que a hipertensão 

permanecia semelhante (18). No presente trabalho, os elevados níveis de FGF23 

relacionaram-se com a HVE independentemente dos valores do Pi sérico, idade, sexo, 

FRR, tempo de diálise, albumina, PCR e pressão arterial sistólica. Os nossos resultados 

reforçam a visão de que a HVE pode explicar a associação entre os níveis elevados de 

FGF23 e o risco aumentado de mortalidade CV em doentes com DRC, através de 

mecanismos independentes da hipertensão.  

Por outro lado, os efeitos específicos do FGF23 na vasculopatia urémica 

permanecem por esclarecer. Apesar de alguns estudos clínicos demonstrarem uma 

associação entre os níveis elevados de FGF23 e calcificação vascular (29,30), o mesmo 

não foi demonstrado pelo The Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study, que 

incluiu 1501 doentes com DRC estádios 2-4 (19), no qual não se verificou relação entre 

o aumento dos níveis de FGF23 e calcificação coronária ou da aorta torácica. Esta 

observação foi apoiada pela referência à ausência de FGF23 tanto nas células do 

músculo liso vascular (VSMCs) humanas e dos ratinhos, assim como nas aortas normais 

e calcificadas dos ratinhos (19). Além disso, o FGF23 exógeno não mostrou induzir a 

calcificação de cultura de VSMCs, independentemente da concentração de Pi e da 

adição de Klotho solúvel (19). Quando comparados com informação consistente que 

associa elevados níveis de Pi ao aumento severo da calcificação, estes dados sugerem 

que o FGF23 e o Pi sérico exercem efeitos distintos no sistema CV, no qual o FGF23 

actua principalmente no coração, e o Pi actua principalmente na rede vascular (31). No 

presente trabalho, avaliamos a associação entre o FGF23 e o espectro da vasculopatia 

urémica que inclui disfunção endotelial, rigidez arterial e calcificação vascular em 

doentes a realizar DP: Os nossos resultados mostraram que níveis elevados de FGF23 

não estão associados à disfunção endotelial nem à calcificação vascular, inclusive em 

análise não-ajustada. O IA é uma medida validada da rigidez arterial central, e a sua 

associação negativa com os níveis de FGF23 em análise não-ajustada corrobora os 

argumentos que contrariam que a vasculopatia urémica seria o elo de ligação principal 

entre os elevados níveis de FGF23 e a mortalidade.  

O nosso estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. 

Trata-se de um estudo observacional e com um tamanho de amostra populacional 

relativamente reduzido. A calcificação vascular apresentava baixa prevalência na 
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população estudada. Foi utilizado ecocardiografia em vez de ressonância magnética 

cardíaca, sendo este método reconhecidamente mais preciso na avaliação da massa do 

ventrículo esquerdo nesta população (32). Os doentes incluídos no estudo não 

suspenderam a medicação vasoactiva para a pressão arterial no dia da avaliação ao IHR 

e IA, o que pode ter afectado os resultados.   

Neste trabalho verificamos que os níveis de FGF23 estão relacionados com HVE 

mas não com o espectro da vasculopatia urémica que inclui disfunção endotelial, rigidez 

arterial e calcificação vascular em doentes a realizar DP.  
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Introdução 

Os níveis elevados de fósforo (Pi) sérico contribuem para o desenvolvimento da 

calcificação arterial, hipertrofia miocárdica e disfunção endotelial (1-3). Numerosos 

estudos mostraram uma associação significativa e independente entre os níveis elevados 

de Pi sérico e a mortalidade cardiovascular (CV) em doentes com doença renal crónica 

(DRC) (4-7).  

O Fibroblast Growth Factor-23 (FGF23) é descrito como uma hormona 

endócrina produzida pelos osteócitos e que contribuiu para a homeostasia do Pi (8-10). 

A expressão de FGF23 é regulada pelo aumento dos níveis de Pi sérico e, reduz 

directamente a reabsorção tubular de Pi, através da diminuição dos transportadores de Pi 

dependentes de sódio, nos túbulos renais proximais (11-14).   

Em doentes pré-diálise, os níveis de FGF23 encontram-se elevados ainda antes 

dos níveis de Pi ou da paratormona (PTH), sugerindo que o FGF23 possa ser um 

biomarcador mais sensível dos distúrbios do metabolismo do Pi contribuindo para que 

os níveis de Pi se mantenham dentro dos valores normais apesar da diminuição da 

função renal (15,16). Apesar de não ser consistente entre os estudos, o exacto estádio da 

DRC em que os níveis de FGF23 aumentam significativamente, elevados níveis de 

FGF23 foram consistentemente associados a elevados níveis de Pi sérico, aumento da 

excreção faccional de Pi, menor taxa de filtração glomerular (TFG) e menor 1,25 

dihidroxivitamina D (17-20).  

O FGF23 circulante em doentes a realizar diálise peritoneal (DP) foi 

considerado maioritariamente intacto e biologicamente activo (21). No entanto, o papel 

específico do FGF23 no balanço do Pi é menos claro nesta população. Vários estudos 

demonstraram claramente uma forte associação entre os niveis de Pi sérico e o FGF23 

circulante em doentes incidentes e prevalentes em DP (22-24). Isakova et al (2011), 

reportou que em doentes em DP com função renal residual (FRR), uma relação entre os 

elevados níveis de FGF23, menor FRR e maior tempo em diálise (24). No entanto, 

permanece por esclarecer se os níveis elevados de FGF23 estão associados à eliminação 

de Pi peritoneal. Em estudos que examinaram a associação entre os níveis de FGF23 e a 

depuração de Pi peritoneal, esta não se verificou em doentes com ou sem FRR (22,24). 

Contudo, é necessário ter em conta, que a depuração do Pi peritoneal é calculada pela 

razão entre a remoção diária de Pi peritoneal (RDPiP) e o Pi sérico, sendo o ultimo 

reconhecidamente associado ao FGF23. Apesar de ter sido sugerido que a RDPiP traduz 
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meramente o Pi ingerido (25), a associação entre a RDPiP e os reguladores da 

homeostasia do Pi, incluindo o FGF23, Pi sérico, iPTH e Pi ingerido não foi ainda 

examinado.   

No presente estudo examinamos, em doentes estáveis a realizar DP, as 

associações entre a RDPiP e os reguladores do metabolismo do Pi incluindo o FGF23. 

Adicionalmente, avaliamos num estudo longitudinal as alterações da FRR e as 

associações com o FGF e RDPiP.  

 

 

Materiais e métodos. 

 

Sessenta e quatro doentes em DP foram incluídos no estudo transversal (ST1). 

Os doentes foram instruídos para trazer recolha do dialisado e urina das últimas 24h, e 

foram obtidas amostras de plasma. Foi realizado o teste de equilíbrio peritoneal (TEP) 

(26). A avaliação do Pi ingerido foi efectuada a uma sub-amostra de 51 doentes através 

do questionário de frequência alimentar semi-quantitivo (QFF), validado para a 

população adulta Portuguesa (27). Foi ainda efectuado um inquérito alimentar de 2 dias 

de forma a avaliar a ingestão de Pi nas 48h anteriores à recolha de sangue e dialisado. A 

conversão dos alimentos em nutrientes foi realizada utilizando o software Food 

Processor Plus (ESHA Research, Salem, Oregon) (28).  

Nos 64 doentes incluídos no estudo transversal, os níveis de FGF23 na forma 

intacta foram doseados através do método ELISA (Human Intact FGF23 ELISA Kit, 

Immutopics, Inc., San Clemente, CA), com determinação em duplicado. A sensibilidade 

do teste foi 1,0 pg/ml, com variabilidade intra-ensaio de 4,4% a 14,6 pg/ml e 2,6% a 

148 pg/ml, e variabilidade inter-ensaio de 6,1% a 15,6 pg/ml e 6,5% a 166 pg/ml. As 

amostras com valores acima do limite de deteção (200 pg/ml) foram submetidas a 

diluição. Nos 33 doentes incluídos no estudo longitudinal o FGF23 foi doseado 

utilizando um kit de segunda geração (Human Intact FGF23 ELISA kit , Immutopics, 

San Clemente, CA, USA),  no primeiro e no segundo momento de avaliação. A 

sensibilidade do teste foi 1,5 pg/ml, com variabilidade intra-ensaio de 4,1% a 43 pg/ml e 

2,0% a 426 pg/ml, e variabilidade inter-ensaio de 9,1% a 46 pg/ml e 3,5% a 441 pg/ml. 

As amostras com valores acima do limite de deteção (660 pg/ml) foram submetidas a 



 

FCNAUP | DESNUTRIÇÃO, INFLAMAÇÃO E RISCO CARDIOVASCULAR EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS A 

REALIZAR TERAPÊUTICA DE DIÁLISE PERITONEAL 

80 
 

diluição. Os resultados obtidos nos dois kits apresentaram uma correlação forte entre si 

(r=0,820; p<0,001).  

Os parâmetros de adequação dialítica, incluindo depuração da creatinina e Kt/V 

total, renal e peritoneal foram calculados segundo os método padrão. A remoção diária 

de de Pi peritoneal (RDPiP), a remoção diária de Pi urinário (mg/dia), depuração 

peritoneal e renal de Pi (L/semana por 1,73m
2
) foram calculadas segundo as fórmulas 

descritas na metodologia geral. A razão da concentração da creatinina dialisado/plasma 

(D/PCreat) foi calculada e usada para classificar os doentes como baixo, médio-baixo, 

médio-alto ou alto transportador, segundo os critérios definidos por Twardowski et al 

(29). 

 

 

Análise estatística 

 

Os resultados das variáveis categóricas foram apresentados em frequências e 

percentagens. A normalidade de todas as variáveis foi testada utilizando o teste 

Kolmogorov–Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas com médias e desvios-padrão (dp), enquanto as restantes foram 

apresentadas com intervalo de variação interquartil. Os níveis de FGF23 foram 

transformados logisticamente               
  

, sendo o x a variável original, o y a 

variável transformada, o a um valor escolhido próximo da mediana, e o b um valor 

escolhido próximo de metade da variação interquartil. Para os níveis de FGF23 obtidos 

no estudo transversal, os valores utilizados foram a = 300 e b = 100. Para os níveis de 

FGF23 obtidos no estudo longitudinal, os valores utilizados foram a = 2500 e b = 2500 

Após a transformação, verificou-se que as novas variáveis (tFGF23) seguiam uma 

distribuição Normal. A associação entre pares de variáveis contínuas foi analisada pelos 

coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman. Para analisar os determinantes do 

tFGF23 foi efectuada análise multivariada, que incluía como vaiáveis independentes o 

Pi sérico, iPTH, ureia e creatinina sérica, FRR, Pi ingerido, idade e tempo de diálise. De 

forma a analisar os determinantes da RDPiP, as seguintes variáveis foram incluídas num 

outro modelo: Pi sérico, iPTH, FRR, D/PCreat, remoção diária de Pi urinário, Pi 

ingerido, volume de ultrafiltração, volume de efluente; número de trocas de efluente 

diário e tempo de diálise.  
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No estudo longitudinal, foram comparadas características clínicas e laboratoriais 

de uma subamostra composta por 33 doentes utilizando o teste de T ou Wilcoxon. A 

análise estatística foi efectuada utilizando SPSS, versão 21.0, para Windows (IBM 

SPSS, Chicago, IL). Rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico 

para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05. 

 

 

Resultados 

 

Estudo transversal 

 

Na tabela 4.1 e 4.2 estão apresentadas as características demográficas, clinicas, 

laboratoriais e de adequação dialítica da população estudada no estudo transversal. A 

população estudada foi constituída por 64 doentes com uma média de idade de 48±13 

anos, a realizar DP há 3,4 meses [1,6 a 7,7 meses] e, 95,3% tinha FRR. Dos doentes 

estudados, 84,4% apresentava hipertensão e 27% dos doentes apresentava diabetes. 

Classificando os doentes por categoria de transporte, 22 (34,4%) eram altos 

transportadores, 33 (51,6%) eram médios-altos transportadores, e 9 (14,1%) eram 

médios-baixo ou baixos transportadores. Não se encontrou diferenças significativas na 

remoção diária de Pi peritoneal (p=0,718), renal (p=0,480) e total (p=0.488) entre os 

diferentes grupos de categoria de transporte. A ingestão de Pi diária avaliada por QFF 

correlacionou-se com a ingestão de Pi diária avaliada por inquérito alimentar de 2 dias 

(r=0.723, p<0.001) 
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Tabela 4.1 Características demográficas, clinicas e laboratoriais da população incluída 

no estudo transversal (n=64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. a valores expressos em média 

± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 

 

 

 

 

 

Idade (anos)
a 48±13

Sexo (masculino) -56%

Dados Clínicos

Tempo em DP (meses)
 b 3,4 (1,6 a 7,7)

Volume urina 24h (ml)
 b 1725 (962 a 2187)

Volume dialisado 24h (ml)
 b 6572 (5874 a 7560)

Volume Ultrafiltração (ml)
b 425 (0 a 800)

Numero de trocas afluente
b 3 (2 a 4)

Volume afluente diário (l/day)
b 6,0 (6,0 a 8,0)

Função renal residual (ml/min por 

1,73m
2
)

a
3,9±2,3

Dados laboratoriais

Albumina (g/dl)
a 36,8±4,0

Calcio (mEq/L)
a 4,46±0,37

Fósforo (mg/dl)
a 4,63±1,18

PTH (pg/ml)
a 438,0±260,3

Ureia (mg/dl)
a 134,3±38,5

Creatinina (mg/dl)
a 7,1±2,5

Proteína C-reactiva (PCR) (mg/L)
b 2,9 ( 1,4 a 7,7)

FGF23 (pg/ml)
b 288,7 (216,1 a 345,6)
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Tabela 4.2 Características de adequação dialítica da população incluída no estudo 

transversal (n=64) 

 

 
Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. a valores expressos em média 
± desvio padrão (dp) 

 

Em análise não ajustada, o tFGF23 correlacionou-se positivamente com o Pi 

´sérico (r=0,486; p<0,001), ureia sérica (r=0,272; p=0,037) , creatinina sérica (r=0,415; 

p=0,001), iPTH (r=0,270; p=0,035), tempo de diálise (r=0,333; p=0,009), RDPiP 

(r=0,563; p<0,001) e com o Pi ingerido (r=0,303; p=0,034); e negativamente com FRR 

(r=-0,254; p=0,048) e idade (r=-0,294; p=0,022). Não foram observadas correlação 

entre o tFGF23 e a depuração peritoneal de creatinina (r=0.070, p=0.591), assim como 

com a depuração de Pi renal e peritoenal (r=-0,138; p=0,290 e r=0,131; p=0,315, 

respectivamente). 

Em análise multivariada, o tFGF23 correlacionou-se com Pi sérico e o tempo de 

diálise (β=0,553; p=0,006 e β=0,337; p=0,009 respectivamente) independentemente da 

idade, iPTH, FRR, Pi ingerido, ureia e creatinina sérica (Tabela 4.3).  

 

Índice de adequação dialítica

Kt/V peritoneal semanal
a

1,2±0,4

 Kt/V renal semanal
a

1,1±0,7

Kt/V
a
 total semanal

a
2,3±0,7

Depuração da creatinina peritoneal (L/sem.por 1,73m
2
)

a
20,7±6,7

Depuração da creatinina renal (L/sem. por 1,73m
2
)
a

39,4±22,5

Depuração da creatinina total (L/sem. por 1,73m
2
)
a

60,1±21,1

Depuração do Fósforo (Pi)

Depuração do Pi peritoneal (L/sem.por 1,73m
2
)
a

36,8±9,9

Depuração do Pi renal (L/sem. por 1,73m
2
)

a
45,7±35,2

Depuração do Pi total (L/sem. por 1,73m
2
)
a

82,5±33,9

Remoção diária de Pi peritoneal (mg/d)
a

240,8±85,7,9

Remoção diária de Pi renal (mg/d)
a

283,1±169,3

Remoção diária de Pi total (mg/d)
a

523,9±177,8

Ingestão e Medicação

Fósforo ingerido (mg/d)
a
 n=51 1178±327,1

Captadores de Pi (%) 48,3

Vitamina D activa (%) 53,1
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Tabela 4.3 Variáveis predictoras do FGF23 na população incluída no estudo transversal 

(n=64) 

 
Coeficiente de determinação (R2) = 0,429; Coeficiente de determinação ajustado = 0,312; Coeficiente de regressão; 
DP, desvio-padrão; β, coeficiente de regressão ajustado, *p<0,05 

 

 

Em análise não ajustada, a RDPiP correlacionou-se positivamente com o Pi 

sérico (r=0,604; p<0,001), a depuração de creatinina peritoneal (r=0,238; p=0,048) e 

negativamente com FRR (r=-0,455; p<0,001). No entanto, não se encontraram 

correlações entre a RDPiP e o Kt/V peritoneal (r=0,096; p=0,455), idade (r=0,008; 

p=0,951), tempo de diálise (r=-0,083; p=0,513), volume de afluente diário (r=0,128; 

p=0,312), volume de UF (r=0,047; p=0,713), D/PCreat (r=0,144; p=0,258), e número de 

trocas de afluente diárias (r= 0,163; p=0,198). Para além disso, a RDPiP não se 

correlacionou com a ingestão de Pi diária (r=0,142; p=0,320). Por outro lado a ingestão 

de Pi diária correlacionou-se positivamente com a remoção total diária de Pi (r=0,394; 

p=0,004).  

De forma a aprofundar os preditores da RDPiP, incluiu-se num modelo de 

regressão multivariada o tFGF23, Pi sérico, iPTH, Pi ingerido, remoção diário de Pi 

urinário, D/PCreat, FRR, volume de UF, volume de afluente diário, número de trocas de 

afluente diárias e tempo de diálise como variáveis independentes, e RDPiP como 

variável dependente. Como descrito na Tabela 4.4, tanto o tFGF23 como o Pi sérico 

foram preditores da RDPiP (β=0,533; p=0,002 e β=0,342; p=0,045 respectivamente) 

independentemente dos restantes confundidores.  

 

 

 

Variáveis B (dp) β p

Fósforo sérico (mg/dl) 0,113 (0,39) 0,553 0,006*

iPTH (pg/ml) -0,0008 (0,0002) -0,089 0,615

FRR (ml/min/1.73
2
) 0,004 (0,022) 0,034 0,848

Fósforo ingerido (mg/dia) -0,0007 (0,0001) 0,108 0,466

Tempo de diálise (meses) 0,088 (0,032) 0,377 0,009*

Idade (anos) -0,003 (0,002) -0,018 0,207

Ureia sérica (mg/dl) -0,002 (0,001) -0,357 0,074

Creatinina sérica (mg/dl) 0,026  (0,021) 0,286 0,277
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Tabela 4.4 Variáveis predictoras da remoção diária de fósforo peritoneal na população 

incluída no estudo transversal (n=64) 

 
 

 
Coeficiente de determinação (R2) = 0,537; Coeficiente de determinação ajustado = 0,399; B,coeficiente de regressão; 

DP, desvio-padrão; β, coeficiente de regressão ajustado, *p<0,05 

 
 

 

 

Estudo longitudinal 

 

Os primeiros 33 doentes que completaram um ano após a primeira avaliação 

foram reavaliados com objectivo de estudar as variações da FRR e RDPiP e a 

associação com as variações dos reguladores de Pi incluindo o FGF23. As 

características clinicas, laboratoriais e de adequação dialítica da população incluída no 

estudo longitudinal no primeiro e no segundo momento de avaliação estão descritas nas 

Tabelas 4.5 e 4.6. Ao fim de um ano verificou se uma diminuição significativa da FRR, 

depuração total de creatinina, e remoção total de Pi. Por outro lado verificou-se um 

aumento do volume de dialisado diário, número de trocas de afluente, creatinina sérica, 

RDPiP e dos níveis de FGF23. Não se verificou variações significativas nos valores de 

Pi sérico, Pi ingerido e  

Kt/V total. 

Os níveis de FGF23 correlacionaram-se positivamente com os níveis de Pi 

sérico (r=0,486 p=0,004; r=0,512; p=0,003, respectivamente) e com a RDPiP (r=0,533 

p=0,001; r=0,575 p=0,001, respectivamente) tanto no primeiro como no segundo 

momento de avaliação. Além disso os níveis de Pi sérico correlacionaram-se 

Variáveis B (dp) β p

Fósforo sérico (mg/dl) 23,2 (11,2) 0,342 0,045*

iPTH (pg/ml) -0,036 (0,053) -0,170 0,499

FRR (ml/min/1.73
2
) -8,2 (6,7) -0,205 0,231

D/P Cr -35,8 (113,9) -0,047 0,754

Remoção diária de Pi renal (mg/dia) -0,01 (0,09) -0,028 0,881

t  FGF23 ( pg/ml) 179,9 (53,7) 0,533 0,002*

Fósforo ingerido (mg/dia) -0,001 (0,034) -0,006 0,968

Volume afluente (l/dia) 4,46 (11,79) 0,086 0,708

Número de trocas de afluente -8,61 (31,8) -0,065 0,788

Volume de ultrafiltração (ml/dia) -0,008 (0,015) -0,090 0,585

Tempo de diálise ( meses) -20,83 (11,93) -0,267 0,089
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positivamente com a RDPiP em ambos os momentos (r=0,583 p=0,001; r=0,822 

p=0,001, respectivamente).  

 

Tabela 4.5. Evolução dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre a 1ª e a 2ª avaliação 

(estudo longitudinal, n=33) 

 
FRR, função renal residual; Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. 
 a valores expressos em média ± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em 
parêntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 1ª avaliação            2ª avaliação p

Tempo em diálise (meses)
b 3,7 (1,5 a 8,3) 16,0 (13,7 a 20,3) <0,001*

Volume de urina 24h (ml)
b 1850 (975 a 2325) 1050 (387 a 1578) <0,001*

Volume de dialisado 24h (ml)
b 6340 (5727 a 7092) 9217 (6692 a 12585) <0,001*

Volume de Ultrafiltração (ml)
b 300 (-175 a 800) 600 (100 a 1300) 0,205

Número de trocas de afluente
b 3 (2 a 4) 4 (3 a 5) 0,005*

Volume afluente (ml)
b 6000 (6000 a 7000) 8000 (6000 a 10000) 0,056

FRR (ml/min por 1,73m
2
)
a 4,17±1,9 2,26±1,8 <0,001*

Dados laboratoriais

Albumina (g/dl)
a 35,7±3,8 36,9±3,8 0,023*

Calcio sérico (mEq/L)
a 4,4±0,3 4,3±0,5 0,382

Fósforo sérico (mg/dl)
a 4,7±1,0 4,7±1,0 0,839

PTH (ppg/ml)
a 433,5±244,7 472±270,9 0,586

Ureia (mg/dl)
a 133,1±36,1 134,2±34,4 0,755

Creatinina (mg/dl)
a 7,0±2,5 8,5±2,3 0,002*

Proteina C-reactiva (mg/L)
b 1,9 (1,4 a 4,8) 2,4 (1,1 a 5,7) 0,439

FGF23 (pg/ml)
b 1555,8 (786,2 a 3956,2) 3728,8 (960,8 a 8931,2) 0,040*

†
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Tabela 6.  Evolução dos parâmetros de adequação dialítica entre a 1ª e a 2ª avaliação 

(estudo longitudinal, n=33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRR, função renal residual; Valores expressos em frequências e percentagens para variáveis categóricas. a valores 

expressos em média ± desvio padrão (dp),  b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntesis. 
 

 

Em análises não ajustada, as variações da RDPiP ao fim de um ano 

correlacionaram-se positivamente com as variações dos níveis de FGF23 e com as 

variações dos níveis de Pi sérico. No entanto em análise multivariada as variações de 

RDPiP apenas se correlacionaram com as variações dos níveis de FGF23 (Tabela 4.7). 

Esta correlação foi independente das variações no Pi sérico, FRR, remoção diária de Pi 

urinária e D/P Creat. 

 

 

 

 

 

 

 

1ª avaliação            2ª avaliação p

Índice de adequação dialítica

Kt/V peritoneal semanal
a 1,1±0,4 1,4±0,5 0,001*

 Kt/V renal semanal
a 1,2±0,5 0,7±0,5 <0,001*

Kt/V total semanal
a 2,3±0,6 2,1±0,5 0,097

Depuração da creatinina peritoneal (L/sem. por 1,73m
2
)
a 20,7±5,5 22,7±7,6 0,055

Depuração da creatinina renal (L/sem.por 1,73m
2
)
a 42,0±20,03 23,4±18,5 <0,001*

Depuração da creatinina total (L/sem. por 1,73m
2
)
a 62,7±19,9 46,9±15,87 <0,001*

Depuração do Fósforo (Pi)

Depuração do Pi peritoneal (L/sem. por 1,73m
2
)
a 35,8±8,4 38,5±11,3 0,166

Depuração do Pi renal (L/sem. por 1,73m
2
)

a 43,7±23,2 29,9±31,9 0,030*

Depuração do Pi total (L/sem. por 1,73m
2
)
a 79,6±22,9 68,4±32,2 0,112

Remoção diária de Pi peritoneal (mg/d)
a 230,5±74,5 271,5±121,3 0,037*

Remoção diária de Pi renal (mg/d)
a 278,3±141,7 185,1±144,3 <0,001*

Remoção diária de Pi total (mg/d)
a 508,6±161,6 456,5±182,9 0,028*

Ingestão e medicação

Fósforo ingerido (mg/dia)
a 
n=24 1205,8±381,9 1146,1±254,4 0,426

Captadores de Pi (%) 46,4 66,7

Vitamina D activa (%) 57,5 51,5
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Tabela 4.7. Variáveis predictoras da variação da remoção diária de fósforo peritoneal 

na população incluída no estudo longitudinal (n=33) 

 

  B (dp) β p 

FGF23 (variação %)  0,008 (0,003) 0,480 0,012* 

Fósforo sérico (variação %)  27,2 (17,7) 0,251 0,137 

FRR (variação %)  -2,34 (6,26) -0,061 0,711 

D/P Cr (variação %)  -44,1 (104,9) -0,066 0,677 

Remoção diária de Pi renal (variação %)  0,023 (0,162) 0,024 0,889 
Coeficiente de determinação (R2) = 0,413; Coeficiente de determinação ajustada = 0,300; B,Coeficiente de regressão, 
DP, desvio-padrão; β, coeficiente de regressão ajustado, *p<0,05 

 

 

 

Discussão 

 

Estudos realizados em doentes em pré diálise evidenciam que a diminuição da 

FRR e elevados níveis de Pi sérico são os principais determinantes do FGF23 (19,30). 

Apesar dos dados do FGF23 em doentes a realizar DP serem escassos, foi reportado em 

doentes adultos e pediátricos em DP que a ausência de FRR está associada a elevados 

níveis de FGF23 (24,31). Outros estudos realizados em adultos em DP, verificaram que 

elevados níveis de Pi sérico, menor FRR e maior tempo em diálise se encontravam 

associados a níveis mais elevados de FGF23 (22-24). No presente estudo encontramos 

resultados semelhantes em doentes adultos em DP com FRR, e além disso verificamos 

uma relação continua entre os elevados níveis de FGF23 e a RDPiP. Mais ainda, 

verificamos que os níveis de Pi sérico se associam à RDPiP independentemente de 

outros confundidores. Assim, parece que os níveis de Pi sérico e FGF23 são os dois 

principais factores que se estão associados à heterogeneidade da RDPiP em doentes em 

DP.   

No presente estudo, confirmamos as observações anteriores que verificaram que 

o FGF23 não está associado à depuração de Pi peritoneal (22,24). Não é, no entanto, um 

achado inesperado, se tivermos em consideração que a depuração é calculada pela 

divisão da RDPiP pelos níveis de Pi sérico. De facto, o Pi sérico está, 

reconhecidamente, associado de forma independente ao FGF23 e os resultados do 

presente estudo mostram que as diferenças na RDPiP estão, igualmente, associadas ao 

FGF23.  
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Apenar da associação entre a RDPiP e os reguladores do Pi não terem sido 

anteriormente estudados, foi sugerido que a RDPiP indicava meramente a ingestão de Pi 

(25). Neste estudo, não foi encontrada relação entre o Pi ingerido e a RDPiP – sendo 

expectável, uma vez que ~95% dos doentes apresentavam FRR; e de acordo, o Pi 

ingerido relacionou-se com a remoção total diária de Pi (renal + peritoneal). A avaliação 

do Pi ingerido foi efectuada através de dois métodos que permitiram avaliar a ingestão 

de Pi num longo (um ano) e num curto (dois dias) período, tendo sido os resultados 

obtidos pelos dois métodos semelhantes. Assim, foi possível avaliar adequadamente os 

componentes do balanço de Pi antecedentes à nossa avaliação.  

Neste estudo foi encontrada uma forte correlação entre RDPiP e a depuração 

peritoneal de creatinina, no entanto o mesmo não se verificou com o Kt/V de ureia 

peritoneal. Estes resultados estão de acordo com resultados de estudos anteriores que 

sugerem que a depuração peritoneal de creatinina deve ser utilizada como marcador 

substituto da depuração de Pi peritoneal (7,25) contrariamente à depuração peritoneal de 

ureia.  

Na técnica de DP, o transporte difusivo e convectivo do Pi através da membrana 

peritoneal contribui para a RDPiP (32). Além disso, foi sugerido que o transporte de Pi 

entre o plasma e o dialisado é influenciado por uma diferença de potencial eléctrico 

(32,33). No entanto os mecanismos que regulam os componentes do transporte 

peritoneal ainda não estão completamente esclarecidos. Uma vez que os tecidos 

vasculares são, reconhecidamente, dotados de receptores de FGF23 (34), os nossos 

resultados aumentam o interesse em avaliar a presença de receptores FGF23 na 

membrana peritoneal e o seu potencial papel no transporte de Pi peritoneal.  

No nosso trabalho, não tivemos em conta o facto de que os níveis de Pi sérico 

apresentam um ritmo circadiano diário e que demonstram uma variação intraindiviual 

superior que as variações do FGF23 (35), o que poderá ter influenciado os reultados.  

Em conclusão, o nosso estudo destaca a forte associação entre os níveis de 

FGF23 e a RDPiP em doentes estáveis a realizar DP, e suscita a pertinência de estudos 

que avaliem o envolvimento do FGF23 no transporte de Pi peritoneal.   
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ASSOCIAÇÕES ENTRE FÓSFORO INGERIDO E 

FIBROBLRAST GROWTH FACTOR-23 EM DOENTES A 

REALIZAR DIÁLISE PERITONEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ASSOCIATIONS BETWEEN DIETARY PHOSPHATE INTAKE AND FGF23 

SERUM LEVELS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS” 

Sarmento-Dias M, Santos-Araújo C, Poínhos R, Oliveira B, Sousa M, Silva LS, Silva 

IS, Pestana M, Correia F. [Artigo submetido a publicação em Novembro de 2018] 
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Introdução:  

 

O Fibroblast growth factor 23 (FGF23) é uma hormona produzida no osso e 

desempenha um papel importante no controlo da homeostasia do fósforo (Pi) sérico 

(1,2), através da diminuição da reabsorção tubular de Pi e inibição da produção renal de 

1,25 dihidroxivitamina D (3,4). Em doentes na fase pré-diálise, os níveis de FGF23 

encontram-se elevados ainda antes dos níveis de Pi ou da paratormona (iPTH), 

sugerindo que o FGF23 possa ser um biomarcador mais sensível dos distúrbios do 

metabolismo do Pi contribuindo para que os níveis de Pi se mantenham dentro dos 

valores normais apesar da diminuição da função renal (5, 6). Vários estudos referem 

uma relação positiva entre os níveis séricos de FGF23 e a progressão da doença renal 

crónica (DRC), hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e mortalidade, em doentes na 

fase pré diálise (7,8), a realizar hemodiálise (HD) (9) e a realizar Diálise Peritoneal (DP) 

(10), mesmo quando os níveis de Pi sérico se encontram dentro dos valores normais.  

Estudos epidemiológicos e experimentais sugerem que a redução dos níveis de 

FGF23 tem um efeito benéfico na DRC (11-14). Uma vez que os níveis de FGF23 estão 

intimamente relacionados com os níveis de Pi sérico, a modulação do FGF23 através do 

controlo da ingestão (ou diminuição da absorção) de Pi parece ser um possível alvo 

terapêutico com objetivo de prevenir a morbilidade e mortalidade associadas aos níveis 

elevados de FGf23 (14). Pequenos estudos em voluntários saudáveis demostraram que 

uma ingestão aumentada de Pi, durante vários dias, resultou num aumento dos níveis de 

FGF23 e, por outro lado, uma ingestão diminuída de Pi, resultou na sua diminuição (15-

17). Apesar de não existirem estudos em larga escala na DRC, alguns estudos de 

intervenção realizados em doentes na fase pré-diálise mostraram que a diminuição da 

absorção de Pi, quer fosse através da utilização de captadores de Pi, quer fosse por 

redução do valor de Pi da dieta, os níveis de FGF23 diminuíram nestes doentes (18-21). 

No entanto, na maioria destes estudos, os níveis de Pi sérico permaneceu inalterado em 

resposta às intervenções relativas à absorção de Pi. (19-21). 

Pelo que é nosso conhecimento, não existem dados relativamente ao efeito do Pi 

ingerido nos níveis de FGF23 em doentes a realizar DP. No presente estudo, analisamos 

as associações entre o Pi ingerido, Pi sérico e níveis de FGF23 em doentes a realizar 

DP, e o papel dos captadores de Pi nestas relações.  
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Amostra e Métodos 

 

A amostra estudada foi dividida em dois grupos de acordo com a toma de 

captadores de Pi - Grupo 1: doentes com captadores de Pi (n=25); Grupo 2: doentes sem 

captadores de Pi (n=26).  

Os testes laboratoriais de rotina das amostras de sangue, dialisado e urinárias de 

24 horas foram realizados pelo laboratório local utilizando os procedimentos padrão. Os 

níveis de FGF23 na forma intacta foram doseados através do método ELISA (Human 

intact FGF23 ELISA Kit, Immutopics, Inc., San Clemente, CA), com determinação em 

duplicado. A sensibilidade do teste foi 1,0 pg/ml, com variabilidade intra-ensaio de 

4,4% a 14,6 pg/ml e 2,6% a 148 pg/ml, e variabilidade inter-ensaio de 6,1% a 15,6 

pg/ml e 6,5% a 166 pg/ml. As amostras com valores acima do limite de deteção (1500 

unidade de referencia UR/ml) foram submetidas a diluição. 

Os parâmetros de adequação dialítica, incluindo depuração da creatinina e Kt/V 

total, renal e peritoneal foram calculados segundo os método padrão. A RDPiP e a 

remoção diária de Pi urinário (mg/dia) foram calculadas utilizando a fórmula descrita na 

metodologia geral. A avaliação do Pi ingerido foi efectuada através do questionário de 

frequência alimentar semi-quantitivo (QFF), validado para a população adulta 

Portuguesa (22) bem como através de um inquérito alimentar de 2 dias anteriores. 

Análise estatística 

Os resultados das variáveis categóricas foram apresentados em frequências e 

percentagens. A normalidade de todas as variáveis foi testada utilizando o teste 

Kolmogorov–Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas com médias e desvios-padrão (dp), enquanto as restantes foram 

apresentadas com intervalo de variação interquartil. Os níveis de FGF23 foram 

transformados logisticamente               
  

, sendo o x a variável original, o y a 

variável transformada, o a um valor escolhido próximo da mediana, e o b um valor 

escolhido próximo de metade da variação interquartil. Os valores utilizados foram a = 

300 e b = 100, e após a transformação, verificou-se que a nova variável seguia uma 

distribuição Normal.  

A análise estatística foi efetuada separadamente nos dois grupos. As variáveis 

dos dois grupos em estudo foram comparadas utilizando o teste χ
2 

para variáveis 

categóricas e os testes de t-student ou Mann-Whitney U para variáveis continuas. A 
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associação entre pares de variáveis contínuas foi analisada pelos coeficientes de 

correlação de Pearson ou Spearman. Foi efectuada análise multivariada, de forma a 

analisar os determinantes do FGF23, em ambos os grupos, em que as variáveis 

independentes foram: Pi sérico, FRR, iPTH, Pi ingerido, remoção total de Pi e toma de 

vitamina D activa. 

 

Resultados 

A amostra incluída no estudo consistiu em 51 doentes com uma média de idade 

de 48±14, dos quais 65% eram homens. Os doentes encontravam-se a realizar DP há 3,4 

meses (1,8 – 5,6 meses); 94% a realizar diálise peritoneal contínua ambulatória (DPCA) 

e 6% a realizar diálise peritoneal automática (DPA). Dos doentes incluídos no estudo, 

91% apresentava função renal residual (FRR). A ingestão diária de Pi avaliada por QFF 

correlacionou-se com a ingestão diária de Pi avaliada por inquérito alimentar de 2 dias 

(r=0,811; p<0,001). Uma vez que os resultados foram semelhantes utilizando ambos os 

métodos de quantificação de ingestão de Pi, foi utilizado o Pi ingerido avaliado por QFF 

em análise univariada e multivariada.   

As características demográficas, clínicas, laboratoriais, adequação dialítica e 

remoção de Pi dos dois grupos em estudo estão apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3. 

Em ambos os grupos, o tempo de diálise e os índices de adequação dialíticos foram 

semelhantes. Os doentes do Grupo 1: a tomar captadores de Pi, eram mais novos, 

apresentavam menor FRR e níveis mais elevados de Pi sérico, iPTH, creatinina sérica, 

Pi ingerido e de FGF23. 
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Tabela 5.1 Características demográficas e clínicas da população estudada dividida em 

dois grupos: com captadores de Pi (grupo 1: n=25) e sem captadores de Pi (grupo 2: 

n=26) 

 
DP, Diálise Peritoneal; Pi, Fósforo sérico; a Valores expressos em média ± desvio padrão (dp) b Valores 
expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntisis 

 

 

Tabela 5.2 Características laboratoriais da população estudada dividida em dois grupos: 
com captadores de Pi (grupo 1: n=25) e sem captadores de Pi (grupo 2: n=26) 

 
Pi, Fósforo sérico; FGF23, Fibroblast Growth Factor 23;a Valores expressos em média ± desvio padrão (dp) 
b Valores expressos em medianas com intervalo interquartil em parêntisis.†Valor de p obtido utilizando a 
variável transformada 

 

 

GRUPO 1 GRUPO 2

Com captadores de Pi Sem captadores de Pi

n=25 n=26

Idade (anos)
a 43±12 54±14,8 0,007

Sexo (masculino) 61,5% 69,2% ns

Tempo em DP
b 3,1 (1,6 a 6,3) 3,6 (2,3 a 5,7) ns

Diabetes (%) 19,2% 38,5% ns

Hipertensão(%) 84,6% 80,8% ns

Pressão arterial sistólica
a 138±25 130±25 ns

Pressão arterial diastólica
a 83±12 75±14 0,047

Volume urina 24h (ml)
b 1750 (900 a 2450) 1675 (725 a 2000) ns

Volume dialisado (ml)
b 6425 (5605 a 7675) 6800 (5879 a 7550) ns

Função renal residual 

(ml/min por 1,73m
2
)
a

2,9±1.7 4,5±2.6 0,007

p

GRUPO 1 GRUPO 2

Com captadores de Pi Sem captadores de Pi

n=25 n=26

Albumina (g/dl)
a 37,9±4.1 35,7±4.8 ns

Calcio (mEq/L)
a 4,4±0.3 4,5±0.4 ns

Fósforo (mg/dl)
a 5,5±1.7 3,9±1.0 0,002

PTHi (pg/ml)
a 577±311 320±184 0,003

Ureia (mg/dl)
a 163,2±41,2 109.7±31,1 <0,001

Creatinina (mg/dl)
a 8,9±3,0 5,6±1,8 <0,001

FGF23 (pg/ml)
b 315,3 (197,6 to 485,5) 264,5 (216,1 to 296,7) 0,043*

†

p
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Tabela 5.3 Dados sobre adequação dialítica, remoção e ingestão de fósforo da população 

estudada dividida em dois grupos: com captadores de Pi (grupo 1: n=25) e sem captadores de Pi 

(grupo 2: n=26) 

 
Pi, Fósforo sérico, a Valores expressos em média ± desvio padrão (dp) b Valores expressos em medianas com 
intervalo interquartil em parêntisis. 

 

Não foram encontradas correlações significativas entre o Pi ingerido e o Pi 

sérico em ambos os grupos (Grupo 1, r=0,155, p=0,448 e Grupo 2, r=-0,039, p=0,853). 

Nos doentes do Grupo 1, os níveis de tFGF23 correlacionaram-se positivamente com o 

tempo de diálise, Pi sérico, iPTH e remoção total de Pi. Nos doentes do Grupo 2, os 

níveis de tFGF23 correlacionaram-se positivamente com o tempo de diálise e Pi sérico e 

negativamente com a idade (Tabela 5.4). Adicionalmente, o Pi ingerido correlacionou-

se positivamente com tFGF23 em doentes do Grupo 2, no entanto esta relação não foi 

encontrada nos doentes do Grupo 1 (Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.4. Análise univariada entre diversos factores e o tFGF23 em ambos os grupos 

 

 

 

 

 

 
*p<0,05 
 

 

GRUPO 1 GRUPO 2

Com captadores de Pi Sem captadores de Pi

n=25 n=26

Índices de adequação dialítica

Kt/V peritoneal semanal
a 1,1±0,5 1,2±0,4 ns

Kt/V renal semanal
a 0,9±0,5 1,2±0,8 ns

Kt/V total semanal
a 2,0±0,6 2,4±0,8 ns

Remoção de fósforo

Remoção diária de Pi peritoneal (mg/dia) 279,7±137,2 224,6±62,6 ns

Remoção diária de Pi renal (mg/dia) 258,7±173,9 280,0±181,1 ns

Remoção diária de Pi total (mg/dia) 538,5±184,7 515,9±191,9 ns

Fósforo ingerido (mg/dia)
a

1259±284 1110±267 0,029

Toma de vitamina D activa (%) 52,8 38,5 ns

p

r Pearson p r Pearson p

Idade (anos) -0,214 0,304 -0,440 0,032*

Tempo em diálise (meses) 0,398 0,049* 0,519 0,009*

Fósforo sérico (mg/dl) 0,503 0,010* 0,453 0,026*

iPTH (pg/ml) 0,420 0,037* 0,296 0,160

Função renal residual (ml/min/1.73m
2
) -0,159 0,448 -0,105 0,624

Fósforo ingerido (mg/dia) 0,197 0,344 0,424 0,036*

Remoção total de Fósforo (mg/dia) 0,467 0,019* 0,195 0,362

Grupo 1 (n=25) Grupo 2 (n=26)
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De forma a explorar a relação entre o Pi ingerido e o FGF23, foi efectuada uma 

análise de regressão múltipla, em ambos os grupos separadamente, de forma a avaliar o 

efeito confundidor da toma dos captadores de Pi. Foram incluídas como variáveis 

independentes no modelo o Pi sérico, FRR, iPTH, Pi ingerido, remoção total de Pi e 

toma de vitamina D activa, e como variável dependente o tFGF23. No grupo 1, não 

foram encontrados preditores do tFGF23 (Tabela 5.5). No Grupo 2, o Pi ingerido e o Pi 

sérico mostraram-se preditores do tFGF23, independentemente de outros confundidores 

(Tabela 5.5). 

 

Tabela 5.5 Variáveis predictoras dos níveis de tFGF23 segundo análise multivariada 

em ambos os grupos 

 

 

β, coeficiente de regressão ajustado 

 

 

Discussão 

Os resultados deste estudo fornecem nova informação sobre a relação entre o Pi 

ingerido e os níveis de FGF23 em doentes em DP, mostrando que o Pi ingerido, quando 

não é influenciado pelo efeito dos captadores de Pi, está relacionado com os níveis de 

FGF23.  

Vários estudos epidemiológicos relacionam os elevados níveis de Pi sérico e 

FGF23 com a progressão da DRC, doença CV e mortalidade em doentes com DRC (7-

10). Assim, parece ser evidente o aumento da necessidade de desenvolver estratégias 

centradas na redução dos níveis de Pi sérico e FGF23 na DRC. A diminuição de Pi 

ingerido pode ser uma estratégia de tratamento, com o objectivo de controlar os níveis 

de FGF23 e, assim, prevenir a morbilidade e mortalidade associadas aos níveis elevados 

de FGF23 observados em doentes com DRC. Uma vez que o FGF23 regula os níveis de 

β p β p

Fósforo sérico (mg/dl) 0.325 0.35 0.576 0.031*

iPTH (ppg/ml) 0.208 0.494 0.932 0.365

Função renal residual (ml/min/1.73m
2
) -0.328 0.259 -0.118 0.576

Fósforo ingerido (mg/kg) 0.102 0.623 0.487 0.039*

Toma de vitamina D (%) 0.089 0.451 -0.068 0.771

Remoção total de fósforo (mg/dia) 0.488 0.099 -0.307 0.284

Grupo 1 (n=25) Grupo 2 (n=26)
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Pi sérico através do seu efeito endócrino no rim e nas glândulas paratiroides (24), 

restringir o Pi ingerido ou diminuir a sua absorção foi sugerida como a estratégia 

apropriada para controlar os níveis do FGF23 e Pi sérico. No nosso estudo, o Pi ingerido 

e os níveis de Pi sérico foram preditores dos níveis de FGF23 nos doentes que não 

tomavam captadores de Pi. Esta relação foi independente dos níveis de iPTH, remoção 

total de Pi, FRR e toma de vitamina D activa. Por outro lado, nos doentes que tomavam 

captadores de Pi, o Pi ingerido não se relacionou com os níveis de FGF23. Isto pode ser 

explicado pela acção dos captadores de Pi que interferindo com a absorção do Pi, pode 

afectar a relação entre o Pi ingerido e os níveis de FGF23. Os nossos resultados estão de 

acordo com resultados de estudos anteriores, nos quais a absorção do Pi ingerido parece 

ser o principal estimulo dos níveis de FGF23 (18-21).  

No presente estudo, não foram encontradas correlações significativas entre o Pi 

ingerido e os níveis de Pi sérico, quer os doentes tomassem captadores de Pi ou não. As 

concentrações de Pi sérico refletem um balanço altamente dinâmico entre a absorção de 

Pi, a excreção renal de Pi e as trocas ósseas, tecidos moles e reservas intracelulares (25). 

Assim, o doseamento isolado do Pi sérico fornece apenas uma avaliação limitada do 

risco independente associado ao distúrbio na homeostasia do Pi relacionado com as 

alterações na ingestão de Pi (26,27). Em contraste com o Pi sérico, os níveis de FGf23 

não variam individualmente de forma substancial ao longo do dia, em estados prandiais 

ou ao longo das semanas e meses (27,28). Assim, o FGF23 pode ser um biomarcador 

mais sensível que o Pi sérico, na identificação dos doentes que beneficiariam de 

estratégias de redução de Pi. São necessários mais estudos para determinar se a 

utilização do FGF23, em vez ou juntamente com a quantificação do Pi ingerido ou a 

excreção renal de Pi, pode ser uma melhor e mais precoce orientação para o controlo da 

ingestão de Pi em doentes com DRC. 

No nosso estudo avaliamos a ingestão de Pi através de dois métodos diferentes, 

o que permitiu avaliar os componentes do balanço de Pi a curto e a longo prazo. Não 

obstante, o estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. É um 

estudo observacional com uma amostra populacional relativamente pequena, e sendo 

um estudo transversal, apenas permite uma avaliação isolada no tempo. No nosso 

estudo não podemos medir a quantidade de Pi que foi realmente absorvida. A ingestão 

de Pi foi estimada por instrumentos que não contabilizam os aditivos em Pi, o que 

poderá sobrestimar a ingestão de Pi. Além disso não foi considerada a 

biodisponibilidade das diferentes fontes de Pi ingerido (29). Por outro lado, nos doentes 
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do Grupo 1, não registamos em que refeições os captadores de Pi foram tomados. 

Regularmente, a toma de captadores é efectuada nas refeições principais e, no entanto, 

as refeições intercalares poderão ser grandes fornecedores de Pi (29). Estas limitações 

podem ter afectado a relação entre os níveis de Pi ingerido e FGF23.  

As questões mencionadas acima ultrapassam a própria investigação. Uma das 

principais barreiras na prática clínica é a ausência de informação do conteúdo em Pi, em 

alguns alimentos, especialmente em aditivos alimentares bem como a sua 

biodisponilidade, dificultando a prescrição de uma dieta com baixo teor de Pi.  

Os nossos resultados sugerem que a ingestão de Pi pode não ser o maior 

determinante dos níveis séricos de Pi em doentes em DP, que tomem ou não tomem 

captadores de Pi. Os níveis séricos de FGF23 podem ser influenciados pela ingestão de 

Pi em doentes em DP que não tomam captadores de Pi.  
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Nesta tese foram apresentados os resultados dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do projecto “Desnutrição, inflamação e risco cardiovascular em doentes renais 

crónicos a realizar diálise peritoneal”.   

A taxa de mortalidade cardiovascular (CV) dos doentes renais crónicos a realizar 

diálise são 5 a 25 vezes mais elevada do que a apresentada pela população em geral, 

sendo particularmente evidente o aumento de risco CV nos indivíduos mais jovens, nos 

quais a taxa de mortalidade pode ser 100 vezes superior. Assim, considera-se crucial a 

compreensão aprofundada do papel dos novos fatores de risco CV específicos da uremia 

que reconhecidamente, contribuem e exacerbam o risco CV e mortalidade nestes 

doentes.  

Considerando a importância da desnutrição no prognóstico clinico da DRC, 

incluindo o aumento de risco CV, torna-se relevante o seu diagnóstico de forma 

precoce. No nosso primeiro trabalho encontramos grande variabilidade da prevalência 

da desnutrição numa população de DRC em DP, dependendo dos parâmetros utilizados 

para o seu diagnóstico. Das conclusões é de destacar a importância da monitorização 

regular dos valores de fósforo (Pi) e do colesterol sérico total para avaliação do estado 

nutricional. Para além disso, os parâmetros de composição corporal e o ângulo de fase 

(AF) avaliados por bioimpedância (BIA) mostraram ser marcadores do estado 

nutricional na nossa população, reforçando a validade da utilização desta técnica na 

prática clínica. De facto a utilização da BIA, e em particular a informação 

proporcionada pelo AF - um marcador composto influenciado pelo estado de hidratação 

e integridade celular - tem assumido cada vez mais relevância em doentes crónicos, 

incluindo doentes renais crónicos, não só para avaliação do estado nutricional como 

para prognóstico da doença.  

A inflamação crónica surge nos estadios inicais da DRC e é um denominador 

comum na patogénese da remodelação e disfunção cardíaca (também denominada 

cardiopatia urémica) e da aterosclerose calcificante acelerada (também denominada 

vasculopatia urémica). O mecanismo através do qual a inflamação contribui para a 

aterosclerose calcificante acelerada na DRC é complexo e foi atribuído, pelo menos em 

parte, à diminuição dos níveis séricos de fetuína-A induzidos por inflamação, um 

inibidor circulante de calcificação extra-esquelética que é considerado de primordial 

importância. 

. A sobrecarga hídrica (SH) tem sido reconhecida como um importante factor de 

risco modificavel que contribuiu para o desenvolvimento de eventos CV e mortalidade 
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em doentes com DRC. Deste modo, tem sido evidenciado que uma gestão eficaz da 

volémia, através do controlo da ingestão de água e de sódio contribuiu para melhorar a 

sobrevida destes doentes. Tradicionalmente, a SH encontra-se associada à cardiopatia 

urémica, nomeadamente HTA, hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e insuficiência 

cardíaca, sendo menos clara a sua associação com a vasculopatia urémica. Os resultados 

do segundo trabalho destacam a associação da SH (avaliada através do AF) com estado 

nutricional e com o estado inflamatório, bem como com calcificação vascular e rigidez 

arterial. As conclusões do trabalho, sobretudo no seu componente prospectivo, levam-

nos a sugerir que a relação entre a SH com a vasculopatia urémica pode estar associada 

à redução dos níveis circulantes de fetuina-A, dependente da inflamação, que são 

influenciadas pela SH.  

É evidente a importância dos distúrbios minerais e ósseos no desenvolvimento 

das patologias cardíacas e vasculares nos doentes em DP. Dado a importância do papel 

do fibroblast growth factor-23 (FGF23) na homeostasia do Pi sérico e no aumento do 

risco de doença CV e da mortalidade destes doentes surgiu a hipótese de aprofundar o 

estudo da relação entre os níveis séricos de FGF23 e parâmetros de cardiopatia e 

vasculopatia urémica na nossa população. Se por um lado há uma associação 

consistente entre os níveis de FGF23 e a HVE, por outro o papel do FGF23 na 

patogénese da vasculopatia urémica apresenta-se de uma forma menos clara. No nosso 

trabalho confirmamos a relação entre FGF23 e a HVE mas não com o espectro da 

vasculopatia urémica. Tendo em conta os nossos resultados, e juntamente com 

resultados de estudos anteriores, o papel do FGF23 no aparecimento da vasculopatia 

urémica parece ser indirecto – surgindo, designadamente, quando o FGF23 é ineficaz 

em regular os níveis de Pi.   

Exploramos também as relações entre a excreção de Pi a nível peritoneal e 

vários reguladores de Pi, incluindo o FGF23. Considerando a importância da excreção 

de Pi a nível peritoneal para controlo do Pi sérico nestes doentes e, sabendo que os 

tecidos vasculares são dotados de receptores de FGF23, os resultados do nosso trabalho 

no qual os níveis de Pi sérico e de FGF23 se associam de forma independente à 

excreção peritoneal de Pi, permitem especular sobre a pertinência de estudos que 

avaliem a presença de receptores de FGF23 na membrana peritoneal e o seu potencial 

papel no transporte de Pi peritoneal.  

Finalmente, o estudo das associações entre o fósforo ingerido e os níveis séricos 

de FGF23, em doentes em DP, mostrou que a ingestão de fósforo se associa aos níveis 
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de FGF23 em doentes que não tomam captadores de Pi, não tendo sido encontrada 

relação entre o fósforo ingerido e os níveis de Pi sérico independentemente dos doentes 

estarem ou não a tomar captadores de Pi. Os resultados e as limitações encontradas 

neste trabalho ultrapassam a própria investigação e levantam questões da prática clinica. 

Por um lado a quantificação exata do teor de fósforo dos alimentos e a sua 

biodisponibilidade é uma das principais barreiras na prática clinica, dificultando a 

prescrição de dietas com baixo teor de fósforo. Por outro lado o fósforo ingerido não é, 

como mostram os nossos resultados, o principal determinante do Pi sérico nestes 

doentes. Como tal, a utilização do FGF23 como auxilio na identificação dos doentes que 

beneficiariam de uma orientação efectuada mais precocemente no controlo da ingestão 

de fósforo, poderá vir a ser de grande beneficio para a clinica desde as fases mais 

precoces de evolução da DRC.  

Ao longo da discussão dos capítulos foram apresentadas sugestões para 

trabalhos futuros. A compreensão global e da interligação entre os diversos parâmetros 

implicados nas manifestações clínicas dos doentes renais crónicos a realizar diálise 

peritoneal enquadra-se num amplo universo de conhecimento ainda por explorar. Nesse 

contexto é nosso desejo que a informação obtida ao longo do trabalho possa ser 

contributo para uma compreensão mais aprofundada e um auxílio para novos caminhos 

de investigação e actuação clínica.   
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