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RESUMO 

Anjos, Juliana Saraiva. Efeitos da dieta hipoproteica na expressão dos fatores 
transcricionais Nrf2 e NF-kB em pacientes com doença renal crônica em tratamento 
conservador. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  
 
 
INTRODUÇÃO: A dieta hipoproteica (0,6 g/Kg/dia) prescrita para pacientes com 
doença renal crônica (DRC) em tratamento conservador tem inúmeros benefícios, 
incluindo a modulação da inflamação e do estresse oxidativo. Porém não há estudos 
que avaliaram se esta dieta poderia modular os fatores nucleares envolvidos com tais 
complicações, como o fator nuclear relacionado ao fator eritróide 2 (Nrf2), que 
estimula a expressão  enzimas antioxidantes e desintoxicantes de fase II e, fator 
nuclear ΚB (NF-ΚB), que promove a resposta ao estresse oxidativo e inflamação. 
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da dieta hipoproteica na expressão 
do RNAm de Nrf2 e NF-ΚB em pacientes com DRC em tratamento conservador. 
METODOLOGIA: Estudo clínico longitudinal, onde o efeito da dieta hipoproteica foi 
avaliado por seis meses em 30 pacientes com DRC (55,5 ± 14,0 anos, IMC, 29,1 ± 
5,9 kg/m2, taxa de filtração glomerular (TFG) 35,6 ± 12,2 mL/min). As células 
mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram isoladas e a análise quantitativa 
por PCR em tempo real foi realizada para avaliar a expressão do mRNA de Nrf2, NF-
B e NADPH quinona oxiredutase (NQO1). O estado nutricional foi avaliado por 
absorciometria radiológica de dupla energia (DXA). Os níveis de substâncias reativas 
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), marcador de peroxidação lipídica, parâmetros 
bioquímicos e análise da ingestão alimentar também foram analisados. 
RESULTADOS: Após 6 meses de intervenção nutricional, a expressão de mRNA de 
Nrf2 aumentou de 0,85 (0,47-1,56) para 1,28 (0,63-2,63) (p = 0,03) e os níveis de 
TBARS diminuíram significativamente de 1,78 (1,31-2,38) para 1,30 (1,07 -2,22) 
nmol/mL (p = 0,04). A expressão do mRNA do NF-κB não apresentou diferença 
significativa após 6 meses, mas a relação Nrf2/NF-κB aumentou. CONCLUSÃO: Com 
base nesses resultados, a dieta hipoproteica parece modular a expressão de Nrf2, 
além de diminuir os níveis de TBARS em pacientes com DRC não dialisados. No 
entanto, mais estudos são necessários para confirmar a eficácia desta dieta na 
modulação de fatores de transcrição envolvidos com o estresse oxidativo e a 
inflamação em pacientes com DRC não dialisados. 
 
 
Palavras-Chave: doença renal crônica, dieta hipoproteica, Fator nuclear eritroide 2, 
fator nuclear-kB. 
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ABSTRACT 

Anjos, Juliana Saraiva. Effects of low protein diet on expression of transcriptional 
factors Nrf2 and NF-KB in patients with chronic kidney disease on conservative 
treatment. 2019. Thesis (Doctor in Cardiovascular Science) – Fluminense Federal 
University, Niterói, 2019.  
 
Background: Low protein diet (LPD) (0.6 g/Kg/day) prescribed for non-dialysis 
patients has been demonstrated numerous benefits and it may modulate inflammation 
and oxidative stress through nuclear factor erythroid 2 - related factor 2 (Nrf2), which 
encodes antioxidant and phase II detoxifying enzymes, and it is able to inhibit / 
antagonize nuclear factor-kB (NF-kB) activity, which orchestrates inflammatory and 
oxidative stress response. However, no study has evaluated the effect of this diet on 
the modulation of such transcription factors. The objective of this study was to evaluate 
the effects of LPD on Nfr2 and NF-kB mRNA expression in non-dialysis CKD patients. 
Methods: In this longitudinal study, LPD was prescribed for 30 non-dialysis CKD 
patients (referred to the Renal Nutrition Clinic (UFF)) for six months (55.5 ± 14.0 years, 
BMI, 29.1 ± 5.9 kg/m2, glomerular filtration rate, 35.6 ± 12.2 mL/min). The peripheral 
blood mononuclear cells (PBMC) were isolated and quantitative Real-Time PCR 
analysis were performed to evaluate the Nrf2, NF-kB and NQO1 mRNA expression. 
The nutritional status was evaluated by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). 
Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) levels, a marker of lipid peroxidation, 
were also evaluated. Biochemical parameters were evaluated in automation device 
with BioClin® kits. Results: After 6 months of nutritional intervention, Nrf2 mRNA 
expression was increased from 0.85 (0.47-1.56) to 1.28 (0.63-2.63) (p = 0.03) and 
TBARS levels were significantly decreased from 1.78 (1.31-2.38) to 1.30 (1.07-2.22) 
nmol/mL (p = 0.04). NF-kB mRNA expression showed no significant difference after 6 
months, but the Nrf2/NF-kB ratio was increased. Conclusion: Based on these results, 
LPD seems to modulate the Nrf2 expression and decrease the levels of TBARS in non-
dialysis CKD patients. However, more studies are needed to confirm the effectiveness 
of LPD in the modulation of transcriptor factors involved with oxidative stress and 
inflammation in non-dialysis CKD patients. 

 
 
Key-words: chronic kidney disease, low protein diet, nuclear factor erythroid 2 - 
related factor 2, nuclear factor-kB. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A doença renal crônica (DRC) é uma síndrome de múltiplas etiologias 

definida pela presença de anormalidades na urina, como albuminúria e presença 

de eletrólitos dentre várias outras alterações, detectadas por biópsia ou por 

exames de imagem, presentes por 3 meses ou mais, com implicações para a 

saúde (KDIGO, 2014). A incidência e prevalência da DRC tem aumentado em 

todo o mundo, apresentando elevado custo para os países, principalmente em 

pacientes com DRC no estágio 5, devido à necessidade de se iniciar a terapia 

renal substitutiva (TRS) (LEVIN et al., 2017).  

Pacientes com DRC tem a doença cardiovascular (DCV) como a principal 

causa de morbidade e mortalidade na população com DRC (LIU et al., 2014). O 

espectro da DCV pode ser descrito como a combinação de alterações da 

perfusão miocárdica (processo isquêmico), alteração da função do miocárdio 

(processos metabólicos), alterações estruturais (hipertrofia ou dilatação 

ventricular) e aterosclerose, que afeta o sistema vascular periférico e central. Na 

DRC, há evidências de que todos estes processos podem ocorrer 

simultaneamente e, ao final, contribuem para maior ocorrência da DCV nessa 

população. A prevalência de DCV nos pacientes com DRC é mais elevada que 

na população geral, inclusive naqueles que se encontram na fase pré-dialítica 

(AMMIRATI e CANZIANI, 2009). Nesses pacientes o estresse oxidativo estimula 

reações inflamatórias e proliferativas na parede vascular (GOMES et al., 2010). 

O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre as 

concentrações de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade 

antioxidante, e é bastante evidente no paciente com DRC e, tem forte associação 

com inflamação (KIM e VAZIRI, 2010; POULIANITI et al., 2016). As EROs 

promovem ativação do fator nuclear KB (NF-KB), fator de transcrição que 

participa da resposta inflamatória, promovendo a síntese de citocinas como fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α) e diversas interleucinas (IL-1, IL-2, IL-6 e IL-12). 

Assim, a própria inflamação pode conduzir à formação de radicais livres, 

estabelecendo um ciclo vicioso entre estresse oxidativo e superprodução de 

citocinas pró-inflamatórias (VAZIRI, 2004). 
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Atualmente os mecanismos envolvidos na inativação do ciclo estresse 

oxidativo-inflamação tem chamado atenção e, a proteína identificada como fator 

nuclear eritroide-2 relacionado ao fator 2 (factor nuclear factor-erythroid 2-related 

factor 2- Nrf2) parece ser um importante fator envolvido na defesa celular contra 

o estresse oxidativo, promovendo a transcrição de elementos de resposta 

antioxidantes (ARE, em inglês: antioxidant response elements). O Nrf2 atua 

quando é desacoplado da proteína citosólica Keap1 (Kelch-like ECH-associated 

protein 1) e, após ser transportado até o núcleo, ativa o gene que codifica 

enzimas antioxidantes e desintoxicantes de fase II que incluem a NADPH 

quinona oxidoredutase 1 (NQO1) e a heme oxigenasse-1 (HO-1) (KIM e CHA, 

2010). Neste cenário, o Nrf2 pode regular as respostas celulares antioxidantes e 

inflamatórias exercendo papel crucial na proteção no desenvolvimento do 

fenótipo urêmico (PEDRUZZI et al., 2012).   

Sabendo-se dos benefícios da dieta hipoproteica em pacientes com DRC em 

tratamento conservador como melhora da retenção de resíduos de nitrogênio, 

melhora da acidose metabólica, regulação do metabolismo de cálcio-fósforo, da 

intolerância à glicose, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica, retardo do 

início da TRS, sem qualquer efeito deletério sobre o estado nutricional (FOUQUE 

e APARICIO, 2007; IKIZLER, 2009; GARNEATA e MIRCESCU, 2010), a 

hipótese levantada pelo nosso grupo é que a dieta hipoprotéica possa reduzir a 

inflamação e o estresse oxidativo pela modulação da expressão de ativadores e 

inibidores nucleares da síntese de citocinas, como NF-kB e Nrf2 (ANJOS et al., 

2018). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA  

 A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela anormalidade 

persistente por mais de três meses na estrutura e/ou função dos rins, capaz de 

reduzir sua taxa de filtração glomerular. Anormalidades estruturais incluem 

tumores, cistos e malformações. A progressiva redução dessa taxa acarreta em 

diversos prejuízos à saúde, sendo seu estadiamento fundamental ao 

acompanhamento da doença e à proposta terapêutica. A disfunção renal pode 

se manifestar como hipertensão, alterações na produção da urina e edema 

(LEVIN et al., 2017; ZOCCALI et al., 2017). 

A TFG, que é derivada da equação a partir do valor de creatinina sérica, 

e albuminúria são dividas em categorias e a progressão da DRC é caracterizada 

de acordo com a TFG e albuminúria persistente (Figura 1). A inclusão da 

albuminúria (medida pela relação albumina/creatinina urinária) mostra a 

importância prognóstica tanto da TFG como da albuminúria para comorbidades 

renais e não-renais como mortalidade, progressão para a doença renal em 

estágios avançados e DCV (FRASER e BLAKEMAN, 2016).  

 

Figura 1: Categorias da DRC de acordo com a TFG e albuminúria.         
DRC: doença renal crônica; TFG: taxa de filtração glomerular. Verde: baixo risco; Amarelo: 
risco moderadamente aumentado; Laranja: alto risco; E vermelho, muito alto risco. Fonte: 

NKF/KDIGO, 2014. 

  

Quadro 1: Categorias da DRC de acordo com a TFG e albuminúria 
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As categorias G2A1 até G4A3 compreendem a fase pré-dialítica que 

correspondem ao tratamento conservador e se caracterizam pela contínua perda 

da função renal (SNIVELY e GUTIERREZ, 2004). Geralmente, na categoria G5 

a TRS é instituída, configurando-se como opções de tratamento a hemodiálise, 

diálise peritoneal ou transplante renal (FRASER e BLAKEMAN, 2016). 

Atualmente, a DRC é considerada um problema de saúde pública. No 

Brasil, aproximadamente 112.825 pacientes estão em tratamento dialítico 

segundo o Inquérito Brasileiro de diálise de 2016 realizado pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SESSO et al., 2017). As causas mais comuns para o 

desenvolvimento de DRC são a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes 

mellitus, sendo considerados também fatores de risco para DCV (PANAHI et al., 

2016). Pacientes com DRC têm como principal causa de morte a DCV, o que 

frequentemente se manifesta com eventos cardiovasculares antes mesmo da 

doença renal chegar em estágio final. A patogênese da DCV nessa população é 

complexa e parece ser determinada por elevada prevalência de fatores de risco 

tradicionais como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia e pela 

presença de outros fatores inerentes à DRC, tais como anemia, distúrbios do 

metabolismo e endócrinos, acidose metabólica, presença de inflamação 

sistêmica e exacerbação de estresse oxidativo (BUCHARLES et al., 2010; 

WANG, YANNI et al., 2016). 

 A detecção precoce da DRC juntamente com intervenção de atenção 

primária para reduzir o risco de progressão, é fundamental para controle do 

avanço da doença e para diminuir os custos do tratamento. Sendo assim, a 

terapia farmacológica e nutricional constitui a base para prevenção e tratamento 

dos sinais e sintomas da DRC, tendo como objetivo retardar o início de TRS 

(CARIA et al., 2014; RADHAKRISHNAN et al., 2014). 

No tratamento conservador é recomendado a prescrição da dieta 

hipoproteica – low protein diet (LPD) (0,6g/kg/dia) (GARNEATA; MIRCESCU, 

2013; GIORDANO et al., 2013; MAFRA; BARROS; FOUQUE, 2013), que de 

acordo com os pesquisadores da área de nutrição renal, a LPD deve ser iniciada 

quando a TFG for menor que 60ml/min/1,73m2 de superfície corporal (estágio 3 

da DRC) (LAI et al., 2015).  
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As recomendações nutricionais para pacientes em tratamento conservador 

encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1: Recomendações de proteína para pacientes em tratamento 
conservador. 

TFG (mL/min) Proteína (g/Kg/dia) 

> 60 Sem restrição (0,8 a 1,0) 

60 – 25 0,6 (50 - 60 % de AVB*) 

< 25 0,6 (50 - 60 % de AVB*) ou 0,3 + cetoácidos 

*AVB- Alto Valor Biológico.K/DOQI, 2000 

 

2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA E DIETA HIPOPROTEICA 

Em 1869, Beale, sugeriu que alimentação com baixa quantidade de  

proteína para pacientes com DRC nos estágios pré-diálise, levaria à redução da 

geração de ureia e, portanto, à carga de trabalho renal reduzida (KOPPLE, 

2002). Já em 1918, Franz Volhard observou redução nos níveis de ureia, 

melhora dos sintomas e aumento da sobrevivência após a prescrição de dieta 

vegetariana com baixa ingestão de proteína. A partir dos anos 60, os 

pesquisadores Giordano e Giovannetti mostraram que a LPD foi capaz de 

melhorar os sintomas urêmicos, retardando o início de diálise, influenciando 

positivamente a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo a mortalidade (DI 

IORIO et al., 2013). 

Durante o tratamento conservador, o paciente é acompanhado com dieta 

hipoproteica, hipossódica e com controle de outros nutrientes importantes para 

retardar o declínio da TFG e reduzir a albuminúria. Adicionalmente, esta dieta 

oferece benefícios como prevenção e tratamento do hiperparatireoidismo, 

acidose metabólica, melhora a resistência à insulina e intolerância à glicose, 

minimiza os efeitos da osteodistrofia, reduz o estresse oxidativo, dislipidemia e 

hipertensão arterial sistêmica (FOUQUE; APARICIO, 2007; IKIZLER, 2009; 

MAFRA; BARROS; FOUQUE, 2013). 
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Fouque e Aparicio (2007) observaram, em uma meta-análise que incluiu 

mais de 1.400 pacientes, que a redução de 0,2 g de proteína/kg/dia foi associada 

à redução da falência renal em 49%. Algumas pesquisas afirmam que a 

prescrição de 0,6g de proteína/kg/dia é suficiente para manter a composição 

corporal na maioria dos adultos saudáveis ou pacientes com DRC, desde que as 

proteínas na dieta sejam de alto valor biológico (MARONI et al., 1997).  

Pacientes ingerindo dietas com baixo teor de proteína apresentam menor 

geração de ureia e, portanto tornam-se menos sintomáticos, com isso o início da 

terapia de diálise pode ser adiado (GIORDANO et al., 2013). Fouque et al. (2017) 

relataram que em pacientes com DRC, em estágios 4-5 em tratamento 

conservador, a progressão para o estágio final da doença renal foi retardado 

quando utilizaram dieta hipoproteica. 

Outra alternativa para esses pacientes é a dieta muito restrita em 

proteínas (0,3 – 0,4g/kg/dia) suplementada com aminoácidos essenciais e 

cetoácidos (0,1g/kg/dia) (APARICIO, 2009). Os cetoácidos são análogos de 

aminoácidos essenciais sem nitrogênio, de forma que, pela via de transaminação 

hepática, o nitrogênio disponível é incorporado à cadeia carbônica do 

aminoácido, formando o aminoácido essencial correspondente. Gao et al. (2011) 

relataram o papel desta dieta na redução da fibrose renal em modelos 

experimentais, através da modulação do Kruppel-like factor-15 (fator de 

transcrição responsável pela remodelação da fibrose cardíaca), o que reforça o 

efeito desta terapêutica na progressão da DRC. Esta dieta também está 

associada à redução do estresse oxidativo, fator relacionado à esclerose e 

fibrose renal devido ao dano causado à moléculas orgânicas, como proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios e que, consequentemente, pode estar relacionado à 

acelerada progressão da falência renal (Sener et al., 2004; Kobayashi et al., 

2005).  

Poucos estudos foram realizados sobre os efeitos da dieta hipoproteica 

com 0,6g/kg/dia nos marcadores inflamatórios. Em 2015, Lai et al. realizaram um 

estudo com 16 pacientes com DRC em estágio 3 e 4, com intervenção de LPD 

por 12 meses e observaram que os níveis de albumina e proteínas séricas, e a 

função renal permaneceram estáveis e, houve significante redução na 

proteinúria. Além disso, os níveis séricos de bicarbonato e vitamina D 
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aumentaram e os níveis de fósforo e marcadores inflamatórios, tais como 

proteína C reativa (PCR) foram reduzidos (LAI et al., 2015). 

Como o estresse oxidativo e a inflamação são características comuns em 

pacientes com DRC e são os principais mediadores do avanço da lesão renal, 

aterosclerose, estado catabólico e desnutrição (ZOCCALI, 2000; KIM et al., 

2010), mais estudos devem ser realizados com o objetivo de reduzir essas 

complicações.  

 

2.3 INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO NA DRC 

 O estresse oxidativo é observado em diferentes doenças tais como 

Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e insuficiência cardíaca 

congestiva, as quais contribuem para o aparecimento ou agravamento da DRC 

(APPENDINO et al., 2011). É caracterizado pelo desequilíbrio entre os níveis de 

EROs e a capacidade antioxidante, e é bastante evidente no paciente com DRC, 

apresentando forte associação com inflamação (VAZIRI, 2004; KIM, HYUN JU; 

VAZIRI, 2010). A inflamação é achado comum em pacientes com DRC 

(DUMMER et al., 2007; MIHAI et al., 2018) e provoca estresse oxidativo através 

da produção de EROs, nitrogênio e halógenos. Juntos, esses eventos promovem 

o dano tecidual por causar apoptose, necrose e fibrose (AMINZADEH et al., 

2013). 

Na DRC, o aumento da produção de EROs é impulsionado principalmente 

pelo aumento do estresse oxidativo, tendo como subprodutos do metabolismo 

de oxigênio normal e incluem radicais livres como o ânion superóxido (O2), 

radical hidroxila (OH-), oxigênio singlete e radical peróxido de hidrogênio (H2O2)  

(AYALA et al., 2014; RUIZ et al., 2013). Em estágios mais avançados da DRC, 

há superprodução de EROs, como o O2 e os aldeídos reativos; aumento da 

quantidade de proteínas com grupos tiol oxidados; aumento dos produtos 

resultantes da peroxidação lipídica (processo em que os oxidantes, como os 

radicais livres, atacam os lipídios especialmente nas membranas) e consequente 

aparecimento de anticorpos anti-LDL oxidada (oxLDL), PCR e citocinas (RUIZ et 

al., 2013; POULIANITI et al., 2016). 
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 As EROs possuem baixa concentração e tempo de vida muita curta, o que 

as tornam inviáveis como marcadores de estresse oxidativo.  Desta forma, outras 

moléculas devem ser usadas para esse fim, por serem produtos finais da 

oxidação, uma vez que correspondem ao resultado da ação do estresse 

oxidativo sobre proteínas, lípidios, carboidratos e DNA (FASSETT et al., 2011). 

Dentre esses biomarcadores, podemos citar o malondialdeido (MDA), aldeído de 

cadeia curta resultante da oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados, ou seja, 

é um produto da peroxidação lipídica, podendo ser medido pela reação com o 

ácido tiobarbitúrico. É considerado marcador de estresse oxidativo adequado na 

DRC, apresentando relação inversa com a TFG e correlação positiva com 

toxinas urêmicas (TUCKER et al., 2013). 

As EROs desencadeiam a ativação do NF-KB, que leva ao aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, diversas IL (IL-1, IL-2, IL-

6, IL-12) e moléculas de adesão (VCAM-1 e ICAM-1) (PEDRUZZI et al., 2012; 

JIN et al., 2018) (figura 2) e de proteínas plasmáticas de inflamação aguda, como 

a PCR; à quimiotaxia; e à produção de moléculas de adesão celular, colaborando 

desta forma para a inflamação. Ao mesmo tempo, a inflamação gera novas 

EROs por ação dos leucócitos e monócitos. Outros fatores também estimulam a 

ativação de NF-kB em pacientes com DRC, como pressão/estresse mecânico, 

produtos finais da glicação avançada, angiotensina II, TNF-α, albumina 

(RANGAN et al., 2009). 
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Figura 2: Ativação de NFkB e consequente translocação para o 

núcleo com produção de marcadores inflamatórios  
Fonte:  PEDRUZZI et al., 2012. 

 

Níveis elevados de citocinas como PCR, IL-6 e TNF-α são também achados 

comuns nesses pacientes (OBERG et al., 2004; LOBO et al., 2011; CARDOZO; 

STOCKLER-PINTO; MAFRA, 2016). Dentre esses biomarcadores de 

inflamação, a IL-6 é o que mostra maior relação com o aumentado risco de 

mortalidade nesses pacientes (IKIZLER, 2009; TU; CHEUNG, 2016). 

Pesquisadores observaram que níveis elevados de IL-6 é melhor preditor de 

mortalidade cardiovascular do que a PCR, albumina e TNF-α em pacientes com 

DRC (RAO et al., 2005; AMDUR et al., 2016). Elevados níveis de PCR por um 

período de 6 meses, indicam fator de risco significativo para o desenvolvimento 

de DCV, independente dos fatores de risco clássicos destes pacientes 

(BARRETO et al., 2010). Já o TNF-α atua como potente agente pró-inflamatório, 

regulando a ativação dos macrófagos, com rápida liberação após infecção ou 

trauma, sendo um dos mais abundantes mediadores em tecidos inflamados. Sua 

principal função é mediar a cascata de citocinas pró-inflamatórias (KOCHI et al., 

2016). O TNF-α também induz ao aumento dos mediadores lipídicos de 

sinalização como as prostaglandinas e o fator de ativação plaquetária. Sendo 

assim, o TNF-α tem sido proposto como o mediador central na ativação do 

processo inflamatório (BARRETO et al., 2010).  

De uma forma geral, a inflamação leva à formação de radicais livres, 

gerando uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias e consequente 

estresse oxidativo (CLARK, 2007), onde fatores de transcrição, como NF-KB,  

estão envolvidos. 
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2.4 NF-KB E NRF2 

A via de sinalização NF-KB é composta por uma família de fatores de 

transcrição que regula a expressão de grande variedade de genes (p65 (Rel A), 

Rel B, c-Rel, p52 e p50) (VAZIRI, 2004; KIM e CHA, 2010). O NF-KB é um fator 

de transcrição vital que é ativado por diversos estímulos e após a sua ativação, 

há regulação da transcrição de inúmeros genes, muitos dos quais estão 

associados com inflamação (GHOSH e HAYDEN, 2008).  

 O NF-KB tem sido associado a diversas doenças como câncer, 

aterosclerose, artrite, diabetes, acidente vascular cerebral, e a própria DRC 

(PEDRUZZI et al., 2015; COLOMBO et al., 2018; PAWLOWSKA et al., 2018; 

PIRES et al., 2018) pois pode ser rapidamente ativado em resposta a diversos 

estímulos extracelulares, sem a necessidade de nova síntese de proteína ou 

RNA mensageiro (mRNA) (RANGAN et al., 2009). Células não-estimuladas 

apresentam o NF-KB ligado à sua proteína inibitória IkappaB (IkB) na porção 

citoplasmática, que tem como função manter os fatores de transcrição de NF-KB 

no citoplasma, impedindo assim, sua ativação. A ativação acontece pela 

translocação para o núcleo desses fatores, que ocorre pela ubiquitinação e 

degradação da proteína inibitória IкB e ligam-se a regiões específicas do DNA, 

regulando a transcrição de genes-alvos (GILMORE, 2006; LEDOUX e PERKINS, 

2014), induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e de proteínas 

plasmáticas de inflamação aguda (como a PCR, IL-6 e TNF- α), à quimiotaxia, à 

produção de moléculas de adesão celular (como ICAM-1 e ICAM-1) e levando à 

inflamação (RANGAN et al., 2009). O NF-KB pode ser encontrado em diversos 

tipos de células, incluindo as células renais. 

Os componentes do sistema NF-KB são altamente expressos em 

pacientes com DRC, devido ao processo inflamatório e estresse oxidativo 

presente nesses pacientes (SANZ et al., 2010; RUIZ et al., 2013; AWAD et al., 

2013). A perda da função renal e a gravidade da lesão glomerular estão 

diretamente associadas a quantidade de células inflamatórias presente no meio 

(NORONHA et al., 2002). Em pacientes com DRC, outros fatores também 

estimulam a ativação de NF-kB, tais como angiotensina II, TNF-α, albumina e 

indoxil sulfato (IS) (BOLATI et al., 2013; RUIZ et al., 2013). Sendo assim, a 
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modulação do NF-KB é tida como importante alternativa terapêutica em doenças 

onde a inflamação conduz ao mau prognóstico (GHOSH e HAYDEN, 2008; 

JACKMAN et al., 2013; CARDOZO et al., 2016; PAWLOWSKA et al., 2018). 

 Diante da importância do NF-KB como mediador da resposta inflamatória 

e do estresse oxidativo exacerbado, novas alternativas capazes de inibir/modular 

o NF-KB são necessárias para minimizar os efeitos negativos da inflamação e do 

estresse oxidativo. Atualmente os mecanismos envolvidos na inativação do ciclo 

estresse oxidativo-inflamação tem chamado atenção e, uma proteína identificada 

como fator nuclear eritroide-2 relacionado ao fator 2 (factor nuclear factor-

erythroid 2-related factor 2- Nrf2) parece ser um dos fatores mais importantes 

envolvidos na defesa celular contra o estresse oxidativo promovendo a 

transcrição de ARE.  

O Nrf2 e Keap1, foram identificados como proteínas envolvidas na 

indução da síntese de enzimas citoprotetoras, incluindo aquelas que codificam 

enzimas antioxidantes e desintoxicantes de fase II tais como catalase, 

superóxido dismutase, heme oxigenase-1 (HO-1), NAD(P)H: quinona 

oxidoredutase 1 (NQO1), glutationa peroxidase- 2  (GPx-2) e glutationa S-

transferase (GSTs) (Figura 3)(KIM e CHA, 2010; BOLATI et al., 2013; ZOJA et 

al., 2014).  
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Figura 3: Enzimas reguladas pelo Nrf2/ARE 

 

Enzimas  Função 
NADPH quinona 
oxidoredutase (NQO1) 

Enzima chave pertencente à família de flavoproteínas homodiméricas, 
facilita a excreção quinona catalisando a redução de quinonas para 

hidroquinonas através de uma reação de redução de etapa única de dois 

elétrons (VAZIRI, 2004; SURH et al., 2005; RUIZ et al., 2013; ZOJA et al., 

2014) 

Glutationa S-transferase 

(GST) 

Compreendem uma família de enzimas multifuncionais que atuam em rotas 

de excreção de substâncias endo e xenobióticas, protegendo as células 

contra toxicidade química e estresse, em diferentes tecidos. A função das 

enzimas GST tem sido tradicionalmente considerada a desintoxicação de 
eletrófilos por conjugação de glutationa (KOBAYASHI, e YAMAMOTO, 

2006; KENSLER et al., 2007; ZOJA et al., 2014; HUANG et al., 2015). 

Heme oxigenase-1 

 (HO-1)  

Catalisa a degradação do grupo heme produzindo bileverdina, monóxido de 

carbono (CO) e ferro. A expressão dessa enzima é desencadeada como 
resultado de diversos estímulos de estresse (DEZOTI et al., 2009). 

Glutationa peroxidase  

(GSH-Px) 

Catalisa a redução do H2O2 e peróxidos orgânicos para seus 

correspondentes álcoois às custas da conversão da glutationa reduzida a 

glutationa oxidada (HUBER et al., 2008; MARGIS et al., 2008; LU, 2013). 

Glutamato cisteína ligase 

(GCL) 

Catalisa a síntese de glutationa pela formação de γ-glutamil cisteína a partir 

de glutamato e cisteína, na presença de ATP. Glicina é então adicionado a 

este dipeptídeo pela enzima glutationa sintetase para rendimento de 

glutationa (LU, 2013). 

Catalase 

(CAT) 

É uma hemeproteína citoplasmática que catalisa a redução do H2O2 a H2O 

e O2 (BARREIROS et al., 2006). 

Superóxido dismutase  

(SOD) 

Catalisa a dismutação do radical superóxido em H2O2 e O2 na presença do 

próton H+. Existem 3 formas de SOD: Fe-SOD, CuZn-SOD e Mn-SOD 

(LEITE, 2003). 

UDP-

glucuronosiltransferase 

Catalisa a conjugação de substâncias exógenos e endógenos com o ácido 

glicurônico. Representa uma importante via que facilita a eliminação de 

xenobióticos e endobióticos aos compostos mais solúveis em água (KING 

et al., 2000).  

Tiorredoxina Está envolvida na defesa antioxidante, redução de ribonucleotídeos e a 

redução de peroxidases e fatores de transcrição (NORDBERG, 2001). 

Peroxirredoxinas I  
(PRX I) 

Também denominada tiorredoxinas peroxidases, são enzimas capazes de 
catalisar a remoção de H2O2 e peróxidos orgânicos às custas de doadores 

de elétrons tiólicos (ROBINSON et al., 2010). 
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O fator de transcrição Nrf2 (codificado em seres humanos pelo gene 

NFE2L2) é expresso em diversos tipos de tecidos e células. É membro da família 

do fator de transcrição de leucina básica (basic region leucine zíper - bZIP) 

partilhando um domínio estrutural conservado designado como domínio 

Cap'n'Collar de proteínas reguladoras que também incluem a NF-E2, Nrf1, Nrf3, 

Bach1 e Bach2 (MCMAHON et al., 2001; KASPAR et al., 2009; DONE e 

TRAUSTADÓTTIR, 2016). 

A interação entre Nrf2 e Keap1 é altamente preservada entre as espécies, 

indicando importante papel regulador (KOBAYASHI e YAMAMOTO, 2006). O 

Nrf2 é normalmente mantido no citoplasma pela interação com a proteína 

repressora citosólica Keap1, neste estado, a Keap1 funciona como adaptador 

para o complexo ligase de ubiquitina E3 (Cul3/Rbx1) mediada pela degradação 

de Nrf2 promovendo ubiquitinação e degradação pelo proteossoma 26S do 

mesmo. O complexo Keap1/Cul3/Rbx1 também existe no núcleo como regulador 

negativo (KIM e VAZIRI, 2010; LI et al., 2012).  

A Keap1 contém resíduos de cisteína reativa, que servem como sensores 

do estado redox intracelular, e atuam como reguladores negativos de Nrf2. Três 

destes resíduos, C151, C273 e C288, demonstraram desempenhar papel 

funcional alterando a conformação de Keap1, levando à translocação nuclear de 

Nrf2 e subsequente expressão do gene (KOBAYASHI et al., 2004; KIM e VAZIRI, 

2010; MIYATA et al., 2011).   

Em resposta ao estresse oxidativo e a inflamação, o Nrf2 sofre 

translocação para o núcleo quando é desacoplado da Keap1. No núcleo, o Nrf2 

se liga à sequências regulatórias, denominadas como ARE ou elemento de 

resposta eletrófilo cis-regulador, ativando deste modo sua transcrição, localizado 

na região promotora dos genes que codificam enzimas desintoxicantes de fase 

II ou enzimas antioxidantes (KIM e VAZIRI, 2010). Uma série de proteínas podem 

modular a ativação da transcrição de Nrf2, mostrando a influência de múltiplas 

vias de sinalização nas respostas (OSBURN e KENSLER, 2008; ZOJA et al., 

2014), através de fosforilação de alguns de seus resíduos de serina ou treonina 

ou pelas quinases, tais como a proteína quinase C, fosfatidilinositol-3-cinase, e 

caseína quinase-2 (MOHLER et al., 1995; MCMAHON et al., 2001; KASPAR et 

al., 2009; DONE e TRAUSTADÓTTIR, 2016). Outras substâncias estão 

envolvidas na ativação de Nrf2, como as EROs e insultos eletrofílicos, óxido 
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nítrico, lipoproteína de baixa densidade oxidada (LDLox) e prostaglandinas, que 

atuam provavelmente, inibindo a ubiquitinação de Nrf2 (KOBAYASHI e 

YAMAMOTO, 2006) (Figura 4).  

 

 

 
Figura 4: Ativação de Nrf2 

Fonte: Adaptado de Cardozo et al., 2013. 

 

A função do Nrf2 tem se mostrado significativa no tratamento de doenças, 

como diabetes, câncer, complicações doenças cardiovasculares e pulmonares, 

e até mesmo na DRC onde o estresse oxidativo causa desordem no sistema Nrf2 

(KIM e VAZIRI, 2010; LI et al., 2012). 

O papel do Nrf2 na redução da inflamação tem sido ligado à capacidade 

de antagonizar o NF-KB, indiretamente por remover EROs, bem como por meio 

das enzimas que regula. Além disso, as próprias enzimas parecem agir 

diretamente na redução dos mediadores inflamatórios (KOBAYASHI et al., 2004; 

KIM e VAZIRI, 2010; MIYATA et al., 2011; KIM e VAZIRI, 2010). Neste cenário, 

o Nrf2 parece regular as respostas celulares antioxidantes e inflamatórias 

exercendo papel crucial na proteção do desenvolvimento de um fenótipo urêmico 

(PEDRUZZI et al., 2012).  
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2.5 NRF2, LPD E DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 
O papel do Nrf2 na renoproteção tem sido sugerido em diversos estudos 

(HASEGAWA et al., 2017; NEZU et al., 2017; HISHIKAWA et al., 2018). Jiang et 

al. (2010) identificaram papel protetor de Nrf2 ao dano renal em ratos induzidos 

à nefropatia diabética. Em um estudo com ratos Imai (modelo de 

glomerulosclerose focal espontânea), os níveis nucleares de Nrf2 e suas 

expressões gênicas foram reduzidas no rim, apesar da presença do ambiente 

patológico oxidativo e inflamatório grave (KIM et al., 2011). Assim também, 

Aminzadeh et al. (2013) verificaram que ratos induzidos à nefropatia túbulo-

intersticial apresentaram ativação diminuída de Nrf2/enzimas reguladas e 

aumentada de NF-KB /enzimas reguladas.  

Acredita-se que a expressão do Nrf2 esteja reduzida em paciente com 

DRC e, consequentemente, das enzimas que regulam e aumento da expressão 

NF-KB e de seus efeitos inflamatórios (JIANG et al., 2010). Assim, parece que a 

ativação diminuída do sistema Keap1-Nrf2 pode agravar o estresse oxidativo e 

a inflamação na DRC. Kim e Vaziri (2010) reportaram a redução da expressão 

do Nrf2 e consequente redução na regulação da expressão de enzimas 

antioxidantes em tecido renal de ratos nefrectomizados. Em um modelo de lesão 

renal por isquemia-reperfusão, onde a função renal, a permeabilidade vascular 

e a sobrevivência de camundongos foram avaliadas, camundongos knockout 

Nrf2 apresentaram valores significativamente piores quando comparados a 

camundongos de tipo selvagem (LIU et al., 2009). Pedruzzi et al. (2015) 

avaliaram em 20 pacientes em hemodiálise as concentrações de Nrf2, NF-KB, 

HO-1, NQO1, MDA e TNF-α e compararam com indivíduos saudáveis (sem 

presença de doença e sem uso de medicamentos). Os pacientes em hemodiálise 

apresentaram expressão diminuída de NQO1 e Nrf2 e maior expressão de NF-

KB, quando comparados aos indivíduos saudáveis. Os níveis de MDA e TNF-α 

também foram significativamente maiores em pacientes com DRC do que em 

indivíduos saudáveis. Esses achados sugerem que em pacientes com DRC a via 

do Nrf2 encontra-se prejudicada.  
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Segundo LEAL et al., 2015 pacientes com DRC ainda em tratamento 

conservador podem conservar o equilíbrio homeostático entre as expressões 

Nrf2 e NF-KB, sendo comparáveis aos indivíduos saudáveis.  

Alimentos bioativos contendo substâncias como polifenóis, catequinas, 

resveratrol, sulforafano, alicina, curcumina e licopeno, bem como o exercício 

físico, parecem ter papel importante na ativação do Nrf2 (SAHIN et al., 2010a; 

SAHIN et al., 2010b; UNGVARI et al., 2010; BOETTLER et al., 2011; LI et al., 

2012; ROJAS-RIVERA et al., 2012; CARMONA-RAMÍREZ et al., 2013; 

PEDRUZZI et al., 2015; ABREU et al., 2015). Existem razões para supor que a 

LPD modula a expressão de NF-KB e consecutivamente a expressão de Nrf2, 

como a diminuição do estresse oxidativo, além de inúmeros outros benefícios da 

redução da ingestão de proteína na dieta em estágios de pré-diálise da DRC. 

A dieta hipoprotéica (0,6g/kg/d) prescrita para os pacientes que ainda não 

estão em diálise (tratamento conservador) apresenta inúmeros benefícios e pode 

modular inflamação e estresse oxidativo, no entanto, nenhum estudo avaliou o 

efeito da redução da proteína na modulação de fatores de transcrição. A LPD é 

uma das mais antigas estratégias terapêuticas para pacientes com DRC entre 

os estágios 3 a 5 (não estando em diálise), uma vez que melhora a redução da 

taxa de progressão da DRC e outros benefícios, como melhora do estresse 

oxidativo e inflamação. Estes benefícios devem-se principalmente à redução da 

proteinúria, e também prevenção de hiperfosfatemia e melhora do perfil lipídico 

(HUNG et al., 2017; RYSZ et al., 2017; WANG et al., 2017). 

Também acredita-se que a LPD module a microbiota intestinal e reduza a 

geração de toxinas urêmicas, como p-cresil sulfato (PCS) e IS (MAFRA et al., 

2013; ITO e YOSHIDA, 2014; PEDRUZZI et al., 2015). PCS e IS são toxinas 

urêmicas que estão diretamente relacionadas à progressão acelerada da DRC 

(ARONOV et al., 2011) e ambos são derivados da fermentação bacteriana 

colônica da proteína oriunda da dieta (SMITH e MACFARLANE, 1997). 

Resumidamente, o triptofano é metabolizado por Escherichia coli em indol, que 

é absorvido e convertido para IS no fígado. Já o p-cresil resulta da fermentação 

de dois aminoácidos, tirosina e fenilalanina, por ampla gama de bactérias 

anaeróbias intestinais, em seguida, sofre conjugação via sulfotransferases no 

tecido submucoso do intestino. (LIABEUF et al., 2011; RAMEZANI e RAJ, 2014; 
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LIN et al., 2015; BRISKEY et al., 2016). Portanto, parece plausível que a restrição 

de ingestão de proteína na dieta possa reduzir a produção de toxinas urêmicas. 

Estudos demonstram que reduzir o teor de proteína na dieta reduz o acúmulo 

de toxinas urêmicas e pode melhorar os sintomas e desequilíbrios metabólicos 

(GIN et al., 1991; CIANCIARUSO et al., 2009). Em uma revisão Cochrane 

MARZOCCO et al., (2013) observaram que uma dieta com muito pouca proteína 

(0,3 g/kg/dia) e cetoácidos reduziu os níveis séricos de IS na DRC. BLACK et 

al.(2018) avaliaram 30 pacientes com DRC por seis meses com recomendação 

de LPD, aqueles que seguiram a dieta apresentaram uma redução significativa 

nos níveis séricos de PCS. Sendo assim a LPD parece ser uma boa estratégia 

para reduzir a geração de toxinas urêmicas pela microbiota intestinal em 

pacientes com DRC em tratamento conservador. 

Vale ressaltar que tais toxinas estão envolvidas com várias complicações nos 

pacientes com DRC. BOLATI et al., 2013 demonstraram que IS acelera a 

progressão da DRC e reduz a expressão de Nrf2 pela ativação de NF-KB in vivo 

e in vitro, e pode promover estresse oxidativo e inflamação.  

A LPD prescrita para pacientes com DRC em fase não dialítica apresenta 

inúmeros benefícios já bem estabelecidos. Levando em consideração que a alta 

ingestão proteica leva a maior progressão da falência renal, além de maior 

produção de toxinas urêmicas, inflamação e estresse oxidativo, nosso grupo 

levantou a hipótese de que a dieta hipoproteica possa também ser benéfica por 

modular a expressão dos fatores de transcrição como Nrf2 e NF-KB (ANJOS et 

al., 2018). Sabe-se que a LPD reduz a geração de toxinas uremicas, que estão 

diretamente ligadas com a expressão de NF-KB. Reduzindo o NF-KB é possível 

que ocorra redução da repressão da sinalização do Nrf2 (Figura 5).  
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Figura 5: Efeitos da LPD sobre os fatores de transcrição 

Fonte: Adaptado de ANJOS et al., 2018 

 

 Sendo assim, considerando a importância da modulação das vias do 

sistema Nrf2 e NF-KB e o potencial efeito em minimizar o estresse oxidativo e 

inflamação em pacientes com DRC, e tendo em vista as diversas questões que 

ainda precisam ser respondidas quanto ao funcionamento desse sistema nessa 

doença, acredita-se que a dieta com baixo teor de proteínas possa reduzir o 

estresse oxidativo e a inflamação nesses pacientes com DRC pela modulação 

do fator transcricional Nrf2 e NF-KB.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

- Avaliar os efeitos da dieta hipoproteica na modulação da expressão do Nrf2 e 

NF-KB e de estresse oxidativo em pacientes com doença renal crônica em 

tratamento conservador. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar antes e após 6 meses de dieta hipoproteica: 

- O estado nutricional dos pacientes estudados; 
- A expressão de Nrf2, NF-kB e NQO1; 

- Os parâmetros bioquímicos de rotina e TBARS. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1 CASUÍSTICA 

 
Estudo longitudinal, não probabilístico com 30 pacientes com DRC em 

fase pré-dialítica encaminhados para o Ambulatório de Nutrição Renal na 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro (sob coordenação da 

professora Denise Mafra). Todos os pacientes foram informados previamente 

sobre a coleta e uso de material biológico. Os pacientes foram informados sobre 

a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 2). Os dados demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos através 

da análise de prontuários e entrevistas com os pacientes, como parte da consulta 

nutricional ou no momento da coleta do material biológico (sangue). A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) 

recebendo número 26698914.7.0000.5243/2014 (Anexo 1).  

 

4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO-INCLUSÃO  

Foram incluídos pacientes em estágios de 3B a 5 (sem tratamento 

dialitico) da DRC (TFG entre 15-44 mL/min) e maiores de 18 anos de idade. Não 

foram incluídos fumantes, grávidas, pacientes em uso de suplementos 

(probióticos, prebióticos, simbióticos, antioxidantes, L-carnitina, lecitina), com 

doenças autoimunes, hepáticas, AIDS, câncer e pacientes que já estivessem 

recebendo prescrição de dieta hipoprotéica.  

 

4.3 DESENHO EXPERIMENTAL 

Conduziu-se um estudo longitudinal onde foram selecionados 30 

pacientes com DRC (TFG entre 15 a 44mL/min) (segundo cálculo amostral 

prévio, considerando p< 0,05 e poder de teste de 0,8 seriam necessários 30 

pacientes). As análises foram realizadas antes e após 6 meses de intervenção 

com dieta hipoproteica (ressalta-se que os pacientes continuaram sendo 
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atendidos no Ambulatório após o término na pesquisa). Todos os pacientes 

assinaram o TCLE. 

Os pacientes receberam a prescrição de dieta hipoproteica (0,6g de 

proteína/kg de peso ideal/dia) e calorias de acordo com avaliação nutricional 

(entre 30 a 35kcal/kg/d). Foram realizadas consultas de acompanhamento 

nutricional bimestral após o início da intervenção, e, quando necessários, os 

ajustes foram feitos para a dieta prescrita com base em oscilações de peso e 

preferências individuais. A adesão à dieta foi avaliada com base no recordatório 

alimentar de 24h (anexo 3).  

 

4.4 INGESTÃO ALIMENTAR E OFICINA CULINÁRIA 

Para a quantificação da ingestão alimentar foram utilizadas as aplicações 

de três inquéritos alimentares, dois pelo método retrospectivo recordatório 24 

horas e um registro alimentar de um dia de final de semana. A associação desses 

métodos foi utilizada para conhecer melhor a estrutura dietética dos pacientes 

durante toda a semana. As quantidades dos alimentos consumidos foram 

estimadas em medidas caseiras. Os resultados obtidos dos recordatórios 

alimentares foram comparados com tabelas de referência para pacientes com 

DRC. 

A análise da ingestão alimentar foi realizada antes da intervenção e a cada 

dois meses através do recordatório alimentar de 24h. A ingestão de energia e 

macronutrientes foram estimadas usando o software NutWin® (UNIFESP). A 

conformidade da ingestão protéica e energética do recordatório foi avaliada 

durante a consulta. 

Para maior adesão à dieta, foram promovidas oficinas culinárias. Essas 

oficinas tiveram como objetivo sensibilizar e instrumentalizar os pacientes a 

desenvolverem ações de cuidado à saúde e nutrição, tendo como recurso a 

culinária. Nas vivências culinárias, a partir do fazer, do criar, do degustar 

preparações construídas coletivamente, os participantes foram estimulados a 

ocuparem uma posição de protagonistas, sujeitos em ação. Desta forma, suas 

histórias, saberes, crenças, dificuldades e potencialidades, afetos e gostos 

poderam emergir e serem partilhados (ROTENBERG et al., 2011). Neste 

contexto, trazer o ato de cozinhar para o cotidiano dos pacientes com DRC em 
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tratamento conservador pode ser visto como um investimento que estimula o 

compartilhar, a convivência, a tolerância ao diferente na perspectiva do cuidado 

consigo.  

Em cada encontro, além das discussões fomentadas no grupo, foram 

realizadas avaliações individuais escritas nas quais os participantes puderam 

registrar livremente suas impressões sobre as atividades desenvolvidas, 

incluindo os conteúdos apresentados, a metodologia empregada, a reflexão de 

como tal experiência poderia contribuir para o cuidado à saúde na sua prática 

cotidiana, além de sugestões. As opiniões registradas nas avaliações das 

oficinas reorientaram o planejamento e execução das próximas. E assim tivemos 

subsídios para discutir a oficina como ferramenta que reflete na prática à adesão 

dos pacientes à dieta proposta.  

 

4.5 ESTADO NUTRICIONAL 

 

O estado nutricional foi avaliado em cada consulta por uma nutricionista 

da equipe devidamente treinada. O paciente foi avaliado em relação aos 

seguintes parâmetros: peso corporal e estatura.  

A aferição do peso corporal foi realizada com auxílio de balança calibrada, 

da marca FILIZOLA®, com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 

100 gramas. O indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, 

descalço e com roupas leves. A estatura foi obtida com o auxílio de estadiômetro 

acoplado à balança, referida anteriormente, ficando o indivíduo descalço, com 

os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos no prolongamento do 

corpo. 

O estado nutricional foi avaliado segundo o índice de massa corpórea 

(IMC), obtido pela razão entre o peso e o quadrado da estatura, e sua 

classificação seguiu o proposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS)(Figura 6) (“Obesity”, 2000). 
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Classificação IMC 

Magreza ≤ 18,4 Kg/m2 

Eutrofia 18,5-24,9 Kg/m2 

Pré-obesidade 25-29,9 Kg/m2 

Obesidade ≥ 30 Kg/m2 

Figura 6: Estado nutricional de adultos segundo o IMC. 
                                              Fonte: OMS, 2000. 

 Adicionalmente, os pacientes realizaram absorciometria com raio-x de 

dupla energia (DXA, Lunar Prodigy Advance Plus, General Electric Madison, 

Wisconsin, USA) no início e após 6 meses de intervenção no LANUFF-UFF. A 

obtenção dos compartimentos corporais é feita pela medida de atenuação 

desses picos fotoelétrico, e permite realizar a mensuração corporal total e por 

segmentos (cabeça, tronco e membros). A densitometria duo energética é o 

único método capaz de informar a composição de gordura, massa magra e tecido 

mineralizado por segmentos. Os pacientes foram pesados e aferido sua estatura 

antes do procedimento e depois foram posicionados em posição supina para 

realização do exame. 

 

4.7 COLETA E ANÁLISE DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Foram coletadas as amostras de sangue de todos os participantes no período 

da manhã, após 12 horas de jejum, antes e após a intervenção. Foram coletados 

20mL de sangue em tubos Vacutainer® contendo anticoagulante ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e 1 tubo foi centrifugado (4500 rpm por 15 

minutos a 4ºC) para obtenção de plasma o qual foi armazenado (-80ºC) para 

análises posteriores. 
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4.8 PARAMETROS BIOQUÍMICOS DE ROTINA 

 
As concentrações plasmáticas de ureia, creatinina, ácido úrico, albumina, 

sódio, enzimas hepáticas, potássio, fósforo, ferro, ferritina, AST, ALT, glicose, e 

perfil lipídico foram analisados através de aparelho de automação BioClin® com 

kits comerciais apropriados. As análises foram realizadas antes e após seis 

meses de intervenção. A Taxa de Filtração Glomerular estimada foi calculada 

pelo CKD-Epi (Levey et al. 2009). 

 

4.9 DETERMINAÇÃO DE MALONDIALDEÍDO 

 A peroxidação lipídica foi estimada pela determinação de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), dentre elas o malondialdeído (MDA), 

utilizando-se o método de Ohkawa modificado (OHKAWA et al., 1979). 

 Em eppendorfs, foram adicionados 70 µL dos padrões de MDA diluídos, 

35 µL de SDS 8,1% (m/v), 385 µL de ácido fosfórico 1% (v/v), 70 µL de plasma 

de cada paciente e 210 µL de ácido tiobarbitúrico 0,6% (m/v). Os epperndorfs 

foram agitados vigorosamente e em seguida levados à banho-maria seco a 95ºC 

por 1 hora. Após esse período, os eppendrofs foram centrifugados a 4000rpm 

por 5 minutos, o sobrenadante foi separado e a absorbância medida em leitor de 

microplacas Synergy H1M (Biotek®) a 532 nm. As concentrações plasmáticas 

de MDA foram expressos como nanomoles por mililitro. 

 

4.10 ISOLAMENTO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGUE 

PERIFÉRICO (PBMC, peripheral blood mononuclear cell)  

Para obter as células mononucleares do sangue periférico (PBMC) do 

citoplasma, as amostras de sangue com EDTA foram diluídas em 10 ml de PBS 

e as células foram separadas em gradiente com 15mL de Histopaque (Sigma-

Aldrich 1077), por centrifugação 30min. As PBMC foram recolhidas e lavadas 

duas vezes com solução de PBS fria e após, ressuspensas e armazenadas          

(-80°C) com 1 mL de Recovery cell culture freezing medium (Thermo Fisher®) 

para posterior isolamento do RNA. 



39 
 

 

4.11 ANÁLISE DE PCR EM TEMPO REAL 

Os níveis de mRNA de Nrf2, NF-kB e NQO1 foram avaliados a partir de 

PBMC, utilizando a reação da cadeia de polimerase (Polymerase Chain 

Reaction) quantitativo em tempo real (qPCR). As PBMC foram isoladas do 

sangue e o RNA extraído com o Sistema de Isolamento de RNA Total SV 

(Promega®). O cDNA foi sintetizado através do High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription kit (Thermo Fisher®). Na detecção do mRNA do Nrf2 

(Hs00975961_g1), NF-KB (Hs00765730_m1), NQO1 (Hs00168547_m1) e do 

gene de controle GAPDH (Hs02758991_g1) foram utilizados ensaios TaqMan 

Gene Expression (Thermo Fisher®). O Prism 7500 Sequence Detection System 

ABI (Applied Biosystems®) e as condições cíclicas padrão foram utilizados para 

a amplificação por PCR. A expressão de mRNA de Nrf2, NF-kB e NQO1 foi 

normalizada contra GAPDH, e o nível de expressão foi calculado usando o 

método ΔΔCT (delta ciclo limite delta). 

 

4.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição das 

variáveis, sendo os resultados expressos como média ± DP (desvio-padrão), 

mediana (distância interquartílica) ou percentual, conforme adequado. Foi 

utilizado Teste-t pareado ou teste de Wilcoxon para avaliar a diferença nas 

variáveis de interesse em decorrência da intervenção. O coeficiente de 

correlação de Pearson ou Spearman foi considerado para avaliar a correlação 

entre as variáveis. Os testes foram fixados com valores de confiança em 95% (p 

< 0,05), sendo considerados significativos. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se os programas S-Plus e Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 23.0. 
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5 RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 48 pacientes ( 55,5 ± 14,0 anos, TFG 
(mL/min/1.73m2 ) 35,6 ± 12,2) sendo que oito pacientes saíram do estudo por 
motivos diversos como descrito na Figura 7.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 7: Fluxograma do Estudo 
 
 

As etiologias da DRC incluíram hipertensão (60%), diabetes (30%) e 

glomerulonefrite crônica (10%). As medicações utilizadas durante o período de 

investigação foram: inibidores da enzima conversora da angiotensina ou 

antagonistas dos receptores da angiotensina II (n=24; 80%), diuréticos (n=14; 

46,7%), estatinas (n=12; 40%), alfa e beta bloqueadores (n =11; 36,7%), 

bloqueadores adrenérgicos (n=10; 33,3%), bloqueadores dos canais de cálcio 

(n=8; 26,7%), vasodilatadores (n=2; 6,7%), bicarbonato de sódio (n=11; 36,7%), 

sulfato ferroso (n=6; 20,0%) e eritropoietina humana recombinante (n=2; 6,7%). 

Esses medicamentos não foram alterados durante o período de estudo. 

48	pacientes

Inclusão
40	pacientes

Concluído
30	pacientes

Não	completaram	
todas	as	análises:
- 9	por	desistencia
- 1	por	falecimento

Não	preencheram	
os	critérios	de	
inclusao:	8	
pacientes

- TFG > 60mL/min 
- Desistencia: 1 
- Lupus: 1 
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Os parâmetros antropométricos e de ingestão alimentar estão 

apresentados na Tabela 2. Após seis meses de LPD, os pacientes apresentaram 

redução significativa da ingestão de proteína e energia, IMC e percentual de 

gordura corporal. 

 
Tabela 2: Efeitos da LPD na antropometria e nos parametros de ingestão 

em pacientes (n = 30) com DRC em tratamento conservador 
Parametros Antes Depois p valor 
IMC (kg/m2) 29,1 ± 5,9  28,5 ± 5,9  0,019 
Ingestão proteica(g/kg/day) 1,1 ± 0,5  0,7 ± 0,3 0,001 
Ingestão calórica (g/kg/day)  1613 ± 404,9  1320 ± 341,7  0,010 
% Gordura corporal 36,3 ± 7,8  35,3 ± 8,9  0,050 
% Massa magra 58,9 ± 8,8  61,1 ± 10,2  0,073 

Resultados expressos em média ± DP. IMC – índice de massa corporea.  Antropometria realizada 
por DXA. 
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Os parâmetros bioquímicos são mostrados na Tabela 3 e após a 

intervenção, o ácido úrico, o colesterol total e os níveis de LDL-c apresentaram 

diferença significativa, assim como a TFG, que aumentou significativamente 

após seis meses de LPD. 

 

Tabela 3: Efeitos da LPD sobre os parâmetros bioquímicos nos pacientes 
com DRC em tratamento conservador 

Parametros Antes Depois p valor 
Glicose (mg/dL) 104.3 ± 51.8 91.8 ± 19.6 0.219 
Creatinina (mg/dL) 2.1 ± 0.9 2.2 ± 1.5 0.593 
Ureia (mg/dL) 70.2 ± 27.2 63.3 ± 30.0 0.241 
Ácido úrico (mg/dL) 6.3 ± 1.3 5.7 ± 0.9 0.008 
Colesterol total (mg/dL) 182 ± 46.4 161.7 ± 43.0 0.004 
LDL-c (mg/dL) 102.3 ± 38.4 86.7 ± 36.9 0.004 
HDL-c (mg/dL) 51.1 ± 14.2 48.9 ±13.4  0.238 
VLDL-c (mg/dL) 28.5 ± 12.1  26.1 ± 17.3 0.439 
Triglicerides (mg/dL) 142.0 ± 60.6 129.2 ± 87.1 0.392 
Albumina (mg/dL)  3.6 ± 0.3 3.6 ± 0.3 0.673 
Sodio (mg/dL) 137.6 ± 5.7  135.6 ± 10.3 0.483 
Potassio (mg/dL) 4.3 ± 0.5 4.4 ± 0.5 0.512  
Fósforo (mg/dL) 3.1 ± 0.8  3.2 ± 0.7  0.858 
Ferro (mg/dL) 76.5 ± 37.9   86.1 ± 44.7  0.275 
Ferritina (mg/dL) 158 ± 124.1   116.9 ± 75.2  0.850 
AST (mg/dL)  22.4 ± 7.1   23.2 ± 7.5  0.598 
ALT (mg/dL)  11.0 ± 4.5   10.4 ± 3.9  0.571 
TFG (mL/min/1.73m2) 35.6 ± 12.2 39.4 ± 17.7 0.048 

Resultados expressos em média ± DP. DRC – doença renal crônica; TFG – taxa de filtração 
glomerular; HDL-C – lipoproteina de alta densidade colesterol; LDL-C – lipoproteina de baixa 
densidade colesterol; VLDL-C - lipoproteina de muito baixa densidade colesterol; AST – aspartato 
aminotransferase; ALT – alanina transaminase.  
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A expressão de mRNA de Nrf2 aumentou significativamente após seis 

meses e não houve alteração na expressão de NF-kB (Tabela 4), além disso, a 

relação Nrf2/NF-kB aumentou após seis meses de LPD (Figura 8). Os níveis de 

TBARS também diminuíram significativamente (Tabela 4).  

Os níveis de TBARS foram positivamente correlacionados com a ingestão 

de proteína (r = 0,48, p = 0,02) (Figura 9). 

 

 

Tabela 4. Efeitos da LPD sobre a expressão gênica de Nrf2, NQO1 e NF-kB 
e níveis plasmáticos de TBARS nos pacientes com DRC em tratamento 
conservador 

Parametros Antes Depois P valor 
Nrf2 0.85 (0.47-1.56) 1.28 (0.63-2.62) 0.037 
NF-kB 0.85 (0.60-1.42) 0.96 (0.76-1.31) 0.255 
Nrf2/NF-kB razão 0.77 (0.59-1.20 1.30 (0.78-2.60) 0.015 
NQO1 0.96 (0.51-2.34) 1.13 (0.72-1.53) 0.593 
TBARS (nmol/mL) 1.78 (1.31-2.38) 1.30 (1.07-2.22) 0.045 

Expressão do Nrf2 e NF-kB foi realizadade em PBMC por PCR real-time. TBARS, ácido 
tiobarbiturico. Resultados expressos em mediana, 15th e 75th quartil. NF-kB: fator nuclear kappa 
B; Nrf2: fator nuclear eritroide 2; NQO1: NAD(P)H desidrogenase quinona 1; MDA: 
malondialdeído. 
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Figura 8: Razão Nrf2/NF-kB antes e depois de 6 meses com LPD em 
pacientes com DRC em tratamento conservador.  
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Figura 9: Correlação entre níveis plasmáticos de TBARS e ingestão 
proteica em pacientes com DRC em tratamento conservador (r= 0.48, 
p=0.02). 
  



46 
 

6 DISCUSSÃO 

  

O objetivo deste estudo foi avaliar se a LPD é capaz de modular os fatores 

de transcrição Nrf2 e NF-kB em pacientes com DRC em estágios prévios à TRS. 

Foi então prescrito LPD por seis meses para pacientes com DRC em tratamento 

conservador em estágios 3 e 4 da doença. De acordo com nossa hipótese houve 

aumento na expressão de RNAm para Nrf2 após esse período da dieta, e 

também observamos redução nos níveis plasmáticos de TBARS, colesterol total, 

LDL-c e ácido úrico. 

Desde 1869 Beale mostrou que a LPD poderia melhorar sintomas 

urêmicos e, posteriormente outros estudos foram realizados para avaliar a 

eficácia da LPD em retardar a progressão da DRC (DI IORIO et al., 2013; 

MARZOCCO et al., 2013). Shah (2015), relatou que há décadas, o uso de dieta 

com restrição à proteína tem sido orientada a pacientes com DRC, porém alguns 

estudiosos alertavam em relação ao surgimento da desnutrição. Com a evolução 

dos estudos, os pesquisadores observaram que a LPD retarda a progressão da 

perda da TFG na DRC. Além disso, minimiza as alterações metabólicas, 

atrasando assim a necessidade de TRS (SHAH, 2015). Fouque e  Laville (2009) 

realizaram um estudo com 2000 individuos com DRC não diabéticos por um ano 

e observaram que a redução da ingestão de proteínas em pacientes com DRC 

reduziu a ocorrência de morte renal em 32% quando comparado ao grupo com 

maior ingestão protéica (FOUQUE; LAVILLE, 2009). 

Estudos da intervenção com LPD em pacientes em tratamento 

conservador são escassos porque é difícil controlar os hábitos alimentares de 

indivíduos. Mudar hábitos alimentares é um processo extremamente delicado, e 

ao longo do tempo, os pacientes tendem a retornar as suas dietas habituais, 

culminando em baixa adesão à terapia proposta. Apesar das dificuldades 

durante esta pesquisa, conseguimos alcançar resultados satisfatórios em nosso 

estudo, e o sucesso se deve às estratégias de educação nutricional realizadas 

pelos nosso grupo (MAFRA e LEAL, 2016) e oficinas culinárias realizadas. No 

presente estudo, a LPD prescrita aumentou significativamente a TFG, mostrando 

um dado positivo e já descrito na literatura, onde os pacientes mantiveram-se no 

estágio 3b da DRC por seis meses.  
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Poucos estudos observaram os efeitos da LPD na TFG, em uma revisão 

sistemática, Nezu et al. (2013) mostraram que em 11 estudos com 624 pacientes 

houve melhora na TFGs, que aumentou de 5,82 mL/min/1,73 m2 para 9,33 

mL/min/1,73 após prescrição de LPD. Cianciaruso et al. (2009) realizaram um 

estudo longitudinal na Itália com 423 pacientes para testar dois tipos de dieta: 

0,55 g/kg/d proteína (LPD) ou 0,8 g/kg/dia proteína (dieta protéica moderada - 

MPD) e observaram que ambas as dietas não levam à proteinúria 

(CIANCIARUSO et al., 2009). A LPD pode retardar com segurança a progressão 

da falência renal em aproximadamente 1 ano em pacientes não-diabéticos com 

TFG de 10 mL/min e 15 mL/min entre os diabéticos (WANG et al., 2014). 

Zhang et al. (2015) mostraram diferenças significativas de potássio, sódio, 

cálcio, fósforo, ureia nitrogenada de 24 horas, proteína urinária e hemoglobina 

em seis meses no grupo de dieta com baixo teor protéico individualizado quando 

comparado à proteína normal (P <0,05), mostrando que a dieta individual pode 

ser benéfica para pacientes com DRC. 

Lai et al. (2015) observaram que pacientes com DRC de 3 ou 4 estágios 

acompanhados por 12 meses com LPD apresentaram diferenças significativas 

na ureia nitrogenada, fósforo sérico, 1,25 (OH) 2D3, PCR, proteinúria e TFG. 

Logo, concluíram que a intervenção nutricional poderia reduzir a progressão da 

DRC e complicações sistêmicas de pacientes em tratamento conservador. 

Giordano et al. (2014) estudaram os efeitos a longo prazo da dieta com teor 

moderado de proteína (0,7 g/kg) em pacientes idosos com DRC (estágios G3b e 

G4) e diabetes mellitus tipo 2. Durante quatro semanas esses pacientes foram 

orientados a ingerirem dieta normoproteica (1,1g/kg/dia) e, após esse período os 

pacientes foram instruídos a seguirem dieta com 0,7g/kg/dia de proteína por 36 

meses. Ao final do estudo os pesquisadores observaram redução no declínio da 

função renal, na proteinúria, nos níveis séricos de IL-6 e PCR, e no estresse 

oxidativo, além de preservar a massa magra. 

É maior o número de estudos onde os pesquisadores prescrevem dieta com 

baixíssima quantidade de proteína, (0,3g/kg/dia) do inglês very low protein diet 

(VLPD), e uso concomitante de cetoácidos (KA) do que somente em uso de LPD 

(MOLNAR et al., 2009). Foi observado em 197 pacientes com DRC em estágios 

3 a 5 com ou sem diabetes, melhora nos parâmetros de uremia e diabetes, e o 

estado nutricional dos pacientes não foi alterada com a VLPD mais cetoácidos 
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(BELLIZZI et al., 2018). De fato, estudos mostraram que a dieta VLPD + KA pode 

preservar a função renal e retardar a necessidade de diálise; no entanto, não 

parece ser adequada para todos os pacientes, devido à complexidade desse 

tratamento, onde os pacientes podem abandonar e/ou recusar a terapia. 

No presente estudo, a LPD foi capaz de reduzir os níveis de TBARS, 

marcador de peroxidação lipídica. Corroborando com nossos achados, LIU et al., 

(2018) observaram que camundongos com nefropatia diabética em LPD + 

cetoácidos por 12 semanas também apresentaram redução nesse parâmetro. 

Uma vez que a LPD consegue promover a redução da inflamação e do estresse 

oxidativo (PICCOLI et al., 2015), espera-se que a concentração do 

malondialdeído diminua consecutivamente, já que é marcador de estresse 

oxidativo em pacientes com DRC.  

Em estágios mais avançados da DRC, há uma superprodução de EROs, 

como O2 e aldeídos reativos; estes produtos, quando aumentados, resultam em 

peroxidação lipídica e consequente aparecimento de anticorpos anti-LDL, PCR 

e citocinas (POULIANITI et al., 2016). As EROs ativam o NF-kB, que é um fator 

de transcrição que participa da resposta inflamatória, promovendo a síntese de 

citocinas, como TNF- α e várias IL (IL 1, IL-2, IL-6 e IL-12) (KIM et al., 2010). 

Geralmente, a inflamação leva à formação de EROs, que leva ao estresse 

oxidativo e superprodução de citocinas pró-inflamatórias. 

A inflamação e o estresse oxidativo estão presentes nos pacientes com DRC, 

que levam ao aumento de risco cardiovascular, e são os principais mediadores 

do avanço da lesão renal, aterosclerose, estado catabólico e desnutrição (KIM 

et al., 2010). O Nrf2 tem sido visto como importante mecanismo capaz de 

proteger o organismo contra esses eventos, pois promove a síntese de enzimas 

antioxidantes e desintoxicantes de fase II e antagoniza o NF-kB, que por sua 

vez, está envolvido na indução inflamatória (KIM e VAZIRI, 2010).  

O fator de transcrição NF-kB tem papel essencial na inflamação e é altamente 

expresso em pacientes com DRC (RANGAN et al., 2009). Além disso, foi 

demonstrado que pacientes com DRC, que além de terem expressão aumentada 

de NF-kB, também mostram regulação negativa da expressão de RNAm de Nrf2 

(PEDRUZZI et al., 2015) e estudos experimentais corroboram esses achados 

(AMINZADEH et al., 2013; LAU et al., 2015). 
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Em nosso estudo não observamos alterações no fator de transcrição NF-kB 

após seis meses de LPD, mas a expressão do mRNA de Nrf2 aumentou 

significativamente quando comparados ao baseline. Até onde sabemos, nosso 

estudo foi o primeiro a investigar o efeito da LPD nos fatores transcricionais NF-

kB e Nrf2 em pacientes com DRC em tratamento conservador. 

 Kim et al. (2010), em um estudo experimental, observaram que a redução 

moderada na ingestão de proteína pode ser em parte responsável pelos efeitos 

benéficos observados no rim remanescente dos ratos, que apresentaram 

melhora na proteinúria e na função renal. Os animais com DRC apresentaram 

também redução de azotemia, estresse oxidativo e inflamação no rim 

remanescente com consumo a longo prazo de uma dieta de alto teor calórico e 

apenas redução mínima de ingestão de proteína na dieta. A dieta em estudo 

reduziu os valores de P65 e P50 nucleares, subunidades ativas do NF-kB, no 

entanto, a redução na ativação de NF-kB não atingiu significância estatística 

(KIM e CHA, 2010). Nossos resultados estão de acordo com este estudo, quando 

observamos diminuição na progressão da DRC. 

Acredita-se que pacientes com DRC ainda em tratamento conservador já 

apresentam alterações na expressão dos fatores de transcrição Nrf2 e NF-kB, e 

tenham aumentadas concentrações de estresse oxidativo e inflamação 

(PEDRUZZI et al. 2015). 

Segundo a hipótese levantada pelo nosso grupo, a dieta hipoprotéica 

(0,6g/kg/d) prescrita para os pacientes que ainda não estão em diálise 

(tratamento conservador) apresenta inúmeros benefícios e pode reduzir 

inflamação e estresse oxidativo pela modulação do fator transcricional Nrf2 

(ANJOS et al., 2018). Além disso, de acordo com nossa hipótese, a dieta pobre 

em proteína, com baixo consumo de carne vermelha, pode reduzir a produção 

de toxinas urêmicas como IS, PCS, trimetilamina n-óxido e ácido indol-3-acético, 

que são produzidos pela fermentação de aminoácidos da dieta pela microbiota 

intestinal. Essas toxinas urêmicas estão ligadas ao estresse oxidativo, 

inflamação e modulação da expressão do NF-kB (MAFRA et al., 2013; CARNEY, 

2016). De fato, um estudo do nosso grupo observou que pacientes com DRC em 

tratamento conservador que receberam LPD (0,6g/kg/dia) durante 6 meses 

apresentaram diminuição significativa dos níveis séricos de PCS quando 
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comparados com pacientes que não tiveram boa adesão à dieta (BLACK et al., 

2018). Além disso, sabe-se que a LPD reduz a proteinúria, que está envolvida 

com a ativação da inflamação e pode levar à redução do NF-kB e aumento da 

expressão do Nrf2 (ANJOS et al., 2018).  

O tratamento conservador tem como meta auxiliar na redução do ritmo da 

progressão da doença renal, e é utilizado e reconhecido há bastante tempo, 

utilizando-se de orientações dietéticas que objetivam a promoção do estado 

nutricional adequado, controle dos distúrbios metabólicos e dos sintomas 

urêmicos, tendo como objetivo o controle das doenças crônicas instaladas, bem 

como a correção de distúrbios metabólicos e urêmicos. Entretanto, não existem 

trabalhos que mostrem efeitos adicionais, como a modulação da inflamação e 

modulação dos fatores de transcricionais.  

As estratégias de educação nutricional tem sido o grande alvo dos 

profissionais da área, visando aumentar a consciência e importância da adesão 

ao planejamento dietético, informando de maneira mais facilmente 

compreendida pelos pacientes (CUPPARI et al., 2016; MAFRA e LEAL, 2016). 

Alguns fatores podem explicar nossos achados. Nós observamos que 

após o aconselhamento nutricional, os pacientes reduziram a ingestão de carne 

vermelha, bem como suas porções de proteínas animais como ovos, queijos, 

leite e frangos. Esses alimentos estão relacionados à maior produção de toxinas 

urêmicas pela microbiota intestinal e ao aumento da ingestão lipídica, o que 

poderia explicar a melhora do perfil lipídico, a redução nos marcadores de ácido 

úrico e peroxidação lipídica, bem como o aumento da expressão de Nrf2. No 

entanto, estes são dados especulativos, uma vez que não avaliamos o 

questionário de frequência alimentar. 

Em relação aos parâmetros bioquímicos, os pacientes apresentaram 

valores significativamente menores após seis meses de intervenção nutricional 

dos seguintes marcadores: ácido úrico, colesterol total e LDL. Os valores de 

albumina sérica, usado como marcador nutricional, não apresentaram diferença 

significativa após seis meses de intervenção e se mantiveram dentro dos valores 

de referencia, sugerindo que não houve perda de proteína visceral em nossos 

pacientes. Sabe-se que a diminuição da proteína animal (fonte de gordura 

saturada e colesterol), principalmente a carne vermelha, está associada à 

redução de lipídios (MAFUNE et al., 2016). A redução observada nas 
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concentrações plasmáticas de ácido úrico após a LPD também pode ser devida 

à diminuição da ingestão de carne vermelha, peixe e alimentos industrializados. 

A hiperuricemia crônica estimula o sistema renina-angiotensina e, através desta 

via, inibe a liberação de óxido nítrico endotelial, contribuindo para a 

vasoconstrição renal e aumentando a pressão sanguínea; ao mesmo tempo, 

altos níveis de ácido úrico podem ter papel patogênico na inflamação intersticial 

e na progressão da DRC (ZOCCALI, 2017). É importante destacar que estudos 

associaram o aumento do ácido úrico ao declínio da TFG (TSAI et al., 2017).  

Em relação à avaliação antropométrica, a maioria dos pacientes do estudo 

apresentou sobrepeso/obesidade. De fato, assim como observado na população 

geral, a prevalência de obesidade aumentou acentuadamente na população de 

pacientes portadores de DRC (“Obesity”, 2000). O diabetes e a HAS constituem 

atualmente as principais causas de desenvolvimento de DRC, porém estudos 

mostram que obesidade é fator de risco independente para desenvolvimento e 

progressão da DRC (COLLINS et al., 2012). 

A baixa adesão ao tratamento, tanto em relação a dieta como ao uso de 

medicamentos, tem sido relatada em diversos estudos de DRC variando entre 

20% e 70% dependendo do método de avaliação (BETO et al., 2016). Sabe-se 

da importância da dieta individualizada para pacientes com DRC, porém, 

nenhuma estratégia educacional ou clínica foi demonstrada ser 

consistentemente eficaz nesta população. Observa-se maior adesão quando os 

esforços de dieta e educação são individualizados para cada paciente e 

adaptados ao longo do tempo. O foco da educação nutricional é mais eficaz, 

abordando uma oportunidade de cada vez, ao invés de ampla estratégia de 

planejamento de longo prazo (BETO et al., 2014; WEBB e BYRD-

BREDBENNER, 2015; BETO et al., 2016). 

No Brasil a maioria das pessoas tem alta ingestão de proteínas, o que 

torna mais difícil a adesão à LPD. Dados da Pesquisa do Orçamento de 

Agregados Familiares em 2009, mostraram que os alimentos  mais consumidos 

pelos brasileiros foram feijão, arroz, carne, sucos (industrializados ou não), 

refrigerantes e café (IBGE, 2010). Sendo, feijão, arroz e carnes fontes de 

proteína (vegetal e animal), e dentre as carnes, a vermelha é a mais consumida. 

Apesar das dificuldades, conseguimos alcançar resultados satisfatórios em 
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nosso estudo, o sucesso pode ser devido às estratégias de educação nutricional 

realizadas por nosso grupo. 

Este estudo teve algumas limitações que merecem consideração. 

Primeiro, o período da intervenção nutricional deveria ter sido maior, no sentido 

de verificar tanto a adesão à dieta por um tempo maior, bem como os efeitos nos 

marcadores avaliados. O método recordatorio alimentar de 24 horas sofre várias 

críticas, pois pode subestimar ou superestimar a ingestão de alimentos.  

Importantes contribuições para pacientes com DRC e profissionais da 

área que lidam com estes pacientes foram feitas com este estudo, entretanto no 

que diz respeito ao conhecimento de Nrf2 e NF-kB na DRC, ainda há muito que 

evoluir de modo a melhor compreender os fatores que levam à disfunção de 

ambos nessa doença, bem como possíveis ativadores ou inibidores de Nrf2. 
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7 CONCLUSÃO  

Os resultados deste estudo nos possibilitaram concluir que após seis 

meses da prescrição de LPD: 

Os pacientes apresentaram redução significativa da ingestão de proteína 

e energia, IMC e percentual de gordura corporal. E a ingestão de proteína 

se correlacionou positivamente com os níveis plasmáticos de TBARS. 

Utilizando a técnica RT-PCR, observou-se que a intervenção nutricional 

foi capaz de modular a expressão de Nrf2, mas nao alterou a expressão 

NF-kB e NQO1. 

Pacientes tiveram redução significativa das concentrações séricas de 

ácido úrico, colesterol total e nos níveis de LDL-c, assim como a TFG, que 

apresentou valores significativamente maiores após 6 meses de LPD. 

LPD prescrita para pacientes com DRC não-dialisados parece ser 

importante estratégia para reduzir progressão da falência renal;  

Após seis meses de LPD, com melhora da TFG, melhora dos níveis de 

alguns marcadores bioquímicos, TBARS e aumento da expressão da Nrf2 

podemos concluir que a dieta hipoproteica apresenta grande importância 

no êxito desta pesquisa. 
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9 ANEXOS 

9.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE 

DE MEDICINA – UFF / HUAP 
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9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Efeitos da dieta hipoproteica na expressão dos fatores 
transcricionais Nrf2 e Nf-kB, no sistema cardiovascular e nos níveis de 
toxinas urêmicas em pacientes com doença renal crônica em tratamento 
conservador 
 
 Pesquisador Responsável: Denise Mafra. 
 

 Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade 
Federal Fluminense. 
 Nome do voluntário:________________________ 
Idade:___R.G.: ______________________ 
 
              O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Efeitos da dieta hipoproteica na expressão dos fatores transcricionais 
Nrf2 e Nf-kB, no sistema cardiovascular e nos níveis de toxinas urêmicas 
em pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador”, de 
responsabilidade da pesquisadora Denise Mafra. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que tem como objetivo verificar se uma dieta com baixa concentração de proteína 
pode alterar os níveis de alguns compostos do sangue (Nrf2, Nf-kB e toxinas urêmicas), 
da urina (proteínas totais, sódio e uréia) e fezes (microbiota intestinal) presente nos 
pacientes renais crônicos que são atendidos no Ambulatório de Nutrição Renal da UFF. 

Esta pesquisa tem como principal benefício verificar se a dieta hipoproteica pode 
reduzir a inflamação e os níveis de toxinas urêmicas no plasma e urina dos pacientes. 
Além de entender o papel dos microorganismos presentes no intestino na produção dessas 
toxinas.  

Será feito o preenchimento do formulário em que constará uma sequência de 
perguntas sobre a sua ingestão de alimentos nas últimas 24 horas. Estas perguntas serão 
feitas em 2 datas distintas, o que é muito importante para conhecermos seus hábitos 
alimentares. Para a avaliação do estado nutricional serão coletadas medidas do seu corpo, 
como peso corporal e estatura, necessárias para sabermos se você está dentro da faixa de 
peso adequada. 

Uma amostra de seu sangue, urina e fezes serão coletados para realizarmos análise 
desses compostos presentes no seu sangue em 2 momentos durante 6 meses do tratamento 
com uma dieta pobre em proteína, que é nosso tratamento convencional no Ambulatório 
para pacientes renais. Esta coleta de sangue será um procedimento comum já realizado 
mensalmente por profissionais treinados tendo como desconforto a picada de agulha. 
Além da coleta de sangue, você deverá coletar sua urina (por um período de 24 horas 
anteriores à consulta) e suas fezes. Outro exame a ser realizado é o exame de imagem 
absorciometria com raio-x de dupla energia (DXA), para verificar a sua composição 
corporal e o exame score de cálcio para verificar entupimento da artéria carótida. Todos 
os medicamentos utilizados regularmente pelos pacientes serão mantidos.  

Durante este período de participação no estudo, você será convidado a participar 
de uma oficina culinária para aprender a preparar pratos saudáveis com baixo teor 
proteico.  
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A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem 
como a qualquer dado referente ao resultado dos exames. Você tem a liberdade de querer 
não participar desta pesquisa ou, no caso de aceitação, retirar seu consentimento a 
qualquer momento, sem nenhum prejuízo à continuidade de seu tratamento. 

A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados dos exames somente será 
realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis pelo seu 
tratamento, sendo usado exclusivamente para o seu tratamento e para pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo. Todos 
os dados coletados assim como os resultados desta pesquisa serão publicados e 
divulgados no meio científico sem qualquer identificação pessoal.  

 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes, uma 
pelo pesquisador responsável e outra por você. 
Eu, ________________________________________________, acredito ter sido 
suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou 
que foram lidas para mim. 
Eu discuti com a pesquisadora Denise Mafra sobre a minha decisão em participar deste 
estudo. Ficaram claros os propósitos do estudo, os procedimentos realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas, e que 
tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda 
de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu atendimento nesta 
instituição. A qualquer momento posso contatar o responsável pelo estudo para maiores 
esclarecimentos sobre minha participação no estudo e informações decorrentes dela, no 
telefone: 21 985683003. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF. O Comitê de Ética é a 
instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em 
sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do 
projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos 
humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 
privacidade”. 
 
 
___________________________________________           Data:___/___/___. 
Assinatura do Paciente 
 
___________________________________________           Data:___/___/___. 
Assinatura da Testemunha 
 
 
___________________________________________           Data:___/___/___. 
Assinatura do Pesquisador 

9.3 RECORDATÓRIO DE 24 HORAS 
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CAFÉ DA MANHÃ 

Horário      

 

 

 

COLAÇÃO 

Horário  

 

 

ALMOÇO 

Horário  

 

 

LANCHE 

Horário  

 

 

JANTAR 

Horário  

 

 

CEIA 

Horário  

 

 

 

 

 

 


