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RESUMO 

Introdução: Os pacientes portadores de doença renal crônica terminal em hemodiálise 

apresentam elevada taxa de mortalidade. A principal causa de morte é a doença 

cardiovascular. Fatores de risco tradicionais como obesidade, hipercolesterolemia e 

hipertensão sistólica pré-diálise parecem ter um impacto menor no risco de mortalidade 

dos pacientes em hemodiálise. Por outro lado, a presença de calcificação vascular está 

associada à doença arterial oclusiva periférica (DAOP) e a um aumento significativo no 

risco de morte por causas cardiovasculares. Objetivos: Correlacionar a DAOP 

(diagnosticado como índice pressórico tornozelo-braço, IPTB, alterado) com achados de 

imagens vasculares (ultra-sonografia e radiografia simples); comparar a acuidade da 

ultra-sonografia com a radiografia no diagnóstico de calcificação vascular; e determinar 

condições clínico-laboratoriais associadas à DAOP. Métodos: Estudo transversal 

envolvendo 76 hemodialisados de um mesmo centro, em diálise há pelo menos 12 

meses. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação ultra-sonográfica em modo B 

para determinação da espessura médio-intimal das carótidas. A presença de 

calcificações arteriais foi avaliada através de radiografias simples de quadril e também 

pela ultra-sonografia em modo B das artérias carótidas internas e comuns, femorais e 

tibiais. Empregando regressão logística, procurou-se correlacionar a presença de um 

IPTB baixo com as seguintes variáveis independentes: idade (décadas), gênero, tempo 

em diálise, tabagismo, diabetes melito, hipertensão arterial, uso de calcitriol e níveis 

séricos de PCR ultra-sensível, cálcio iônico, fósforo e PTH intacto.  Resultados: A 

idade média dos pacientes era 52±13 anos, 57% eram masculinos e 16% diabéticos. O 

exame radiológico mostrou-se mais sensível no diagnóstico de calcificação vascular do 

que a ultra-sonografia (64% vs. 48%, P=0,0023). Entretanto, no modelo de regressão 

logística, somente calcificações à ultra-sonografia (P=0.002, OR=12.09) estiveram 

 
 



associadas a baixo IPTB, em contraste com os resultados negativos observados tanto 

para o espessamento médio-intimal de carótidas (P=0,998, OR=0,00) quanto para  

calcificações vasculares à radiografia (P=0.118, OR=5.65). Na procura de fatores de 

risco para um baixo IPTB, apenas a idade (décadas) apresentou associação 

estatisticamente significativa (P<0,001, OR=5,65). Conclusões: A radiografia de 

quadril foi mais sensível na detecção de calcificação vascular que a ultra-sonografia, 

porém, somente calcificações arteriais à ultra-sonografia associaram-se a IPTB baixo.  

Dentre as condições clínico-laboratoriais analisadas, apenas a idade apresentou 

associação significativa com IPTB baixo, de um modo que um incremento de cada 

década na idade, aumentou a chance de um IPTB reduzido em quase 6 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

Introduction: The end-stage renal disease (ESRD) patients have a high mortality rate. 

The major cause of death is cardiovascular disease. Traditional risk factors as obesity, 

hipercolesterolemia and predialysis systolic hypertension seem to have a minor impact 

in the mortality risk among ESRD patients. In contrast, the presence of vascular 

calcification is associated with peripheral occlusive arterial disease (POAD) and 

imposes a significant increase in the mortality risk for cardiovascular causes. 

Objectives: To compare the accuracy of the ultrasound scan and the x-ray in the 

diagnosis of vascular calcifications; to correlate POAD (diagnosed as altered ankle-arm 

index, AAI) with findings in vascular image exams (B ultrasound scan and X-ray); and 

to determine clinical and laboratory conditions associated with POAD. Methods: Cross 

sectional study involving 76 ESRD patients from the same dialysis center undergoing 

dialysis for more than 12 months. All patients were submitted to ultrasound evaluation 

for determination of the intimal media thickness (IMT) of the carotids. Arterial 

calcifications were assessed by an X-ray of the pelvis and by a B-mode ultrasound scan 

encompassing internal and common carotids, and femoral and tibia arteries. Using a 

logistic regression model we assessed risk factors for a low AAI using the following 

independent variables: age (decades), gender, time on dialysis, smoking, diabetes 

mellitus, hypertension, calcitriol use, and serum levels of CRP, ionic calcium, 

phosphorus, and intact PTH. Results: Mean age of patients was 52±13 years, 57% were 

male and 16% diabetics. The pelvis X-ray was more sensitive for the diagnosis of 

vascular calcifications than the ultrasound scan (64% vs. 48%, P=0.0023). However, in 

the logistic regression model, arterial calcifications at ultrasound (P=0.002, OR=12.09) 

but neither carotid IMT >0.9 mm (P=0.998, OR=0.00) nor vascular calcifications at 

pelvis X-ray (P=0.118, OR=5.65) were significantly associated with low AAI. When 

 
 



testing for risk factors for low AAI, only age (decades) presented significant association 

(P<0.001, OR=3.7). Conclusions: The pelvis X-ray was more sensitive in the detection 

of vascular calcifications than the ultrasound scan, but only calcifications at the 

ultrasound scan correlated with low AAI. Age was the only independent factor that was 

associated with low AAI, in a way that the increment of each decade in age augmented 

the odds for low AAI in almost 6 times. 
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1- INTRODUÇÃO 

    A prevalência de pacientes em terapêutica dialítica vem aumentando desde 

que esta se tornou acessível àqueles acometidos pela doença renal crônica terminal 

(DRCT).  No Brasil, já existiam mais de setenta e três mil pacientes em diálise no 

primeiro trimestre de 2007, com prevalência de 391 pacientes por milhão da população 

(pmp). Destes, 90% em hemodiálise (HD) e 10% em diálise peritoneal (DP), 

aproximadamente (64). A taxa de crescimento anual estimada para esta população foi de 

8,1%, entre 2004 e 2007 (64). Não obstante esta alta prevalência, quando comparado com 

dados de países desenvolvidos, observa-se grandes diferenças. Nos Estados Unidos da 

América (EUA), em 2005, havia aproximadamente trezentos e quarenta e um mil 

pacientes em diálise, com prevalência de mil cento e três pmp (69). 

       A taxa de mortalidade dos pacientes submetidos à diálise permanece alta, 

apesar dos avanços ocorridos na terapia dialítica, como a melhoria na qualidade da água 

através do uso da osmose reversa, o uso de dialisadores biocompatíveis, maior 

disponibilidade da eritropoietina humana recombinante e derivados da vitamina D, etc. 

Em 2006, ocorreram 15.003 óbitos, correspondendo a uma taxa de mortalidade bruta de 

14,3% (64)
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Há cerca de uma década e meia, a aterosclerose era considerada basicamente 

uma doença decorrente do acúmulo de lipídeos na parede arterial. Desde então, houve 

um considerável progresso nas pesquisas experimentais e clínicas, que evidenciaram a 

participação do processo inflamatório na sua gênese. (33, 60)
.   As pesquisas revelaram 

também que os exames indicadores de processo inflamatório poderiam ser usados como 

preditores do prognóstico da aterosclerose e alguns de seus tratamentos. (33)

A aterosclerose por ser uma doença sistêmica, é geralmente multifocal e tem 

evolução progressiva. Existe clara associação entre doença periférica, caracterizada, em 

geral, por um índice pressórico tornozelo-braço (IPTB) menor que 0,9 ou maior que 1,3, 

e eventos cardiovasculares e neurológicos. (45) 
  Em um estudo multicêntrico do tipo 

coorte envolvendo 5.888 doentes em sete centros distintos ao longo de 06 anos, 

observou-se um risco relativo e absoluto para eventos e mortalidade cardiovascular 

significativamente maior em indivíduos portadores de doença arterial periférica. (45) 

Outros autores, em um grupo de 1537 portadores de hipertensão arterial sistêmica 

constataram um risco de complicação cardiovascular de 2,67 a 3 vezes maior em 

doentes com IPTB menor que 0,9.  (46)      

A taxa de mortalidade é muito elevada entre os pacientes mantidos em 

hemodiálise, sobretudo devido às doenças cardiovasculares, que são responsáveis por 

aproximadamente 50% dos óbitos (69, 58). O risco de mortalidade por doença 

cardiovascular é 20 a 30 vezes maior nesses pacientes do que em controles pareados por 

sexo, idade e raça (69, 58). Fatores de risco tradicionais como obesidade, 

hipercolesterolemia e hipertensão arterial sistêmica parecem ter um impacto menor no 

risco de mortalidade entre pacientes em hemodiálise (14). Por outro lado, a presença de 

calcificação, seja na íntima ou na média, está associada ao desenvolvimento de doença 
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arterial oclusiva periférica (DAOP) e a um aumento significativo no risco de 

mortalidade por causas cardiovasculares. (59, 29) 

Em face a coexistência freqüente de doença aterosclerótica em distintos 

territórios vasculares, estudos anteriores demonstraram que o IPTB apresenta uma forte 

correlação com a presença e a gravidade da aterosclerose nas artérias carótidas e 

coronárias. (22, 31, 43)

O risco de doença vascular se eleva com aumento das dimensões da placa 

calcificada. (59, 29) A placa calcificada, analisada por tomografia computadorizada, é 

cada vez mais utilizada como marcador do risco de doença ou de aterosclerose 

subclínica.  Já foram comparadas placas calcificadas nas artérias coronárias e carótidas 

com um bem-reconhecido marcador de aterosclerose,  o espessamento médio-intimal 

carotídeo (EMI). O EMI carotídeo é preditor de incidência de doença cardiovasculares   

( 49) e é reconhecido pela Food and Drug Administration como um marcador da 

aterosclerose. (71).

Calcificação arterial na doença renal crônica (DRC) está associada ao aumento 

do risco cardiovascular. Os mecanismos responsáveis pela calcificação arterial incluem 

alterações do metabolismo mineral e expressão de proteínas da regulação mineral. 

Estudos mais recentes sugerem que o processo de calcificação arterial é semelhante ao 

da formação óssea, envolvendo diferenciação das células musculares lisas vasculares 

(CMLV) em células com funções semelhantes a osteoblastos, mas fenotipicamente 

distintas (35). Níveis elevados de fosfato e / ou de cálcio podem desencadear um 

processo concentração-dependente levando ao aumento de cálcio precipitado nas 

CMLV in vitro. A calcificação é iniciada pela liberação por parte das células musculares 

lisas de vesículas da matriz vinculada à membrana e formação de corpos apoptóicos. A 

presença de soro impede essas alterações, indicando a presença de inibidores da 

13 
 



 
 

calcificação. Calcificação arterial ocorre em dois locais: a túnica íntima e túnica média. 

A calcificação da íntima é um marcador da doença aterosclerótica e está associada com 

lesões arteriais estenóticas. A calcificação da média tem como resultado promoção do 

enrijecimento arterial cujas principais conseqüências são hipertrofia ventricular 

esquerda e alteração na perfusão coronária. A rigidez aórtica é preditor independente de 

todas as causas de mortalidade cardiovascular em pacientes com doença renal crônica. 

Idade, duração da diálise, tabagismo e diabetes são fatores de risco para o 

desenvolvimento de calcificação arterial na doença renal terminal. Níveis baixos do 

paratormônio podem estar associados à maior desenvolvimento de calcificação arterial.  

(35) Em síntese, a doença arterial em pacientes com doença renal crônica é caracterizada 

pela extensa calcificação e maior morbi-mortalidade. Evidências vêm sendo acumuladas 

que apontam para existência de um mecanismo ativo que regula a natureza do processo 

calcificação. Fosfato e cálcio elevados podem estimular o co-transporte de fosfato 

sódio-dependente envolvendo alterações osteoblásticas-like na expressão genética 

celular. A calcificação arterial é responsável pelo endurecimento das artérias, com 

sobrecarga ao ventrículo esquerdo e perfusão coronária anormal como principais 

consequências clínicas. (35)

A ultra-sonografia vascular arterial em modo B é uma ferramenta útil e não 

invasiva para quantificar o acometimento da doença aterosclerótica. (50, 37) Ultra-

sonografia carotídea de alta resolução é uma técnica estabelecida para investigação do 

sistema vascular (38, 03), na qual, a intensidade do acometimento deste segmento refletiria 

a gravidade das lesões arteriais sistemicamente. (12, 03)

Foram observadas relações estatísticas moderadamente significativas entre 

placas calcificadas, vistas a Tomografia Computadorizada e o espessamento médio-

intimal carotídeo, considerada amplamente como rastreador  de doença aterosclerótica. 
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A relação foi mais significativa nas artérias carótidas do que nas coronárias. Estas 

modestas correlações dão margem à suposição que placa calcificada está associada com 

uma carga aterosclerótica, mas isto necessita confirmação.  Posteriores estudos poderão 

vir a elucidar e substanciar melhor a contribuição independente destes possíveis 

marcadores de risco de doença. (77)       

Uma ferramenta de diagnóstico por imagem para detectar placas vulneráveis 

seria muito útil para identificação dos pacientes de grande risco para um evento vascular 

catastrófico. Infelizmente, não há, atualmente, modalidade diagnóstica de imagem 

adequada para detectar a placa vulnerável. A angiografia pode detectar estenoses, mas a 

informação fornecida não é útil na previsão de vulnerabilidade para ruptura. De fato, 

50% a 75% das rupturas de placas que levam a trombose coronária ocorrem em locais 

onde as placas causam menos de 50% de estenose do lúmen. (15, 34, 17) Acrescentando a 

isto, os estudos com ultra-sonografia vascular demonstram que as lesões da íntima são 

geralmente subestimadas pela angiografia. (17) A ultra-sonografia intravascular é 

superior a angiografia para avaliação da magnitude da placa e prover informações sobre 

as características da mesma. Entretanto as atuais imagens bi-dimensionais não fornecem 

dados que poderiam diferenciar, de maneira segura, um ateroma estável de um instável. 

Embora a angioscopia e a ultra-sonografia intravascular possam identificar a presença 

de trombose e algumas placas ricas e conteúdo lipídico, estas técnicas são invasivas e 

não são práticas na avaliação diagnóstica da maioria dos pacientes que têm mínimos ou 

nenhum sintoma. (04)

São necessários testes não invasivos para determinar o risco de síndromes 

coronarianas agudas. A maioria dos testes atuais não tem sensibilidade e especificidade 

aceitáveis. (04) Em um estudo de pacientes com doença coronariana, todos foram 

prospectivamente avaliados com angiografia, teste de esforço e monitorizarão 
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ambulatorial. Entretanto, nenhum dos testes nem suas combinações foram eficazes na 

previsão de eventos agudos .(04) Isto decorre, provavelmente, de que a severidade das 

estenoses, que é avaliada por estas tecnologias, não tem relação com eventos agudos. (42)

Tomografia Computadorizada Multi-slice, é um exame não invasivo e útil na 

mensuração de cálcio na parede vascular, porém não foram feitos estudos clínicos para 

se existe correlação positiva entre o conteúdo de cálcio e eventos agudos. De fato, em 

pacientes com acidente vascular encefálico, o risco de eventos vasculares recorrentes 

teve correlação negativa com o conteúdo de cálcio aórtico (39). Ângio-ressonância 

magnética poderia substituir a Ângio-tomografia computadorizada para detectar 

estenoses, mas é ainda ineficiente para detectar as placas vulneráveis. Entretanto, um 

estudo empregando ressonância magnética com surface coils para avaliar lesões 

carotídeas antes da endarterectomia, demonstrou que com refinamentos futuros, esta 

técnica poderá ser eficaz na discriminação do núcleo lipídico, cápsula fibrosa e 

calcificações assim como das camadas médias e adventícias normais. (16)   

Estudos epidemiológicos demonstraram uma estreita correlação entre o 

espessamento médio-intimal (EMI) carotídeo e o risco de ocorrência de eventos 

cardiovasculares na população geral. (50, 13, 09) O espessamento médio-intimal carotídeo é 

um achado freqüente em pacientes com insuficiência renal crônica, inclusive na fase 

pré-dialítica. (65, 32) Nos pacientes em tratamento dialítico regular, o EMI carotídeo, o 

enrijecimento arterial e a calcificação das artérias coronárias são muitas vezes 

observados, mesmo entre os mais jovens. (26, 27) Na insuficiência renal crônica terminal, 

o EMI carotídeo parece ser um preditor de eventos cardiovasculares mais preciso do que 

os fatores de risco clássicos. (32) Estes achados sugerem que a uremia e as alterações 

metabólicas secundárias à insuficiência renal podem estar, em grande parte, associadas 

à aterosclerose acelerada nos pacientes em hemodiálise. A magnitude das calcificações 
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nas artérias coronárias, evidenciada pela tomografia computadorizada por feixe de 

elétrons, guarda estreita correlação com a gravidade da doença oclusiva coronariana, 

comprovada por arteriografia ou pelos eventos clínicos. (63) Existem dois tipos 

principais de calcificação vascular em pacientes sob HD: 1) aterosclerose intimal, com 

calcificação intimal irregular nas placas ateroscleróticas; 2) arteriosclerose medial, com 

calcificações lineares da camada média arterial que podem estar relacionadas com 

distúrbios do metabolismo mineral. Calcificações cardíacas e/ou vasculares apresentam 

grande incidência nos pacientes com doença renal crônica e são consideradas, com 

muita ênfase, serem resultado do distúrbio do metabolismo cálcio-fósforo. (72) Nestes 

pacientes, as calcificações vasculares podem ocorrer ao nível da camada íntima, da 

camada média ou, mais freqüentemente, em ambas as camadas. (56) A presença de 

calcificações arteriais pode ser avaliada pela ultra-sonografia na artéria carótida comum, 

aorta abdominal, segmento ilíaco-femoral e artérias das pernas. (08)  

   Baseado no que foi exposto acima, pode-se concluir que é de grande 

importância a identificação acurada da doença aterosclerótica em fase sub-clínica 

visando a instituição de medidas para que minimizem sua ulterior progressão. Para 

alcançar este objetivo é necessário se ter alto índice de suspeição, baseado no exame de 

artérias de mais fácil acesso, acessíveis aos métodos de investigações mais simples, que 

sejam pouco invasivos, de fácil reprodutibilidade e de menor custo. Com esta 

finalidade, procurou-se neste estudo, correlacionar a presença de espessamento médio-

intimal e calcificação vascular, detectados por métodos não invasivos, com a presença 

de doença vascular oclusiva periférica, diagnosticada através do índice de pressão 

tornozelo-braço em pacientes com Doença Renal Crônica Terminal submetidos à 

hemodiálise. 
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2- OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo principal 

É finalidade do presente estudo correlacionar a doença arterial oclusiva 

periférica (diagnosticada como IPTB alterado) com os achados de imagens vasculares 

obtidos através da ultra-sonografia e da radiografia do quadril. 

2.2 - Objetivos secundários 

2.2.1 - Comparar acurácia da ultra-sonografia e da radiografia do quadril como 

instrumentos diagnósticos de calcificação vascular. 

2.2.2 - Determinar condições clínico-laboratoriais associadas à doença arterial oclusiva 

periférica. 
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3- PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1- Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo de desenho transversal envolvendo 75 pacientes em programa 

regular de hemodiálise em uma unidade de diálise no Estado do Rio de Janeiro. Todos 

os pacientes foram submetidos à avaliação ultra-sonográfica em modo B para 

determinação da espessura médio-intimal das carótidas. Em relação à presença de 

calcificações arteriais, também avaliadas através de ultra-sonografia em modo B, os 

vasos eleitos foram carótidas internas e comuns, femorais e tibiais, Os pacientes 

também realizaram radiografias simples de quadril com a intenção de se investigar a 

presença de calcificações vasculares com outro método. 
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3.2- Seleção de Pacientes 

3.2.1- Critérios de inclusão 

Participaram deste estudo pacientes entre 18 e 75 anos, em hemodiálise regular há 

pelo menos um ano, que assim concordaram, após assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Este protocolo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do HUAP/ UFF. 

3.2.2 - Critérios de exclusão 

Foram excluídos do presente estudo os pacientes com albumina sérica menor do 

que 2,5 g/dL, neoplasia maligna, sorologia positiva para HIV, presença de fibrilação atrial, 

amputação de ambos os membros inferiores, ausência de mais de 25% dos dados 

laboratoriais previstos e com incapacidade cognitiva. 

3.3- Unidade de diálise participante 

Clinefron- Santo Antônio de Pádua, RJ. 

3.4- Avaliações 

3.4.1- Medida do IPTB 

Os pacientes foram avaliados uma única vez para definição de seu IPTB. O IPTB é 

definido como a relação da pressão arterial sistólica dos membros inferiores sobre a 

pressão arterial sistólica do membro superior contra-lateral ao do acesso vascular. As 

medidas foram feitas antes da sessão de hemodiálise, estando o paciente em decúbito 

dorsal por, no mínimo, 5 minutos. 

A pressão arterial foi medida 2 vezes no braço contra-lateral ao acesso vascular, 

utilizando-se a artéria braquial e 2 vezes em cada membro inferior, nas artérias tibiais 

posteriores, já que a artéria pediosa está congenitamente ausente em 4 a 12% da população 

(06, 36, 41) , sempre em seqüência alternada, com intervalo de 1 a 2 minutos entre elas. Para 

cálculo do IPTB, os valores utilizados foram dados pela média das duas medidas em cada 
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membro. Para a pressão arterial nos membros inferiores, medida à altura do tornozelo, foi 

considerado apenas o membro cuja média das duas medidas foi a mais baixa. O IPTB foi 

calculado dividindo-se o valor da média da pressão sistólica do tornozelo pelo valor da 

média da pressão sistólica do braço.  

A pressão arterial sistólica foi medida usando-se uma coluna de mercúrio, 

manguito com largura correspondendo a aproximadamente 40% da circunferência do 

braço, com comprimento, de pelo menos 80% desta circunferência e um doppler vascular 

portátil, com transdutor de 10 MHz (Super Dupplex, Huntleigh Technology Inc., 

Manalapan NJ, EUA). O valor considerado como a pressão arterial sistólica foi o 

correspondente ao primeiro som detectado por este aparelho. 

Foram considerados anormais valores do IPTB <0,9, este indicativo de DAOP, e 

>1,3, este indicativo de calcificação arterial. As medidas foram realizadas por três 

examinadores. 

3.4.2- Dados demográficos e clínicos 

Os dados demográficos e clínicos foram obtidos por entrevistas e a partir do banco 

de dados de um prontuário eletrônico, utilizado desde janeiro de 2002 na Unidade de 

Diálise eleita para este estudo. 

Estes dados incluíram sexo, idade, cor, tempo de diálise, doença de base, acesso 

vascular inicial e atual, tabagismo atual (sim ou não), tipo de dialisador, uso corrente de 

medicações (calcitriol, acetato de cálcio, carbonato de cálcio, sevelamer e eritropoetina). 

Foram também consideradas diversas co-morbidades: hipertensão arterial 

sistêmica definida como PA sistólica ≥ 140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg pré-

diálise e/ou uso de anti-hipertensivos, coronariopatia (presença de precordialgia típica, uso 

de vasodilatadores coronarianos, história prévia de infarto do miocárdio ou angina 

pectoris), revascularização miocárdica (angioplastia e/ou by-pass coronariano), seqüela de 
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acidente vascular encefálico, arteriopatia periférica (uso de vasodilatadores periféricos e 

história de revascularização), diabete melito (presença da nefropatia diabética como 

doença de base, relato do paciente ou registro no prontuário) amputação não-traumática de 

um dos membros inferiores, paratireoidectomia, diagnóstico de hepatite B ou C. 

3.4.3 - Avaliações laboratoriais 

3.4.3.a- Laboratório de Imagens 

Os pacientes foram submetidos à ultra-sonografia em modo B feita por um único 

examinador o qual não teve nenhum acesso aos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes. 

Foram aferidas as medidas das camadas média e íntima em conjunto (pesquisa de 

espessamento médio-íntima ou médio-intimal), em ambas as artérias carótidas comuns no 1/3 

distal, junto à bifurcação e em ambas as artérias carótidas internas, no 1/3 proximal, evitando-

se os locais com placas. Foram consideradas espessadas as medições acima de 0,9 mm (28, 62). 

Foi definido como placa um espessamento focal com uma área distinta de hiperecogenecidade 

e protrusão dentro do lúmen do vaso que fosse, pelo menos, 50% mais espessa que as áreas 

circunvizinhas (72) A presença de calcificações arteriais também foi avaliada por este método, 

como acima referido, nas carótidas, femorais e tibiais. (08, 72)  Estas avaliações foram feitas 

através de transdutor linear de 7,5 MHz de aparelho de Ultra-sonografia MEDISON 8000 

(Alemanha) e ESAOTE CARIS PLUS (Itália). Estes aparelhos foram submetidos a testes 

comparativos e tiveram resultados superpostos.  Na avaliação ultra-sonográfica estabelecemos 

escores de 0 a 3, como se segue: 

0 - ausência de calcificações em todas as artérias examinadas 

1 - calcificações em apenas 01 artéria. 

2 - calcificações em 02 artérias. 

3-calcificações em 03 ou mais artérias. 
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A avaliação radiológica foi realizada como complemento ao exame ultra-sonográfico 

para a presença de calcificações arteriais. Foram realizadas radiografias panorâmicas de 

quadril e estas foram divididas em quadrantes e observadas se havia calcificações vasculares 

em cada um destes quadrantes, de modo a estabelecer, a semelhança da ultra-sonografia, 

escores de 0 a 4  como se segue:   

0-ausência de calcificações em todos os quadrantes. 

1-calcificações em apenas 01 quadrante. 

2-calcificações em 02 quadrantes.  

3-calcificações em 03 quadrantes. 

4- calcificações em 04 quadrantes.  

3.4.3.b - Patologia Clínica 

A dosagem da proteína C reativa de alta sensibilidade (PRC) foi a única avaliação 

laboratorial realizada especificamente para este estudo. A dosagem de PCR foi realizada no 

mesmo dia da realização da avaliação laboratorial mensal de rotina, em data próxima à 

medida do IPTB. 

As demais avaliações fazem parte da rotina laboratorial dos pacientes em hemodiálise 

e foram extraídas do banco de dados. 

Para fim de definição do perfil laboratorial dos pacientes à época da medida do IPTB, 

foram considerados os valores extraídos do banco de dados na data mais próxima (anterior ou 

posterior) à medida do IPTB. Nesta análise, foram incluídos os valores do hematócrito, 

hemoglobina, creatinina, albumina, potássio, cálcio, fósforo, PTH molécula intacta, fosfatase 

alcalina, TGP, ferritina, saturação da transferrina e Kt/V equilibrado de uréia, Kt/Ve 

(calculado como Kt/Ve= Kt/Vsp – [0,6 x (Kt/Vsp / duração da hemodiálise) - 0,03] onde 

Kt/Vsp= - ln [(uréia pós/uréia pré)-0,008 x t] + (4-3,5*(uréia pós/uréia pré) x 

(ultrafiltração/peso pós diálise).  
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Para a análise retrospectiva da exposição cumulativa dos pacientes às alterações do 

metabolismo mineral, foram consideradas as médias das medidas de cálcio, fósforo e PTH nos 

últimos 36 meses anteriores ao exame de imagem (ou desde a entrada em programa de 

hemodiálise para os pacientes com menos de 3 anos em diálise). O cálcio e fósforo foram 

dosados mensalmente, enquanto a dosagem do PTH foi realizada com periodicidade 

semestral. 

As avaliações laboratoriais dos pacientes que dialisavam através do Sistema Único de 

Saúde, que eram a grande maioria, tinham avaliação laboratorial centralizada em um único 

laboratório de referência (Nefrolab, Belo Horizonte), enquanto os pacientes que dialisavam 

através de convênio privado, tiveram a avaliação laboratorial realizada em diversos 

laboratórios. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros bioquímicos séricos: Cálcio iônico por 

método eletrodo íon seletivo com correção automática de pH (VR= 4,25 a 4,8 mg/dl); fósforo, 

por método UV automatizado (VR = 2,5 a 5,5mg/dl); uréia, por método enzimático UV 

automatizado (VR = 15 a 40 mg/dl); creatinina, por método colorimétrico, Jaffe Modificado, 

(VR: Homens = 0,9 a 1,3 mg/dl, mulheres = 0,6 a 1,1mg%); albumina, por método biureto e 

verde de bromocresol (VR = 3,4 a 5,0g/dl); fosfatase alcalina, por método P-Nitrofenilfosfato 

(VR = 50 a 136U/L); ferro, por método colorimétrico (VR = 35 a 150 µg/dL); capacidade 

total de ligação do ferro (CTLF), por método colorimétrico (VR = 250 a 450 µg/dL); índice 

de saturação da transferrina (IST), por método colorimétrico (20 a 50%); ferritina, por método 

quimioluminescência (VR: Homens = 28 a 365 ng/ml, mulheres = 9 a 148 ng/ml); . 

O marcador inflamatório utilizado foi a proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR), 

cujo método de avaliação foi ensaio imunométrico em fase sólida quimioluminescente (VR< 

6mg/l, valor adotado pela companhia Fresenius Medical Care). 
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Os marcadores virais utilizados foram: Antígeno de superfície do vírus da hepatite B 

(HBsAg), avaliado por método de quimioluminescência amplificada (VR = não reagente); 

anti-corpos antivírus da hepatite C (Anti-HCV), avaliado por método de quimioluminescência 

amplificada (VR = não reagente). 

Os parâmetros hematológicos analisados foram: Hemoglobina sérica, feita por método 

automatizado Cell Dyn (VR: Homens = 13,5 a 17,5g/dl, mulheres = 12 a 16g%); hematócrito, 

também pelo método automatizado Cell Dyn (VR: Homens = 41 a 53%, mulheres = 35 a 

46%). 

Foi também avaliado o seguinte hormônio sérico: PTH, molécula intacta, pelo método 

quimioluminescência (VR = 16 a 87pg/ml). 

Os exames foram feitos nos seguintes aparelhos: a) Hematócrito e hemoglobina: 

equipamento Cell Dyn 3500, Abbott , USA. b) Bioquímica: Equipamento Dimension, Dade 

Bhering (Siemens), USA. c) PCR: Equipamento  Immulite 2000, DPC (Siemens), USA. 

 

3.5- Análise estatística 

Os valores das variáveis contínuas foram expressos como média ± desvio-padrão se a 

distribuição era Gaussiana e mediana e faixa de variação se distribuição não-Gaussiana. As 

variáveis discretas foram expressas pela sua freqüência. 

Análises das freqüências foram feitas pelo teste exato do qui-quadrado. Associações 

entre variáveis foram testadas através de modelos de regressão logística empregando o 

programa SPSS versão 13,0. 

Em todas as análises, a hipótese nula foi rejeitada quando valor de P foi < 0,05. 
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4- RESULTADOS 

a) Características gerais da população 

Como pode ser verificado na Tabela 1, foram estudados 76 pacientes, sendo 32 do 

sexo feminino e 44 do sexo masculino.  

 

 

Tabela 1. Características gerais dos pacientes 

Número 76 

Gênero (F/M) 32/44 

Raça (branca/negra) 46/30 

Idade (anos) a 52 ± 13 

Tempo de diálise (meses) 59 ± 34 

Índice pressórico tornozelo-braço 0,95 ± 0,34 

Doença renal primária, f (f%)  

Nefroesclerose hipertensiva 34 (45)  

Nefropatia diabética 12 (16) 

Nefropatia de refluxo 2 (3) 

Doença policística do adulto 5 (7) 

Glomerulonefrite crônica 5 (7) 

Outras 2 (3) 

Indeterminada 16 (21) 

Co-morbidades, f (f%)  

Diabetes melito 15 (20) 

Hipertensão arterial sistêmica 42 (55) 

Doença coronariana 10 (13) 

Doença vascular periférica (amputados) 3 (4) 
Sorologia positiva para hepatite C 6 (8) 

a Média ± Desvio Padrão 
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Destes, 46 eram da cor branca, 22 negros e 8 pardos, com média de idade de 52 ± 13 

anos, tempo médio em diálise de 59 ± 34 meses e índice pressórico tornozelo-braço médio de 

0,95 ± 3,34. Com relação à doença renal primária, 34 pacientes eram portadores de 

nefroesclerose hipertensiva, 12 tinham nefropatia diabética, 2, nefropatia de refluxo, 5, 

doença policística do adulto, 5, glomerulonefrite crônica, 2, outras doenças e 16, doença renal 

primária indeterminada.  O grupo apresentou como co-morbidades diabetes em 15, 

hipertensão arterial em 42, doença coronariana em 10, doença vascular periférica (amputados) 

em 3, e sorologia positiva para hepatite C em 6. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Dados laboratoriais 

Hematócrito (%) a 33,6 ± 4,9 

Hemoglobina (g/dl) 10,9 ±1,5 

Fe Sérico (mg/dl) 71,9 ± 24,2 

Creatinina (mg/dl) 10,9 ± 3,4 

Ca iônico (mg/dl) 4,7 ± 0,5 

P (mg/dl) 4,9 ± 1,1 

CaxP (mg2 x dl2) 23,1 ± 5,8 

Al (µg/L) 8,2 ± 4,8  

Kt/Ve 1,6 ± 0,2 

PCR ultra-sensível (mg/l) b 6 (0 -150) 

Ferritina (ng/ml) 601 (31-1500) 

Saturação de Transferrina (%) 36 (26-68) 

Fosfatase alcalina (U/L) 114 (37-1602) 

amédia ± desvio padrão; bmediana e faixa de variação   
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 A Tabela 2 contém os resultados dos exames laboratoriais. Os dados paramétricos 

foram expressos em média ± desvio padrão. Os valores encontrados foram: hematócrito 

33,6±4,9 %, hemoglobina 10,9±1,5 g/dl, ferro sérico 71,9±24,2 mg/dl, creatinina 10,9±3,4 

mg/dl, cálcio iônico 5±0,5 mg/dl, fósforo 4,8±1,1 mg/dl, produto cálcio x fósforo 24±6 

mg2xdl2, alumínio 8,3±5 ug/L e Kt/Ve  1,6± 0,2. Os dados não paramétricos foram expressos 

em mediana acrescidas das faixas de variação e os valores encontrados foram: PCR ultra-

sensível 6,17 (0-150) mg/l, ferritina 601 (31-1500) ng/ml, saturação de transferrina 36 (26-68) 

% e fosfatase alcalina 114 (37-1602) U/L.  

Como resultado do estudo usando ferramentas de imagem , vemos abaixo fotografias: 

01e 02  ultra-somografias de carótidas. Na fotografia 03 vemos a imagem ultra-sonográfica 

das artérias femorais normais.  
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Fotog. 01- Ultra-sonografia normal:  artéria carótida comum esquerda (ACC 
ESQ), carótida interna (ACI) e carótida externa (ACE) 
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Fotog. 02 – Ultra-sonografia de carótidas: Artérias carótida comum direita 
(ACC DIR), carótida interna (ACI) e calcificação bulbar (CAL), espessura 

édio-intimal m (EMI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotog. 03 - US normal  de artéria femoral comum direita (AFC DIR), femoral 
superficial (AFS), femoral profunda (AFP) 

Na fotografia 04 observamos na radiografia simples de quadril ausência de calcificações. Já as 

fotografias 05 e 06 apresentam calcificações em 02 e 04 quadrantes respectivamente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotog. 05--  Radiografia  simples com calcificação em 02 quadrantes 

 

  Fotog. 04-- Radiografia simples de quadril – ausência de calcificações 
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Fotog. 06- Radiografia simples de quadril  com calcificações  em todos  os 
quadrantes 

 

 

Na Tabela 3, encontram-se os resultados dos estudos realizados com ferramentas de 

imagem, ou seja, com a ultra-sonografia vascular e a radiografia simples. Em ambos, os 

resultados obtidos foram expressos como ausência de alteração (N) ou como presença (S). 

Além disso, os achados são também apresentados de modo semi-quantitativo, em escores. 
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Tabela 3: Achados nos exames de imagem 

Espessamento médio-intimal, n=75 (N/S) 32 / 43  

Presença de calcificação ao ultra-som, n=75 (N/S ) 39 / 36 

Escores de calcificação ao ultra-som, n=75 

(0/1/2/3)a
39 / 2 / 11 / 23 

Calcificação na radiografia, n=56 (N/S) 20 / 36  

Escores de calcificação na radiografia, n=56 

(0/1/2/3/4)b
20 / 3 / 21 / 2 / 10 
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entre os 75 pacientes que tiveram a espessura médio-intimal avaliada, a medida estava acima 

do normal em 43. Estes 75 pacientes também foram avaliados pela ultra-sonografia e 36 

apresentaram calcificações vasculares. Ainda usando a ultra-sonografia e considerando a 

divisão em escores, dos 36 com calcificação 23 apresentavam comprometimento de 3 ou mais 

artérias.  

a   0- sem calcificação; 1 – uma artéria calcificada; 2- duas artérias calcificadas; 3- 
três ou mais artérias calcificadas  
b   0- sem calcificação; 1 – um  quadrante com calcificação; 2 – dois quadrantes 
com calcificação;  3 – três quadrantes com calcificação; 04 – quatro quadrantes 
com calcificação 
 
 
 

Na radiografia de quadril, dos 56 pacientes estudados 36 apresentaram calcificações.  

Na estratificação, observa-se que 24 pacientes apresentaram calcificação arterial limitadas a 

até 2 quadrantes, enquanto que em apenas 10, as calcificações foram evidenciadas nos quatro 

quadrantes da região estudada.  

Como um todo, a radiografia simples de quadril detectou um maior número de casos 

de calcificação vascular do que a ultra-sonografia de 3 leitos vasculares (64% vs. 48%, 

P=0,0023). Usando a radiografia como padrão ouro, a ultra-sonografia mostrou sensibilidade 

de 62%, especificidade de 89%, valor preditivo positivo de 92% e valor preditivo negativo de 

53%. 

 



 
 

Do mesmo modo, espessamento médio-intimal foi detectado em maior número de 

casos do que calcificações a ultra-sonografia (57% vs. 48%, P<0,001).  Usando o EMI como 

padrão ouro, a ultra-sonografia mostrou sensibilidade de 77%, especificidade de 90%, valor 

preditivo positivo de 92% e valor preditivo negativo de 74%. 

Finalmente, cotejamos a detecção de calcificação vascular na radiografia simples de 

quadril com a presença de EMI (64% vs. 57%, P=0,007). Na comparação com a radiografia 

simples de quadril como padrão ouro, o EMI mostrou sensibilidade de 65%, especificidade de 

83%, valor preditivo positivo de 89% e valor preditivo negativo de 54%. 

Considerando que o IPTB é o grande indicador clínico de DAOP, procuramos avaliar 

quais condições estariam associadas a um IPTB anormal. Iniciamos com uma análise de 

regressão logística tendo o IPTB baixo como variável dependente, Tabela 4.  

 
Tabela 4. Análise univariada entre diversos parâmetros clínicos avaliados e IPTB 
baixo (n=16) 

 Valor de P OR 

Idade (décadas) <0,001 3,70 

Sexo 0,675 1,28 

Tempo em diálise 0,268 1,01 

Tabagismo 0,716 1,25 

Diabetes melito 0,263 2,17 

Hipertensão arterial  0,227 2,06 

Uso de calcitriol 0,156 2,46 

PCR ultra-sensível (mg/l) 0,125 1,03 

Ca iônico (mg/dl) 0,092 0,20 

P (mg/dl) 0,966 0,99 

CaxP (mg2xdl2) 0479 0,96 

PTH (x100 pg/ml) 0,920 0,99 

 
Como pode ser observado, a única variável que esteve associada a um baixo IPTB foi 

a idade (P<0,001, OR=3,7). 

 33 
 



 
 

  Em seguida, procedeu-se a uma análise de regressão logística procurando 

associações entre os exames de imagem e o IPTB baixo, Tabela 5.  

 
Tabela 5. Análise univariada  entre IPTB baixo e  os achados nos exames de 
imagem 

 P-valor OR 

EMI 0,998 0,00 

Calcificação na ultra-sonografia 0,002 12,09 

Calcificação na radiografia de 
quadril 

0,118 5,65 

 
 IPTB baixo (menor do que 0,9) foi um achado freqüente na nossa amostra 

atingindo 16 pacientes (21%). Sua presença esteve associada significantemente apenas com 

calcificação detectada pela ultra-sonografia (P=0,002, OR=12,09). 

IPTB elevado foi encontrado em 3 pacientes dificultando qualquer análise estatística 

subseqüente. Entretanto, mesmo com essa freqüência, e emprego de uma análise de regressão 

logística mostrou correlação significante dessa condição com diabetes melito (P=0,046, 

OR=12,60). Para verificar se a associação de calcificação na radiografia de quadril com IPTB 

alterado poderia ser melhorada caso se adotasse um ponto de corte mais alto, empregamos 

análise de regressão logística correlacionando IPTB baixo e alto com achados radiográficos 

adotando como positivos apenas os casos com escore 2, 3 e 4, Tabela 6. 

 

Tabela 6. Análise univariada entre IPTB baixo e elevado com calcificação na 
radiografia considerando positivos os casos com escore ≥ 2 

 Calcificação na radiografia 
(positivos se escore ≥ 2) 

 Valor de P OR 

IPTB baixo 0,118 5,65 
IPTB elevado 0,809 1,36 
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Não se observou qualquer melhora na associação com adoção de um critério de 

positividade mais estrito na radiografia de quadril. 

A associação positiva de baixo ITPB com calcificação na ultra-sonografia, mas não na 

radiografia propiciou indagar se os fatores determinantes dessas calcificações seriam os 

mesmos. Para abordar essa questão, procedeu-se a uma análise de regressão logística tendo 

como variável dependente inicialmente, calcificação na ultra-sonografia e, em seguida, 

calcificação na radiografia de quadril, Tabela 7. Como pode ser observado, a única associação 

com calcificação na radiografia de quadril foi com a idade (P=0,004, OR=2,16). Já com 

calcificação na ultra-sonografia, tanto a idade (P<0,001; OR=2,43) quanto a presença de 

diabetes (P=0,047, OR=4,11) alcançaram significância estatística. 

 

Tabela 7. Análise univariada entre diversos parâmetros clínicos e laboratoriais 
avaliados, tendo como variáveis dependentes, calcificação na ultra-sonografia e 
na radiografia de quadril 

Calcificação na ultra-
sonografia 

 Calcificação na radiografia 
Variável 
dependente 

Valor de P OR  Valor de P OR 

Idade (décadas) <0,001 2,43  0,004 2,16 

Sexo 0,590 1,29  0,911 0,94 

Tempo em diálise 0,227 1,01  0,328 1,01 

Tabagismo 0,294 1,72  0,111 3,17 

Diabetes melito 0,047 4,11  0,656 1,4 

Hipertensão arterial  0,060 2,44  0,825 0,89 

Uso de calcitriol 0,749 1,16  0,076 2,76 

PCR ultra-sensível 

(mg/l) 

0,410 0,99  0,778 1,01 

Ca iônico (mg/dl) 0,508 0,72  0,128 4,09 

P (mg/dl) 0,462 1,17  0,661 0,90 

CaxP (mg2xdl2) 0,729 1,04  0,763 1,01 

PTH (x100 pg/ml) 0,136 0,87  0,252 0,90 
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Como pode ser observado, a única associação com calcificação na radiografia de 

quadril foi com a idade (P=0,004, OR=2,16). Já com calcificação na ultra-sonografia, tanto a 

idade (P<0,001; OR=2,43) quanto a presença de diabetes (P=0,047, OR=4,11) alcançaram 

significância estatística. 

As duas variáveis que alcançaram associação estatística significância com calcificação 

na ultra-sonografia foram colocadas em um modelo de análise multivariada, no qual somente 

a idade permaneceu com significância (P<0,001; OR=2,37), Tabela 8. 

 
 

Tabela 8. Análise multivariada avaliando parâmetros clínicos e calcificação na 

ultra-sonografia 

 Valor de P OR 

Idade (décadas) <0,001 2,37 

Diabetes melito 0,112 3,60 
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5- DISCUSSÃO  

 

A finalidade principal deste estudo foi correlacionar doença arterial oclusiva periférica 

(diagnosticada como IPTB alterado) com os achados de imagens vasculares obtidos através da 

ultra-sonografia e da radiografia do quadril. A calcificação vascular foi o principal achado de 

imagem pesquisado, mas também avaliamos o espessamento médio-intimal como um possível 

indicador mais precoce de aterosclerose. Utilizamos como instrumentos diagnósticos de 

imagem a ultra-sonografia vascular em modo B e a radiografia simples de quadril. No ultra-

som, para detecção de calcificação, os leitos examinados foram os carotídeos, femorais e 

tibiais posteriores. A espessura médio-intimal foi estimada apenas no território carotídeo. 

A ultra-sonografia vascular arterial em modo B é uma ferramenta útil e não invasiva 

para quantificar o acometimento da doença aterosclerótica. (50, 37).  Além disto, tem baixo 

custo, boa reprodutibilidade e é de fácil execução. No entanto, é dependente de operador 

qualificado e da qualidade do equipamento. O desenvolvimento de novos aparelhos com 

incorporação de melhorias tecnológicas, a exemplo da recente mensuração semi-automática 

da espessura médio-intimal  (67, 23), poderá contribuir de maneira substancial na acurácia do 

método. Radiografias de quadril e mãos já foram utilizadas para compor um escore de 

calcificação vascular que mostrou correlação com o prognóstico dos pacientes.  (01) No nosso 
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estudo, por simplificação, empregamos apenas a radiografia de quadril como um parâmetro de 

comparação com a ultra-sonografia. 

Foram estudados 75 pacientes em hemodiálise, todos provenientes da mesma unidade, 

que estavam em diálise há pelo menos 12 meses, e que tinham entre 18 e 75 anos de idade. As 

doenças renais primárias mais freqüentes foram a nefropatia hipertensiva e diabética à 

semelhança do que é relatado para a população brasileira em diálise como um todo (censo da 

SBN, JBN 2007/2008). Deve ser ressaltado que se trata de uma população com uma média de 

quase 6 anos em hemodiálise e que se encontrava bem dialisada já que sua hemoglina média 

encontrava-se me torno de 10,9±1,5 g/dl e seu Kt/Ve médio era de 1,6±0,2. 

A prevalência de aterosclerose nesta população foi bastante elevada, com EMI sendo 

encontrado em 57% dos casos, calcificação ao ultra-som em 48% dos casos e calcificação à 

radiografia em 64% confirmando a elevada prevalência de doença vascular em 

hemodialisados.  (69, 58 O espessamento médio-intimal das carótidas tem sido considerado um 

marcador precoce de aterosclerose estando presente mesmo na fase pré-dialítica da doença 

renal crônica (65, 32) guardando uma estreita correlação com calcificação coronariana. (26, 27). No 

presente estudo, à exceção de três casos, todos os demais pacientes com espessamento médio-

intimal tinham calcificação na ultra-sonografia. Entretanto, dez pacientes com espessamento 

não apresentavam calcificação. Esses dados são consonantes com maior precocidade do 

espessamento como marcador de aterosclerose como previamente sugerido. (65, 32. 

O achado de uma maior sensibilidade diagnóstica da radiografia de quadril para 

detecção de calcificação vascular foi, de certa forma, surpreendente especialmente se 

levarmos em conta que se avaliou a espessura médio-intimal. Deve ser mencionado, 

entretanto, que a radiografia de quadril examina aorta infra-renal e artérias ilíacas, que 

encontra-se entre os sítios de mais alta incidência de doença aterosclerótica. (18)  Calcificações 
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arteriais pélvicas vicerais (por  ex., artéria uterina) (01, 35)  poderiam aumentar a sensibilidade 

da radiografia por falso-positivos.  Uma adequada interpretação dos achados de imagem, 

entretanto, não seria possível sem uma correlação clínica. Nossos pacientes apresentaram uma 

elevada prevalência de DAOP (19 casos, 25%), diagnosticada como IPTB alterado.  

Como a fisiopatogenia de IPTB baixo difere da de IPTB elevado (24, 46, 45, 43), a análise 

dos dados clínicos passou a ser feita separando essas duas entidades. A presença de um IPTB 

baixo (16 casos, 21%), só mostrou associação positiva com a idade colocando o 

envelhecimento como o fator preponderante na gênese do aparecimento e/ou agravamento da 

aterosclerose nessa população como relatado em estudos anteriores. (46, 45, 43, 70) O risco de um 

IPTB baixo aumentou 3,7 vezes para cada década de incremento na idade. Tendências, sem 

significância estatística, foram encontradas para associação com uso atual de calcitriol, PCR 

ultra-sensível e cálcio iônico, porém, o pequeno número de casos analisado não nos permite 

qualquer conclusão definitiva neste particular. Quando se procedeu a análise de uma 

correlação de IPTB baixo com os de imagem, associação positiva só foi encontrada com 

calcificação na ultra-sonografia. Não pudemos cotejar nossos resultados com a literatura pela 

não disponibilidade de estudos semelhantes. Entretanto esse achado suporta o conceito de que 

o espessamento médio seja uma lesão mais precoce estando presente antes da diminuição do 

IPTB. A não correlação com a presença de calcificação na radiografia de quadril sugere que 

os achados radiológicos sejam menos específicos. Interrogou-se se o critério de positividade 

adotado no exame radiográfico poderia ser responsável pela aparente inespecificidade desse 

exame. Para testar essa hipótese, procedeu-se a uma nova análise univariada procurando 

associações entre IPTB alterado e casos com 2 ou mais quadrantes com calcificação na 

radiografia de quadril. O resultado, entretanto, foi semelhante ao da primeira análise não 

confirmando essa hipótese. 
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A prevalência de IPTB elevado foi baixa (3 casos, 4%). Com esse pequeno número de 

casos, qualquer estudo acerca de determinantes dessa condição ficaria prejudicado. 

Diante da informação de que somente calcificação na ultra-sonografia tinha associação 

com IPTB baixo, procedeu-se a uma manobra estatística para tentar estabelecer se a gênese 

das calcificações observadas nos dois exames era diferente. A única associação da presença 

de calcificação na radiografia foi com a idade enquanto as calcificações na ultra-sonografia 

associaram-se tanto à idade quanto a presença de diabetes melito. A associação com diabetes 

melito perdeu significância na análise multivariada, mas a tendência para associação foi 

mantida. 

Na verdade uma melhor correlação de calcificação na ultra-sonografia com baixo 

IPTB em comparação com a radiografia não chega a surpreender, já que o exame ultra-

sonográfico vascular diagnostica especificamente calcificações arteriais. 

Existem diversas citações na literatura sobre a inequívoca associação entre doença 

vascular periférica, caracterizada, em geral, por um IPTB alterado e eventos cardiovasculares 

e neurológicos. (57, 31, 45, 20) Este índice é de uso corrente na prática clínica sendo considerado 

parâmetro importante para as classificações clínicas de doença arterial crônica dos membros 

inferiores. Em especial, o IPTB apresenta uma forte correlação com a presença e a gravidade 

da aterosclerose nas artérias carótidas e coronárias.  (22, 31, 43) IPTB baixo está relacionado com 

doença arterial oclusiva (57, 66) enquanto ITPB anormalmente elevado associa-se a um 

enrijecimento da parede arterial por calcificação da camada média arterial, por exemplo 

(esclerose medial de Monckberg).  Nos casos mais severos, mesmo pacientes com IPTB 

elevado podem apresentar diminuição na perfusão tecidual manifestada por claudicação, 

doença cardíaca isquêmica, hipertensão sistólica, calcifilaxia, etc. (25, 10) Associa-se a isto, o 

 40 
 



 
 

fato de que calcificações de camada média podem coexistir com a aterosclerose no mesmo 

vaso (25, 10).

Há diversas indicações na literatura de que os níveis séricos de fósforo e do produto 

Ca x P representam fatores de risco independente para maior mortalidade em hemodialisados. 

(15, 10, 30, 26, 08) Da mesma forma, estudos mais recentes sugerem que a presença de calcificação 

vascular, especialmente coronariana, (22, 31, 43) mas também de leitos carotídeos e femorais (22, 

31, 43) seja um indicador de maior mortalidade. No presente estudo, nenhuma correlação foi 

encontrada entre o nível do produto Ca x P dos últimos 3 anos (ou desde o início da diálise 

para os pacientes com menos de 3 anos em diálise) com aterosclerose diagnosticada seja por 

espessamento médio-intimal, pela presença de calcificações ao ultra-som ou à radiografia de 

quadril. Esse achado, aparentemente não esperado, pode ter decorrido do fato da amostra ser 

relativamente pequena, mas a ausência de qualquer tendência sugere, fortemente, que essa 

associação, na nossa amostra, de fato, não exista. Isso não afasta a possibilidade de que 

elevações desses elementos possam contribuir ao aparecimento de aterosclerose/calcificação 

vascular em outras populações, nas quais o balanço do cálcio e fósforo não seja tão estrito. Na 

nossa amostra, percentuais insignificantes dos valores de cálcio e fósforo estavam acima de 

10% dos valores de referência. 

Os níveis de PCR têm sido correlacionados com mortalidade dos pacientes em diálise 

há longo tempo (33, 60). Por isso, consideramos interessante avaliar se havia associação entre a 

presença de microinflamação, diagnosticada através da determinação dos níveis de PCR, com 

o diagnóstico de aterosclerose/calcificação nos exames de imagem. Nossos resultados não 

lograram demonstrar qualquer correlação entre os níveis de proteína C reativa e os achados 

dos exames de imagem. Vale ressaltar, entretanto, que os valores de PCR nos pacientes com 

espessamento médio-intimal foi 7,17 (0,84-150) mg/dl em contraste com 4,55 (0,22-30,7) 

mg/dl naqueles sem espessamento médio-intimal, P=0,115, permitindo pensar que 
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significância estatística possa aparecer com uma amostra maior. O esclarecimento dessa 

questão, entretanto, depende de estudos adicionais. 

 
 
 

 

 

6- CONCLUSÕES 

 

1. A radiografia de quadril foi mais sensível na detecção de calcificações que a ultra-

sonografia. 

2. O EMI foi diagnosticado num percentual maior de casos do que calcificações a ultra-

sonografia, sugerindo ser o primeiro uma alteração mais precoce.  

3. A prevalência de DAOP foi elevada alcançando 25% da amostra. 

4. A presença de DAOP (diagnosticada como IPTB baixo) associou-se 

significativamente com calcificação vascular detectada pela ultra-sonografia. 

5. Não houve associação significante entre IPTB baixo com presença de EMI.  

6. Não houve associação significante entre IPTB baixo com calcificação vista na 

radiografia.  

7. A presença de calcificação no exame radiológico associou-se a idade enquanto que 

com a ultra-sonografia vascular tanto a idade quanto a presença de diabetes 

alcançaram significância estatística. 
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8. Dentre as condições clínico-laboratoriais associadas à doença arterial 

oclusiva periférica (diagnosticada como IPTB baixo), apenas a idade apresentou 

associação significativa. 
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