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RESUMO: 

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de morte em 

Portugal. A doença renal crónica (DRC) é uma patologia frequente que partilha vários 

factores de risco com a doença cardiovascular, sendo esta última a principal causa de 

morte nestes doentes. 

Objectivos: Avaliar o impacto da função renal na evolução dos doentes com AVC 

isquémico em fase aguda. 

Material e métodos: Estudo observacional retrospectivo envolvendo 385 doentes 

consecutivos admitidos por primeiro AVC isquémico numa unidade de AVC. A função 

renal foi avaliada através da taxa de filtração glomerular (TFG). O outcome em estudo 

foi a morte ou agravamento neurológico definido como um aumento do score NIHSS 

(National Institute of Health Stroke Scale) ≥ 4 pontos. 

Resultados: Os doentes com uma TFG <60 mL/min/1,73m2 foram mais velhos 

(p<0,001), mais hipertensos (p =0,001), mais dislipidémicos (p=0,002) e mostraram 

uma maior prevalência de doença coronária (p<0,001) e de insuficiência cardíaca 

(p<0,001), assim como um score NIHSS mais alto (p=0,007). Não houve diferenças no 

tratamento trombolítico (p=0,206) mas o outcome foi mais frequente nestes doentes 

(15,6% vs 5,4%, p=0,001). Após ajuste para os factores de risco cardiovascular, doença 

cardíaca, score NIHSS e trombólise, a TFG mostrou um efeito protector para o outcome 

(Exp(B)=0,968, p=0,014). Na análise univariável a idade (p=0,025), trombólise 

(p=0,001), temperatura (p=0,020), score NIHSS (p<0,001), glicemia (p=0,005) e uma 

TFG < 60 mL/min/1,73m2 (p=0,007) foram factores de risco enquanto o colesterol 

mostrou um efeito protector (p=0,034). Na análise multivariável uma TFG <30 

mL/min/1,73m2 mostrou ser factor de risco independente (Odds ratio=9,829, p=0,017). 

Conclusão: A DRC confere um risco aumentado de morte ou agravamento neurológico 

nos doentes com AVC isquémico em fase aguda independente dos factores de risco 

cardiovascular. Uma TFG <30 mL/min/1,73m2 é factor de risco independente para uma 

evolução desfavorável nestes doentes. O efeito protector do colesterol na análise 

univariável sugere a presença de um fenómeno de epidemiologia reversa e levante a 

possibilidade de a inflamação desempenhar um papel importante nestes doentes. 
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INTRODUÇÃO: 
 

Doença Renal Crónica: 

No indivíduo normal, os rins processam diariamente cerca de 200 litros de 

sangue, participando na depuração de diversos produtos do metabolismo. Eles cumprem 

importantes funções fisiológicas tais como:  

- Regulação da osmolaridade e volémia; 

- Regulação electrolítica; 

- Regulação do equilíbrio ácido-base; 

- Excreção de produtos do metabolismo e xenobióticos; 

- Produção de eritropoietina, envolvida na regulação da eritropoiese; 

- Hidroxilação da 25-hidroxivitamina D em calcitriol, participando na regulação 

da absorção intestinal de cálcio e do metabolismo fosfocálcico. 

A taxa de filtração glomerular (TFG) é o parâmetro mais frequentemente 

utilizado na prática clínica para a avaliação da função renal. Este parâmetromede a 

quantidade de fluido filtrado a nível renal por unidade de tempo e pode ser derivado a 

partir da creatinina plasmática utilizando diferentes equações, sendo a equação MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease) uma das mais utilizadas[1]. 

A doença renal crónica é definida pela presença de uma TFG inferior a 60 

mL/min/1.73m2 durante 3 ou mais meses ou pela presença de lesão renal estrutural ou 

funcional durante o mesmo período com ou sem diminuição da mesma[2]. Várias 

doenças de diferentes naturezas podem levar à doença renal crónica. Numa fase inicial, 

mecanismos específicos da doença subjacente levam à redução da massa renal. Esta 

redução da massa renal vai originar uma resposta inespecífica de hiperfiltração e 

hipertrofia dos nefrónios viáveis que, sendo adaptativa a curto prazo, vai originar a 

esclerose destes bem como fibrose intersticial [3-4].Estes fenómenos ilustram a natureza 

progressiva da doença renal crónica, que eventualmente culmina numa insuficiência 

renal terminal com necessidade de transplante ou diálise. 
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Utilizando a taxa de filtração glomerular como referência é possível categorizar 

os doentes com doença renal crónica nos seguintes estadios [2]: 

• Estadio 1- Lesão renal com TFG ≥ 90 mL/min/1.73m2. 

• Estadio 2- Lesão renal com TFG 60-89 mL/min/1,73m2. 

• Estadio 3- TFG 30-59 mL/min/1,73m2. 

• Estadio 4- TFG 15-29 mL/min/1,73m2. 

• Estadio 5- TFG< 15 mL/min/1,73m2 ou diálise. 

Dadas as diferentes funções fisiológicas cumpridas pelos rins, a doença renal 

crónica repercute-se no organismo com várias alterações metabólicas. Estas alterações 

tornam-se progressivamente mais marcadas a partir do estadio 3 e englobam diferentes 

processos fisiológicos, manifestando-se através de perturbações do equilíbrio ácido 

base, alterações do metabolismo proteico, insulinorresistência, alterações do 

metabolismo lipídico, anemia, alterações do metabolismo fosfocálcico e osteodistrofia 

renal, stress oxidativo, amiloidose por deposição de β-2 microglobulina, 

hiperhomocisteinemia e disfunção endotelial[5]. 

Em Portugal, dados do inquérito nacional de saúde 2005/2006 estimaram a 

presença de insuficiência renal em 163431 residentes de Portugal continental e 

arquipélagos[6]. Contudo estes dados provavelmente subestimam a verdadeira 

dimensão do problema, dadobasearem-se em inquéritos na população e atendendo ao 

facto de a doença renal crónica ser assintomática durante a maior parte da sua evolução. 

Nos Estados Unidos da América estima-se que 1 em cada 9 adultos sofram de doença 

renal crónica, correspondendo a cerca de 450000 americanos com insuficiência renal no 

estadio 5 e 20 milhões de americanos nos estadios inferiores. Se a estes números 

acrescentarmos outros 20 milhões considerados em risco de desenvolverem esta doença, 

não admira que ela seja presentemente considerada uma epidemia [7]. A incidência e a 

prevalência de doença renal crónica terminal estão a aumentar na Europa, Estados 

Unidos da América e Japão. A prevalência está a aumentar de forma mais acentuada 

que a incidência devido à melhoria dos tratamentos médicos prestados, o que leva a que 

os doentes sobrevivam mais tempo [8]. A hipertensão arterial e a diabetes mellitus são 

as principais causas de doença renal terminal em doentes sob diálise e terão um papel 

determinante no número de doentes que virão a desenvolver esta doença no futuro [8]. 

Dada a epidemia de obesidade que vivemos nos nossos dias e a sua associação bem 
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documentada com a hipertensão arterial e a diabetes mellitus[9], adivinha-se um 

problema sério de saúde pública pela frente. 

 

Doença Renal Crónica e Doença Cardiovascular: 

A doença cardiovascular é a principal causa de morte em doentes renais 

crónicos[10]. A mortalidade anual para indivíduos em diálise situa-se entre os 20 e os 

23%, sendo que 45% destas mortes são de causa cardiovascular. O risco de um evento 

cardíaco em indivíduos transplantados ou sob terapêutica de substituição renal é 3,5 a 

50 vezes mais alto que na população geral [10]. Apesar de tudo, o aumento da 

mortalidade e risco cardiovascular parece ser gradativo e ter início em fases mais 

precoces da doença renal crónica: num estudo com mais de um milhão de indivíduos 

adultos verificou-seum aumento progressivo da probabilidade de morte por qualquer 

causa ou evento cardiovascular (definido como hospitalização por doença coronária, 

insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) ou doença arterial periférica) a 

partir de uma taxa de filtração inferior a 60mL/min/1.73m2, embora se notasse um 

maior incremento do risco a partir de uma taxa inferior a 45 mL/min/1.73m2[11]. Nesse 

mesmo estudo, a incidência dos outcomes foi superior à incidência de insuficiência 

renal terminal. Apesar da natureza inexorável da progressão da doença renal crónica 

para insuficiência renal terminal, um estudo efectuado com cerca de 29000 adultos 

durante um período de observação de 66 meses verificou que mesmo para doentes com 

doença renal crónica em estadio avançado (estadio 4) a ocorrência de morte foi duas 

vezes mais frequente do que a progressão para insuficiência renal terminal[12]. Estes 

dados atestam bem a mortalidade acrescida nos doentes com esta patologia. 

 

AVC isquémico e doença renal crónica: 

 O AVC constitui a principal causa de morte em Portugal, tendo sido responsável 

por 16280 óbitos no ano de 2005, quase o dobro do número de mortes causadas por 

doença cardíaca isquémica[13]. Do ponto de vista clínico o AVC caracteriza-se por uma 

perda súbita e focal de funções neurológicas, podendo ser causado pela interrupção de 

fluxo sanguíneo a uma área do cérebro (AVC isquémico) ou por uma hemorragia 

cerebral (AVC hemorrágico). O AVC isquémico partilha vários dos factores de risco 
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associados a outras formas de doença cardiovascular como a hipertensão arterial (HTA), 

a diabetes, o tabagismo ou a obesidade. Numa grande proporção dos casos ele pode ser 

considerado uma extensão do processo aterosclerótico aos vasos que irrigam o cérebro 

[3]. 

 Também a nível cerebral a função renal parece modelar a progressão da doença 

aterosclerótica. Num estudo efectuado em 199 doentes hemodialisados e 81 controlos, 

constatou-se uma maior espessura da íntima-média carotídea em insuficientes renais 

terminais, sendo que esta associação se manteve após ajuste para vários factores de risco 

cardiovascular[14].Níveis séricos de creatinina acima do percentil 90 conferiram um 

aumento em 60% do risco de AVC em homens entre os 40 e os 59 anos seguidos 

durante um período médio de 14,75 anos, mesmo após ajuste para diversas variáveis de 

confusão[15]. Numa análise post hoc de dados obtidos de 4 estudos longitudinais 

realizados na comunidade e incidindo sobre indivíduos com doença cardiovascular 

estabelecida, a presença de doença renal crónica definida como uma TFG inferior a 60 

mL/min/1.73 m2 conferiu um aumento ajustado de 20% da probabilidade de sofrer um 

AVC durante o período de seguimento [16]. 

 

Mecanismos associados ao aumento do risco cardiovascular em 

doentes renais crónicos: 

 Várias explicações têm sido propostas para justificar o aumento do risco 

cardiovascular em doentes renais crónicos [17]. 

A primeira explicação e provavelmente a conceptualmente mais simples diz 

respeito à maior prevalência de factores de risco cardiovascular tradicionais na 

população de doentes renais crónicos. Factores como a HTA ou a diabetes mellitus, 

estando envolvidos na patogénese da doença cardiovascular, estão também envolvidos 

na progressão da doença renal. Assim, o risco atribuído à doença renal poderá dever-se 

a um confundimento residual conferido pela presença destas entidades nos doentes 

renais crónicos [17].Uma outra explicação avançada é a de que o rim reflecte o 

atingimento dos órgãos pela doença aterosclerótica:sendo a aterosclerose um processo 

envolvido na perda de função renal, a função renal acrescentaria informação sobre o 

risco cardiovascular para lá da presença dos factores de risco tradicionais pelo simples 

facto de reflectir o seu impacto nos órgãos alvo [18].Outra explicação plausível é a de 
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um tratamento subóptimo em doentes renais crónicos: estando o rim envolvido no 

metabolismo e depuração de vários fármacos, é natural que os clínicos sejam mais 

relutantes em prescrever fármacos protectores cardiovasculares pelo receio de 

iatrogenia[17].Num estudo observacional efectuado em 1724 doentes com enfarte agudo 

do miocárdio, apesar de ter sido demonstrado que a utilização de bloqueadores beta e 

aspirina reduziu o risco de morte de forma consistente ao longo de diferentes níveis de 

disfunção renal, a utilização destes fármacos mostrou uma associação independente com 

valores mais altos de TFG[19]. Alternativamente, factores de risco cardiovascularnão 

tradicionais poderão estar envolvidos no aumento do risco cardiovascular em doentes 

renais, com a sua expressão progressivamente aumentando a partir de uma TFG abaixo 

dos 60 mL/min/1,73m2[4, 17]. Os factores de risco cardiovascular não tradicionais 

incluem: 

-Anemia: A anemia é comum nos doentes renais crónicos a partir do estadio 3. 

Apesar da diminuição da produção renal de eritropoietina ter um papel predominante na 

patogénese da anemia, outros factores estão também implicados tais como a diminuição 

da sobrevida dos eritrócitos no ambiente urémico, a deficiência de ferro, o 

hiperparatireoidismo ou a inflamação associada à doença crónica [3]. A anemia vai 

desencadear no organismo mecanismos adaptativos hemodinâmicos e não 

hemodinâmicos. Os mecanismos hemodinâmicos incluem a diminuição da resistência 

vascular, o aumento do retorno venoso e o aumento da pré-carga, que embora 

adaptativos a curto prazo irão levar a hipertrofia ventricular excêntrica, hipertensão 

arterial e remodellingvascular, podendo mesmo precipitar eventos cardiovasculares em 

indivíduos com doença cardíaca de base [20]. 

- Alterações do metabolismo fosfocálcico: A perda de função renal leva à 

retenção de fosfato e diminuição da produção de calcitriol, que em conjunto irão levar à 

hiperfosfatemia e hipocalcemia. Estes dois factores constituem um estímulo para a 

produção de paratormona, levando ao hiperparatiroidismo secundário da doença renal 

crónica [21].A calcificação vascular nos doentes renais crónicos pode ser vista como um 

componente específico de um processo generalizado de calcificação distrófica que 

afecta uma grande variedade de tecidos nos estadios avançados da doença, operando por 

mecanismos fisicoquímicos (produto [cálcio x fósforo]) e através de processos que 

envolvem proteínas plasmáticas (fetoína-A), proteínas envolvidas no metabolismo ósseo 

e mineral (proteína de matriz Gla, osteopontina), regulação da expressão fenotípica de 
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proteínas (produção de proteínas osteoblásticas por células musculares lisas) e 

polimorfismos genéticos das proteínas referidas anteriormente[22]. O processo de 

calcificação vascular parece envolver predominantemente a túnica média arterial, 

levando a um aumento da rigidez vascular, da velocidade da onda de pulso, da pressão 

de pulsoe da pressão sistólica. Estas alterações hemodinâmicas podem por sua vez levar 

à hipertrofia ventricular e comprometer a perfusão coronária durante a diástole [22].Em 

concordância com estes princípios, níveis aumentados de fosfato sérico mostraram-se 

preditores independentes de morte ou enfarte agudo do miocárdio em doentes renais 

crónicos [23] e níveis aumentados de fosfato sérico, produto [cálcio x fósforo] e 

paratormona mostraram uma associação independente com a ocorrência de morte em 

doentes dialisados[24]. 

- Alterações do metabolismo lipídico: A doença renal crónica induz alterações 

no metabolismo lipídico. A magnitude e características da alteração do perfil lipídico 

nestes doentes dependem do estadio e etiologia da doença renal e da presença ou 

ausência de síndrome nefrótico [25]. O perfil lipídico típico de um doente renal crónico 

é o de um valor de triglicerídeos aumentados com colesterol HDL (High Density 

Lipoprotein) diminuído e colesterol LDL (Low Density Lipoprotein) normal ou 

diminuído[5, 17, 25]. Os factores envolvidos no aumento dos triglicerídeos incluem um 

aumento da síntese hepáticasecundáriaa um aumento da expressãoda enzima ACAT 

(Acyl-CoA Cholesterol Acyl Transferase) bem como uma diminuição daclearance por 

diminuição da actividade de enzimas lipolíticas como a lípase lipoproteica ou a lípase 

hepática. Os mecanismos envolvidos na diminuição do número das HDL incluem uma 

redução da expressãoda enzima LCAT (Lecithin Cholesterol Acyl Transferase) e um 

aumento da actividade da enzima de transferência de ésteres de colesterol [25]. Os 

factores qualitativos são também determinantes na doença cardiovascular em doentes 

renais crónicos: neste grupo de doentes predomina a subclasse de LDLs pequenas e 

densas, com maior potencial aterogénico[5]. Além destes factores, também o 

comportamento da célula macrofágica, um interveniente fundamental na formação da 

placa aterosclerótica, parece estar alterado na doença renal crónica, com um aumento da 

migração e uma diminuição da actividade de transportadores envolvidos no efluxo do 

colesterol como o ABC-1 (ATP Binding Cassette Transporter-1) [25]. 

- Estado protrombótico: A presença de hiperhomocisteinemia confere um risco 

aumentado de eventos cardiovasculares, tais como o acidente vascular cerebral, o 
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enfarte agudo do miocárdio ou a morte de causa cardiovascular [17]. A 

hiperhomocisteinemia tem efeitos tóxicos ao nível do endotélio, sendo capaz de 

promover a proliferação de células musculares lisas, a agregação plaquetária e interferir 

na cascata da coagulação induzindo um ambiente protrombótico [21]. Os doentes renais 

crónicos apresentam frequentemente níveis de homocisteína elevados, pelo menos em 

parte pela diminuição da clearance renal desta substância [17]. Adicionalmente, níveis 

aumentados defactores protrombóticos como o fibrinogénio, o factor VII ou o factor 

VIII encontram-se aumentados nestes doentes [26]. 

- Inflamação: A inflamação tem um papel importante na patogénese da doença 

aterosclerótica[27]. Marcadores inflamatórios como a interleucina 6 (IL-6), a 

interleucina 1 (IL-1) ou o factor de necrose tumoral alfa (TNF-α)estão aumentados em 

doentes renais crónicos: este estado inflamatório é explicado por factores relacionados 

com a doença renal como a modificação pós-sintética de proteínas ou o stress oxidativo, 

factores relacionados com tratamentos como a diálise e factores independentes destes 

dois, como por exemplo a ocorrência de infecções [28]. Este estado pró-inflamatório vai 

por sua vez promover alterações na estrutura de lipoproteínas, alterações na composição 

plasmática de proteínas, alterações no endotélio vascular e alterações na expressão de 

ligandos na superfície de plaquetas, neutrófilos e células mononucleares que irão 

concorrer para a promoção do processo aterosclerótico [28]. A inflamação aumentada 

na doença renal constitui também um factor explicativo da associação entre má 

nutrição, inflamação e aterosclerose (síndrome MIA) presente nos doentes renais em 

estadio avançado [29]: o processo inflamatório seria responsável por um aumento do 

catabolismo evidenciado peladiminuição dos níveis séricos de colesterol a par da 

deterioração de outros marcadores nutricionais bem como da aceleração do processo 

aterosclerótico. O resultado epidemiológico destes processos seria a associação 

constatada entre níveis séricos de colesterol baixos e maior mortalidade, um processo 

oposto ao encontrado na população geral e conhecido como epidemiologia reversa [10]. 

- Stress oxidativo:O stress oxidativo está aumentado em doentes com doença 

renal crónica e provavelmente está envolvido no aumento do risco cardiovascular nestes 

doentes [4-5, 17, 30]. Os radicais livres de oxigénio são substâncias altamente reactivas 

com um electrão desemparelhado na orbital exterior que podem reagir com proteínas, 

lípidos e ácidos nucleicos alterando a estrutura e função destas macromoléculas[5]. Em 

condições normais eles são produzidos na mitocôndria e a partir de um vasto número de 
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enzimas incluindo oxídases, lipoxigenases e cicloxigenases, participando na defesa 

contra micro-organismos invasores e funcionando como moléculas de sinalização[30]. 

Outras enzimas e anti-oxidantes endógenos ou derivados da dieta estão envolvidos na 

neutralização destes elementos, protegendo assim contra os efeitos deletérios dos 

mesmos. O stress oxidativo resulta de uma alteração do equilíbrio entre a formação e a 

neutralização dos radicais livres levando à acumulação destes últimos e à lesão e 

disfunção dos tecidos: na doença renal crónica ambos os mecanismos operam para um 

aumento do stress oxidativo [30]. O aumento destes radicais livres poderá contribuir 

para a aceleração da doença cardiovascular através de fenómenos como a neutralização 

do óxido nítrico, inactivação da síntase do óxido nítrico endotelial ou modificação das 

lipoproteínas LDL aumentando a sua aterogenicidade [4-5, 30] 

- Disfunção endotelial- O endotélio é um órgão constituído por 1 a 6x1013 

células que revestem o interior dos nossos vasos, com um peso total de 1 kg e uma área 

de superfície de 1 a 7m2. Estas células participam na regulação de processos fisiológicos 

importantes tais como o controlo do fluxo sanguíneo, a inflamação ou a coagulação 

[31]. A disfunção endotelial constitui o primeiro passo na doença aterosclerótica e 

vários factores medeiam a disfunção endotelial presente nos doentes renais crónicos, 

tais como a presença de um estado microinflamatório, a retenção de inibidores da L-

arginina, a hiperhomocisteinemia, a dislipidemia, a hiperglicemia, a hipertensão arterial 

ou o tratamento dialítico [4]. Uma substância que tem recebido bastante interesse como 

mediadora da disfunção endotelial nestes doentes é a dimetil-arginina assimétrica 

(DMAA). Este composto actua como inibidor competitivo da síntase do óxido nítrico 

endotelial, diminuindo assim a biodisponibilidade deste composto. A DMAA é 

metabolizada a nível renal pela dimetil-arginina dimetil aminohidrolase e a sua 

concentração está aumentada na doença renal crónica por diminuição do metabolismo e 

excreção [5, 21]. A homocisteína constitui também um possível elode ligação entre a 

insuficiência renal e a acumulação desta substância[5]. A DMAA está metabolicamente 

relacionada com a homocisteína na medida em que é sintetizada a partir de proteínas 

metiladas, as quais por sua vez são formadas em reacções catalisadas por 

metiltransferases que utilizam S-Adenosilmetionina como dador de metilo, formando S-

Adenosil-homocisteína. A homocisteinemia poderia induzir um aumento da DMAA por 

uma inibição da dimetil-arginina dimetil aminohidrolase ou por um aumento da 

proteólise de proteínas contendo metilarginina[32]. 
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Atendendo à elevada prevalência da doença renal crónica e ao facto do acidente 

vascular cerebral ser a principal causa de morte em Portugal, realizou-se o presente 

estudo com o objectivo de avaliar o impacto da função renal na evolução dos doentes 

com acidente vascular cerebral isquémico em fase aguda. As hipóteses em investigação 

neste estudo são: 

1. A disfunção renal confere um risco aumentado de evolução desfavorável 

nos doentes com AVC isquémico em fase agudaindependente dos 

factores de risco cardiovasculares tradicionais. 

2. A disfunção renal é um factor preditivo independente para morte ou 

agravamento neurológico na fase aguda do AVC isquémico. 
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MATERIAL E MÉTODOS: 

População do estudo: 

 Os registos electrónicos de todos os doentes internados na Unidade de AVC do 

serviço de Medicina do Hospital de São João EPE durante o período entre 1 de Julho de 

2008 e 31 de Dezembro de 2009 foram revistos para possível inclusão. Doentes 

admitidos a partir do Serviço de Urgência do Hospital de São João por primeiro AVC 

isquémico eram elegíveis caso não cumprissem nenhum dos seguintes critérios de 

exclusão: 

- Evento cerebrovascular prévio. 

- Doença neurológica capaz de interferir com a avaliação do score NIHSS 

(National Institute of Health Stroke Scale). 

- História de transplante renal. 

- Doença neoplásica. 

- Sépsis na admissão. 

Todosos doentes foram submetidos a tomografia cerebral (TC) computorizada 

para excluir AVC hemorrágico. Os doentes que cumprissem o critério de inclusão e não 

cumprissem nenhum dos critérios de exclusão eram incluídos caso tivessem pelo menos 

um doseamento da creatinina sérica nas primeiras 48 horas e o registo do score NIHSS 

na admissão e na alta. Nos doentes com mais que um doseamento de 

creatininadisponível, o primeiro valor foi utilizado para o cálculo da TFG. Nos doentes 

submetidos a trombólise, o score NIHSS pré-administração do trombolítico foi 

utilizado. 

Durante o período em questão, 853 doentes foram internados na Unidade de 

AVC: destes, 225 foram excluídos por se tratar de um AVC hemorrágico, 105 foram 

excluídos por terem história de evento cerebrovascular prévio, 78 foram excluídos por 

terem tido um diagnóstico final alternativo, 30 foram excluídos por serem provenientes 

de outros serviços que não o serviço de urgência, 12 foram excluídos por terem 

neoplasia activa, 5 foram excluídos por sofrerem de doença neurológica capaz de 

interferir com a aplicação da escala de NIHSS e 2 foram excluídos por apresentarem 
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sinais de sépsis na admissão. Um doente foi excluído por ser transplantado renal e 10 

doentes foram excluídos por dados insuficientes, nomeadamente por não apresentarem 

avaliação do score NIHSS na data da alta. A amostra final foi assim constituída por 385 

doentes cujas características são apresentadas na tabela 1. 

 

Variáveis em estudo: 

A variável de interesse em estudo foi a função renal avaliada pelo cálculo da 

TFG utilizando a equação MDRD. Foram efectuados ajustes para o sexo mas não para a 

raça dado esta informação não estar presente na maior parte dos registos electrónicos 

analisados. Definiu-se doença renal crónica como uma TFG inferior a 60 

mL/min/1,73m2 calculada a partir do primeiro valor de creatinina sérica obtido nas 

primeiras 48 horas após o evento cerebrovascular.O outcome analisado foi a ocorrência 

de morte ou agravamento neurológico definido como um aumento do score NIHSS 

igual ou superior a 4 pontos durante a estadia na Unidade de AVC. A duração mediana 

de internamento nesta unidade foi de 3 dias (amplitude 1-19 dias, intervalo interquartil 

2-5 dias). O score NIHSS basal e os sinais vitais (temperatura, pressão arterial sistólica 

(PAS) e pressão arterial diastólica (PAD)) foram os primeiros valores registados após 

admissão na Unidade de AVC excepto nos doentes submetidos a trombólise, nos quais 

estes valores dizem respeito à avaliação pré-administração de trombolítico. A presença 

dos factores de risco cardiovascular tradicionais HTA, diabetes mellitus, dislipidemia e 

tabagismo foi avaliada através da anamnese, assim como a presença de insuficiência 

cardíaca ou doença coronária. Os doentes eram considerados portadores de doença 

coronária perante uma história pregressa de angina ou enfarte agudo do miocárdio. A 

obesidade foi definida como um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 

kg/m2 calculado a partir dos dados antropométricos disponíveis nos registos. A 

natremia, glicemia, creatininemia e colesterolemia foram obtidas a partir do primeiro 

doseamento efectuado após admissão no serviço de urgência e durante as primeiras 48 

horas de internamento. Estes quatro parâmetros foram quantificados usando um auto-

analisadorOlympus AU5400, utilizando-se o ensaio de cor enzimático para o colesterol 

total, o ensaio de cor cinético baseado no método de Jaffé para a creatinina (método de 

Jaffé modificado), o ensaio de cor enzimático para a glicose e a potenciometria indirecta 

para o sódio. 
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Análise estatística: 

Os valores apresentados dizem respeito ao número de observações e 

percentagens para variáveis categóricas e à média e desvio padrão para variáveis 

contínuas com distribuição normal. Variáveis contínuas sem distribuição normal são 

sumarizadas utilizando a mediana e o intervalo interquartil. A distribuição das variáveis 

contínuas foi comparada entre grupos utilizando o teste t de student ou o teste Mann-

Whitney U, conforme a distribuição das mesmas. O teste qui-quadrado foi utilizado para 

a comparação de variáveis categóricas. Valores de p<0.05 foram considerados 

estatisticamente significativos. A associação independente entre a função renal e o 

outcome em estudo foi analisada utilizando a regressão logística. No primeiro modelo 

(modelo 1) testou-se a hipótese de a presença de doença renal crónica (definida como 

uma TFG inferior a 60 mL/min/1.73m2) ter um valor preditivo para a ocorrência do 

outcome independente dos factores de risco cardiovasculares tradicionais. No segundo 

modelo (modelo 2) procedeu-se à determinaçãodas variáveis com valor preditivo 

independente para a ocorrência do outcome: utilizando um método de entrada forçada, 

foram incluídas no modeloas variáveis com um valor de p≤ 0.2 na análise univariável. 
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RESULTADOS: 

Caracterização dos participantes: 

ATabela 1 sumariza as características dos participantes. A idade média dos 

doentes incluídos no estudo foi de 68,4 anos, com um ligeiro predomínio de doentes do 

sexo masculino (53,2%). O factor de risco cardiovascular tradicional mais prevalente foi 

a HTA (63,6%), seguido da dislipidemia (42,9%), diabetes mellitus (25,7%), tabagismo 

(21,6%) e obesidade (20,4%). Dos doentes incluídos, 52 (13,5%) apresentavam história 

de doença coronária, 43 (11,2%) apresentavam história de insuficiência cardíaca e 106 

(27,5%) foram submetidos a trombólise (Tabela 1). Definindo doença renal crónica 

como a presença de uma TFG inferior a 60 mL/min/1,73m², verificamos que esta 

condição afectou 109 dos doentes incluídos no estudo, correspondentes a 28,3% da 

amostra, sendo que um deles se encontrava sob programa regular de hemodiálise. A 

figura 1 mostra a distribuição da TFG na amostra do estudo. 

 

 

 

Parâmetros clínicolaboratoriais da amostra em estudo   

Idade (anos) 68,4 (±13,2) 

Sexo Masculino 205 (53,2%) 

 Feminino 180 (46,8%) 

Obesidade  76 (20,4%) 

Hipertensão Arterial  245 (63,6%) 

Diabetes Mellitus  99 (25,7%) 

Dislipidemia  165 (42,9%) 

Tabagismo  83 (21,6%) 

Doença Coronária  52 (13,5%) 

Insuficiência Cardíaca  43 (11,2%) 

Trombólise  106 (27,5%) 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 153 (±25) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 83 (±15) 

Temperatura Auricular (ºC) 36,2 (±0,4) 

NIHSS basal †  6 [3-12] 

Glicose (mg/dL) 131,5 (±54,9) 

Sódio (mEq/L) 138,0 (±2,7) 

Colesterol total (mg/dL) 190,1 (±45,0) 

TFG < 60 mL/min/1,73m²  109 (28,3%) 

Outcome combinado  32 (8,3%) 

Tabela 1: Parâmetros clínicolaboratoriais da amostra em estudo.  

Os valores apresentados referem-se aonº(%) para variáveis categóricas e 
média (± desvio padrão) para variáveis contínuas excepto para †, cujos 
valores se referem à mediana [intervalo interquartil]. 
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Caracterização dos participantes com doença renal crónica: 

Comparando os doentes com doença renal crónicacom os restantes(Tabela 2), 

verificamos que os primeiros eram significativamente mais velhos (idade média 75,4 

vs65,6 anos, p<0,001) e com uma maior proporção de mulheres (67,9% vs 38,4%, p 

<0,001). Como esperado, a prevalência de factores de risco cardiovascular tradicionais 

foi maior nestes doentes: verificou-se uma maior prevalência de HTA(76,1% vs58,7%, 

p =0,001) e dislipidemia (55% vs 38%, p =0,002), com uma tendência para uma maior 

prevalência de diabetes mellitus (32,1% vs 23,2%,p =0,071); não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos quanto à obesidade 

(21,5% vs 19,9%, p =0,733). Pelo contrário, o tabagismo foi menos frequente nos 

doentes renais (5,5% vs 27,9%, p <0,001). Para além dos indivíduos com doença renal 

crónica apresentarem maior prevalência de vários factores de risco, também foi mais 

frequente neste grupo de doentes a presença de doença coronária (24,8% vs9,1%, p 

<0,001) e insuficiência cardíaca (22,0% vs 6,9%, p <0,001). Não houve diferenças em 

termos de administração de tratamento trombolítico (32,1% vs25,7%, p =0,206) mas a 

extensão dos deficits neurológicos na apresentação do evento avaliada pela escala do 

NIHSS foi maior nos doentes renais (mediana do NIHSS 8 vs 5,5, p =0,007). Apesar de 

uma maior prevalência de dislipidemia, o nível sérico de colesterol total foi inferior nos 

doentes renais (colesterol médio 175 vs196 mg/dL, p<0,001). Finalmente, o outcome 

combinado de morte ou agravamento neurológico definido pelo aumento do score 

NIHSS de 4 ou mais pontos durante a estadia na Unidade de AVC foi mais frequente 

nos doentes com TFG inferior a 60 mL/min/1,73m² (15,6% vs 5,4%, p =0,001). 

Figura 1: Distribuição da TFG na amostra do estudo 
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Efeito da função renal no outcome independente dos factores de risco 

cardiovasculares tradicionais: 

Para testar a hipótese de que a função renal tem um valor preditivo para a 

ocorrência do outcome independente dos factores de risco cardiovascular tradicionais, 

criou-se um modelo de regressão logística introduzindo as variáveis idade, sexo, HTA, 

diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo e obesidade. As variáveis insuficiência 

cardíaca e doença coronária foram incluídas devido à sua associação com doença renal 

crónica na amostra em estudo (p <0,001). Atendendo aos deficits neurológicos na 

admissão terem sido mais graves nos doentes com doença renal, a variável NIHSS foi 

 
TFG <60 mL/min/1,73m²  

Não 

(n=276) 

Sim 

(n=109) 

 

P 

Idade (anos) 65,6 (±13,2) 75,4 (±10,3) <0,001 

Sexo Masculino 170 (61,6%) 35 (32,1%) 
<0,001 

Feminino 106 (38,4%) 74 (67,9%) 

Obesidade  53 (19,9%) 23 (21,5%) 0,733 

Hipertensão Arterial  162 (58,7%) 83 (76,1%) 0,001 

Diabetes mellitus  64 (23,2%) 35 (32,1%) 0,071 

Dislipidemia  105 (38,0%) 60 (55,0%) 0,002 

Tabagismo  77 (27,9%) 6 (5,5%) <0,001 

Doença coronária  25 (9,1%) 27 (24,8%) <0,001 

Insuficiência Cardíaca  19 (6,9%) 24 (22,0%) <0,001 

Trombólise  71 (25,7%) 35 (32,1%) 0,206 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 153 (±24) 153 (±30) 0.947 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 84 (±13) 82 (±17) 0,497 

Temperatura auricular (ºC) 36,2 (±0,4) 36,2 (±0,5) 0,977 

NIHSS†  5,5 [3-11] 8 [3-16] 0,007 

Glicose mg/dL 130,0 (±51,9) 135,4 (±62,1) 0,391 

Sódio mEq/L 138,1 (±2,5) 138,0 (±3,0) 0,722 

Colesterol total mg/dL 196 (±45) 175 (±42) <0,001 

Outcome combinado  15 (5,4%) 17 (15,6%) 0,001 

Tabela 2: Análise comparativa dos doentes com TFG <60 mL/min/1.73m2 

Os valores apresentados dizem respeito ao nº (%) para variáveis categóricas e média(± desvio 
padrão) para variáveis contínuas excepto para †, cujos valores dizem respeito à mediana [intervalo 
interquartil]. Os valores de p foram calculados utilizando o teste qui quadrado para variáveis 
categóricas e o teste t de student para variáveis contínuas excepto para †, onde se usou o teste de 
Mann-Whitney U. 
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também incluída no modelo. A inclusão da variável trombólise justificou-se pelo seu 

efeito sobre a evolução clínica dos doentes, não tendo no entanto sido notada diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto à administração deste 

tratamento. Finalmente, foi também incluída a variável colesterol total. A função renal 

foi incluída no modelo na forma de taxa de filtração glomerular. 

Como se pode ver na Tabela 3, a TFG mostrou um efeito protector independente 

das restantes variáveis: a variação do odds por cada aumento de 1 mL na TFG foi de 

0,968 (p =0,014). Para além da taxa de filtração glomerular, também a variável 

trombólise mostrou um efeito independente sobre o outcome (odds ratio ajustado 

=3,062, p =0,017), enquanto o sexo quase atingiu significado estatístico (odds ratio para 

o sexo masculino =2,5, p =0,051). 

 
Tabela 3: Análise multivariável para avaliação da associação da função renal com o 

outcome independente dos factores de risco cardiovascular tradicionais(Modelo 1) 

 
  

p 

IC 95% para EXP(B) 

 
Exp(B) Lim. Inf. Lim. Sup. 

Idade (anos) 1,007 0,746 0,964 1,053 

Sexo masculino  2,500 0,051 0,996 6,275 

Obesidade  0,726 0,623 0,202 2,603 

Hipertensão Arterial  1,565 0,376 0,581 4,216 

Diabetes Mellitus  0,551 0,281 0,187 1,626 

Dislipidemia  1,143 0,766 0,474 2,754 

Tabagismo  0,377 0,256 0,070 2,028 

Doença Coronária  0,461 0,235 0,128 1,657 

Insuficiência Cardíaca  1,065 0,917 0,327 3,463 

Trombólise  3,062 0,017 1,223 7,663 

NIHSSbase  1,035 0,335 0,965 1,109 

Colesterol total  (mg/dL) 0,993 0,229 0,981 1,005 

TFG (mL/min/1.73m²) 0,968 0,014 0,944 0,994 

  

 
 

  

Hosmer and Lemeshow p = 0,236; R² de Nagelkerke = 0,190; Área sob a curva ROC = 0,804 
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Determinação das variáveis independentemente associadas com o 

outcome: 

Para determinar as variáveis independentemente associadas com o outcome, 

efectuou-se inicialmente uma análise univariável por regressão logística. Nesta análise,a 

taxa de filtração glomerular foi categorizada em3grupos baseados nos estadios definidos 

para a doença renal crónica pela National Kidney Foundation nas suas guidelines [2]: 

TFG ≥ 60 mL/min/1.73m2, TFG 30-59 mL/min/1.73m2 e TFG inferior a 30 

mL/min/1.73m2. Os resultados são apresentados na Tabela 4. De seguida foi realizada 

uma análise de regressão logística multivariável utilizando como critério para selecção 

das variáveis um valor de p ≤ 0,2 na análise univariável (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

  

Tabela 4: Análise univariável para avaliação das variáveis associadas com o 

outcome 

 
 

Exp(B) P 

IC 95% para Exp(B) 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Idade (anos) 1,037 0,025 1,005 1,070 

Sexo Masculino 0,868 0,701 0,421 1,790 

 Feminino 1,152 0,701 0,559 2,377 

Obesidade  0,704 0,487 0,262 1,894 

HTA  1,792 0,168 0,782 4,104 

Diabetes mellitus  0,794 0,604 0,332 1,898 

Dislipidemia  1,194 0,632 0,578 2,467 

Tabagismo  0,353 0,093 0,105 1,189 

Doença coronária  1,206 0,715 0,442 3,285 

Insuficiência Cardíaca  1,535 0,406 0,558 4,223 

Trombólise  3,362 0,001 1,612 7,009 

PAS (mmHg) 1.009 0,189 0,995 1,024 

PAD (mmHg) 1,003 0,815 0,978 1,028 

Temperatura (ºC) 2,386 0,020 1,144 4,974 

NIHSS  1,105 <0,001 1,048 1,164 

Glicose (mg/dL) 1,007 0,005 1,002 1,012 

Sódio (mEq/L) 0,929 0,267 0,816 1,058 

Colesterol total (mg/dL) 0,989 0,034 0,980 0,999 

Clearance 3 cat 30-59 2,866 0,007 1,329 6,180 

 <30 7,457 0,007 1,751 31,764 
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Na análise univariável (Tabela 4), utilizando os doentes com TFG ≥ 60 

mL/min/1.73m2 como referência, verificou-se que o odds ratio para a ocorrência de 

morte ou agravamento neurológico foi de 2,86 (p = 0,007) para o grupo de indivíduos 

com TFG entre 30 e 59 e de 7,457 (p = 0,007) para o grupo de indivíduos com TFG 

inferior a 30 mL/min/1.73m2. As restantes variáveis com valor preditivo 

estatisticamente significativo para a ocorrência do outcomeforam a idade (Exp(B) = 

1,037; p = 0,025), a administração de trombólise (Odds ratio = 3,362; p = 0,001), a 

temperatura (Exp(B) = 2,386; p = 0,020), o score NIHSS basal (Exp(B) = 1,105; p 

<0,001), a glicemia (Exp(B) = 1,007; p = 0,005) e o colesterol total (Exp(B) = 0,989; p 

= 0,034). 

Na análise multivariável (Tabela 5) a função renal manteve uma associação com 

o outcome em estudo, contudo esta associação foi estatisticamente significativa apenas 

para uma TFG inferior a 30 mL/min/1.73m2 (odds ratio ajustado = 9,829, p = 0,017). 

Neste modelo também as variáveis trombólise (Odds ratio = 3,277, p = 0,015) e 

glicemia (Exp(B) = 1,009, p = 0,004) mostraram uma associação independente com o 

outcome, enquanto as variáveis idade, tabagismo, temperatura, score NIHSS e colesterol 

não mostraram significado estatístico. 

 
Tabela 5: Análise multivariável para avaliação dos factores preditivos 

independentes para a ocorrência do outcome (Modelo 2) 
 

 
Exp(B) p 

IC 95% para Exp(B) 

Lim. inf. Lim. Sup. 

Idade (anos) 1,035 0,167 0,986 1,087 

Tabagismo  0,573 0,517 0,106 3,097 

Trombolise  3,277 0,015 1,257 8,540 

Temperatura  1,387 0,503 0,533 3,610 

NIHSS  1,016 0,667 0,944 1,095 

Glicose  (mg/dL) 1,009 0,004 1,003 1,016 

Colesterol total  (mg/dL) 0,993 0,222 0,981 1,004 

TFG 30-59 mL/min/1.73m²  1,138 0,787 0,447 2,898 

TFG < 30 mL/min/1.73m²  9,829 0,017 1,494 64,663 

Hipertensão Arterial  1,379 0,519 0,520 3,657 

Pressão Arterial Sistólica  (mmHg) 1,012 0,177 0,995 1,029 

Hosmer and Lemeshow p = 0,437; R² de Nagelkerke = 0,223; Área sob a curva 

ROC = 0,805 
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Análise do efeito do colesterol no outcome: 

Apesar da prevalência de dislipidemia ser maior nos doentes renais, estes 

mostraram valores médios de colesterol sérico total significativamente inferiores (175 vs 

196 mg/dL- Tabela 2): esta diferença poderá estar hipoteticamente relacionada com uma 

maior percentagem de doentes renais sob terapêutica hipolipemiante devido a uma 

maior atenção a esta condição ou a uma terapêutica mais intensiva com valores alvo de 

colesterol total mais baixos dado o risco cardiovascular ser maior nestes doentes. 

Na análise univariável (Tabela 4), o colesterol sérico mostrou um efeito 

protector para a ocorrência do outcome em estudo, com uma variação do odds de 0,989 

por cada aumento de 1 mg/dL do colesterol (p =0,034). Contudo, o comportamento do 

colesterol foi diferente consoante a função renal dos doentes: para doentes com uma 

TFG ≥60 mL/min/1,73m2, o colesterol sérico não mostrou qualquer efeito (Exp(B) = 

1,00) enquanto que para doentes com uma TFG <60 mL/min/1,73m2 o colesterol 

manteve um efeito protector (Exp(B) = 0,976, p =0,017); a diferença do colesterol 

sérico entre doentes com e sem evolução desfavorável foi progressivamente maior para 

taxas de filtração glomerulares mais baixas (Figura 2). 

 
Figura 2: Comparação dos valores de colesterol em função do outcome para cada 
uma das 3 categorias de função renal definidas. Valores de p calculados utilizando o 
teste de Mann-Whitney U 
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DISCUSSÃO: 

Tal como esperado, os doentes com doença renal crónica definida como uma 

TFG inferior a 60 mL/min/1,73m2 mostraram uma maior prevalência de vários dos 

factores de risco cardiovascular tradicionais: estes doentes eram significativamente mais 

velhos (idade média 75,4 anos vs 65,6 anos, p <0,001), mais hipertensos (76,1% vs 

58,7%, p =0,001) e mais dislipidémicos (55% vs 38%, p =0,002). A presença de 

diabetes mellitus foi também consideravelmente maior nos doentes renais apesar de não 

ter atingido significado estatístico (32,1% vs23,2%, p=0,071). Em termos de tabagismo, 

verificou-se o oposto: este factor de risco foi menos prevalente nos doentes renais 

crónicos (5,5% vs27,9%, p <0,001). Esta diferença poderá porventura ser explicada por 

um fenómeno de sick quitter effect[17], no qual os doentes renais, por apresentarem 

maior “carga” de doença, estariam mais dispostos a deixar de fumar ou menos 

susceptíveis a iniciar o hábito. 

A maior prevalência de factores de risco cardiovascular tradicionais nos doentes 

renais crónicos reflectiu-se numa maior presença de doença coronária (24,8% vs9,1%, p 

<0,001) e insuficiência cardíaca (22,0% vs 6,9%, p <0,001), bem como deficits 

neurológicos mais graves na admissão (mediana do score NIHSS 8 vs 5,5, p =0,007). 

Apesar de estudos na doença coronária mostrarem tratamentos subóptimos em doentes 

renais crónicos[19], não se constatou diferença estatisticamente significativa em termos 

de doentes submetidos a terapêutica trombolítica entre os dois grupos (32,1% vs 25,7%, 

p =0,206). Nos doentes renais crónicos verificou-se contudo uma maior percentagem de 

evoluções desfavoráveis definidas pelo outcome composto em estudo (15,6% vs 5,4%, p 

=0,001).Após ajuste para os factores de risco cardiovascular tradicionais, sua 

repercussão em termos de insuficiência cardíaca e doença coronária, score NIHSS e 

trombólise (modelo 1, Tabela 3), a função renal na admissão manteve um efeito 

protector estatisticamente significativo para a ocorrência de morte ou agravamento 

neurológico durante o internamento na unidade de AVC: por cada aumento de 1 mL na 

taxa de filtração glomerular verificou-se uma variação do odds para a ocorrência do 

outcome de 0,968 (p =0,014). Estes dados indicam que a funçãorenal tem um efeito na 

evolução dos doentes com AVC isquémico em fase aguda que não se relaciona com 

uma maior prevalência de factores de risco cardiovascular tradicionais nos doentes 

renais crónicos. 
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Na análise univariável dos factores associados à ocorrência do outcome (Tabela 

4), constatou-se um efeito gradual da função renal na admissão sobre a ocorrência do 

mesmo, com um odds ratio de 2,866 (p =0,007) para uma TFG entre 30 e 59 

mL/min.1,73m2 e um odds ratio de 7,457 (p =0,007) para uma TFG inferior a 30 

mL/min.1,73m2. Outras variáveis associadas a um aumento da probabilidade de 

ocorrência do outcome incluíram a idade, a administração de tratamento trombolítico, o 

score NIHSS basal e as variáveis biológicas glicemia e temperatura cuja importância no 

AVC isquémico na fase aguda é bem conhecida [33]. No sentido oposto, o colesterol 

total mostrou um efeito protector para a ocorrência do outcome. Na análise 

multivariável a função renal manteve significado estatístico apenas para uma TFG 

inferior a 30 mL/min/1,73m2 (odds ratio =9,829, p =0,017) sugerindo maior 

probabilidade de evolução desfavorável apenas para doentes com doença renal crónica 

em estadios avançados. 

Apesar deste estudo não ter sido desenhado para a determinação dos factores 

envolvidos no aumento do risco de evolução desfavorável nos doentes renais crónicos 

com AVC isquémico em fase aguda, o comportamento do colesterol levanta 

possibilidades interessantes. O efeito do colesterol sobre a evolução dos doentes foi 

diferente consoante a função renal dos mesmos: nos doentes com função renal 

preservada, o colesterol sérico não mostrou qualquer efeito sobre a ocorrência do 

outcome enquanto nos doentes renais crónicos o colesterol mostrou efeito protector 

(Exp(B) = 0,976, p =0,017). Além disso, a diferença do colesterol sérico entre doentes 

com e sem evolução desfavorável foi progressivamente maior para taxas de filtração 

glomerulares mais baixas (Figura 2).Embora estes dados devam ser interpretados com 

cautela,eles parecem sugerir a presença de um fenómeno de epidemiologia reversa: este 

termo tem sido aplicado à observação paradoxal de que factores de risco cardiovascular 

como a obesidade, pressão arterial elevada ou colesterol alto se associam a uma menor 

morbilidade e mortalidade em doentes com patologias como a insuficiência cardíaca ou 

doença renal crónica, ao contrário do que sucede na população em geral[34]. O elo de 

ligaçãopara esta associação paradoxal nos doentes renais crónicos seria a inflamação 

naquilo que é conhecido como a síndrome MIA: Má nutrição, Inflamação e 

Aterosclerose (Figura 3). Nestasíndrome, o estado inflamatório induzido pela doença 

renal crónica levaria a um aumento de citocinas e marcadores inflamatórios que se 

acompanhariam de um aumento do catabolismo, stress oxidativo e disfunção endotelial, 
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justificando assim a associação entre valores mais baixos de colesterol e outros índices 

nutricionais e maior morbilidadade e mortalidadepor doença aterosclerótica [29]. Em 

linha com estes resultados, num estudo observacional com 361 doentes com TFG 

inferior a 90 mL/min/1,73m2 admitidos por AVC isquémico, constatou-se uma 

associação entre menor TFG e mortalidade intra-hospitalar, sendo que nesse estudo os 

doentes falecidos tinham também valores mais baixos de colesterol e albumina [35]. 

O presente estudo sofre de várias limitações. A primeira e mais óbvia é a 

definição de doença renal crónica utilizada e a forma usada para a sua avaliação. Apesar 

da taxa de filtração glomerular calculada pela equação de MDRD ser uma forma aceite 

para monitorização da doença renal crónica, o diagnóstico desta última doença exige a 

presença de uma diminuição deste parâmetro por 3 ou mais meses [2]. Da mesma 

forma, a utilização de um valor único de creatinina na admissão poderá não reflectir a 

verdadeira função renal basal do doente.Nos doentes com mais de um doseamento de 

creatinina nas primeiras 48 horas, constatou-se que a diferença média foi de 0,09 mg/dL 

(IC 95% [0,08-0,11]). Outros parâmetros determinantes da presença de doença renal não 

foram também utilizados neste estudo, nomeadamente parâmetros estruturais e 

funcionais (exº avaliação de proteinúria). O valor calculado da TFG por esta equação 

não foi ajustado para a raça mas acreditamos não ser este um problema relevante pois a 

proporção de doentes internados de raça africana é largamente minoritária. A avaliação 

da função renal em simultâneo com a apresentação do evento cerebrovascular poderia à 

primeira vista colocar uma questão sobre a definição de causa e consequência: do ponto 

de vista fisiológico não parece coerente ser o evento cerebrovascular uma causa 

significativa de deterioração renal;a administração de contraste endovenoso para a TC 

cerebral nestes doentes é a excepção, na medida em que este exame sem contraste 

permite na maioria dos doentes a destrinça entre eventos isquémicos e hemorrágicos; 

para além disso, por regra, a colheita de sangue para o doseamento da creatinina sérica é 

prévia à realização da TC cerebral. A corroborar estes dados temos uma baixa 

percentagem (2,2%) de lesão renal aguda (Acute Kidney Injury) avaliada pela creatinina 

sérica nos doentes com mais de um doseamento de creatina nas primeiras 48 horas [36]. 

A avaliação da presença de factores de risco cardiovascular tradicionais e de 

insuficiência cardíaca ou doença coronária na amostra em estudo utilizou também uma 

técnica muito rudimentar, baseando-se na análise dos registos clínicos que apesar de 

tudo se mostraram bastante completos. A utilização do colesterol sérico total no estudo 
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sem análise das suas fracções (LDL, VLDL (Very Low Density Lipoproteins, HDL) 

poderá ter constituído uma simplificação excessiva do comportamento dos lipídeos 

nestas patologias, particularmente quando é sabido que a doença renal crónica altera a 

distribuição relativa destes elementos. Ao incluirmos apenas doentes admitidos na 

Unidade de AVC com primeiro AVC isquémico agudo procurámos uniformizar o tipo 

de tratamentos prestados aos doentes bem como a fase da evolução da doença 

cerebrovascular em que eles se encontram para melhor identificar o efeito da disfunção 

renal sobre a sua evolução. Ainda assim, o AVC isquémico é uma entidade clínica 

relativamente heterogénea, podendo ser secundário a fenómenos como 

cardioembolismo, aterosclerose de grandes vasos ou oclusão de pequenos vasos. Estes 

subtipos de AVC isquémicotêm comportamentos diferentes [37]. Dado este aspecto não 

ter sido considerado no presente estudo, não se pode concluir por um efeito uniforme da 

doença renal nos eventos cerebrovasculares isquémicos. 

 

 

 

Figura 3: Esquema ilustrativo da relação entre inflamação, aterosclerose e desnutrição na 
síndrome MIA em doentes renais crónicos 
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CONCLUSÕES: 

 A presença de doença renal crónica confere uma maior probabilidade de 

evolução desfavorável em doentes na fase aguda de um AVC isquémico independente 

dos factores de risco cardiovascular tradicionais, sendo uma taxa de filtração glomerular 

inferior a 30 mL/min/1,73m2 factor de risco independente para morte ou agravamento 

neurológico. O efeito protector do colesterol encontrado nos doentes renais crónicos 

deste estudo poderá indiciar a participação de fenómenos inflamatórios na determinação 

da evolução clínica dos mesmos. 

 

ORIENTAÇÕES FUTURAS: 

Futuros estudos deverão avaliar o impacto da função renal na evolução dos 

doentes com diferentes subtipos de AVC isquémico.Após determinação da associação 

da doença renal crónica com uma evolução desfavorável nos doentes com AVC 

isquémico, será interessante determinar o contributo de cada um dos factores de risco 

cardiovascular não tradicionais. No presente estudo existem indícios para a presença de 

umasíndrome MIA, pelo que a avaliação de marcadores nutricionais como a pré-

albumina bem como marcadores inflamatórios como a proteína C reactiva de alta 

sensibilidade, a IL-6 ou o TNF-αpoderão revelar-se bastante úteis neste aspecto. A 

análise das diferentes fracções do colesterol assim como a avaliação da fracção de 

lipoproteínas LDL pequenas e densas (sdLDL) permitirá esclarecer melhor o efeito dos 

lipídeos na evolução destes doentes.No estudo ARIC (Atherosclerosis Risk in 

Communities), a associação entre AVC e doença renal crónica foi apenas significativa 

para doentes com anemia[38], pelo que a presença de anemia poderá também 

desempenhar um papel importante.O processo aterosclerótico avaliado por doppler ao 

nível dos vasos carotídeos e femurais mostrou-se acelerado em doentes renais crónicos 

sob diálise e correlacionou-se com parâmetros do metabolismo fosfocálcico [14].Dada a 

disfunção endotelial associada à doença renal crónica, assim como a participação do 

endotélio na regulação de processos como a coagulação ou o fluxo sanguíneo, futuros 

estudos poderão também avaliar a contribuição deste fenómeno nos doentes renais 

crónicos com acidente vascular cerebral através da análise de marcadores solúveis de 

disfunção endotelial ou da análise da vasodilatação mediada pelo fluxo [39]. 
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