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RESUMO 

 

A doença renal crônica (DRC) causa redução progressiva no bicarbonato sérico. A 
maioria dos pacientes com acidose metabólica associada à DRC apresenta ânion 
gap sérico elevado, em razão do acúmulo de ânions não mensurados; no entanto, 
em muitos pacientes, a DRC também está associada a acidose hiperclorêmica. De 
acordo com medidas quantitativas dos distúrbios ácido-base, hipercloremia leva à 
acidose metabólica em virtude da redução no Strong Ion Difference (SID). 
Previamente foi demonstrado que a hipercloremia tem papel na acidose metabólica 
em torno de 43% dos pacientes com DRC. Também é conhecido o fato de que 
acidose metabólica tem efeito deletério na nutrição e na patogênese do 
hiperparatireoidismo secundário. Diversos estudos demonstram correlação de 
bicarbonato sérico com albumina sérica e paratormônio (iPTH). Neste estudo, foi 
investigada a diferença na relação entre os dois principais componentes da acidose 
metabólica (ânions não mensurados e SID reduzido - hipercloremia) com albumina 
sérica e iPTH. Um total de 383 pacientes (57,4% masculinos) foi incluído no estudo, 
realizado na emergência do Hospital Geral de Fortaleza (Brasil). A maioria destes 
pacientes (n=333, 87%) tinha acidose metabólica e somente 1,8% alcalose 
metabólica. Dos pacientes com acidose metabólica, 153/333 (46%) tinham acidose 
metabólica exclusivamente em razão de ânions não mensurados e 180/333 (54%) 
um componente hiperclorêmico (142 com acidose metabólica mista - ânions não 
mensurados e hipercloremia – e 38 com acidose metabólica hiperclorêmica pura). 
Como esperado, pacientes com acidose metabólica registravam níveis reduzidos de 
albumina sérica (3,5 ± 0,6 vs. 3,2 ± 0,6 g/dL, p=0,026) e iPTH sérico mais elevado, 

quando comparados com o grupo sem acidose (222,8  52.1 vs. 134,2  46.3  
pg/mL, p= 0,006). Pacientes com acidose metabólica exclusivamente por ânions não 
mensurados tiveram gravidade da acidose similar àqueles pacientes  com o 
componente hiperclorêmico. Albumina sérica foi menor em pacientes com acidose 
metabólica exclusivamente por ânions não mensurados e iPTH sérico foi mais alto 
naqueles com componente hiperclorêmico – SID baixo. Uma compreensão 
detalhada dos componentes de acidose metabólica pode ajudar aos médicos a 
identificar melhor e predizer quais pacientes terão melhor resposta à terapia em 
distintas situações clínicas.  
 
 
Palavras-chave: Acidose. Insuficiência Renal Crônica. Ânions. Cloro. Hormônio 
Paratireóideo. Albumina Sérica. 
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ABSTRACT 

 

 

Chronic kidney disease (CKD) is known to cause a progressive reduction in serum 
bicarbonate levels. Most patients with CKD-associated metabolic acidosis present a 
high serum anion gap, due to the accumulation of unmeasured anions; however, in 
other patients, CKD is associated with hyperchloremic acidosis. According to the 
quantitative approach to acid-base disorders, hyperchloremia can lead to metabolic 
acidosis due to a reduction in strong ion difference (SID). Hyperchloremia is known to 
play a role in metabolic acidosis in up to 43% of CKD patients. Metabolic acidosis is 
detrimental to nutritional status and contributes to the pathogenesis of secondary 
hyperparathyroidism. Several studies have found serum bicarbonate to be correlated 
with serum albumin and serum intact parathyroid hormone (iPTH). The purpose of 
this study was to assess the relationship between each of the two main components 
of metabolic acidosis (unmeasured anions and reduced SID due to hyperchloremia) 
and serum albumin and iPTH, respectively. The final sample consisted of 383 
patients (57.4% male) from a large emergency hospital (HGF) in Fortaleza (Brazil). 
The vast majority (n=333, 87%) had metabolic acidosis and only 1.8% had metabolic 
alkalosis. Among the former, 153/333 (46%) had metabolic acidosis exclusively due 
to unmeasured anions and 180/333 (54%) had a hyperchloremic component (142 
with mixed metabolic acidosis - unmeasured anions and hyperchloremia - and 38 
with pure hyperchloremic metabolic acidosis). As expected, patients with metabolic 

acidosis had reduced serum albumin levels (3.5  0.6 vs. 3.2  0.6 g/dL, p=0.026) 

and increased serum iPTH levels, in comparison with those without acidosis (222,8  

52.1 vs. 134,2  46.3 pg/mL, p=0.006). Acidosis severity was similar in patients with 
metabolic acidosis exclusively due to unmeasured anions and patients with a 
hyperchloremic component. Serum albumin levels were lower in patients with 
metabolic acidosis exclusively due to unmeasured anions, and PTH levels were 
higher in patients with a hyperchloremic component - reduced SID.  A detailed 
understanding of the components of metabolic acidosis can help establish a 
diagnosis and identify patients most likely to respond to alkali therapy in different 
clinical scenarios.  
 
 
Key words: Acidosis. Chronic Renal Insufficiency. Anions. Chlorine.  Parathyroid 
Hormone. Serum Albumin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Distúrbios ácido-base na doença renal crônica 

 

A doença renal crônica (DRC), segundo a National Kidney Foundation, é 

definida baseada em três componentes: (1) componente anatômico ou estrutural 

(marcadores de dano renal); (2) componente funcional baseado na Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) e (3) componente temporal. Com base nessa definição, porta a      

DRC qualquer pessoa que, independente da causa, apresente TFG < 60 

mL/min/1,73m2 ou TFG > 60 mL/min/1,73m2, associada a pelo menos um marcador 

de dano renal parenquimatoso (por exemplo: proteinúria). Essas alterações devem 

estar presentes há pelo menos três meses (KDOQI, 2002). 

O comitê da Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) também 

sugeriu que a DRC deveria ser classificada em estádios baseados na TFG, como 

mostrado na Tabela 1. Proteinúria (ou albuminúria) é exibida como marcador de 

dano renal nessa tabela, já que é mais frequentemente utilizada para tal fim. Outros 

marcadores de lesão renal também podem ser utilizados, como alterações urinárias 

(p.ex. hematúria glomerular), alterações estruturais em exames de imagem        

(p.ex., cistos na doença renal policística do adulto) ou alterações histopatológicas 

vistas em biopsias renais (p.ex., alterações glomerulares com ou sem envolvimento 

túbulo-intersticial). Esse sistema de classificação da DRC é útil, porque padroniza a 

terminologia, evitando ambiguidade e sobreposição dos termos atualmente em uso. 

Isso, por sua vez, facilita a comunicação entre os profissionais de saúde envolvidos 

nesse cuidado especial ao paciente (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 
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Tabela 1:  Estadiamento da doença renal crônica (proposto pelo KDOQI e 

atualizado pelo National Collaboration Centre for Chronic Condition). 

Estádios da DRC   Taxa de Filtração Glomerular* Proteinúria 

1  >=90 Presente 

2  60-89 Presente 

3ª  45-59 Presente ou ausente 

3B  30-44  

4  15-29 Presente ou ausente 

5  < 15 Presente ou ausente 

*ml/min/1,73 m
2 

Fonte: Bastos e Kirsztajn, 2011. 

 

Estudos realizados nos Estados Unidos revelam que 13% da população 

global apresentam DRC estádios de 1 a 4 (CDC, 2007; BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011).  Admite-se que, para cada paciente em Terapia Renal Substitutiva (TRS), há 

de 20 a 30 outros pacientes com DRC em seus diversos estádios (JONES et al., 

1998). No Brasil, pela falta de dados estatísticos objetivos, estima-se que 1,5 -2,3 

milhões de brasileiros tenham DRC não dialítica (SESSO et al., 2010).  A 

mortalidade anual em pacientes com DRC dialíticos foi de 17,9% no Brasil em 2013. 

O número de pacientes em tratamento dialítico aumentou, em média,3% ao ano 

entre 2010 e 2013 (SESSO et al., 2014). Apesar de ser menor do que em pacientes 

em diálise, a mortalidade de pacientes com DRC não dialítica é elevada 

relativamente à população geral (NEVES et al, 2008). 

Nos estádios iniciais da DRC, com a redução da massa renal e dos 

néfrons funcionantes, a excreção de carga ácida é mantida por aumento da 

excreção de amônia por néfron, o bicarbonato continua sendo gerado e reabsorvido, 

produzindo, geralmente, acidose metabólica com ânion gap normal, com frequência 

hiperclorêmica. Com a progressão da DRC, a geração de bicarbonato é diminuída, 

na ausência ou na presença de reabsorção de bicarbonato tubular, ensejando 

acidose mista. Mas, a partir de reduções na TFG abaixo de 40-50 ml/min, a excreção 

de amônia e ácidos tituláveis não consegue mais ser aumentada, resultando em 

acúmulo de ácidos, produzindo acidose metabólica com ânion gap elevado (KRAUT; 

KURTZ, 2005; GONÇALVES; VERONESI, 2009; BAILEY, 2005; ROSE, 2012). Em 
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muitos pacientes, entretanto, parece permanecer o componente hiperclorêmico da 

acidose, mesmo em estados avançados de DRC (KRAUT; KURTZ, 2005). 

A primeira linha de defesa que atua na manutenção de um pH fisiológico 

ante a adição de ácidos são os tampões, substâncias capazes de doar ou receber 

íons hidrogênio (H+), atenuando variações de pH de forma instantânea. A segunda 

linha de defesa envolve o sistema respiratório e consiste na variação de PCO2, de 

acordo com a concentração de H+, em minutos a horas. Por último, a terceira linha 

de defesa e mais importante, envolve o sistema renal, mediante a reabsorção e 

regeneração tubular de bicarbonato, eliminação de ácidos tamponados, 

principalmente pelo amônio e excreção da acidez titulável, que leva de horas a dias 

e oferece proteção mais duradoura do que as anteriores (SANTOS et al., 2010; 

NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; SIRKER et al., 2002). 

O bicarbonato é filtrado livremente pelos glomérulos. Se houvesse perdas 

de bicarbonato, mesmo que pequenas em relação ao total, os estoques seriam 

rapidamente esgotados. Isso é evitado pela existência de uma grande avidez tubular 

pela reabsorção de bicarbonato, que ultrapassa 99,9% do bicarbonato filtrado, ou 

seja, apenas 2 mEq de bicarbonato são excretados por dia (RIELLA et al., 2010). 

A proporção de bicarbonato que retorna ao sangue é afetada por fatores 

que interagem entre si, como: (a) quantidade de bicarbonato apresentada aos 

túbulos; (b) estado do espaço extracelular; e (c) PCO2 arterial. É possível que esses 

fatores alterem a reabsorção de bicarbonato, principalmente através de 

modificações na ativação ou no número de bombas Na+/K+ e H+-ATPases. Alguns 

hormônios e substâncias vasoativas (paratormônio, hormônios adrenais, 

angiotensina II, catecolaminas e dopamina) afetam a reabsorção de bicarbonato, 

através de mecanismos ainda não muito compreendidos. Anidrase carbônica (AC) 

tem um papel importante em grande parte do processo (RIELLA et al., 2010). Ver 

figura 1. 
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Figura 1: Mecanismo de reabsorção do bicarbonato filtrado 

 

Se considerarmos uma urina com pH de 5,2, podemos adicionar a ela 

uma substância alcalina até que seu pH se iguale ao do sangue, ou seja, 7,4. A 

quantidade de substância alcalina (em mEq) necessária para titular a urina até se 

igualar ao pH do sangue é equivalente à quantidade  de H+ ligada aos tampões 

filtrados. Essa quantidade de ácido, assim excretada, é calculada e denominada 

acidez titulável (AT) (RIELLA et al., 2010). 

O hidrogênio secretado para a luz tubular combina-se com outros 

tampões que foram filtrados. Como parte deste último processo, o sal neutro 

Na2HPO4 é convertido no sal ácido NaH2PO4
-, principal maneira de excreção de 

acidez titulável. Outros tampões filtrados, como ânions orgânicos, citrato, acetato e 

3-hidroxibutirato, são também titulados, mas de modo geral contribuem pouco para a 

AT, devido à sua baixa concentração e baixo pK (RIELLA et al., 2010).  

A principal reação que gera o Hidrogênio secretado parece ser a 

dissociação da água; o OH-, que é simultaneamente liberado, combina-se com o 

CO2 intracelular, sob a ação da anidrase carbônica. Forma-se HCO3
-, que é 

adicionado ao fluido peritubular e sangue. No lúmem tubular, o H+ secretado 

combina-se com o Na+ e HPO4
--, formando NaH2PO4

-, que é excretado como ácido 

 
           Fonte: Adaptado de Riella et al., 2010. 
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titulável na urina (RIELLA et al., 2010). Ver figura 2. 

 

Figura 2: Mecanismo de formação de acidez titulável. 

 

A produção e a secreção de NH4
+ ocorre nas células tubulares proximais, 

nas quais a desaminação  da glutamina produz dois íons NH4
+ e um íon de 

alfacetoglutarato. O metabolismo do último para glicose, ou para CO2 e água, produz 

dois novos íons HCO3-. Assim como na excreção de AT, essa reação adiciona um 

HCO3- para cada H+ que é excretado, nesse caso como parte do NH4
+. O sódio que 

acompanha o HCO3- pode adentrar o fluido peritubular através da Na+,K+-ATPase ou 

via cotransportador HCO3-. Em muitas circunstâncias, o NH4
+ produzido no túbulo 

proximal é responsável por quase todo o NH4
+ excretado na urina (RIELLA et al., 

2010). Ver figura 3. 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Mecanismo de formação de acidez titulável. Fonte: Adaptado de Riella et al., 2010. 
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Figura 3: Produção de amônio (NH4+) nos túbulos proximais, a partir da 

glutamina. 

 

Nas alças de Henle, há um mecanismo contracorrente multiplicador de NH4
+, que 

produz um gradiente para NH4
+/NH3 no interstício medular. Nos segmentos 

ascendentes espessos, o NH4
+ é reabsorvido, principalmente por transporte ativo 

secundário, substituíndo o K+ no cotransportador Na+:K+:2Cl-, que se localiza na 

membrana apical (RIELLA et al., 2010). 

Nos segmentos ascendentes delgados, a reabsorção de NH4
+ pode ser 

passiva. A secreção de NH4
+ nos ramos descendentes pode ocorrer mais por 

secreção paralela de H+ e NH3 do que por secreção de NH4+. A concentração 

intersticial de amônia total (i.e. NH4
+ e NH3) se eleva com a proximidade da papila 

(RIELLA et al., 2010). 

No segmento distal dos túbulos coletores e no ducto coletor, a célula 

intercalada alfa secreta H+, mas não reabsorve Na+. Nessa célula, o H+ derivado da 

dissociação da água é secretado na luz tubular por dois cotransportadores: H+-

ATPase e H+,K+-ATPase. O H+ secretado combina-se com o NH3 para formar NH4
+, 

que é então excretado sob a forma de sais neutros, como NH4Cl ou (NH4)2SO4. O 

Fig. 3: Produção de amônio (NH4+) nos túbulos 
proximais, a partir da glutamina. 

      Fonte: Riella et al., 2010. 
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NH3 pode difundir-se passivamente do interstício, onde é gerado pelo mecanismo 

contracorrente multiplicador, através da célula, para  a luz tubular. O HCO3
-, formado 

pela dissociação da água, cruza a membrana basolateral para o fluido peritubular 

por difusão faciltada, através de um trocador HCO3
-/Cl- (RIELLA et al., 2010). Ver 

figura 4. 

 

Figura 4: Produção de amônio nas células intercaladas alfa dos ductos 

coletores. 

A amônia (NH3) é um gás que atravessa a membrana celular com grande 

facilidade, pois é lipossolúvel. Praticamente todo NH3 que se difunde é transformado 

em NH4
+, pois o fluido tubular é ácido. Quanto mais ácida for a urina, maior é essa 

transformação . Devido à impermeabilidade do segmento, o NH4
+ formado não pode 

difundir-se novamente através do epitélio, então é excretado. Mais de 98% da 

amônia total (NH4
+ + NH3) estão sob a forma de NH4

+, pois o pH  urinário está na 

faixa de 4,4 - 7,4 (RIELLA et al., 2010). 

 

 Fonte: Adaptado de Riella et al., 2010. 
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O equilíbrio ácido-base é mantido principalmente pela excreção renal da 

carga ácida diária. Esta é estimada em aproximadamente 1 mEq/kg de peso/dia e 

resulta principalmente da geração de ácido derivado da ingestão alimentar. Esta 

carga metabólica pode variar de acordo com o conteúdo proteico da dieta, estado 

catabólico e massa muscular (KRAUT; KURTZ, 2005; ZADEH et al., 2004). 

Acidose metabólica é deveras prevalente em doentes críticos com 

Insuficiência Renal Aguda (IRA) (ROCHA, 2009) e está presente na maioria dos 

pacientes com DRC com Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 20 -25% do normal, 

embora 20% destes pacientes possam ter parâmetros normais (KRAUT; KURTZ, 

2005). Pode levar a um número significativo de anormalidades endócrinas, 

musculoesqueléticas e metabólicas (KRAUT; KURTZ, 2005; ZADEH et al., 2004). 

Interessante é o fato de que diabéticos com DRC podem ter acidose metabólica 

menos grave do que os não diabéticos (ZADEH et al., 2004).  

Na sequência, listam-se algumas manifestações clínicas comumente 

associadas à acidose metabólica da DRC, de acordo com o sistema envolvido 

(KRAUT; KURTZ, 2005; ZADEH et al., 2004). 

 

1.1.1  Anormalidades endócrinas 

1. Aumento do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), levando a um 

crescimento na produção de glicocorticoides e mineralocorticoides, os quais podem 

aumentar a excreção ácida renal no néfron distal. Acidemia pode ter efeito direto na 

glândula adrenal, estimulando a liberação de aldosterona. Por sua vez, o 

glicocorticoide interfere no metabolismo proteico e a aldosterona na progressão da 

DRC e na insuficiência cardíaca congestiva associada à hipervolemia. 

2. Interferência no efeito da insulina e do fator de crescimento insulina-like 

1(IGF-1) pela sinalização celular, podendo induzir resistência insulínica em tecidos 

periféricos. A densidade dos receptores de IGF-1 nas células musculares pode ser 

reduzida na acidemia.  

3. Estimula a liberação de paratormônio (PTH) em pacientes com DRC, 

em decorrência do seu efeito direto na glândula paratireóide, independente de 

anormalidades na excreção de fosfato ou da produção de vitamina D. 
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4. Diminui o nível sérico de T3 e T4 livre, além de poder aumentar 

ligeiramente T3 reversa. 

5. Diminui a liberação de hormônio do crescimento. 

 

1.1.2  Anormalidades musculoesqueléticas 

1. Tamponamento ósseo pelo intercâmbio H+ com Na+ e K+, além de 

degradação de carbonato em minerais ósseos. 

2.  Estímulo de osteoclastos. 

3. Supressão de osteoblastos. 

4. Aumenta liberação de PTH. 

5. Inibe a produção de vitamina D. 

6. Hipercatabolismo por aumento da proteólise, podendo resultar de uma 

atividade aumentada da adenosina trifosfato (ATP) - dependente de                   

proteossoma-ubiquitin e branched-chain keto acid dehydrogenase. 

7. Antianabolismo pela redução da síntese proteica e liberação diminuída 

de hormônio do crescimento. 

 

1.1.3  Anormalidades metabólicas 

1. Diminuição da leptina sérica.  

2. Inflamação.   

3. Fraqueza muscular. 

4. Hipotensão.  

5. Resistência a catecolaminas.  

6. Aumento da geração e liberação de β2-microglobulina, podendo levar a 

amiloidose. 

7. Hipertrigliceridemia. 

 

 



24 

1.2 Modelo quantitativo 

 

Em 1981, Stewart propôs um método para análise do equilíbrio ácido-

base, para estabelecer uma relação quantitativa entre a concentração do íon H+ e 

todas as outras variáveis na solução. O modelo de Stewart evoluiu por intermédio de 

modificações feitas por Watson, Fencl and Rosiing, Figge et al e Kellum et al. 

Segundo essa teoria, o pH plasmático é determinado por três variáveis 

independentes, que seriam a pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2), 

diferença entre os cátions e ânions fortes  no plasma, também chamada de strong 

ion difference (SID = [Na+] + [K+] + [Mg++] + [Ca++] – [Cl-] – [lactato]), e a 

concentração total de ácidos fracos não voláteis, principalmente albumina e fosfato 

inorgânico. O bicarbonato seria uma variável dependente, não podendo exercer 

controle direto sobre a concentração de H+ ou pH. (NIRMALAN; GREENBAUM, 

2005; STERNS; EMMETT; GOLDFARB, 2013; LIBORIO; NORITORNI; CASTRO, 

2007; LIBORIO et al., 2006). Subsequentemente, Kellum et al designaram a 

diferença entre SID apparent (SIDa) e SID effective (SIDe) como strog ion gap (SIG), 

correspondendo a todos os ânions não mensurados (NIRMALAN; GREENBAUM, 

2005; STERNS; EMMETT; GOLDFARB, 2013). 

A maioria dos íons fortes nas soluções biológicas são Na+, K+, Cl-, Mg++, 

SO42-, Ca++, e uns poucos ânions ácidos orgânicos, como lactato. Estes dissolvem 

completamente na solução.  Por outro lado, eletrólitos fracos são substâncias que se 

dissociam parcialmente quando dissolvidos em água. Incluem íons fracos 

bicarbonato, fosfato e proteínas (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; RINALD; 

GAUDIO, 2005). 

Até recentemente o ânion gap [AG = (Na+ + K+)-(Cl- + HCO3-)] foi a 

principal abordagem para determinar a presença de ânions não mensuráveis, como 

o lactato, porém uma estimativa mais precisa de ânions não mensuráveis pode ser 

obtida por meio do strong ion gap (SIG). O SIG pode ser visto como uma forma mais 

detalhada de calcular o ânion gap de um paciente (RINALD; GAUDIO, 2005; 

LIBORIO; NORITORNI; CASTRO, 2007; WESSON et al., 2011). Diferentemente do 

AG, não é afetado com a variação da albumina ou concentração de lactato e 

desidratação, podendo apontar, portanto, o mecanismo subjacente de uma acidose 

metabólica (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005). 
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Um importante princípio nesta teoria é o fato de que variáveis 

dependentes somente mudam em resposta a mudanças em uma ou mais das 

variáveis independentes. Para explicar variações na [H+] ou pH, somente é 

necessário considerar PCO2, concentração de ácidos fracos total e SID (STERNS; 

EMMETT; GOLDFARB, 2013). 

Quando o SIDa (Na+ + K+ + Mg++ + Ca++ - Cl-  - Lactato-  -  urato) é maior do 

que o SIDe (carga iônica da albumina, fósforo e bicarbonato), ânions não 

mensuráveis devem estar presentes, como sulfato, cetoácidos, citrato, piruvato, 

acetato, gluconato e outros (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; RINALD; GAUDIO, 

2005; ABRAMOWITZ; HOSTETTER; MELAMED, 2012; KELLUN; KRAMER; 

PINSKY, 1995). Tal significa expressar que SIG = SIDa – SIDe. Normalmente o valor 

do SIDa é aproximadamente 40mEq/L, sendo que sua diminuição implica na 

ocorrência de acidose metabólica hiperclorêmica e seu aumento tende a alcalose. Já 

o SIDe é a medida dos ânions restantes e equivale a aproximadamente  -40mEq/L, 

por isso o valor do SIG tende a zero, ficando em torno de 2mEq/L  apenas se os 

ânions adicionados ao cloro e lactato são aqueles derivados dos tampões 

plasmáticos (bicarbonato, albumina e fosfato) (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; 

SIRKER et al., 2002; RINALD; GAUDIO, 2005). Quando SIG é menor do que zero, 

cátions excedem ânions (KELLUN; KRAMER; PINSKY, 1995). A figura 5 mostra a 

relação entre o SIG, SIDa e SIDe. 
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Figura 5 - Representação dos cátions e ânions no plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
-
 representa os ácidos fracos, como albumina e fosfato.  A diferença entre Strong ion ddifference 

apparent e Strong ion  difference effective (SIDa-SIDe) corresponde ao Stong ion gap (SIG)  NOTA:. 

Unmeasured anions: ânions não mensurados, Others cátions: outros cátions. 

Fonte: Nirmalan e Greenbaum, 2005.    

 

O modelo de Stewart mostra que o cloreto é um fator etiológico na 

acidose e não apenas um ânion para manter eletroneutralidade (NIRMALAN; 

GREENBAUM, 2005; ABRAMOWITZ; HOSTETTER; MELAMED, 2012). Exemplos 

disso são vômitos prolongados e grande quantidade de infusão salina. No primeiro 

caso, há perda de ácido clorídrico (HCl), reduzindo a concentração plasmática de    

Cl- relativa ao Na+, aumentando SIDa  e resultando em alcalose. No segundo caso, 

hipercloremia se desenvolve em decorrência de uma solução salina com a  

concentração relativamente alta de cloreto (150mmol/l-), comparado a concentração 

de cloro [Cl-] do plasma normal (100mmol/l-), o que acarreta redução do SID e 

consequente aumento na dissociação da água e da [H+] (NIRMALAN; 

GREENBAUM, 2005). Além disso, tornou possível quantificar os componentes que 
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determinam a acidose, principalmente hipercloremia e fósforo, além dos ânions não 

mensuráveis (SIRKER et al., 2002; ABRAMOWITZ; HOSTETTER; MELAMED, 

2012). 

O modelo de Stewart explica também, de forma alternativa, por que a 

administração de bicarbonato de sódio para tratar acidose. O sódio, que acompanha 

a solução de bicarbonato de sódio, faz crescer a concentração de sódio no plasma, 

aumentado o SID e a dissociação de água diminui para manter a eletroneutralidade, 

reduzindo a concentração de H+ livre, aumentando, portanto, o pH. Então, verifica-

se que o bicarbonato não funciona como tampão, podendo não influenciar no pH 

plasmático, por isso é uma variável dependente (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; 

LIBORIO et al., 2006). 

O modelo de Stewart clarifica o papel dos rins, fígado e intestino no 

controle ácido-base; o controle renal dos eletrólitos plasmáticos, particularmente 

cloreto; a função do fígado e intestino, influenciando concentração de ácidos fracos, 

como albumina e fosfato. Alcalose metabólica, por exemplo, pode resultar de 

hipoalbuminemia crônica em paciente criticamente enfermo (NIRMALAN; 

GREENBAUM, 2005). 

Distintos fluidos corporais ou compartimentos não têm o mesmo pH. 

Compartimentos adjacentes produzem pH diversos pela manipulação do SID. É o 

movimento dos íons fortes por meio das membranas que movimentam H+ ou HCO3-, 

até certo ponto, alterando o pH. O CO2 passa livre pelas membranas lipídicas, razão 

pela qual mudanças nos níveis de PCO2 alteram rapidamente a [H+] em todos os 

compartimentos (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005). 

 

1.3  Papel da acidose metabólica sobre o metabolismo ósseo e mineral da 

doença renal crônica 

 

Os distúrbios na homeostase do cálcio, do fósforo, da vitamina D e do 

paratormônio (iPTH) ocorrem precocemente nos pacientes com DRC e 

desempenham papel fundamental na fisiopatologia das doenças ósseas 

(JORGETTI, 2008). Estes distúrbios também conduzem à calcificação na parede dos 

vasos e em outros tecidos nesses pacientes, levando à mortalidade por doença 
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cardiovascular (DCV) de 40-50% das pessoas no estádio 5, sendo 15-30 vezes 

maior do que a mortalidade na população geral, em ajustamento para a idade. Essa 

disparidade é mais evidente entre jovens, estado em que a mortalidade 

cardiovascular pode ser 500 vezes maior. A maioria dos pacientes com DRC estádio 

de 2 a 4 apresenta maior probabilidade de morrer em decorrência de DCV do que 

evoluir para o estádio 5 (NEVES et al., 2008).  

Em 2006, o KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 

fundação dirigida por um colegiado internacional, que propõe diretrizes para 

melhorar o cuidado e seguimento de pacientes com DRC, propôs a expressão 

“Distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica (DMO-DRC)”, que reúne as 

alterações clínicas, bioquímicas e ósseas, além das calcificações extra ósseas, 

frequentemente observadas na DRC. A expressão “osteodistrofia renal (ODR)” ficou 

reservada para as alterações na histologia óssea avaliadas por biopsia. Sugeriu que 

a classificação fosse analisada de acordo com a remodelação, a mineralização e o 

volume ósseo (JORGETTI, 2008; WAY; LESSARD; PROUST, 2012).  A 

remodelação (turnover ósseo) avaliada pela taxa de formação óssea; 

mineralização pelo volume e espessura da matriz osteoide, além do intervalo de 

tempo para mineralização; e o volume ósseo pela quantidade de trabéculas ósseas 

entre as duas corticais. Uma vez obtidos, esses índices podem ser numéricos e/ou 

categorizados, ou seja, a remodelação poderá ser descrita como baixa, normal ou 

alta; a mineralização como normal ou anormal; e o volume ósseo como baixo, 

normal ou alto (JORGETTI, 2008; WAY; LESSARD; PROUST, 2012). 

Várias combinações de turnover e alterações na mineralização produzem 

quatro tipos de doença óssea em DRC: osteíte fibrosa (OF), doença óssea 

adinâmica (AD), osteomalacia (OM) e doença óssea mista. As lesões ósseas de 

baixo turnover são mais comuns na DRC do que as de alto turnover (WAY; 

LESSARD; PROUST, 2012). Observe-se a tabela 2.  
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Tabela 2 - Os quatro tipos de desordens mineral e óssea em doentes renais 

crônicos. 

Tipo de desordem 
Taxa de 
turnover 

ósseo 

Mineralização 
óssea primária 

Tecido 
osteóide 

Massa óssea 

Osteite fibrosa ↑ ou ↑ ↑ N ou ↑ ↑ ou ↑ ↑ ↑ N ou ↑ ou ↓ 

Doença óssea adinâmica ↓ N 0 ou ↓ N ou ↑ ou ↓ 

Osteomalácia  ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ N ou ↑ ou ↓ 

Doença óssea mista ↑ ou ↑ ↑ ↑ ↓ ou ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ N ou ↑ ou ↓ 

Fonte: Way et al., 2012. 

 

Hiperparatireoidismo secundário (HPTS) ativa a formação óssea 

osteoblástica e a reabsorção óssea osteoclástica, levando ao crescimento na taxa 

de turnover ósseo. Em formas severas de DMO-DRC, fibrose medular pode ocorrer, 

causando OF. Minerais são liberados pelo tecido ósseo, aumentando o nível sérico 

de cálcio e promovendo a precipitação de cálcio-fósforo fora do esqueleto. Quando o 

nível de iPTH é baixo ou normal (<65 mEq/l), o turnover ósseo tende a ser baixo ou 

muito baixo, como na AD, cujos fatores de risco são idade, diabetes, diálise 

peritoneal e supressão excessiva do iPTH (WAY; LESSARD; PROUST, 2012).            

Mineralização óssea primária consiste no depósito de hidroxiapatita ao 

longo das fibras de colágeno. Este processo depende não somente da atividade do 

cálcio e fosforo disponíveis, como também do nível de atividade osteoblástica. 

Osteomalácia (OM) é a manifestação menos comum de DMO-DRC. Acidose 

metabólica afeta diretamente a mineralização óssea e a correção do balanço do pH 

retorna o processo de mineralização ao normal. Outros fatores que afetam a 

mineralização são acúmulo de alumínio, ferro e estrôncio (WAY; LESSARD; 

PROUST, 2012).  

Perda óssea ocorre quando há excesso de reabsorção óssea, comparada 

à formação óssea, em razão dos altos níveis de PTH sérico. Acidose metabólica, 

hipogonadismo, inflamação crônica, deficiência nutricional, mudanças nos níveis de 

adipocinas, leptinas, resistinas e adiponectinas também podem interferir na perda 

óssea/osteopenia nesses pacientes com DRC (WAY; LESSARD; PROUST, 2012). 

Ver figura 6. 
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Figura 6 - Fisiopatologia da doença renal crônica e desordem mineral e óssea. 

 

A zona cinza escuro representa o compartimento ósseo 

As linhas pontilhadas representam o efeito do FGF-23.  I: inibição; e: estimulação; c¸: célula; PTH: 
paratormônio; FGF23: fator de crescimento dos fibroblastos 23. 

CKD (DRC) é caracterizado por célula paratireoide diminuída (c¸) expressão do receptor sensível ao 
cálcio (CaSR), receptor de vitamina D (VDR), e receptor de FGF23 (FGFR1).  

Dentin matrixprotein 1 (DMP1) e sclerostin (SOST) são expressados por osteócitos. Suas ligações 
com FGF23 são incompletamente comprendentendidas (?)  

Fonte: Way et al., 2012. 

 

Hiperparatireoidismo secundário (HPTS) é o principal componente da 

DMO-DRC e tem origem multifatorial, incluindo deficiência de vitamina D, aumento 

de fator de crescimento de fibroblastos - 23 (FGF-23), hiperfosfatemia e 

hipocalcemia (LIMA et al., 2014).       
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Nas fases iniciais da DRC, a retenção de fósforo é um fator importante na 

redução da capacidade renal de produzir 1,25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol), em 

decorrência da inibição da 1α-hidroxilase renal. Como consequência, há redução na 

absorção intestinal e na reabsorção óssea de cálcio, hipocalcemia e aumento da 

secreção do paratormônio (PTH). A hiperfosfatemia também estimula a produção de 

FGF23, um fator fosfatúrico, supressor da atividade da 1α-hidroxilase renal e 

estimulador da produção de PTH (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008). O fósforo 

tem efeito direto na secreção do PTH por um mecanismo pós-transcripcional, 

aumentando a estabilidade do RNA–m do PTH, resultando, assim, em aumento de 

sua expressão. Esse efeito é independente dos níveis séricos de cálcio e vitamina D 

(SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008). Além disso, dieta com elevado teor em 

fósforo, independentemente de outros fatores, pode influenciar o crescimento 

paratireoideano, via aumento da expressão de fator do crescimento tumoral               

α (TGF-α) (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008).  Finalmente, o fósforo pode 

influenciar a expressão do receptor de vitamina D (VDR) e do receptor de cálcio 

(CaR). Resumindo, a retenção de fósforo na DRC compromete direta e 

indiretamente as glândulas paratireoides, contribuindo para o hiperparatireoidismo 

secundário (HPTS) (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008; RODRIGUEZ et al., 

2006).    

O cálcio extracelular é o estímulo fisiológico primário que regula a 

secreção de PTH. A hipocalcemia é o principal fator determinante da hipersecreção 

do PTH e da proliferação das células paratireoideanas. O CaR da glândula 

paratireoide é o principal regulador da secreção do PTH, sendo sua modulação o 

mecanismo primário que medeia os efeitos do cálcio sobre a secreção do PTH. 

Quando o cálcio sérico diminui, o CaR é inibido e as vesículas contendo PTH se 

movem para a membrana celular e o liberam na circulação. Quando o cálcio sérico 

aumenta, o receptor é ativado e a liberação do PTH é inibida (SAMPAIO; LUGON; 

BARRETO, 2008; RODRIGUEZ et al., 2006). O CaR parece ter papel importante na 

proliferação das células da paratireoide.  Além disso, o cálcio parece regular a 

expressão de VDR pelas células paratireoideanas, independentemente do calcitriol 

(SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008; RODRIGUEZ et al., 2006). A hipocalcemia 

pode, então, não permitir a inibição normal das células paratireoideanas pelo 

calcitriol, mesmo quando os níveis de calcitriol são normais (RODRIGUEZ et al., 
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2006). Em resumo, o cálcio pode influenciar direta e indiretamente a secreção e 

expressão do gene do PTH e, se o estímulo for prolongado, a proliferação da célula 

paratireoideana (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008; RODRIGUEZ et al., 2006). 

Calcimiméticos podem reduzir efetivamente os altos níveis de PTH dos pacientes em 

hemodiálise (RODRIGUEZ et al., 2006).  

Por outro lado, existe menor expressão do CaR no adenoma de 

paratireoide e na glândula paratireoide hiperplásica urêmica secundária, sendo que, 

nesta última, a diminuição é mais marcada nas áreas nodulares do que no tecido 

hiperplásico difuso, característico da hiperplasia avançada (RODRIGUEZ et al., 

2006). A resposta diminuída do cálcio observada na hiperplasia nodular pode ser 

explicada, pois, pela redução da expressão do CaR (RODRIGUEZ et al., 2006). O 

decréscimo da expressão do CaR e VDR é visto em ratos urêmicos com hiperplasia 

paratireoideana difusa. Ritter e colaboradores mostraram que a proliferação celular 

paratireoideana precede a “regulação inversa” do CaR (RODRIGUEZ et al., 2006).  

No transplante renal, o PTH rapidamente reduz ao normal, enquanto a expressão de 

ambos os receptores permanece baixa (RODRIGUEZ et al., 2006).  

Vários estudos mostraram a relação entre deficiência de vitamina D e 

aumento de PTH.  Naveh-Many e Silver demonstraram que a expressão de RNAm 

do PTH em células paratireoides de ratos deficientes de vitamina D, tanto em 

condição de normocalcemia, quanto de hipocalcemia, é mais pronunciada do que 

em seus respectivos controles (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008). Llach e 

Massry mostraram que níveis baixos de calcitriol têm importante papel na gênese de 

HPTS. Além do impacto negativo na produção de vitamina D, a uremia pode 

também interferir em sua ação. Foi detectada menor expressão do VDR em 

glândulas paratireoides de animais e humanos com DRC, além do plasma urêmico 

interferir na interação do complexo Vitamina D-VDR (SAMPAIO; LUGON; 

BARRETO, 2008). O calcitriol também parece ter efeito na expressão do CaR nas 

paratireoides (SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008; RODRIGUEZ et al., 2006). Em 

resumo, a deficiência de calcitriol na DRC também afeta direta e indiretamente a 

função da glândula paratireoidea, contribuindo para o desenvolvimento do HPTS. 

FGF23 é um hormônio produzido pelos osteócitos e, em menor escala, 

pelos osteoblastos. Sua produção é aumentada pela hiperfosfatemia e vitamina D, e 

provavelmente pelo PTH, sendo este último controverso (WAY; LESSARD; 
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PROUST, 2012).  O nível sérico de FGF23 aumenta com a diminuição da filtração 

glomerular, em razão do aumento na produção e na diminuição da excreção renal. A 

elevação de FGF23 pode aumentar a excreção de fósforo pelos néfrons residuais. 

FGF23 pode inibir a produção de PTH pelas glândulas paratireoides (feedback 

negativo). FGF23 diminui o nível sérico de calcitriol por inibir a enzima 1α hidroxilase 

necessária para a produção do mesmo, além de estimular 25-hidroxivitamina D-24-

hidroxilase, que inativa esta enzima (WAY; LESSARD; PROUST, 2012). Há 

intensiva associação entre os níveis elevados de FGF23 e gravidade do HPTS 

(SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008). 

Mesmo nos estádios iniciais da DRC, os pacientes desenvolvem 

resistência óssea à ação do PTH. Níveis mais altos de PTH são requeridos para se 

manter a calcemia e a remodelação óssea normais. Mecanismos responsáveis por 

esse processo são: retenção de fósforo, menores níveis de vitamina D, menor 

expressão dos receptores do PTH (PTH1R), a uremia per se e a acidose metabólica 

(SAMPAIO; LUGON; BARRETO, 2008). Há um declínio gradual na expressão dos 

receptores de cálcio, vitamina D e receptor de fator de crescimento de fibroblastos-1 

(FGFR1) nas células glandulares da paratireoide (WAY; LESSARD; PROUST, 

2012).  Os osteócitos parecem ter um papel central na desregulação característica 

da doença mineral e óssea da DRC (WAY; LESSARD; PROUST, 2012). 

A acidose metabólica causa dissolução físico-química do osso e 

reabsorção óssea mediada por células, mediante a inibição da atividade 

osteoblástica e estímulo da função osteoclástica (LIMA et al., 2014; KOPPLE; 

ZADEH; MEHROTRA, 2005). (Ver figura 7). A acidose metabólica e respiratória 

exerce estímulo direto sobre a secreção do PTH, em contraste com alcalose, que 

reduz sua secreção (BAILEY, 2005). 
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Figura 7 - Mecanismos da doença óssea induzida pela acidose metabólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zadeh et al., 2004. 

 

A correção da acidose metabólica em pacientes em hemodiálise com 

hiperparatireoidismo secundário pode suprimir a secreção do PTH pelo aumento na 

sensibilidade das glândulas paratireoideas ao cálcio ionizado, de acordo com 

Kenneth e cols. (GRAHAM et al., 1997). Recomenda-se que a concentração de 

bicarbonato do dialisado seja individualizada e, se necessário, seja administrado 

bicarbonato de sódio oral pré-diálise para alcançar valores de HCO3 >22mmol/L e 

pós-diálise entre 28-32mmol/L, para evitar alcalose pós-dialise (GRAHAM et al., 

1997).   

Embora ânions não mensurados sejam considerados os principais 

componentes da acidose em pacientes em hemodiálise, o cloreto sérico, cálcio e 

fósforo foram determinantes independentes ácido-base, correlacionados com os 

marcadores ósseos (LIBORIO; NORITORNI; CASTRO, 2007).       
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1.4  Papel da acidose metabólica no estado nutricional e inflamatório em 

doença renal crônica 

 

Dados recentes indicam que um estado crônico de inflamação é 

frequentemente observado na insuficiência renal e pode ser causa de desnutrição 

proteico-calórica (DPC) e taxa aumentada de doença cardiovascular e 

aterosclerótica nesta população. Alguns investigadores acreditam que o complexo 

inflamação-desnutrição (CID) é um considerável preditor de mortalidade e resultado 

ruim em pacientes que se mantêm em diálise, podendo ser mais intenso do que os 

fatores de risco convencionais (ZADEH et al., 2004). 

Diálise convencional não corrige de maneira adequada a acidose 

metabólica em muitos doentes com estádio terminal de DRC. Variação na 

concentração de bicarbonato sérico ocorre durante o intervalo interdialítico e 

intradialítico em pacientes que fazem hemodiálise. Em contraste, pacientes 

submetidos a diálise peritoneal crônica tendem a ter menos flutuação no nível de 

bicarbonato sérico, embora o ânion gap esteja aumentado na maioria destes 

pacientes. O ânion gap alto nos pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal pode 

ser consequência da concentração sérica aumentada de sulfato, fosfato e urato, 

além de outros compostos orgânicos e inorgânicos (ZADEH et al., 2004). 

Vários mecanismos podem contribuir para o desenvolvimento de 

desnutrição proteico-calórica por acidose metabólica em pacientes em diálise, tais 

como catabolismo protéico aumentado, síntese proteica diminuída, anormalidades 

endócrinas, incluíndo resistência à insulina, redução no nível de leptina sérica, além 

de inflamação por si (ZADEH et al., 2004). 

Mecanismos fisiopatológicos que levam ao crescimento na degradação 

proteica na acidose não estão completamente claros. Evidências indicam que o 

aumento na atividade do proteossoma ubiquitin- ATP dependente tem papel na 

mediação do efeito catabólico da acidose metabólica nos pacientes em diálise. 

Aumento na atividade da enzima desidrogenase cetoacida branched-chain (BCKAD) 

também pode ter papel na acidemia associada à proteólise nesses pacientes, pois 

levam a catabolismo aumentado de aminoácidos branched-chain (BCAA), tais como 
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leucina, isoleucina e valina, com queda nos seus níveis séricos e muscular (ZADEH 

et al., 2004; KELLUN; KRAMER; PINSKY, 1995). 

Acidose metabólica pode ter um efeito antianabólico nas células 

musculares. Foi observada redução significante na síntese proteica de células 

musculares esqueléticas cultivadas em meio ácido. Houve também redução 

significativa de albumina e transferrina no sobrenadante de cultura celular de 

HepG2, em meio de cultura ácido, de acordo com Kleger e cols. Foi mostrado 

também que o cloreto de amônia induziu, de maneira aguda, acidose metabólica em 

pessoas normais, associado à redução significativa na taxa de fração sintética de 

proteína muscular, porém com taxa de síntese de albumina inalterada (ZADEH et al., 

2004). Vários estudos apontam a albumina sérica baixa como forte preditor de 

mortalidade em pacientes em hemodiálise (KELLUN; KRAMER; PINSKY, 1995). 

Contagem de linfócitos totais reduzidos também é identificada como um indicador 

usual de desnutrição nestes pacientes (BRADY; HASBARGEN, 1998).  

Anormalidades endócrinas também podem contribuir com efeito 

antianabólico pela acidemia metabólica induzida por cloreto de amônio. A liberação 

de hormônio de crescimento pode ser reduzida na acidose, a qual pode levar a sua 

resistência periférica. Acidose também pode reduzir significativamente os níveis 

plasmáticos de fator de crescimento insulina like -1 (IGF-1), pela supressão de sua 

liberação (ZADEH et al., 2004). A diminuição da função tireoideana, induzida pela 

acidose, pode reduzir a síntese de proteína muscular esquelética. Acidemia pode 

promover resistência à insulina e diminuir o nível sérico ou aumentar a resistência de 

outros hormônios  anabólicos. A resistência à insulina pode ter papel na ativação do 

sistema proteossoma-ubiquitin. A fosforilação estimulada pela insulina do 

fosfatidilinositolquinase 3 é significativamente reduzida no músculo de ratos com 

DRC. A supressão dessa enzima, por sua vez, pode ativar o sistema       

proteossoma-ubiquitin e a degradação proteica muscular (ZADEH et al., 2004). Ver 

figura 8. 
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Figura 8 - Mecanismos da desnutrição proteico-calórica induzida pela acidose 

metabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zadeh et al., 2004.  

 

Embora na população geral a leptina seja considerada inibidor do apetite, 

seu papel em pacientes com DRC é incerto. Novos estudos de pacientes que se 

mantêm em diálise sugerem uma associação paradoxalmente inversa entre nível 

sérico alto e a melhora dos marcadores do estado nutricional, um achado 

consistente com a teoria da epidemiologia reversa. IGF-1 diminui a leptina sérica, 

enquanto a combinação de hormônio do crescimento (GH) e IGF-1 aumentam seu 

nível sérico. Eles concluíram que ambos regulam agudamente o nível sérico de 

leptina dos pacientes em diálise. Níveis altos de leptina também foram associados a 

níveis de triglicerídeos e colesterol altos. Pacientes em diálise peritoneal com 

anorexia têm nível sérico de leptina mais baixos do que aqueles com apetite normal. 

Em pacientes com DRC, a correção da acidose metabólica está associada ao 

crescimento do nível de leptina sérica. Teta et al. mostraram que a secreção de 

leptina foi diminuída em adipócitos expostos a meio ambiente ácido (ZADEH et al., 

2004). 
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Inflamação é associada a anorexia e ingestão proteica diminuída em 

pacientes em hemodiálise. Mehrotra e cols mostraram que a incubação de 

macrófagos peritoneais em meio de cultura celular ácido resultou em produção 

aumentada de fator de necrose tumoral α (TNF α), sugerindo a possibilidade de 

ligação entre acidose e cascata inflamatória. Eles demostraram que a exposição dos 

macrófagos em meio ambiente ácido de lesões inflamatórias levam a autorregulação 

da atividade de óxido nítrico por meio da ativação de fator nuclear (NF-kB) (ZADEH 

et al., 2004). Existem mais dois estudos tentando fazer essa ligação. Um deles não 

indicou diferença significativa no nível sérico de proteína c reativa (PCR) e 

interleucina 6 (IL 6) em três grupos de pacientes em hemodiálise, divididos com 

base no nível de bicarbonato sérico (LIN et al., 2002). Em contraste, em outro 

estudo, a correção da acidose metabólica em oito pacientes em diálise peritoneal foi 

associada a decréscimo significativo nos níveis de TNF α (ZADEH et al., 2004). Num 

ensaio prospectivo longitudinal, com cerca de 600 pacientes em hemodiálise, não foi 

encontrada associação entre marcadores nutricionais e inflamatórios, incluindo PCR, 

TNF-α, IL 6 e bicarbonato sérico. A análise secundária de dados, no entanto, não 

pôde excluir o efeito pró-inflamatório da acidose metabólica em pacientes em diálise. 

Mais estudos são necessários para resolver esse impasse. 

Até recentemente, muitos pacientes eram tratados com quelantes de 

fósforo baseados em cálcio, incluindo o acetato e o carbonato de cálcio, que são 

alcalinizantes. Ultimamente, usa-se hidrocloreto de sevelamer, quelante de fósforo 

sem cálcio, por causa do conceito de que os anteriores estão associados com taxas 

altas de calcificação arterial coronariana e problemas cardiovasculares em estádio 

terminal de DRC. Hidrocloreto de sevelamer atua como resina de troca no trato 

gastrointestinal, liberando 1 mol de cloreto para cada mol de fósforo. Desde que o 

percentual de 17% dessa droga é cloreto, no tratamento com 4 comprimidos de 

800mg 3xdia (por refeição) são obtidos cerca de 46 mEq cloreto por dia. O cloreto, 

por sua vez, é tamponado por bicarbonato, levando a acidose metabólica 

hipercloremica, podendo interferir com a grande prevalência de acidose metabólica 

persistente nos pacientes em diálise peritoneal e hemodiálise (ZADEH et al., 2004). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o componente do distúrbio ácido-base presente nos pacientes 

com doença renal crônica avançada. 

 

2.2  Específicos 

 

 Avaliar qual o percentual de acidose metabólica na população 

estudada.  

 Avaliar o padrão do distúrbio ácido-base nestes pacientes.  

  Avaliar se o tipo de acidose influencia no padrão nutricional e no 

distúrbio mineral e ósseo destes pacientes. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1  Tipo de estudo 

 

Este é um estudo observacional, transversal, em pacientes com DRC 

avançada.  

 

3.2  Local do estudo 

 

Os pacientes foram selecionados na emergência do Hospital Geral de 

Fortaleza, um centro nefrológico terciário, que atende a uma população de 

aproximadamente 6 milhões de habitantes, vindos da Capital (Fortaleza) e de todo o 

Ceará e de alguns estados vizinhos. O centro funciona 24 horas por dia, com uma 

equipe multidisciplinar, com prestação de vários serviços especializados, dentre os 

quais, a hemodiálise.  

 

3.3  Seleção da amostra 

 

Foram selecionados, inicialmente, todos os pacientes que entraram na 

emergência com insuficiência renal e não faziam diálise prévia, que aceitaram 

participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Informado. O período 

de coleta de dados foi de agosto/2012 a fevereiro/2013. 

 

3.4  Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos todos os pacientes adultos com doença renal avançada 

não dialítica (eTFG < 30ml/min/1.73m2). 

Foram excluídos pacientes em tratamento com quelantes do fosfato, 

terapia alcalina ou análogos de vitamina D; pacientes com conhecido nível de 
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proteinúria nefrótica (proteinúria de 24 horas ≥ 3,5g/24h/1,73m2); pacientes com 

tempo de permanência na emergência inferior a 24h ou que realizaram hemodiálise 

antes da coleta laboratorial. Também foram excluídos aqueles que, ao final da coleta 

dos dados, não tinham gasometria e/ou eletrólitos disponíveis para análise ou que 

estavam usando drogas vasoativas na hora da primeira avaliação. 

 

3.5  Coleta de dados 

 

Foi feita uma busca ativa de todos os pacientes que eram avaliados pelos 

nefrologistas na emergência. Uma vez preenchidos os critérios de inclusão, era 

aplicado um questionário padronizado para avaliação socioeconômica, história 

prévia de nefropatia ou doenças outras relacionadas, uso de medicações, idade, 

procedência, acompanhamento prévio com nefrologista (ANEXOS D e E). 

Amostras de sangue e urina foram colhidas antes da primeira 

hemodiálise, assim que foram detectados esses pacientes. Posteriormente, foi 

revisado o destino dos mesmos, vistos os resultados de exames laboratoriais pelo 

sistema computadorizado, além de revistos alguns prontuários quando os dados 

estavam incompletos (ANEXO E). 

         

3.6  Avaliação da função renal 

 

A estimativa da taxa de filtração glomerular (eGFR) foi calculada              

de acordo com a equação Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI); (LEVEY et al., 2009). A creatinina sérica basal assumida foi dentro de 

seis meses antes da admissão hospitalar. Quando não estava disponível, utilizou-se 

o menor valor de creatinina sérica durante a internação e o acompanhamento. Os 

pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 60mL/min/1.73m2 foram 

considerados como tendo DRC.  
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3.7  Coleta de material biológico 

 

A análise da gasometria foi feita por um laboratório central                  

intra-hospitalar, usando um analisador de gás sanguíneo AVL OMNI (Roche). 

Amostras de sangue foram congeladas a uma temperatura de -70oC. A medição dos 

eletrólitos foi feita no mesmo momento. Um analisador bioquímico Cobas Integra 

700 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) e reagentes standard foram 

empregados para medir múltiplas variáveis bioquímicas, incluindo sódio , potássio, 

cálcio ionizado, fosfato, magnésio, PTH, albumina, cloreto. Bicarbonato foi 

determinado de acordo com a equação de Henderson-Hasselbach. 

 

3.8  Interpretação da análise quantitativa ácido-base 

 

A análise físico-química quantitativa dos resultados foi feita de acordo 

com os princípios abaixo: (Ver ANEXO B). 

1. Strong íon difference (SID) = [Na+] + [K+] + [Ca++] + [Mg++] - [Cl-], 

expressando toda concentração em mEq/L. 

2.  Carga iônica foi calculada de acordo com fórmulas abaixo: 

albuminaionizada (mEq/L) = albumina (g/L) x 0,123 x (pH – 0.631); 

fosfato (mEq/L) = fosfato (mmol/L) x 0,309 x (pH – 0,469), expressando 

fosforo em mmol/L. 

3.  ânions não mensurados (UA) = SID – albuminaionizada – fosfato – (2,46x 

10pH– 8 x PCO2), albuminaionizada  e fosfato expresso em mEq/L e PCO2 em mmHg. 

Definições dos distúrbios ácido-base:  

1.  Acidose metabólica: SBE < -2mEq/L. 

2.  Acidose metabólica em razão de ânions não mensurados:             

SBE<-2mEq/L, UA > 3mEq/L and SID > 40mEq/L. 

3.  Acidose metabólica decorrente de hipercloremia: SBE<-2mEq/L,        

UA < 3mEq/L and SID < 40mEq/L. 
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4. Acidose metabólica mista: SBE<-2mEq/L, UA > 3mEq/L and SID            

< 40mEq/L. 

 

3.9  Aspectos legais e éticos 

 

O estudo respeitou os princípios da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde do Brasil, que dispõe sobre as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

O princípio do respeito pela dignidade humana também foi privilegiado, 

visto que os participantes foram esclarecidos quanto aos propósitos do trabalho, 

podendo decidir livremente sua participação ou não, tendo sido também respeitado o 

direito de desistência no decorrer do estudo, se assim o participante quiser. Os 

sujeitos que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Caso o paciente não tivesse condições de 

decidir alguma coisa, o responsável era abordado. 

O anonimato foi garantido e foram asseguradas a confidencialidade, a 

privacidade e a proteção da imagem, garantindo a utilização das informações em 

benefício das pessoas e utilizadas apenas no âmbito deste estudo, respeitando 

assim o princípio da justiça. 

O projeto foi enviado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Geral de Fortaleza e aprovado sob o número de protocolo 75713. 

 

3.10 Descarte do material biológico 

 

O descarte do material biológico foi realizado segundo a Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – MS - Brasil. 
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3.11 Análises estatísticas 

 

Estatística descritiva foi expressa por média ± DP ou percentagem. Todas 

as variáveis foram testadas para uma curva de distribuição normal, usando o Teste 

Kolmogorov-Smirnov. Teste T de Student foi aplicado para comparar médias de 

variáveis contínuas e dados de distribuição normal. Correlação entre albumina sérica 

e PTH com outras variáveis foi feita pela Correlação de Pearson. Dois modelos de 

regressão linear foram feitos para determinar quais os determinantes ácido-base 

tiveram correlação independente com albumina e iPTH séricos. Valores P <0,05 

foram considerados estatisticamente significantes. A análise estatística foi feita 

usando-se SPSS 19,0 para Windows. 
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4  RESULTADOS  

 

Foram coletados dados de 587 pacientes, inicialmente. Destes, foram 

exclusos 2 (dois) por tempo de permanência inferior a 24 horas, 140 (cento e 

quarenta) por ausência de gasometria ou coleta após o início da primeira 

hemodiálise, 19 (dezenove) após se descobrir que já eram dialíticos, 13 (treze) por 

exames incompletos, 30 (trinta) por usarem noradrenalina na hora da primeira 

avalição da nefrologia, conforme descrito na figura 9. 

 

Figura 9: Pacientes excluídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um total de 383 pacientes (57,4% masculinos) foi incluído no estudo, com 

uma idade média de 63,7±16,3 anos e uma média de eTFG de 

19,9±12,1mL/min/1.73m2. A maioria dos pacientes era hipertenso e 148 (38,6%) 

tinham Diabetes Mellitus – tabela 3. A maioria desses pacientes (n=333, 87%) teve 

acidose metabólica e somente 1,8% alcalose metabólica. 

Uropatia obstrutiva foi detectada em 84 pacientes.  Houve uma tendência 

a apresentarem um SID mais baixo, com acidose hiperclorêmica. 

TOTAL (587) 

Sem gasometria ou 
gasometria após 

Hemodiálise (140) 

Exames 
incompletos (13) 

< 24 h (2) 

Dialítico 
prévio(19) 

Drogas vasoativas 
(30) 

383 
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De todos os pacientes avaliados, 69,5% recuperaram função renal, 

enquanto 30,5% permaneceram em tratamento dialítico, com creatinina basal 

≥4mg/dL. 

 

Tabela 3 - Dados clínicos e demográficos dos pacientes (n=383).  

Dados clínicos                                        Média + DP 

Idade (anos)                                         63,7+16,3 

Sexo masculino (%)                                         220 (57,4) 

Hipertensão arterial (%)                                         341 (89,0) 

Diabetes mellitus (%) 

Uropatia Obstrutiva (%) 

                                        148 (38,6) 

                                         84 (21,9) 

eTFG (mL/min)                                         19,9+12,1 

Legenda: eTFG – taxa filtração glomerular.  DP – desvio-padrão.                      

 

Dos pacientes com acidose metabólica, 153/333 (46%) tiveram acidose 

metabólica exclusivamente em decorrência de ânions não mensurados e 180/333 

(54%) tiveram um componente hiperclorêmico (142 tiveram acidose metabólica mista 

(79%) – ânions não mensurados e hiperclorêmia – e 38 tiveram acidose metabólica 

hiperclorêmica pura - 21%). Como esperado, pacientes com acidose metabólica 

tiveram níveis reduzidos de albumina sérica (3,5 ±0,6 vs. 3,2 ±0,6 g/dL, p=0,026) e 

níveis mais altos de iPTH (222,8 vs. 134,2 pg/mL, p=0,006). Ver figura 10. 
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Figura 10: Acidose metabólica na DRC avançada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais valores bioquímicos, de acordo com a desordem          

ácido-base, são mostrados na tabela 4. Os pacientes com acidose metabólica 

exclusivamente por ânions não mensurados tiveram a gravidade da acidose similar 

quando comparados àqueles pacientes com um componente hiperclorêmico – tabela 

4. Albumina sérica foi menor em pacientes com acidose metabólica exclusivamente 

em razão de ânions não mensurados e iPTH foi maior naqueles com um SID 

reduzido – tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes (383) 

Acidose 
Metabólica (333) 

87% 

Exclusivamente ânions 
não mensurados (153) 

46% 

Componente 
Hiperclorêmico (180) 

54% 

Acidose Mista (142) 
79% 

43% do total 

Acidose Hiperclorêmica 
Pura (38) 21% 
11% do total 
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Tabela 4 - Principais valores bioquímicos em relação com a desordem  

ácido-base. 

 Todos   
pacientes DRC 

(n=383) 

Ácidose 
metabólica 
devido UA 

(n=153) 

Acidose metabólica com 
componente 

hiperclorêmico       
(n=180) 

 

P 

Idade (anos)      63,716,3 63,1+18,2 65,315,4 0,277 

Ph 7,300,11 7,27 ± 0,11 7,28 ± 0,09 0,213 

Bicarbonato  18,65,4 16,6 ± 4,1 16,5 ± 3,8 0,963 

SBE -6,76,2 -9,0 ± 5,1 -8,8±4,4 0,760 

Sódio  138,39,5 139,8 ± 8,5 136,4±8,9 0,001 

Potássio  4,91,3 5,2 ± 1,3 5,1±1,3 0,271 

Cálcio  2,060,30 2,090,32 2,080,29 0,426 

Magnésio  1,810,34 1,830,31 1,800,32 0,826 

Cloro  102,49,8 101,8±8,6 104,3±9,6 0,014 

Albumina (g/dL) 3,20,6 2,9±0,5 3,1±0,6 0,001 

Fósforo (mg/dL) 5,62,4 5,7±1,9 5,4±2,1 0,557 

SID 41,67,2 45,2±4,4 34,2±4,1 <0,001 

Ânios não 
mensurados 

11,59,2 16,7±6,6 7,6±6,9 <0,001 

Paratormônio 
sérico (pg/mL) 

211,2151,7 182,2135,7 241,7150,7 <0,001 

Valores são expressos em média  DP e mEq/L, exceto pH. SID (Strong ion difference) =[Na
+
] + [K

+
] + [Ca

++
] + 

[Mg
++

] - [Cl
-
], expressando todas as concentracoes em mEq/L. Valores negativos de ânions não mensurados  

(UA) expressam cátions não mensurados. Taxa de valores bioquímicos fora do normal ou significativos em 
relação a SID e ânions não mensurados estão em vermelho. 

 

Para melhor investigação se os dois componentes de acidose metabólica 

destes pacientes (ânions não mensurados e hipercloremia) tiveram correlação 

similar com albumina sérica e iPTH, foi analisada a correlação entre estes dois 

biomarcadores com ânions não mensurados e SID. Albumina sérica, conforme 

mostrado, teve correlação positiva com SBE (r=0,142, p=0,010) - gráfico 1. 

Considerando os determinantes do estado de acidose metabólica principal, somente 

ânions não mensurados tiveram correlação significativa com albumina sérica 

(r=0,279, p<0,001) - gráfico 2. Embora albumina sérica se correlacione com sódio e 

cloro (r= -0,180, p<0,001 e r= -0,195, p<0,001, respectivamente) - gráfico 3 e 4, por 

causa de seus efeitos opostos no SID, não houve correlação entre albumina sérica e 

SID (r=0.058, p=0,299) – gráfico 5. 
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Quando se analisou iPTH sérico, houve correlação inversa com SBE      

(r= -0,214, p<0,001) - gráfico 6; no entanto, oposto  a albumina sérica, não houve 

correlação com ânions não mensurados (r=0,077, p=0,177) - gráfico 7, mas foi 

observada uma correlação inversa entre iPTH e SID (r= -0,281, p<0,001) - gráfico 8. 

 Também se realizou regressão linear múltipla com todos os 

determinantes ácido-base para investigar aqueles independentemente relacionados 

com albumina sérica e iPTH. Como pode ser visto na tabela 5, ânions não 

mensurados e fósforo sérico foram os únicos componentes ácido-base 

correlacionados com albumina sérica. Enquanto ânions não mensurados 

apresentaram uma correlação inversa com albumina sérica, fósforo sérico teve 

correlação positiva. Em relação ao iPTH, este permaneceu associado 

independentemente com SID, mas não houve associação com ânions não 

mensurados. Ver gráficos seguintes, mostrando as análises estatísticas. 

 

Tabela 5 - Análise multivariada para determinar a influência do componente 

ácido-base principal em relação a albumina e paratormônio sérico. 

 

Fora do modelo, p>0,20: Para albumina sérica: sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio, SID e pCO2.    
Para paratormônio sérico: sódio, cloro, potássio, magnésio, ânions não mensurados, albumina e 
pCO2.  

 

 

 

 

 

Variável Dependente:  Albumina sérica  

 coeficiente Standard beta      P 

Ânion não mensurado (mEq/L) -0,245 0,001 

Fósforo (mg/dL) 0,279 0,012 

Variável Dependente: Paratormônio sérico 

 coeficiente Standard beta      P 

SID (mEq/L) -0,268 <0,001 

Fósforo (mg/dL) 0,357 <0,001 

Cálcio (mmol/L) -0,311 <0,001 
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Gráfico 1 - Correlação entre albumina sérica e excesso de base (SBE). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Correlação entre albumina sérica e ânions não mensurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 
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3 - Correlação entre albumina sérica e sódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Correlação entre albumina sérica e cloro. 
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Gráfico 5 - Correlação entre Albumina sérica e Strong Ion Difference (SID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Correlação entre Paratormônio (iPTH) e Excesso de Base (SBE). 
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Gráfico 7 - Correlação entre Ânions não mensurados e Paratormônio (iPTH).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Correlação entre Strong ion difference (SID) e Paratormônio (iPTH). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Estudos prévios, utilizando a abordagem físico-química quantitativa dos 

distúrbios ácido-base, apontaram que a hiperfosfatemia e a retenção de ânions não 

mensuráveis eram responsáveis por 70% da carga ácida em pacientes com DRC 

dialítica (LIBORIO et al., 2006). O mesmo grupo mostrou ainda que pacientes com 

cloro sanguíneo>110mmol/L pré-hemodiálise tiveram maior aumento nos níveis 

séricos de excesso de base (SBE), comparado com cloro <110mmol/L, indicando 

que distintos tipos de acidose metabólica são corrigidos de forma diferente pela 

hemodiálise (LIBORIO et al., 2006). Acidose hiperclorêmica  foi comum  e um fator 

de risco importante para morbidade e mortalidade em pacientes criticamente 

doentes com insuficiência renal aguda (LIBORIO et al., 2006). Neste trabalho, o 

componente hiperclorêmico na acidose metabólica esteve presente em 54% da 

amostra, sendo 79% como acidose mista e 21% como acidose metabólica 

hiperclorêmica pura.    

 Kellum et al. (1995) correlacionaram AG, ânion gap corrigido (AGc), 

ajustado com albumina, e SIG em voluntários saudáveis durante exercício (grupo1), 

pacientes em unidade de cuidados intensivos com sepse (grupo 2) e outro com 

doença hepática de natureza grave (grupo 3). AG foi similar nos 3 grupos. SIG se 

correlacionou pobremente com AG no grupo 2. Nenhuma correlação foi vista no 

grupo 1 e 3. Ânion GAP corrigido com albumina (AGc) se correlacionou com SIG nos 

3 grupos, No grupo 1 SIG era próximo a zero, no grupo 2 (4,8±4,67) e grupo 3 

(9,6±6,43) (KELLUN; KRAMER; PINSKY, 1995).  Recentemente, ânions não 

mensuráveis foram associados com maior mortalidade em pacientes com DRC, 

independentemente da TGF ou albuminúria (KELLUN; KRAMER; PINSKY, 1995). 

Estudos prévios em DRC mostram aumento do ânion gap apenas em 

doença renal avançada. Esses estudos, entretanto, não consideraram a variação da 

albumina sérica, que pode afetar o ânion gap e que acompanha comumente a DRC, 

também demonstrada pelo modelo de Stewart como um dos determinantes na 

acidose, onde é considerada um ácido fraco (NIRMALAN; GREENBAUM, 2005; 

WAHRHAFTIG; CORREIA; SOUZA, 2012). 
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A explicação de como o ânion gap pode permanecer normal em pacientes 

com uma TFG cronicamente diminuída não é clara. É possível que as diferenças 

dietéticas ou anormalidades na absorção gastrointestinal ou renal de ânions 

orgânicos ou inorgânicos possam explicar por que o ânion gap está menor do que o 

esperado nesses pacientes, mas a avaliação de causas suplementares deve ser 

pesquisada, como a hiperfosfatemia, comum na DRC e demonstrada por Stewart 

como fator importante na acidose (CDC, 2007). 

Além disso, na alcalose metabólica sobreposta à acidose (como ocorre 

com vômitos ou diuréticos) - cuja explicação seria a normalização da concentração 

de bicarbonato na insuficiência renal avançada, embora o ânion gap ainda deva 

estar elevado - pode ser explicada, segundo Stewart, pelo fato de o cloro, 

considerado como ácido, ser perdido durante o vômito. Reduz sua concentração 

relativa no plasma em relação ao sódio, aumentando o SID e, assim, gerando 

alcalose. Portanto, a causa da alcalose não decorre da perda de íons hidrogênio, já 

que a dissociação da água proporciona inesgotável fornecimento de H+, e sim em 

virtude da perda do cloro (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; ROSE, 2012; SANTOS et 

al., 2010). Também é obscuro o mecanismo pelo qual a hipocloremia ocorre em 

alguns pacientes em resposta a acúmulo de ânions não mensurados, em vez de 

redução de bicarbonato sérico. 

Grande ingestão de proteínas está associada a grande carga de ácido na 

dieta e a menor quantidade de bicarbonato sérico. Bom apetite é um bom preditor 

para sobrevida em pacientes em hemodiálise. Alta ingestão proteica está 

relacionada com menor tempo de hospitalização e menor mortalidade. Diversos 

estudos nos pacientes em hemodiálise mostram associação paradoxal entre acidose 

metabólica e marcadores do estado nutricional. Existe também uma associação de 

bicarbonato sérico aumentado e albumina sérica aumentada. Pacientes em 

hemodiálise com acidose metabólica de teor grave têm um peso corporal relativo 

significativamente menor, menor espessura do tríceps, menor circunferência 

muscular, menor albumina sérica, menos transferrina, menor nível de fibronectina, 

quando comparados àqueles com bicarbonato sérico mais elevado. É importante 

notar, porém, que o efeito catabólico proteico associado com acidose metabólica 

pode ser um processo transitório, desde que a maioria dos indivíduos seja estudada, 
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depois da acidemia metabólica estar estabelecida ou receba suplementação de 

bicarbonato por períodos relativamente curtos.  

Hiperparatireoidismo, deficiência de vitamina D, aumento de FGF-23 e 

acidose metabólica promovem fragilidade óssea na doença renal crônica. A 

elevação sustentada de PTH resulta em reabsorção óssea, particularmente nos 

sítios ricos em osso cortical, tais como fêmur e rádio. Acidose metabólica, por sua 

vez, leva à dissolução do osso mineral por tamponamento da acidemia, resultando 

em fragilidade óssea e mal nutrição (GONÇALVES; VERONESI, 2009). 

De acordo com estudo transversal, realizado na Universidade Federal do 

Rio de janeiro, com 51 pacientes masculinos, com DRC moderada, idade 50-75 

anos, os pacientes com DRC estádio 4 tiveram níveis mais altos de PTH, FGF-23 e 

fosfatase alcalina (FA) e níveis mais baixos de vitamina D, bicarbonato e menores   

T-scores na densitometria óssea de fêmur total e colo do fêmur, quando comparados 

com pacientes com DRC estádio 3. T-scores de fêmur tiveram correlação direta com 

nível de bicarbonato e taxa de filtração glomerular estimada, mas não tiveram 

associação significativa com PTH, vitamina D ou FGF-23. Somente 3,9% dos 

participantes tiveram osteoporose na densitometria, 31,4% tiveram fratura de baixo 

impacto. Análise de regressão logística múltipla, usando a fratura de baixo impacto 

como variável dependente, não mostrou correlação com os dados bioquímicos.  

Apesar de a densitometria óssea ser um método prático e muito usado para medir 

massa óssea e determinar risco de fratura, com alta acurácia na população geral, 

nos pacientes com DRC é inadequado para avaliar a fragilidade óssea 

(GONÇALVES; VERONESI, 2009).  

Neste estudo, foram avaliados separadamente os dois principais 

contribuidores da acidose metabólica em DRC (acúmulo de ânions não mensurados 

e SID reduzido, geralmente em razão de hipercloremia) e sua associação com 

albumina sérica e iPTH. Interessante é notar que os componentes diferentes dos 

tipos de acidose metabólica tiveram associação diferente com albumina sérica e 

iPTH. Enquanto ânions não mensurados foram associados com baixa albumina 

sérica, um SID reduzido - acidose hiperclorêmica - teve correlação negativa com 

níveis de iPTH sérico. 

 Já é conhecido o fato de que a acidose metabólica em DRC pode ser 

normo, hiperclorêmica ou mista. Nos dados deste ensaio, foi aplicada uma técnica 
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quantitativa, tornando possível separar e quantificar esses dois componentes: ânions 

não mensurados e SID reduzido. Em virtude de o nível de sódio ser controlado, 

principalmente por osmo e barorreceptores, e outros componentes do SID serem 

quantitativamente baixos, pode-se assumir a idéia de que variações no SID que 

afetam o estado ácido-base decorrem de mudanças nos níveis de cloro. 

A uropatia obstrutiva ocasiona alterações na hemodinâmica glomerular e 

na função tubular. A deterioração do transporte tubular é dependente da duração e 

da gravidade da obstrução. Essa alteração é mais proeminente nos segmentos 

distais e é devido a dois fatores: lesão intrínseca do epitélio tubular e ação hormonal 

extra-tubular (BÉRGAMO; WROCLAWSKI, 2010). 

 Podem-se observar diminuição na capacidade de concentração urinária, 

alterações na reabsorção ou secreção de sódio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio 

e incapacidade de acidificar a urina nesses pacientes (BÉRGAMO; WROCLAWSKI, 

2010). 

Em pacientes com uropatia obstrutiva, a fração de excreção de potássio é 

menor, em comparação à observada em pacientes com doença renal crônica 

(BÉRGAMO; WROCLAWSKI, 2010). Então é comum o aparecimento da acidose 

tubular renal distal (acidose hiperclorêmica, hipercalêmica, hiato aniômico normal e 

pH urinário alcalino) (BÉRGAMO; WROCLAWSKI, 2010; ZUNINO, 2010). As causas 

plausíveis para explicá-la são: (1) redução na produção de renina (acidose tubular 

renal distal tipo 4 – hiporreninêmica e hipoaldosteronêmica); (2) diminuição da 

sensibilidade do túbulo distal à ação da aldosterona; (3) redução da secreção de 

íons H+ pelas células intercaladas do túbulo distal, por diminuição na produção de 

amônia no túbulo proximal e de secreção de ácido titulável (fosfato) no túbulo distal 

(BÉRGAMO; WROCLAWSKI, 2010). 

Nesse estudo foi identificado uma tendência a acidose metabólica 

hiperclorêmica nos pacientes que tiveram uropatia obstrutiva. 

É bem estabelecida a noção de que a administração de álcalis é 

recomendada para manter um nível de bicarbonato sérico maior do que 22meq/L. A 

correção da acidose metabólica demonstra efeitos benéficos no controle do 

hiperparatireoidismo secundário, na redução da fraqueza muscular e na redução da 

progressão da DRC. Uma compreensão detalhada dos componentes de acidose 
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metabólica pode ajudar os médicos a melhor identificar e predizer quais pacientes 

terão melhor resposta à terapia alcalina em distintas situações clínicas. De acordo 

com a abordagem físico-química, o bicarbonato de sódio corrige a acidose pelo 

aumento do sódio sérico e, consequentemente, do SID. Com a função renal residual, 

no entanto, os efeitos da administração de álcali sobre a capacidade renal de 

eliminar ânions não mensurados e/ou cloreto, é desconhecida e, se o efeito da 

administração de álcalis na acidose metabólica decorrente de hipercloremia ou 

ânions não mensurados é similar é um problema para estudos futuros. 

Este ensaio é uma preliminar e tem limitações diversas: primeiro, é um 

estudo transversal, de sorte que se pode somente determinar associação e não 

causalidade. Isto é especialmente importante com respeito a albumina sérica, que é 

um marcador do estado nutricional, mas também um determinante do estado ácido-

base. Segundo, é necessário determinar como a terapia com álcalis corrige 

componentes diferentes de acidose metabólica. Finalmente, pensa-se que a 

limitação mais importante decorre de se estudar somente a albumina sérica e iPTH 

como biomarcadores do estado nutricional e desordens mineral e óssea, 

respectivamente. Outros estudos avaliam a associação do ânion não mensurado e 

cloreto com outros biomarcadores clínicos (leptina, fosfatase alcalina, osteoprotegrin 

e outros). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados da pesquisa demonstram o que vem na sequência: 

1.  A maioria dos pacientes teve acidose metabólica, mais da metade com 

um componente hiperclorêmico. 

2.  Apenas exames laboratoriais de rotina, simples, são necessários para 

estimar ânions não mensuráveis. Uma análise detalhada dos eletrólitos e distúrbios 

ácido-base em pacientes com DRC pode identificar muitas alterações não reveladas 

pela análise isolada da gasometria. Muitas dessas alterações podem ter implicações 

clínicas e de pesquisa. 

3.  Pacientes com acidose metabólica tiveram níveis reduzidos de 

albumina sérica e iPTH sérico mais alto. 

4. Houve correlação negativa entre albumina sérica e ânions não 

mensurados e correlação negativa entre iPTH e Strong Ion Difference (SID). O que 

significa dizer que o aumento de ânions não mensurados está correlacionado a 

menor nível de albumina e que SID mais baixo, no caso de acidose com 

componente  hiperclorêmico, se correlaciona a níveis mais altos de PTH. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                      FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

VICE-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

AVANÇADA NÃO DIALITICA NO DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA: 

EPIDEMIOLOGIA, FATORES DE RISCO TRADICIONAIS E NOVOS 

MARCADORES PROGNÓSTICOS. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Alexandre Braga Libório 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que irá 

caracterizar pacientes com doença renal que procuram o serviço de emergência. 

Trata-se de uma pesquisa observacional, significando que seu tratamento não será 

alterado de forma alguma pela sua inclusão na pesquisa.  

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você  será 

convidado a responder alguns questionários que buscam caracterizar o ambiente 

que voc6e vive, seu passado medico e medicações em uso. Será também 

coletada uma amostra de sangue (5mL – uma colher de sopa) e uma amostra de 

urina (5mL – uma colher de sopa) que serão armazenadas para posterior 
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realização de exames. Esses exames que serão realizados não são da pratica 

medica do dia a dia e tem a finalidade de avaliar a inflamação do seu sangue e a 

função do endotélio (vasos sanguíneos).   

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de 

não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a resposta dos questionários, sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Haverá apenas o desconforto durante a picada da 

agulha para a coleta do sangue. Qualquer constrangimento será evitado 

mantendo-se o sigilo da sua pessoa.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de que a 

compreensão da epidemiologia e dos fatores de gravidade de pacientes com 

doença nos rins levarão a um melhor planejamento e cuidados a pacientes com 

essas doenças. 

 

4. FORMAS DE ASSISTÊNCIA: Se você precisar de algum tratamento ou 

orientação por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou se o pesquisador 

descobrir que você tem alguma coisa que precise de tratamento, você será 

encaminhado(a) pelo Dr. Alexandre Braga Liborio, tel 99987995 para o Hospital 

Geral de Fortaleza, Rua Ávila Goulart, 900 - Papicu Fortaleza - CE, 60175-295.  

 

5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas por exames e avaliações serão utilizadas somente para 

esta pesquisa. Seus dados pessoais e dados de exames ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum das fichas de avaliação nem quando 

os resultados forem apresentados.  
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6. ESCLARECIMENTOS:  Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Alexandre Braga Libório 

Endereço: Rua Ávila Goulart, 900 Papicu Fortaleza-CE 

Telefone para contato: 99987995 

Horário de atendimento: Segunda a sexta 8:00 às 17:00h 

 

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 

envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética do Hospital Geral de 

Fortaleza, Ce.  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – COÉTICA 

Universidade de Fortaleza.  

Av. Washington Soares, 1321, Bloco da Reitoria, Sala da Vice-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 1º andar. 

Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. 

Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza, Ce. 

 

7. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

8. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

que se segue, e receberá uma cópia deste Termo.       
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)_________________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade______________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Fortaleza-Ce., _______ de ________________ de _____. 

 

       ______________________________ 

         Assinatura do participante 

 

       ______________________________ 

           Ou Representante legal 

 

 

 

 

        Impressão dactiloscópica 

 

       ______________________________ 

        Assinatura do Pesquisador 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B 

 

CALCULADORA DE STEWART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Master Acid Base Program  

 

 5/29/95,1/13/97 

   

Instructions 

  John A. Kellum, MD 

      

Please Alter only the Red values 

         

The program will calculate SIG 

pH 7,11 

 

Alb g/dl 3,5 

 

[H+] 

      
pCO2 torr 30,4 

 

PO4 

mg/dl 4 

 

77,62471 

  

To solve for new pH 

 Hb g/dl 

        

Press Alt+T, V Enter 

 

         

To solve for a new pH, given known  

Stewart-Figge 

 

Sig-Andersen 

 

139 Na 

 

SIG, enter a value for X- 

 SID 30,51885 

 

SBE -18,5172 

 

6,5 K 

     CO2c 9,634045 

 

ABE -18,0694 

 

118 Cl 

     ALBc 8,52355 

           Pi 2,231824 

 

Hendersen-Haselbach 8,6 Ca mg/dl 2,352186 

    A- 10,75537 

 

HCO3 16,6 

 

2 Mg mg/dl 1,666667 

    SIG 10,12943 

 

Exp CO2 32,9 

        X- 0 

 

AG 10,9 

  

"SID" 31,51885 

    

 

10,12943 

           

   

Van Slyke 

 

1 Lactate (mmol/l) 

    

   

SBE -11,2379 

  

Urate 0 (can usually be skipped) 

 

             

       

SIDa 30,51885 

    

 

7
0
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ANEXO C 

 

ACEITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TRABALHO  

 

 

Ref.: Ms. No. JREN-1235 

Metabolic Acidosis Components in Advanced Chronic Kidney Disease: Association 

with Serum Albumin and Parathyroid Hormone. 

Journal of Renal Nutrition 

 

Dear Prof. Liborio, 

 

Thank you for submitting your paper to the Journal of Renal Nutrition. Your paper has 

been reviewed by the Editorial Board and outside reviewers (see comments 

appended below). Although the topic of your paper is of interest to the readership of 

the Journal, we believe that major modifications are necessary before it can be 

considered for publication.  

 

Please submit your revised manuscript by 08/09/2014. To submit a revision, go to 

http://ees.elsevier.com/yjren/ and log in as an Author.  

 

Your username is: alexandreliborio@yahoo.com.br 

If you need to retrieve password details, please go to:  

http://ees.elsevier.com/YJREN/automail_query.asp.  

 

You will see a menu item called "Submissions Needing Revision." You will find your 

submission record here.  

 

mailto:alexandreliborio@yahoo.com.br
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When re-submitting your manuscript, please include an Index of Changes made in 

response to each of the reviewer's comments and highlight changes within the text. 

In addition, effective January 1, 2011, papers submitted to the Journal must include a 

"Practical Application" section at the end of the manuscript (see author guidelines). 

This section is written in terms that the practicing clinician can understand and which 

describes the potential clinical application of the research presented in the paper. 

This section should be short, about 2 to 3 sentences, and in a language that the 

readers can easily understand.  

 

Thank you for submitting your work to the Journal of Renal Nutrition. 

 

Yours sincerely, 

Jerrilynn D. Burrowes, PhD, RD, CDN 

Editor-in-Chief 

Journal of Renal Nutrition 

Reviewers' comments: 

 

Reviewer #1: The manuscript with title Metabolic Acidosis Components in Advanced 

Chronic Kidney Disease: Association with Serum Albumin and Parathyroid Hormone 

is well written och had adequate statistical analysis.  

1. Redraw the Figure 1 with Correlation between unmeasured anions and strong ion 

difference (SID) with serum albumin and parathyroid hormone is not normally 

distributed please log transform the value for parathyroid hormone 

2. Please provide the complete results of linear multiple regression in table  

3 for serum albumin and IPTH. The impact of all factors in the model. These model 

lack the factors like age and gender the number of patient are adequate to enter 

these factors. Please provide the 95% confidence interval for standardized beta 

coefficient in the table 3. Please the adjust r2 for both model in table 3 

3. I will suggest for univariate association please use non-parametric Spearman rho 

which will helpful for reader  
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Reviewer #2: In this manuscript the authors investigated the associations between 

unmeasured anions, hyperchloremia (components of metabolic acidosis) and serum 

albumin as marker of nutritional status and intact parathyroid in advanced chronic 

kidney disease. They found an inverse correlation between albumin and unmeasured 

anions, but not between serum albumin and strong ion difference. The opposite was 

found for parathyroid. They conclude that the two main components of metabolic 

acidosis have different effects on bone disease and nutritional status. These results 

are novel and intersting.  
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ANEXO D – FICHA DE COLETA DE DADOS PARA PESQUISA 
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ANEXO E 

 

FICHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PACIENTES ESTUDADOS 
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