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RESUMO 

 

 A perda do apetite é uma condição comum nos pacientes com doença renal crônica 
(DRC) e pode levar à desnutrição energético-proteica. Desta forma, tem-se buscado 
compreender mais sobre hormônios que controlam o apetite, dentre eles, a acyl-grelina, com 
ação orexígena e, a obestatina, que vem sendo descrita como anorexígena. Assim, o objetivo 
deste estudo foi descrever os níveis plasmáticos de acyl-grelina e obestatina em pacientes 
renais crônicos em hemodiálise (HD), em tratamento conservador e em indivíduos sem DRC. 
Foram estudados 64 indivíduos: 29 pacientes em HD (17 homens, 55,4±10,5 anos, IMC 
24,4±3,9kg/m2, 51,8±42,3 meses em tratamento dialítico, 48,3% diabéticos), 19 pacientes em 
tratamento conservador (5 homens, 59,8±7,5 anos, IMC 26,3±4,8 kg/m2, taxa de filtração 
glomerular 28,8±10,5 mL/min, 57,9% diabéticos) e 16 voluntários sem DRC ou outra doença 
crônica (7 homens, 53,8±5,4 anos, IMC 24,6±2,7 kg/m2). Amostras de sangue foram 
coletadas para determinar, pelo método imunoenzimático (ELISA), os níveis plasmáticos de 
acyl-grelina e obestatina, e dos marcadores inflamatórios interleucina (IL)-6 e proteína C-
reativa. Foi realizada avaliação antropométrica para determinação do estado nutricional e 
composição corporal, o apetite foi avaliado pelo score do apetite e a ingestão alimentar 
através de 3 recordatórios de 24h. A proporção de pacientes que se encontravam na 
classificação de sobrepeso e/ou obesidade segundo o IMC (≥ 25 kg/m2) foi de 58,6% no 
grupo HD, 58% no grupo de pacientes em tratamento conservador e 38,4% no grupo controle. 
A circunferência da cintura (CC) foi elevada em 48,3% dos pacientes em HD, 68,4% daqueles 
em tratamento conservador e 66,6% dos indivíduos do grupo controle. Nenhum paciente HD e 
indivíduos do grupo controle declararam ter apetite ruim, já entre os pacientes em tratamento 
conservador, 22,9% declararam ter apetite ruim ou muito ruim. Apesar disso, 86% dos 
pacientes em HD e todos os pacientes em tratamento conservador apresentaram ingestão 
energética abaixo da recomendação para pacientes renais. Os pacientes em HD apresentaram 
maiores níveis de obestatina [3,0 (2,9-3,1ng/mL] e, menores níveis de acyl-grelina (21,4±9,2 
pg/mL) e razão acyl-grelina/obestatina [7,4 (5,1-8,9)] comparados com os pacientes em 
tratamento conservador e indivíduos sem DRC (p<0,05). Estes pacientes também 
apresentaram maiores níveis de marcadores inflamatórios. Não houve correlação dos níveis 
dos hormônios estudados com o apetite, ingestão protéica e energética ou marcadores 
inflamatórios. Observou-se correlação negativa dos níveis de obestatina com a taxa de 
filtração glomerular no grupo de tratamento conservador (r= -0,54, p= 0,02). Entre os 
indivíduos sem DRC, os níveis de obestatina foram associados com IMC (r= -0,73, p=0,004) 
e CC (r= -0,68, p=0,015). Em conclusão, os níveis plasmáticos de acyl-grelina e obestatina 
apresentaram-se alterados na DRC e os pacientes em HD tiveram um pior perfil hormonal 
paralelamente a um conjunto de fatores bioquímicos e nutricionais desfavoráveis.  
 
 
Palavras-chave: Grelina, obestatina, doença renal crônica, apetite, marcadores inflamatórios. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Loss of appetite is a common condition in chronic kidney disease (CKD) patients and 
can lead to protein-energy wasting. Thus, researchers have tried to understand more about 
appetite hormones, among them, acyl-ghrelin, orexigenic, and obestatin, which has been 
described as anorexigenic. The aim of this study was to describe the acyl-ghrelin and 
obestatin plasma levels in CKD patients on hemodialysis (HD), conservative treatment and 
subjects without CKD. A total of 64 subjects were studied: 29 HD patients (17 men, 55.4 ± 
10.5 years, BMI 24.4 ± 3.9 kg/m2, 51.8 ± 42.3 months on dialysis, 48.3% diabetic), 19 
patients on conservative treatment (5 men, 59.8 ± 7.5 years, BMI 26.3 ± 4.8 kg/m2, 
glomerular filtration rate 28.8 ± 10.5 mL/min, 57.9 % diabetics) and 16 volunteers without 
CKD or other chronic disease (7 men, 53.8 ± 5.4 years, BMI 24.6 ± 2.7 kg/m2). Blood 
samples were collected to determine, by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), acyl-
ghrelin and obestatin plasma levels and inflammatory markers interleukin (IL-6 and C- 
reactive protein -CRP). Anthropometric assessment was performed to determine the 
nutritional status and body composition, appetite was assessed by the score of appetite and 
food intake by 3 days of 24-hour recall. The proportion of overweight or obese patients 
according to BMI (BMI≥25kg/m2) was 58.6% in HD group, 58% in patients on conservative 
treatment and 38.4% in control group. Waist circunference (WC) was elevated in 48.3% of 
HD patients, 68.4% of those in conservative treatment and 66.6% of control subjects. No HD 
patient or subject of control group claimed to have poor or very poor appetite, while 22.9% of 
patients on conservative treatment declared it. Nevertheless, 86% of HD patients and all 
patients on dialysis have energy intake below the recommendation. The HD patients presented 
higher levels of obestatin [3.0 (2.9-3.1)ng/mL], and lower levels of acyl-ghrelin 
(21.4±9.2pg/mL) and acyl-ghrelin/obestatin ratio [7.4(5.1-8.9)] compared with patients on 
conservative treatment and subjects without CKD (p < 0.05). These patients also presented 
higher levels of inflammatory markers. There was no correlation between hormones levels 
and appetite, food intake or inflammatory markers. Obestatin levels inversely correlated with 
glomerular filtration rate in conservative treatment group (r =- 0.54, p=0.02). Among subjects 
without CKD, obestatin levels were associated with BMI (r=-0.73, p = 0.004) and WC (r=-
0.68, p=0.015). In conclusion, acyl-ghrelin and obestatin plasma levels were altered in CKD 
patients and HD patients had a worse hormonal profile parallel to more impaired biochemical 
and nutritional status. 
 
 
 
 
Key-words: Ghrelin, obestatin, chronic kidney disease, appetite, inflammation markers. 
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1.0. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível 

das funções renais, que ocorre tanto a nível glomerular, quanto tubular e endócrino. Esta 

condição está associada à piora na qualidade de vida e aumento da mortalidade, representa um 

importante ônus para o sistema de saúde e é considerada hoje um grande problema de saúde 

pública (Romão, 2004; Martinez-Castelao et al., 2011).  

As condições impostas pela DRC podem afetar negativamente o apetite contribuindo 

assim para o aparecimento da síndrome de wasting, que compreende um conjunto de fatores 

como anorexia, aumento do gasto energético, redução nos estoques de proteína e perda de 

massa muscular. Todos os componentes desta síndrome representam fatores de risco para 

mortalidade em pacientes com DRC (Fouque et al., 2008; Barros et al, 2013). Dentre estes 

componentes, a anorexia constitui um importante agravante da síndrome de wasting, tendo 

prevalência em torno de 35% a 50% nos estágios mais avançados da DRC. Embora existam 

poucos estudos envolvendo pacientes nos estágios mais precoces,  sabe-se que a redução da 

ingestão alimentar pode ocorrer com a progressão da doença (Bossola et al., 2006; Carrero, 

2009). Adicionalmente, o processo inflamatório presente na DRC pode estar relacionado com 

alterações negativas nos níveis dos hormônios do apetite (Lacquaniti et al., 2011a; Oner-

Iyidogan et al., 2011). 

 A patogênese da anorexia nos pacientes com DRC ainda não está completamente 

elucidada. Por este motivo, estudos sobre hormônios gastrointestinais recém descobertos 

relacionados ao controle do apetite, tem despertado o interesse no campo da nefrologia (Mak 

et al., 2011). 
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Pesquisadores tem observado que os níveis plasmáticos dos hormônios do apetite 

estão alterados na DRC. No entanto, os mecanismos responsáveis por tais alterações ainda 

não são claros (Valassi et al., 2008; Volkoff, 2009; Saldanha et al., 2011). Dentre estes 

hormônios estão dois peptídeos produzidos pelas células da mucosa gástrica a partir de um 

mesmo precursor e que desempenham funções antagônicas: a acyl-grelina, que é orexígena, e 

a obestatina, que parece exercer um papel anorexígeno (Kojima et al., 1999; Zhang et al. 

2005). 

 Assim, partindo-se do pressuposto que a acyl-grelina e a obestatina podem estar 

envolvidas na regulação do apetite e composição corporal de pacientes com DRC, o 

conhecimento do metabolismo destas substâncias torna-se importante. No entanto, pouco se 

sabe sobre o papel destes hormônios na perda do apetite em pacientes com DRC. 

Considerando o impacto das alterações do estado nutricional na sobrevida dos pacientes com 

DRC e as possíveis alterações nos hormônios do apetite nesses pacientes, levantamos alguns 

questionamentos, tais como: quais os níveis de acyl-grelina e obestatina nos pacientes com 

DRC? Há relação entre estes hormônios, ingestão alimentar e estado nutricional nesses 

pacientes?  
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2.0. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ESTRUTURA E FUNÇÕES DOS RINS  

Cada rim é constituído por cerca de 700.000 a 1,2 milhões de néfrons funcionantes que 

desempenham funções endócrinas, reguladoras e excretoras. A função renal é proporcional à 

formação do filtrado e pode ser quantificada pela taxa de filtração glomerular (TFG). Os 

glomérulos filtram aproximadamente 140L de plasma por dia e cerca de 99% deste volume 

filtrado é reabsorvido no sistema tubular, que “processa” e “elabora” a urina, eliminando a 

quantidade estritamente necessária de água, eletrólitos e demais substâncias. Deste modo, o 

volume final de urina corresponde em média a 1-3L/dia (Berne et al., 2009).  

A função excretora renal constitui o principal meio para a eliminação dos produtos de 

degradação do metabolismo, como: uréia, creatinina, ácido úrico, produtos finais da 

degradação da hemoglobina, metabólitos de diversos hormônios e também outras substâncias, 

como drogas e medicamentos (Hall & Guyton, 2006). 

Os rins também participam de forma proeminente na regulação da pressão arterial, 

imediatamente através da secreção de fatores ou de substâncias vasoativas, ou através da 

excreção de quantidades variáveis de sódio e água, mais tardiamente (Riella et al., 2003). Os 

rins produzem também a eritropoetina, um hormônio que estimula a produção de eritrócitos. 

Além disso, estes órgãos convertem a vitamina D em sua forma ativa, essencial na 

homeostasia do cálcio e fósforo e metabolismo ósseo (Hall & Guyton, 2006). 

Em situações de jejum prolongado, os rins são capazes de realizar gliconeogênese, 

sintetizando glicose a partir de aminoácidos e de outros precursores. Desempenham também 
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funções reguladoras, as quais mantêm a composição interna por atuar no equilíbrio 

hidrossalino, eletrolítico e ácido-básico do organismo (Riella et al., 2003).  

Na presença de doenças renais, todas as funções supracitadas são comprometidas e por 

este motivo há um grande prejuízo na regulação da homeostasia, acarretando repercussões 

sistêmicas importantes. 

 

2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA  

Os fatores que levam à DRC compreendem desde doenças primárias renais às doenças 

sistêmicas que acometem os rins e o trato urinário. Dados europeus e norte-americanos 

indicam que as principais causas que levam à perda das funções renais são o diabetes mellitus 

(DM) e a hipertensão arterial (Sesso et al., 2010). No Brasil, de acordo com o censo 2012 

realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, o principal diagnóstico de base dos 

pacientes em diálise é a hipertensão arterial, seguida do DM com prevalências de 33,8 e 

28,5%, respectivamente (SBN, 2012).  

Independente da causa, com a evolução da doença, um número cada vez menor de 

néfrons segue funcionando adequadamente. Acredita-se que com essa redução, os néfrons 

remanescentes fiquem sobrecarregados e para se adaptarem à nova condição, tornam-se 

hiperfiltrantes. Como consequência, tais néfrons hipertrofiam-se, sofrem alterações na 

superfície glomerular e modificações de permeabilidade da membrana glomerular às proteínas 

(Draibe, 2002; Bastos & Kirstajn, 2011). Tais alterações levam à produção renal de fatores de 

crescimento, citocinas e hormônios que seriam responsáveis pelos processos de proliferação 

celular renal, coagulação intraglomerular, recrutamento e proliferação de células imunitárias, 

aumento da matriz celular, proliferação colágena e fibrose. Desse modo, a continuidade da 

presença de lesões fibróticas glomerulares e intersticiais acabaria por determinar perda 

progressiva dos néfrons e da filtração glomerular, levando ao surgimento de sinais e sintomas 
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como náuseas, vômitos, perda do apetite, emagrecimento, falta de ar, edema, palidez e acidose 

metabólica, caracterizando um quadro típico da DRC denominado uremia (Silverstein, 2009; 

Cuppari, 2013). 

Segundo a National Kidney Foundation (NKF-KDIGO, 2013), a DRC é definida 

como anormalidades na estrutura ou função renal, presentes por mais de 3 meses, com 

implicações para a saúde, de acordo com os critérios descritos no Quadro 1. A classificação 

da DRC é baseada em sua causa, na TFG e albuminúria (Quadro 2). As categorias de G1 a G4 

correspondem ao tratamento conservador e na categoria G5, geralmente o paciente é 

direcionado à diálise (NKF-KDIGO, 2013).   

 

Quadro 1. Critérios para a DRC (uma das seguintes opções presentes por mais de 3 meses). 

Critérios para doença renal crônica (pelo menos um dos abaixo por mais de 3 meses) 

Albuminúria 

Anormalidades no sedimento urinário 

Distúrbios eletrolíticos e outras desordens devido a doença dos 
túbulos renais 

Anormalidades detectadas por biópsia renal 

Anormalidades detectadas por exames de imagem 

Marcador de lesão renal 

Antecedente de transplante renal 

Redução da taxa de filtração TFG menor que 60 ml/min 

 
TFG: taxa de filtração glomerular.  
Fonte: Adaptado de NKF-KDIGO (2013). 
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Quadro 2. Classificação da Doença Renal Crônica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
DRC: doença renal crônica; TGF: taxa de filtração glomerular. 
Verde: baixo risco (se não há outros marcadores de doença renal, sem DRC); Amarelo: risco 
moderadamente aumentado; Laranja: risco alto; Vermelho: risco muito alto. 
Fonte: Adaptado de NKF-KDIGO (2013). 

 

A detecção precoce da doença e as condutas terapêuticas apropriadas podem reduzir as 

complicações e os custos financeiros associados à DRC (Romão, 2004). A otimização da 

abordagem da doença requer o diagnóstico precoce, encaminhamento para os cuidados 

especializados, implementação de medidas de retardo da progressão da doença, identificação 

e correção das complicações e comorbidades mais comuns, bem como educação e preparo 

para a terapia renal substitutiva (TRS), quando for o caso (Romão, 2004; Bastos et al., 2011).  

 

2.2.1. Tratamento conservador  

 No início dos anos 60, o foco da nefrologia no Brasil foi a TRS, como forma 

estabelecida de tratamento para os pacientes que evoluíam para os estágios finais. Foi quando 
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proliferaram os vários programas de TRS, tanto na rede de saúde pública como na rede 

privada. Contudo, nesse período, muito pouca atenção foi dada às medidas de prevenção da 

DRC (Bastos & Kirsztajn, 2011). Atualmente, já é evidente que a progressão da DRC pode 

ser retardada ou até interrompida se abordada no momento certo (Bastos & Kirstajn, 2011). O 

custo elevado para a manutenção da diálise no orçamento do Ministério da Saúde, bem como 

a melhora da qualidade e expectativa de vida dos pacientes, constituem as razões que 

justificam a importância do tratamento da DRC nos seus estágios iniciais (Sesso et al., 2008). 

Neste contexto, insere-se o tratamento conservador, que tem por objetivo o manejo 

clínico das comorbidades e sintomas associados, a prevenção de complicações e o retardo da 

progressão da DRC nos pacientes que ainda não apresentam perda completa da função renal 

(Locatelli et al., 2000). Esse tratamento é composto basicamente de dieta hipoproteica 

(0,6g/kg/dia) com restrição de sódio (1 a 3g/d) e com energia (30 a 35kcal/kg/dia), lipídeos 

(25 a 35% do valor energético total) e carboidratos (50 a 60% do valor energético total) 

adequados ao paciente (NKF-KDOQI, 2000; Mitch & Klahr, 2002). O efeito protetor 

atribuído à redução da ingestão protéica é multifatorial e inclui, entre outros fatores, 

diminuição da pressão intraglomerular e redução do estresse oxidativo renal (Cuppari, 2013).  

Além desta abordagem dietética, são utilizados medicamentos para controle da 

hipertensão e o DM. Paralelamente, devem ser intensificadas medidas para prevenção e 

tratamento de outras comorbidades, como anemia, osteodistrofia, cardiopatia, vasculopatia, 

retinopatia e dislipidemia (Ammirati, 2013). 

Os pacientes que apresentam sintomas de uremia e aqueles em que o tratamento 

conservador não é capaz de manter a qualidade de vida sem prejuízo do seu estado nutricional 

ou agravamento das complicações da uremia, são encaminhados para a TRS, sendo a 

hemodiálise (HD) o procedimento mais comum (Canziani et al., 2005; Sesso et al., 2010). 
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2.2.2. Hemodiálise 

Na HD, o sangue obtido de um acesso vascular é impulsionado por uma bomba para 

um sistema de circulação extracorpórea onde se encontra um filtro (dialisador). No dialisador 

ocorrem as trocas entre o sangue e a solução de diálise (dialisato), através de uma membrana 

semipermeável. Neste processo, a remoção de solutos do plasma é realizada por difusão, 

baseada no gradiente de concentração do soluto entre o sangue e o dialisato, embora também 

ocorra a difusão de substâncias do dialisato para o compartimento sanguíneo (p.ex., 

bicarbonato) (Gonçalves et al., 2013). 

A HD tradicional normalmente é realizada 3 vezes por semana, por 4 horas, com fluxo 

de sangue de 250-300 mL/min e fluxo de dialisado de 500 mL/min (Canziani et al., 2002). 

Assim que os pacientes iniciam a HD, eles devem receber orientação nutricional 

específica em função das grandes chances de ocorrer desnutrição bem como as várias 

complicações que ocorrem nos indivíduos em diálise. É consensual que a necessidade protéica 

desses pacientes é maior que a da população geral, já que além da perda de aminoácidos e 

peptídeos que ocorre durante o procedimento dialítico, a diminuição das concentrações 

plasmáticas destes nutrientes induz proteólise muscular. Assim, a ingestão protéica indicada 

para pacientes em HD é de 1,2g/kg/dia. A recomendação de energia e dos demais nutrientes é 

semelhante à dos pacientes em tratamento conservador (NKF-KDOQI, 2000; Mitch & Klahr, 

2002). 

Apesar dos benefícios da diálise em prolongar a sobrevida dos pacientes com DRC, a 

doença e o próprio tratamento resultam em uma série de alterações sistêmicas, metabólicas e 

hormonais que podem afetar adversamente o estado nutricional, implicando de maneira 

negativa no prognóstico da doença (Fouque et al., 2008). 
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2.3. CONSEQUÊNCIAS DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

2.3.1. Estado nutricional dos pacientes com doença renal crônica 

 O termo Protein-energy wasting (PEW) foi proposto para descrever a diminuição dos 

estoques corporais de energia e proteína na DRC (Fouque et al., 2008) e tem sido considerado 

o termo mais apropriado para caracterizar as alterações do estado nutricional destes pacientes, 

uma vez que tais alterações não são decorrentes somente de inadequada ingestão alimentar, 

mas também de condições subjacentes à DRC, como acidose metabólica e inflamação, e que 

são capazes de comprometer o estado nutricional (Mak et al., 2011).  

A atrofia muscular e a redução dos estoques de proteínas viscerais, acompanhada ou 

não de depleção energética, são comumente observadas nos pacientes com DRC e tendem a 

piorar com a diminuição da função renal residual, sendo associadas à elevada morbidade e 

mortalidade (Pupim et al., 2006; Carrero et al., 2008b; Bonanni et al., 2011; Mak et al., 

2011). Curiosamente, elevada adiposidade e obesidade central podem ocorrer paralelamente à 

depleção protéica e predispor às desordens metabólicas, como resistência à insulina e 

inflamação (Axelsson et al., 2004; Gohda et al., 2008; Ramos et al., 2008; Cordeiro et al., 

2010). 

Apesar de haver poucos estudos que avaliem a presença de PEW em pacientes com 

DRC em estágios iniciais, esta é uma questão preocupante já nesta fase, uma vez que diversos 

fatores envolvidos no desenvolvimento do quadro podem estar presentes desde o início da 

doença. Dentre eles, destacam-se a resposta metabólica alterada a hormônios anabólicos, 

resistência à insulina, acidose metabólica, alterações no gasto energético, anorexia e 

inflamação (Fouque et al., 2008; Mak et al., 2011).  
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2.3.2. Inflamação e doença renal crônica 

Independente da etiologia da DRC, a inflamação está presente no curso da doença e 

constitui importante fator que contribui para a morbidade e mortalidade dos pacientes com 

DRC. Considerando-se que a inflamação é uma resposta do corpo frente a perturbações na 

homeostase, qualquer processo que provoque lesões renais já estaria estimulando 

simultaneamente a cascata inflamatória (Silverstein, 2009). Evidências confirmam esta 

hipótese e apontam que a inflamação está presente desde o início do processo de perda da 

função renal incluindo, portanto, pacientes nos primeiros estágios da DRC (Kalantar-Zadeh, 

2004; Pecoits-Filho, 2005).  

Alguns fatores se agravam com a progressão da DRC e estão envolvidos no aumento 

dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, tais como: redução da função renal, estresse 

oxidativo, redução dos níveis de antioxidantes, aumento da susceptibilidade à infecções e a 

presença de outras co-morbidades. A bioincompatibilidade de membranas para HD, 

contaminação do dialisato por endotoxinas e infecção do acesso vascular somam-se aos 

demais fatores, contribuíndo também para o desenvolvimento da inflamação nos pacientes 

submetidos à HD (Cheung et al. 2010). 

Assim como na população geral, a obesidade na DRC constitui um fator importante 

para o estado pró-inflamatório, pois a gordura truncal e a deposição de gordura abdominal 

estão associadas ao aumento da inflamação sistêmica (Carrero & Stenvinkel, 2010; Cordeiro 

et al., 2010). Isto ocorre porque os adipócitos têm capacidade de secretar citocinas pró-

inflamatórias, ou seja, o tecido adiposo é um local de inflamação crônica sendo contribuinte 

para indução da cascata inflamatória e, consequentemente, para o desenvolvimento da 

aterosclerose (Figura 1) (Galic et al., 2010; Manabe, 2011).  
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As citocinas são proteínas de baixo peso molecular produzidas no local da inflamação 

por células como macrófagos e monócitos. A produção de citocinas é desencadeada quando as 

células são ativadas por diferentes estímulos induzindo efeitos locais, tais como indução da 

expressão de moléculas de adesão e de quimiocinas, facilitando a migração de leucócitos, e 

efeitos sistêmicos, como a indução da produção de proteínas de fase aguda pelos hepatócitos, 

como a proteína C-reativa (PCR) (Bilate, 2007). A interleucina (IL)-6 e o fator de necrose 

tumoral (TNF)-α são exemplos de citocinas pró-inflamatórias que encontram-se elevadas na 

inflamação crônica (Garcia et al., 2002; Cheung, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tecido adiposo, inflamação e aterosclerose. 

Fonte: adaptado de Gaal et al. (2006). 

 

A ação das citocinas se dá através de ligação com receptores específicos, pela ativação 

de mensageiros intracelulares que regulam a trancrição gênica na célula. A partir disto, as 

citocinas exercem efeitos na atividade, diferenciação, proliferação e sobrevida de células 
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imunológicas regulando também a produção e atividade de outras citocinas (Oliveira et al., 

2011). 

 As proteínas de fase aguda e as citocinas pró-inflamatórias, quando em níveis 

elevados, exercem marcada influência sobre o estado nutricional. Tais substâncias têm ação 

direta sobre o metabolismo protéico (promovendo perda de peso através de catabolismo 

protéico e diminuição do anabolismo) e indireta sobre o sistema nervoso central (SNC), 

levando à anorexia (Kalantar-Zadeh, 2004). As citocinas inflamatórias podem interagir com 

diversas vias no SNC agindo em áreas específicas do cérebro relacionadas à regulação do 

apetite. De fato, estudos revelam associação entre a perda do apetite e o aumento dos níveis 

de marcadores inflamatórios (Kalantar-Zadeh et al., 2004; Carrero et al., 2007; Zabel at al., 

2009). Portanto, pacientes com DRC estão sob um processo inflamatório persistente, que 

pode ser agravado com a presença da obesidade, aumentando, desta forma, o risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Carrero et al., 2008b). 

Além da inflamação, outros fatores presentes na DRC podem colaborar para o 

desenvolvimento do quadro de anorexia, como a diminuições do paladar e do olfato e 

saciedade precoce. O exato mecanismo para a redução do apetite nesses pacientes ainda não 

está bem estabelecido. Todavia, alguns estudos sugerem que as anormalidades no circuito 

hormonal hipotalâmico podem ser a maior causa (Cheung et al., 2005; Carrero et al., 2008b). 

Assim, alterações nos níveis dos hormônios que controlam o apetite podem ser o ponto chave 

da fisiopatologia deste fenômeno (Mak et al., 2011). 

 

2.4. REGULAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

O comportamento alimentar é regulado por um complexo sistema de sinalização 

central e periférico que interage no sentido de modular a resposta individual à ingestão de 

nutrientes (Valassi et al., 2008). Diversos neuropeptídeos produzidos pelo  trato 
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gastrintestinal e pelo cérebro, além de uma variedade de vias neurais e de neurotransmissores, 

regulam o apetite e o gasto energético, exercendo controle na regulação da fome e da 

saciedade. Um sistema de sinalização periférico se dá através de receptores localizados no 

intestino, que são capazes de gerar sinais em resposta, por exemplo, à distensão intestinal, 

assim como sinais são também lançados pela ocorrência de alterações metabólicas no fígado. 

Através do nervo vago, tais sinais aferentes chegam ao complexo núcleo do trato 

solitário/área postrema (NTS/AP) no tronco cerebral. Há, também, a detecção central que 

ocorre por meio de receptores específicos do SNC, particularmente no tronco cerebral, que 

detectam níveis circulantes de nutrientes e seus metabólitos na periferia (Halford, 2006).  

Uma terceira rota de informação acontece através da modulação de atividade do SNC, 

na qual substâncias cruzam a barreira hematoencefálica e entram no cérebro, alterando 

diretamente a atividade neuroquímica deste sistema, particularmente nos núcleos 

hipotalâmicos e nas áreas límbicas associadas. Existem pelo menos 25 transmissores 

sugeridos por desempenhar um papel-chave no comportamento alimentar (Halford, 2006; 

Meister, 2007). 

O hipotálamo é uma estrutura primordial que recebe e integra sinais neurais, 

metabólicos e hormonais determinando ações que visam adequar o balanço energético 

corporal (Coll, 2007). Duas populações de células do núcleo arqueado hipotalâmico produzem 

diferentes neuropeptídeos que exercem controle no comportamento alimentar (Meister, 2007). 

Uma população de neurônios produz peptídeos anorexígenos, tais como POMC 

(proopiomelanocortina) e CART (cocaine- and anphetamine- regulated transcript), enquanto 

outros neurônios expressam peptídeos orexígenos, como NPY (neuropeptídeo Y) e AgRP 

(Agouti Gene Related Protein) (Park & Bloom, 2005; Morton et al., 2006; Meister, 2007; 

Valassi et al., 2008).  
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POMC é uma molécula precursora que modula a homeostase de energia, dando 

origem ao hormônio melanócito estimulante (α-MSH), um agonista dos receptores 

melanocortina 3 (MC3R) e melanocortina 4 (MC4R), que exercem controle inibitório tônico 

sobre a ingestão alimentar e armazenamento de energia (Park & Bloom, 2005). Já o CART 

tem 90% de seus neurônios co-localizados com os neurônios POMC no núcleo arqueado do 

hipotálamo e projeta-se para neurônios de segunda ordem onde exerce efeito anorexígeno 

(Valassi et al., 2008; Meister, 2007). 

O NPY é o mais potente estimulador central do apetite, e tem expressão 

predominantemente no núcleo arqueado do hipotálamo. Hipoglicemia, hiperinsulinemia e 

condições de balanço energético negativo (ingestão energética menor do que o gasto 

energético), aumentam a expressão do RNA mensageiro (RNAm) de NPY no núcleo 

arqueado (Shimizu & Mori, 2005; Valassi et al., 2008; Meister, 2007). Além disso, 90% dos 

neurônios NPY co-expressam o peptídeo AgRP, outro potente peptídeo orexígeno que 

influencia a ingestão alimentar, principalmente através do antagonismo competitivo dos 

receptores centrais de melanocortina (Shimizu & Mori, 2005; Valassi et al., 2008; Meister, 

2007).  

 Além desses neuropeptídios, outras substâncias podem interagir com os circuitos 

neurais exercendo controle sobre o apetite. A insulina, sintetizada pelas células pancreáticas, 

foi o primeiro hormônio a ser implicado no controle de peso através de sua ação no sistema 

nervoso central. Posteriormente, foi descoberta a leptina, um hormônio sintetizado pelo tecido 

adiposo (Schwartz et al., 2000). Estes dois hormônios circulam em níveis proporcionais à 

gordura corporal e entram no sistema nervoso central na proporção de seus níveis plasmáticos 

(Bagdade et al., 1967). Ambos atuam em nível neural suprimindo os circuitos que estimulam 

a alimentação (Schwartz et al., 2000). A Figura 2 mostra alguns mecanismos envolvidos na 

regulação do apetite.  
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Figura 2: Mecanismos de sinalização alimentar.  

Fonte: Adaptado de Damiani et al. (2010). 

 

Alguns peptídeos vêm sendo estudados em pacientes renais crônicos devido aos seus 

efeitos sobre o metabolismo e apetite, como a apelina, (Volkoff & Wyatt, 2009), leptina 

(Valassi et al., 2008), nesfatin-1 (Saldanha et al. 2011), entre outros. Pesquisadores tem 

observado que seus níveis plasmáticos encontram-se alterados na DRC. Dois outros 

importantes hormônios fazem parte deste complexo sistema composto por múltiplos 

elementos que realizam a integração trato gastrointestinal-cérebro: a acyl-grelina e a 

obestatina. Por razões ainda não muito bem esclarecidas, eles também parecem possuir suas 

concentrações plasmáticas alteradas na DRC. Acredita-se que na DRC o eixo hormonal pode 

ser regulado de forma desfavorável devido à inflamação e uremia (Slee, 2012). 
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2.5. ACYL-GRELINA E OBESTATINA 

 Acyl-grelina e obestatina fazem parte de um conjunto de mais de 20 diferentes 

hormônios peptídeos sintetizados pelo trato gastrointestinal, o maior órgão endócrino do 

corpo (Murphy & Bloom, 2006; Mafra et al., 2010b). Estes dois hormônios são expressos a 

partir do mesmo precursor, a preprogrelina, um polipeptídeo constituído por 117 aminoácidos 

que sofre clivagem enzimática dando origem à progrelina e esta, finalmente, formará a grelina 

e a obestatina (Lim et al., 2011) (Figura 3). Tais substâncias influenciam uma série de 

processos fisiológicos, como a ingestão alimentar, motilidade intestinal, balanço energético e 

estado nutricional (Murphy & Bloom, 2006, Mafra et al., 2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Grelina e obestatina: dois hormônios com o mesmo precursor e funções biológicas 

antagônicas. Fonte: adaptado de Lim et al. (2011). 
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A grelina é um peptídeo descoberto em 1999, predominantemente secretado pelas 

células das glândulas oxínticas do estômago e encontra-se sob duas formas: a acyl-grelina, um 

peptídeo de 28 aminoácidos e peso molecular de 3KDa, que sofre uma modificação pós-

traducional na qual um ácido graxo de cadeia média é covalentemente ligado no terceiro 

resíduo de serina; e a des-acyl-grelina, um peptídeo de 27 aminoácidos que não possui esta 

ligação (Kojima et al., 1999). A acyl-grelina, ligante dos receptores GHS-R localizados no 

hipotálamo, é descrita como a forma ativa do hormônio, um potente estimulador da ingestão 

alimentar e da motilidade gastrointestinal (Fujimiya et al., 2010). A des-acyl grelina 

corresponde a aproximadamente 90% da grelina total circulante e, ao contrário da acyl-

ghrelina, parece ser anorexígena (Nishi  et al., 2005; Muscaritoli et al., 2007; Inhoff et al., 

2008). 

O terceiro produto, proveniente do mesmo precursor, foi descoberto em 2005 e 

nomeado obestatina, um peptídeo de 23 aminoácidos e peso molecular de 2,5KDa. 

Inicialmente a obestatina foi descrita como ligante dos receptores GPR39, localizados no 

hipotálamo (Zhang et al., 2005). Estudos vêm sugerindo um papel da obestatina no 

funcionamento de diversos órgãos e sistemas, mas originalmente, o principal papel atribuído a 

este hormônio foi na supressão do apetite (Chen et al., 2009). Obestatina, uma contração de 

“obese” e “statin”, foi nomeada pela sua habilidade em inibir a ingestão alimentar quando 

injetada em ratos (Zhang et al., 2005). Adicionalmente, outros pesquisadores observaram que 

a obestatina inibia a ingestão alimentar e o ganho de peso (Bresciani et al., 2006; Green et al., 

2007; Lagaud et al., 2007), um efeito que não foi observado em todos os estudos. Assim, o 

papel da obestatina ainda precisa ser melhor investigado. 

Alguns pesquisadores vem investigando a relação dos rins com o metabolismo dos 

hormônios relacionados ao apetite pois acredita-se que variações na função renal residual 
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possam afetar o metabolismo destes hormônios (Yoshimoto et al., 2002). A grelina total 

parece estar em elevadas concentrações em pacientes com DRC (Bossola et al., 2004; Perez-

Fontan et al., 2004; Ayala et al., 2004). Todavia, os altos níveis de grelina total provavelmente 

estão relacionados aos altos níveis de des-acyl-grelina, enquanto os níveis plasmáticos de 

acyl- grelina estão atenuados (Mafra et al., 2010c). A obestatina também tem sido estudada 

nestes pacientes, porém, os resultados são contraditórios e inconclusivos. Lacquaniti et al. 

(2011c) encontraram os maiores níveis de obestatina nos indivíduos saudáveis, quando 

comparados a pacientes com DRC em tratamento conservador ou pacientes que haviam 

realizado transplante renal. Já Aygen et al. (2009) observaram que pacientes que realizavam 

HD tinham níveis de obestatina maiores que o grupo de indivíduos sem DRC. 

A melhor compreensão do metabolismo dos hormônios acyl-grelina e obestatina pode 

beneficiar pacientes com DRC, uma vez que a anorexia é responsável pela síndrome de 

wasting, (Fouque et al., 2008) que contribui para um pior prognóstico, maiores taxas de 

hospitalização e mortalidade nesses pacientes (Carrero, 2011). 
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3.0. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Descrever os níveis plasmáticos de acyl-grelina e obestatina em pacientes com DRC 

em hemodiálise ou tratamento conservador e indivíduos sem DRC.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Medir os níveis de acyl-grelina e obestatina nos 3 grupos de indivíduos; 

� Verificar se há relação entre os níveis de acyl-grelina e obestatina com o estado 

nutricional, o apetite e a ingestão alimentar; 

� Verificar se há relação entre os níveis dos hormônios estudados e marcadores 

inflamatórios. 
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4.0 . MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi conduzido um estudo transversal, no qual foram recrutados 64 indivíduos: 29 

pacientes com DRC em programa regular de HD na clínica Renal Vida na cidade do Rio de 

Janeiro; 19 pacientes com DRC nos estágios 3 e 4 em tratamento conservador no Ambulatório 

de Nutrição Renal da Universidade Federal Fluminense (UFF) na cidade de Niterói; e 16 

voluntários sem DRC, funcionários públicos ou privados de instituições da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

4.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo indivíduos do sexo masculino ou feminino, não fumantes, 

na faixa etária de 18 a 85 anos. No grupo de pacientes em HD, participaram da pesquisa os 

indivíduos que estavam em programa de HD há pelo menos 6 meses e que tinham fístula 

arteriovenosa (FAV) como acesso vascular. No grupo de pacientes em tratamento 

conservador, foram incluídos aqueles que estavam nos estágios 3 ou 4 da DRC. No grupo 

controle puderam participar voluntários sem DRC que não faziam uso de qualquer 

medicamento nem possuíam doença pré-existente. 

Gestantes, indivíduos com membros amputados ou que já haviam realizado cirurgia 

bariátrica, além daqueles com doenças auto-imunes e infecciosas, câncer, AIDS e os que 

estavam em uso de drogas catabolizantes não foram incluídos no estudo. 
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4.2. ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense (Anexos 1 e 2). Todos os participantes da 

pesquisa foram previamente informados, através de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sobre todos os procedimentos da investigação e a utilização do material biológico 

para realização do trabalho e participaram como voluntários (Apêndice 1). 

 

4.3.AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

A avaliação foi realizada por meio das seguintes variáveis antropométricas: peso, 

estatura, dobras cutâneas bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca, circunferência 

braquial (CB) e da cintura (CC). Nos pacientes submetidos à HD, a avaliação foi realizada 

após sessão de diálise para minimizar erros decorrentes de estado de hiper-hidratação. 

A aferição do peso corporal foi realizada uma única vez com auxílio de uma balança 

mecânica calibrada  FILIZOLA® de precisão de 100g, com capacidade máxima de 150kg. O 

indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, descalço e com roupas leves. 

Já a estatura foi obtida com o auxílio de um estadiômetro acoplado à balança referida 

anteriormente, com precisão de 0,5cm, ficando o indivíduo descalço, com os calcanhares 

juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do corpo. 

Para aferição da CB, o braço sem FAV (para pacientes em HD) ou não-dominante 

(para pacientes em tratamento conservador ou indivíduos do grupo controle) foi flexionado 

em direção ao tórax, formando um ângulo de 90o. Em seguida, o ponto médio entre o acrômio 

e o alécrano foi localizado e solicitado ao voluntário permanecer com o braço estendido ao 

longo do corpo, com a palma da mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com 

uma fita não extensível graduada em centímetros no ponto marcado, de forma ajustada, 
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evitando compressão da pele ou folga (Lohman et al., 1991). A aferição foi realizada em 

duplicata utilizando-se a média das medidas nas análises.  

Para a medida da CC, o sujeito mantinha-se em pé e, com auxílio de uma fita não 

extensível graduada em centímetros, o indivíduo era circundado na linha natural da cintura, na 

região mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca. A leitura foi feita em apneia após uma expiração (Lohman et al., 1991). 

Foi utilizado o adipômetro Lange Skinfold Caliper de precisão de 1mm (Cambridge 

Scientific Industries Inc.) para avaliação das dobras cutâneas. Para a aferição da dobra cutânea 

triciptal, no mesmo ponto médio onde foi aferida a circunferência do braço, o tecido adiposo 

foi separado levemente e aplicado o adipômetro (Lohman et al., 1991).  

Para a medição da dobra cutânea bicipital, foi marcado o local da medida 1cm acima 

daquele marcado para aferição da dobra tricipital. Com a palma da mão do paciente voltada 

para fora, a dobra foi segurada verticalmente e foi aplicado o adipômetro no local marcado. 

Para aferição da dobra cutânea subescapular, inicialmente marcou-se o local abaixo do ângulo 

inferior da escápula. A pele foi levantada 1cm abaixo do ângulo inferior da escápula, de tal 

forma que se possa observar um ângulo de 45o entre esta e a coluna vertebral. O adipômetro 

foi aplicado estando o indivíduo com os braços e ombros relaxados. Na aferição da dobra 

cutânea supra-ilíaca, a dobra foi formada na linha média axilar, com o dedo indicador logo 

acima da crista ilíaca, na posição diagonal, ou seja, seguindo a linha de clivagem natural da 

pele no lado direito do indivíduo (Lohman et al., 1991). 

O estado nutricional foi avaliado segundo o índice de massa corporal (IMC), obtido 

pela razão entre o peso e o quadrado da estatura, sendo classificado segundo recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2000) (Quadro 3). 
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Quadro 3. Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal. 

Classificação IMC (kg/m2) 

Magreza ≤ 18,4 

Eutrofia 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidade ≥ 30 

      IMC: índice de massa corporal. Fonte: Adaptado de WHO (2000). 

Area muscular do braço corrigida (AMBc) foi calculada a fim de melhor avaliar a 

reserva de tecido muscular, devido a correção da área óssea. Optou-se por mensurar a AMB 

por ser um parâmetro mais preciso do que a circunferência muscular do braço porque reflete 

mais adequadamente as verdadeiras mudanças do tecido muscular (Frisancho, 1981). 

Entretanto, Heymsfield et al. (1982), observaram que havia necessidade de correção da 

equação para o cálculo da AMB para que não se subestimasse a gravidade da atrofia 

muscular, sendo utilizada a seguinte fórmula, de acordo com as equações propostas por 

Heymsfield et al. (1982). 

AMBc= [CB (cm) – (π x DCT (cm)]²/ 4π – n, sendo: 

CB = circunferência do braço;  DCT = dobra cutânea triciptal 

Onde: n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 

A reserva adiposa foi avaliada através da determinação do percentual de Gordura 

Corporal (%GC). Nesta técnica, a composição corporal foi estimada utilizando-se a somatória 

de quatro dobras cutâneas: bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca seguindo o proposto 

na equação de Durnin e Womersely (Durnin & Womersely, 1974), para o cálculo da 

Densidade Corporal (DC) = (A – B) x log Σ 4 dobras. As fórmulas para o cálculo da DC, já 

com os coeficientes A e B, elaborados de acordo com idade e gênero, estão apresentados no 

Quadro 4. 
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Quadro 4. Cálculo da densidade corporal. 

Idade (anos) Homens Mulheres 

17 – 19 DC = 1,1620 – 0,0630 x (log Σ ) DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ ) 

20 – 29 DC = 1,1631 -  0,0632 x (log Σ ) DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ ) 

30-39 DC = 1,1422 -  0,0544 x (log Σ ) DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ ) 

40 – 49 DC = 1,1620 – 0,0700 x (log Σ ) DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ ) 

≥ 50 DC = 1,1715 -  0,0779 x (log Σ ) DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ ) 

Fonte: Adaptado de Durnin & Womersely (1974). 

 

A partir dos valores de DC, o %GC foi determinado utilizando a fórmula de Siri (Siri, 

1961): %GC = 4,95/DC – 4,5 x 100. A avaliação da reserva adiposa pela somatória de pregas 

cutâneas, utilizando-se as mesmas equações aqui descritas, é indicada por apresentar boa 

correlação com medidas obtidas pela absortometria de raios-X de dupla energia nos pacientes 

com DRC (Stall et al., 1996; Avesani et al., 2004, Kamimura, 2013).Os valores de referência 

para classificação do %GC foram os pontos de corte propostos por Lohman et al. (1991), 

assim como no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Valores de referência para porcentagem de gordura corporal. 

 Homens Mulheres 

Risco de distúrbios associados à desnutrição ≤ 5 ≤ 8 

Abaixo da média 6 a 14 9 a 22 

Média 15 23 

Acima da Média 16 a 24 24 a 31 

Risco de doenças associadas à obesidade ≥ 25 ≥ 32 

Fonte: Adaptado de Lohman et al. (1991). 

 

Para analisar o risco de desenvolvimento de complicações relacionadas à obesidade foi 

utilizada a medida da CC segundo os pontos de corte sugeridos pela OMS (2000) (Quadro 6). 
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Quadro 6: Classificação da circunferência da cintura segundo gênero. 

 Risco de complicações metabólicas 

 Elevado Muito elevado 

Homens ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

Mulheres ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

  Fonte: WHO, 2000.  

 

4.4. AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR E DO APETITE 

A ingestão energética diária e de macronutrientes foi estimada a partir do recordatório 

alimentar de 24h realizado em três dias, contemplando dois dias de semana e um dia de final 

de semana (para pacientes em HD: um dia de diálise, 1 dia sem diálise e um dia de final de 

semana). A média da ingestão energética diária e de macronutrientes foi calculada utilizando-

se o software de avaliação dietética Nutwin® (UNIFESP). A composição de nutrientes dos 

alimentos não inclusos neste software foi obtida a partir da Tabela Brasileira de Composição 

de Alimentos (TACO, 2011).  

Os valores de referência para avaliação da ingestão energética e de proteínas foram 

baseados no Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (NKF-

KDOQI, 2000) e no que é proposto por Mitch & Klahr (2002), sendo considerados adequados 

para manutenção de peso valores de 30kcal/kg de peso ideal/dia (>60 anos) ou 35 kcal/kg de 

peso ideal/dia (<60 anos), tanto para pacientes em HD quanto para aqueles em tratamento 

conservador. Adequada ingestão protéica foi considerada como 1,2g/kg de peso ideal/dia para 

pacientes em HD e 0,6g/kg de peso ideal/dia para pacientes em tratamento conservador. O 

peso ideal foi obtido a partir da seguinte equação: IMC médio x estatura (m)2. 

O apetite foi avaliado através da realização da seguinte pergunta: “Como você avalia 

seu apetite na última semana: 1) muito bom, 2) bom, 3) regular, 4) ruim, ou 5) muito ruim?” 

(Leung et al., 2001; Kalantar-Zadeh et al., 2004).  
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4.5. INFORMAÇÕES COLETADAS EM PRONTUÁRIO E ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 Foram coletados dos prontuários médicos informações sobre a etiologia da DRC, os 

medicamentos em uso e o diagnóstico de DM. Também foram obtidos a apartir dos 

prontuários exames bioquímicos de rotina recentes (até 3 meses anteriores à coleta de 

sangue), tais como: uréia, creatinina, hematócrito, hemoglobina e albumina. Os valores 

considerados como referência foram baseados no Clinical Practice Guidelines for Nutrition in 

Chronic Renal Failure (NKF-KDOQI, 2000) e Clinical Practice Guidelines and Clinical 

Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease (NKF - KDOQI, 2006). 

Níveis de albumina <3,8mg/dL foram considerados baixos e  ≥ 3,8mg/dL foram considerados 

normais  (Fouque et al., 2008). 

 A adequação do tratamento dialítico foi avaliada pela razão Kt/V, que representa o 

clearance fracional, ou seja, quantas vezes a água corporal de um paciente foi totalmente 

depurada de um soluto. O K é o clearance do dialisador, t o tempo de diálise e V o volume da 

água corporal do paciente, expressando uma proporção de volumes, portanto, um valor 

adimensional. Recomenda-se manter o Kt/V maior que 1,2 (Gonçalves et al., 2013).  

A taxa de filtração glomerular dos pacientes em tratamento conservador foi estimada 

através da equação CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) (Levey, 

2009) (Quadro 7): 
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Quadro 7. Equação CKD-EPI para estimar a TFG. 

Raça e Sexo Creatinina sérica 
mmol / L (mg / dL) 

Equação 

Negro   

Mulher ≤62 (≤0,7) TFG = 166 × (Scr/0,7)-0,329 × (0,993)Idade 

 >62 (>0,7) TFG = 166 × (Scr/0,7)-1,209 × (0,993) Idade 
Homem ≤80 (≤0,9) TFG = 163 × (Scr/0,9)-0,411 × (0,993) Idade 

 >80 (>0,9) TFG = 163 × (Scr/0,9)-1,209 × (0,993) Idade 

Branco ou 
outros 

  

Mulher ≤62 (≤0,7) TFG = 144 × (Scr/0,7)-0,329 × (0,993) Idade 

 >62 (>0,7) TFG = 144 × (Scr/0,7)-1,209 × (0,993) Idade 

Homem ≤80 (≤0,9) TFG = 141 × (Scr/0,9)-0,411 × (0,993) Idade 

 >80 (>0,9) TFG = 141 × (Scr/0,9)-1,209 × (0,993) Idade 
CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; TFG: Taxa de filtração glomerular; 
Scr:  creatinina sérica.  
Fonte: Adaptado de Levey et al. (2009). 
 

Amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, após jejum de 8 horas (para 

os pacientes em HD, antes do início de uma sessão). O sangue foi coletado em tubos 

Vacutainer® contendo EDTA como anticoagulante (1mg/mL) e em seguida, foi centrifugado 

por 10 minutos (2500 RPM a 4oC) para obtenção do plasma. O plasma foi acondicionado em 

tubos eppendorfs de polipropileno de 1,5mL e conservado a -80oC para análises posteriores.  

Os níveis plasmáticos de acyl-grelina e obestatina foram determinados pelo método 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (Human Acylated Ghrelin EIA Kit - SPI Bio, 

Montigny, France; Human Obestatin EIA Kit, Host: Rabbit- Bachen, San Carlos, CA, USA), 

seguindo as orientações propostas por cada kit. Os níveis de acyl-grelina foram expressos em 

picogramas por mililitros (pg/mL) e os níveis de obestatina em nanogramas por mililitros 

(ng/mL). 

A dosagem de PCR e IL-6 foi feita por ELISA utilizando-se kits comerciais (DuoSet 

ELISA development system - R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA). Todas as análises foram 

feitas em duplicata. 
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5.0.ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a distribuição dos dados. Aqueles 

que apresentaram distribuição normal foram expressos em média ± DP (Desvio-Padrão) e 

os dados não-paramétricos (obestatina, razão acyl-grelina/obestatina e IL-6) foram 

expressos em mediana (intervalo interquartil, 25-75). Os dados categóricos foram 

apresentados como percentual. O teste ANOVA (para variáveis paramétricas, com teste 

post hoc Bonferroni) e o teste Kruskal-Wallis (para variáveis não paramétricas) foram 

aplicados a fim de avaliar as diferenças entre os grupos e o coeficiente de correlação de 

Pearson ou Spearman, para avaliar a correlação entre as variáveis, dependendo da 

distribuição da amostra. Foram formados subgrupos de pacientes diabéticos e não 

diabéticos, em cada grupo de pacientes, para verificar a existência de alguma diferença 

nas variáveis de inflamação e hormônios do apetite. Os testes foram considerados 

significativos para p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa SPSS (19.0) (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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6.0.RESULTADOS 

Participaram do estudo 64 indivíduos:  

- 29 pacientes em HD, (17 homens e 12 mulheres), com 55,4±10,5 anos e 51,8±42,3 

meses em tratamento dialítico, 48,3% eram diabéticos;  

- 19 pacientes em tratamento conservador (5 homens e 14 mulheres), com 59,8±7,5 

anos, taxa de filtração glomerular de 28,8±10,5 mL/min, sendo que 57,9% estavam no estágio 

4, 31,6% no estágio 3B e, 10,5% no estágio 3A da DRC e, 57,9% eram diabéticos;  

- 16 voluntários sem DRC do grupo controle (7 homens e 9 mulheres) com 53,8±5,4 

anos.  

A nefroesclerose hipertensiva configurou-se como a principal causa para DRC, tanto 

no grupo de pacientes em HD (65,5%) quanto no grupo de pacientes em tratamento 

conservador (42,1%).  

Com relação aos medicamentos, entre os pacientes em HD,  65,5% usavam quelantes 

de fósforo (24,1% à base de cálcio, 41,4% isentos de cálcio). Outros medicamentos em uso 

rotineiro incluíam anti-hiperirucêmicos (10,3%),  antilipêmicos (10,3%), vitaminas do 

complexo B (58,6%), ácido fólico (55,2%), vitamina C (68,9%)  e antiagregante plaquetário 

(1 paciente). Cerca de 79,3% dos pacientes utilizavam eritropoietina recombinante humana, 

68,9% sacarato de ferro endovenoso, 31% 1,25-diidroxicolecalciferol e 48,3% faziam uso de 

insulina ou outros agentes antidiabéticos. As drogas anti-hipertensivas utilizadas de forma 

isolada ou combinada incluíam: inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) 

(27,6%), β–bloqueadores (37,9%), antagonistas do receptor da angiotensina II (6,9%), 

antagonistas dos canais de cálcio (10,3%) e antiadrenérgico de ação central (24,1%).  
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Quanto aos pacientes que realizavam tratamento conservador, os medicamentos 

utilizados incluíam: quelante de fósforo à base de cálcio (10,5%), anti-hiperirucêmico 

(26,3%), antilipêmico (52,6%), vitaminas do complexo B (10,5%), ácido fólico (21%), sulfato 

ferroso (10,5%), vitamina C (1 paciente) e antiagregante plaquetário (26,3%). Apenas 1 

paciente estava em uso de eritropoietina recombinante humana e nenhum utilizava sacarato de 

ferro endovenoso nem 1,25-diidroxicolecalciferol. Cerca de 58% dos pacientes faziam uso de 

insulina ou outros agentes antidiabéticos. As drogas anti-hipertensivas utilizadas de forma 

isolada ou combinada incluíam: inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) 

(26,3%), β–bloqueadores (21%), antagonistas do receptor da angiotensina II (42,1%), 

antagonistas dos canais de cálcio (36,6%) e antiadrenérgico de ação central (26,3%). Outros 

medicamentos em uso: diurético de alça (36,8%), diurético tiazídico (11,1%), hormônio 

tireoidiano (26,3%), bicarbonato de sódio (15,8%), inibidores da secreção gástrica (15,8%) e 

ansiolítico (10,5%).  

Dados bioquímicos e nutricionais dos pacientes e indivíduos do grupo controle estão 

apresentados na Tabela 1. Os níveis de albumina foram significativamente menores no grupo 

de pacientes em HD (p=0,003). Todos os indivíduos em tratamento conservador apresentaram 

valores normais de albumina, enquanto 55,2% dos pacientes em HD apresentaram baixos 

níveis (<3,8mg/dL).  

 Os níveis de hemoglobina estavam abaixo de 12g/dL em 65,4% dos pacientes em HD 

e 70% dos pacientes em tratamento conservador. Entre os pacientes em tratamento dialítico, 

20% apresentaram Kt/V inferior a 1,2.  
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Tabela 1. Parâmetros bioquímicos e nutricionais de pacientes com doença renal crônica e 

indivíduos do grupo controle. 

 Grupo controle 
(n=16) 

Pacientes com DRC 
em tratamento 

conservador (n=19) 

Pacientes com DRC 
em hemodiálise 

(n=29) 

Idade (anos) 53,8 ± 5,4 59,8 ± 7,5 55,4 ± 10,5 

IMC (kg/m2) 24,6 ± 2,7 26,3 ± 4,8 24,4 ± 3,9 

Gordura Corporal (%) 35,9 ± 5,0 35,1 ± 6,4 33,2 ± 5,5 

AMBc (cm2)          45,8 ± 12,9 40,7 ± 15,9  35,6 ± 15,3  

CC (cm) 91,6 ± 7,8 90,6 ± 12,7 87,1 ± 12,7 

Albumina (g/dL) - 4,4 ± 0,3 3,7 ± 0,3* 

Hemoglobina (g/dL) - 11,3 ± 1,4 11,4 ± 1,5 

Hematocrito (%) - 34,3 ± 4,3 33,9 ± 4,6 

Uréia (mg/dL) - 75,9 ± 32,8 174,3 ± 52,3* 

Creatinina (mg/dL) - 2,22 ± 0,7 11,5 ± 3,8* 

Kt/V - - 1,5 ± 0,4 

*p<0,05. DRC, doença renal crônica; IMC, índice de massa corporal; AMBc, área muscular do braço 
corrigida; CC, circunferência da cintura.  
 

 Em relação aos pacientes em HD, de acordo com o IMC, 10,3% apresentaram 

magreza, 31% estavam eutróficos e 58,7% estavam com sobrepeso ou obesidade. Entre os 

pacientes em tratamento conservador, apenas um apresentou IMC classificado como magreza, 

36,7% apresentavam eutrofia e a proporção de sobrepeso e obesidade foi de aproximadamente 

58%. No grupo controle, 7,8% dos indivíduos apresentavam magreza, a maioria apresentou 

eutrofia (53,8%) e 38,4% estavam com sobrepeso ou obesidade. 

 Nos três grupos estudados todos os indivíduos encontravam-se com percentual de 

gordura corporal acima da média recomendada. A CC foi elevada em 48,3% dos pacientes em 

HD, 68,4% daqueles em tratamento conservador e 66,6% dos indivíduos do grupo controle. 

Os pacientes em HD apresentaram os mais baixos valores de AMBc, porém sem significância 

estatística. 
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Os valores relativos à ingestão energética e de macronutrientes diária dos pacientes 

são apresentados na Tabela 2. Não houve diferença significativa entre os grupos avaliados. 

Cerca de 86% dos pacientes em HD e todos os pacientes em tratamento conservador 

apresentaram ingestão energética abaixo dos valores recomendados. Com relação à ingestão 

protéica, 54,5% dos pacientes em HD apresentaram ingestão menor que 1,2 g/kg/dia e no 

grupo em tratamento conservador 10,5 % ingeriram menos que 0,6 g/kg/dia, 68,4% entre 0,6 e 

1,0 g/kg/dia e 21,1% mais que 1,0 g/kg/dia. Não foram encontradas diferenças em relação à 

ingestão de energia ou macronutrientes entre os gêneros. 

Tabela 2. Ingestão alimentar dos pacientes com doença renal crônica (DRC). 

 Pacientes com DRC em 
tratamento conservador 

(n=19) 

Pacientes com DRC em 
hemodiálise 

(n=29) 
Energia (kcal/dia) 1294,5 ± 162,1  1448,4 ± 542,8 

Energia (kcal/kg/dia) 20,1 ± 3,8  22,8 ± 7,9   

Proteína (g/dia) 54,6 ± 12,6 76,8 ± 55,1 

Proteína (g/kg/dia) 0,8 ± 0,3   1,2 ± 0,8 

Carboidrato (%) 56,6 ± 8,5  55,0 ± 13,1  

Lipídio (%) 26,4 ± 7,2  22,8 ± 12,5  

 

Nenhum paciente em HD ou indivíduo do grupo controle declarou ter apetite ruim ou 

muito ruim, enquanto 22,9% dos pacientes em tratamento conservador fizeram este relato 

(17,6% disseram ter apetite ruim e apenas 1 relatou apetite muito ruim). Os valores referentes 

aos níveis dos hormônios do apetite e citocinas inflamatórias avaliados estão apresentados na 

Tabela 3. Os pacientes em tratamento conservador apresentaram maiores níveis plasmáticos 

de acyl-grelina, maior razão acyl/obestatina e, menores níveis de obestatina. Em 

contrapartida, os pacientes em HD apresentaram menores níveis de acyl-grelina e maiores 

níveis plasmáticos de obestatina.  
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Os pacientes em HD apresentaram elevados níveis de IL-6, em relação aos outros dois 

grupos e de PCR, comparados com o controle. Entre os pacientes em tratamento conservador, 

níveis de PCR maiores do que o grupo controle foram observados. 

 

Tabela 3. Níveis plasmáticas dos hormônios do apetite e marcadores inflamatórios em 

pacientes com doença renal crônica e indivíduos do grupo controle. 

Variáveis 
Grupo controle 

(n=16) 

Pacientes com DRC 
em tratamento 

conservador (n=19) 

Pacientes com 
DRC em 

hemodiálise 
(n=29) 

Acyl-grelina (pg/mL) 26,2 ± 7,6 34,1 ± 13,0 21,4 ± 9,2a  

Obestatina (ng/mL) 2,8 (2,7 – 2,8) 0,8 (0,6 – 1,2) 3,0 (2,9 – 3,1)b 

Acyl-grelina/obestatina 8,6 (7,3 – 11,3) 34,3 (27,2 – 59,1)  7,4 (5,1 – 8,9)b 

IL-6 (pg/mL) 76,1 (75,5 – 76,9) 75,3 (74,4 – 76,4) 83,3 (74,2 – 90,1)b 

PCR (ng/dL) 0,4 ± 0,1 1,9 ± 1,5d 2,6 ± 0,8c 

Diferenças entre os grupos estudados: aHD vs conservador; bHD vs conservador vs controle,cHD vs 
controle; dconservador vs controle. IL-6, interleucina-6, PCR, proteína C- reativa. 

 

No grupo HD, a análise por subgrupos de pacientes com baixos níveis de albumina ou 

níveis normais, revelou que aqueles com baixos níveis (n=16) tiveram menor AMBc 

(30,1±9,8 cm2, p=0,04) e uma tendência a maiores níveis de PCR (2,8±0,4ng/dL, p=0,05) 

comparados àqueles com maiores níveis de albumina (n=13) (AMBc: 43,9±18,9 cm2; PCR: 

2,0±1,14ng/dL).  

Entre os pacientes em tratamento conservador, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas para obestatina (p=0,007) e razão acyl-grelina/obestatina 

(p=0,017) quando realizada análise por subgrupos de pacientes diabéticos (n= 11) [obestatina: 

0,7 (0,6 - 0,8); razão acyl-grelina/obestatina: 55,9 (34,2 - 67,9)] e não diabéticos (n= 8) 

[obestatina: 1,2 (0,9 - 2,3); razão acyl-grelina/obestatina: 28,4 (16,5 - 35,3)]. Estas diferenças 

não foram observadas entre os pacientes em tratamento dialítico. 
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Os níveis plasmáticos de obestatina foram inversamente associados com a CC  (r= -

0,7, p=0,01) e IMC (r= -0,7, p=0,02) (Figura 4) nos indivíduos sem DRC. Também no grupo 

controle, os níveis plasmáticos de PCR correlacionaram-se positivamente com os valores de 

CC (r= 0,7, p=0,01). Além disso, foi observada correlação negativa entre os níveis 

plasmáticos de obestatina e a taxa de filtração glomerular (r=-0,5, p=0,02) nos pacientes do 

grupo conservador (Figura 5). Os hormônios e citocinas inflamatórias não diferiram 

significativamente entre os gêneros. Por fim, não foram encontradas correlações dos 

hormônios estudados com a ingestão energética ou de macronutrientes ou score do apetite em 

cada grupo estudado e nem entre os hormônios e qualquer parâmetro de avaliação nutricional 

nos pacientes com DRC. 

 

Figura 4. Correlação entre os níveis plasmáticos de obestatina e o índice de massa corporal 

nos indivíduos do grupo controle (n=16, r= -0,7, p=0,02). 
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Figura 5. Correlação entre os níveis plasmáticos de obestatina e a taxa de filtração glomerular  

nos pacientes em tratamento conservador (n=19, r= -0,5,p= 0,02).  
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7.0.DISCUSSÃO 

O estudo dos hormônios acyl-grelina e obestatina tem gerado recente interesse no 

contexto da DRC, uma vez que tais peptídeos podem estar relacionados com a regulação da 

ingestão alimentar, do apetite e com o controle do peso nestes pacientes, que frequentemente 

experimentam algum grau de comprometimento do estado nutricional. Uma vez que as 

evidências existentes até o momento não são suficientemente esclarecedoras, este trabalho se 

propôs a avaliar os níveis plasmáticos de acyl-grelina e obestatina nos pacientes com DRC em 

tratamento conservador e hemodiálise, assim como em indivíduos sem DRC, e investigar 

possíveis relações com ingestão alimentar, apetite, estado nutricional e marcadores 

inflamatórios. 

Os principais achados do presente estudo foram que os pacientes em HD apresentaram 

baixos níveis plasmáticos do hormônio orexígeno acyl-grelina e elevados níveis do hormônio 

anorexígeno obestatina, além de elevados níveis dos marcadores inflamatórios. 

Adicionalmente, no grupo de pacientes em tratamento conservador, observou-se uma 

correlação negativa entre obestatina e a taxa de filtração glomerular. Não foi encontrada 

associação entre os peptídeos reguladores do apetite e dados de ingestão energética e de 

macronutrientes, apetite ou marcadores inflamatórios nos grupos de pacientes ou entre os 

indivíduos do grupo controle. Em contrapartida, os níveis plasmáticos de obestatina 

correlacionaram-se inversamente com parâmetros de avaliação nutricional (circunferência da 

cintura e o IMC) nos indivíduos do grupo controle 

Pesquisadores tem observado elevados níveis de grelina em pacientes com DRC, 

submetidos à HD ou em estágios anteriores (Ayala, et al., 2004; Guebre-Egziabher et al., 
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2005; Tentolouris et al., 2005; Mafra et al., 2011). É importante enfatizar que a maioria destas 

pesquisas avaliou os níveis de grelina total, porém, sua forma orexígena é a fração acyl-

grelina, que corresponde a 10% da grelina total circulante (Yoshimoto et al., 2010), e assim, 

uma vez que a maior parte da grelina circulante corresponde à desacyl-grelina, que tem 

demonstrado reduzir o apetite (Inhoff et al., 2008), os nossos resultados não são comparáveis 

com estes estudos. 

Pesquisas que investigaram especificamente a fração acilada da grelina na DRC, 

encontraram alguns resultados divergentes. Os níveis plasmáticos de acyl-grelina foram 

mensurados em pacientes pediátricos em vários estágios da DRC e, diferente do presente 

estudo que incluiu apenas adultos, nenhuma diferença foi encontrada entre pacientes em HD, 

pacientes em tratamento conservador ou crianças saudáveis (Buscher et al., 2010). Contudo, 

vale pontuar que os níveis de grelina nas crianças possivelmente estavam representando um 

perfil anabólico e portanto, este sistema na infância pode ser afetado por mecanismos 

diferentes dos adultos (Bellone et al., 2004). 

Na linha do presente estudo, Mafra et al., (2010c) e Oner-Iyidogan et al. (2011) 

encontraram menores níveis plasmáticos de acyl-grelina em pacientes adultos que realizavam 

HD do que em grupos controle. Adicionalmente, os resultados aqui apresentados demonstram 

que os níveis plasmáticos de acyl-grelina foram significativamente menores nos pacientes em 

HD em comparação com aqueles do grupo conservador.  

Alguns autores acreditam que tanto a grelina total quanto a acyl-grelina são removidas 

através da terapia dialítica (Yoshimoto et al., 2002; Jarkovská et al., 2005). Aygen et al. 

(2009) observaram que os níveis de acyl-grelina foram significativamente menores depois de 

uma sessão de hemodiálise. Assim, apesar de não ter sido encontrada correlação entre os 

níveis de acyl-grelina e a taxa de filtração glomerular, os resultados do presente estudo 

sugerem que os níveis de acyl-grelina podem estar aumentados durante a progressão da DRC 
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e, na fase dialítica este peptídeo pode ser mais eficientemente depurado. Se existem outros 

mecanismos que levam a um feedback negativo da acyl-grelina durante a HD, eles ainda 

precisam ser investigados. Ademais, estudos acerca da fração acilada da grelina em pacientes 

com DRC são escassos. 

 A obestatina, cuja descoberta foi mais recente, tem sido citada como um componente 

do complexo sistema hormonal que regula o balanço energético e reduz o apetite (Gourcerol 

et al., 2006; Nogueiras et al., 2007; Lacquaniti et al., 2011c; Lacquaniti et al., 2011b), porém, 

pouco se conhece a respeito do seu papel fisiológio em humanos (Anderwald-Stadler et al., 

2007). Através dos resultados aqui apresentados, demonstrou-se que os pacientes em 

tratamento conservador apresentaram menores níveis de obestatina enquanto o grupo HD 

apresentou os níveis mais elevados. Vale ressaltar que a capacidade das membranas de diálise 

de depurar solutos está principalmente relacionada ao peso molecular dessas substâncias 

(Himmelfarb & Ikizler, 2010). No entanto, apesar da acyl-grelina e da obestatina possuirem 

pesos moleculares similares (Kojima et al., 1999; Lacquaniti et al., 2011c), seus níveis 

plasmáticos apresentaram perfis diferentes, sugerindo que eles são regulados por mecanismos 

diferentes. 

Então, é possível uma reflexão: outros fatores poderiam estar participando de maneira 

independente da regulação destes dois hormônios? Seria a obestatina capaz de ter seus níveis 

plasmáticos elevados através de um turnover no período interdialítico, enquanto a acyl-grelina 

não?  

 A obestatina parece desempenhar um papel fisiológico na regulação de fluidos e 

eletrólitos (Samson et al., 2008). Um estudo experimental conduzido em ratos demonstrou 

que o grupo de animais que recebeu administração intracerebroventricular (i.c.v.) de 

obestatina após 18h de privação de água, ingeriu significativamente menos água depois deste 

período do que o grupo que não recebeu obestatina, demonstrando que a obestatina inibiu 
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significativamente a sede (Samson et al., 2007). Este efeito foi ainda mais pronunciado em 

uma situação de sede farmacologicamente induzida pela administração de angiotensina II em 

animais sem privação de água (Samson et al., 2007). 

 Em um trabalho posterior, o experimento com a angiotensina II foi repetido e os 

efeitos sobre os níveis de vasopresssina (hormônio antidiurético) foram avaliados (Samson et 

al., 2008). A administração i.c.v. de angiotensina II elevou significativamente os níveis 

plasmáticos de vasopressina em animais normohidratados e este efeito reduziu 

significativamente quando os animais foram tratados previamente com obestatina. Também 

foi possível constatar que a administração de um soro “anti-obestatin” resultou no aumento 

expressivo da liberação de vasopressina (Samson et al., 2008).  

Deste modo, é possível supor, cautelosamente, que as alterações hemodinâmicas 

ocorridas no intervalo entre duas sessões de HD promovam uma resposta adaptativa, de 

maneira que os níveis de obestatina aumentem no sentido de regular os mecanismos 

responsáveis por promover estabilidade hemodinâmica, como o sistema renina-angiotensina-

aldosterona e os níveis de vasopressina (Samson et al., 2007; Samson et al., 2008; Li et 

al.,2010). 

Aygen et al. (2009) também encontraram níveis significativamente mais elevados de 

obestatina nos pacientes com DRC em HD quando comparados ao grupo saudável. Os autores 

acreditam que possa haver um papel renal na depuração da obestatina, uma vez que seus 

níveis plasmáticos foram menores após uma sessão de HD, comparados aos valores 

plasmáticos pré-hemodiálise, da mesma forma como já mencionado em relação à acyl-grelina. 

Corroborando tal hipótese, o presente estudo demonstrou que os níveis plasmáticos de 

obestatina no grupo conservador correlacionaram-se negativamente com a taxa de filtração 

glomerular, sugerindo que a redução da função renal poderia afetar também o clearance deste 

hormônio. 
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Lacquaniti et al. (2011c) investigaram os níveis de obestatina em pacientes nos 

estágios 2 e 3 da DRC e observaram que os níveis plasmáticos deste hormônio eram 

significativamente maiores em pacientes renais crônicos em tratamento conservador quando 

comparados com os pacientes transplantados renais. Além disso, eles observaram que os 

maiores níveis de obestatina foram encontrados em indivíduos do grupo controle. Mafra et al. 

(2010a) encontraram menores níveis plasmáticos de obestatina em pacientes em HD com 

relação ao grupo de indivíduos saudáveis. Estes dois últimos estudos apresentam um ponto 

em comum: foi encontrada correlação inversa dos níveis de obestatina com o IMC, 

independente da função renal (Mafra et al., 2010a, Lacquaniti et al., 2011c). 

No presente estudo esta correlação não se repetiu nos indivíduos com DRC, no 

entanto, os níveis plasmáticos de obestatina correlacionaram-se negativamente com os valores 

da circunferência da cintura e IMC no grupo controle. Esta constatação sugere que, mesmo 

em pessoas sem DRC, os níveis de obestatina podem ser afetados e outros fatores, além da 

DRC, poderiam estar envolvidos com tais alterações. Algumas pesquisas indicam relação 

entre os níveis plasmáticos de obestatina e  obesidade. Zamrazilová et al. (2008) compararam 

os níveis plasmáticos de obestatina entre mulheres obesas, eutróficas saudáveis e anoréxicas. 

As mulheres obesas apresentaram menor nível deste hormônio comparados com as mulheres 

de peso normal e com as anoréxicas. Em estudos semelhantes, constatou-se que os níveis 

plasmáticos de obestatina foram negativamente correlacionados com o IMC (Guo et al., 2007; 

Nakahara et al, 2008) e com a gordura corporal (Nakahara et al., 2008).  

 Huda et al. (2008) observaram que a expressão reduzida do gene da grelina em 

pacientes obesos leva à diminuição de grelina e obestatina plasmática. Deste modo, a redução 

da obestatina em obesos possivelmente deve-se a má adaptação, o que pode agravar o grau de 

obesidade. 
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Lacquaniti et al. (2011c), baseados na correlação negativa encontrada entre os níveis 

de obestatina e IMC em pacientes renais crônicos e indivíduos saudáveis, afirmaram que o 

excesso de peso e a obesidade poderiam ter efeito inibitório sobre a produção de obestatina, 

provavelmente causando resistência periférica à ação deste hormônio e consequentemente 

determinando down-regulation a nível gástrico, acarretando ausência de seu efeito 

anorexígeno e levando ao aumento do ganho de peso.   

Alguns estudos realizados tanto em animais quanto em humanos não conseguiram 

mostrar que a obestatina tivesse efeitos sobre o apetite ou consumo de alimentos, como 

estabelecido inicialmente (Gourcerol et al., 2006; Seoane et al., 2006; Gourcerol et al., 2007; 

Nogueiras et al., 2007). Por esta razão, pesquisadores propuseram que este hormônio fosse 

renomeado como peptídeo associado à grelina, devido à etimologia da palavra obestatina. O 

papel orexígeno da acyl-grelina, no entanto, já está bem consolidado (Wren et al., 2000; Wren 

et al 2001; Druce et al., 2005; Druce et al., 2006; Goodyear et al., 2010). Contudo, no 

presente estudo, não foram encontradas correlações entre acyl-grelina ou obestatina com os 

parâmetros utilizados para avaliar ingestão alimentar e apetite. 

Com relação à ingestão energética, os presentes dados revelam que todos os 

indivíduos em tratamento conservador e a grande maioria dos pacientes em HD (86%) 

apresentou ingestão energética abaixo da recomendação para manutenção de peso. Nessas 

condições, a proteína da dieta pode estar sendo direcionada para obtenção de energia, 

comprometendo a reserva de tecido muscular. Como agravante, grande parte dos indivíduos 

do grupo HD (54,5%) apresentou ingestão protéica abaixo do recomendado.  

Ainda durante o tratamento conservador, pacientes podem apresentar redução sutil e 

gradual do apetite e consumo alimentar (Cuppari & Kamimura, 2009). Avesani et al. (2005) 

avaliaram 130 pacientes em tratamento conservador e viram que a maioria apresentou baixa 

ingestão energética, em média 22 kcal/kg/dia. Estudos epidemiológicos demonstraram que 
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pacientes em diálise ingerem uma quantidade de energia significativamente inferior à 

recomendada, e essa deficiência nutricional é, muitas vezes, resultante da diminuição do 

apetite e outras causas fisiopatológicas e psicológicas (Kalantar-Zadeh et al., 2004; Araújo et 

al., 2006; Carrero et al., 2007; Kovesdy et al., 2010). 

Tal fato parece contraditório já que a maioria estava na classificação de sobrepeso ou 

obesidade em relação ao IMC e com elevado percentual de gordura. No entanto, é importante 

ressaltar que mesmo em pacientes com DRC com bom apetite e sem sinais de desnutrição ou 

naqueles com excesso de adiposidade, a ingestão energética relatada é, em média, cerca de 10 

kcal/kg/dia abaixo dos valores recomendados (Cuppari & Ikizler, 2010), assim como 

demonstrado no presente estudo. 

Assim, apesar de diversos fatores presentes na DRC influenciarem de maneira 

negativa o apetite destes pacientes, há de se considerar também a existência de sub-relato. 

Mafra et al. (2012) avaliaram 48 pacientes que realizavam HD e observaram que 65% deles 

sub-relataram sua ingestão energética quando os dados obtidos através do recordatório 

alimentar de 24 horas foram comparados com o gasto energético total mensurado através de 

um monitor específico. Os pesquisadores também encontraram associação negativa da 

ingestão energética relatada com IMC, CC e %GC. 

No que diz respeito à ingestão de proteínas pelos pacientes em tratamento 

conservador, no presente estudo, a maioria (89,4%) apresentou ingestão protéica acima do 

recomendado. A restrição da proteína dietética em pacientes com DRC em tratamento 

conservador tem como objetivos proteger a função renal residual, para reduzir a perda de 

néfrons remanescentes e lentificar a progressão da doença, além de melhorar a resistência à 

insulina, reduzir o estresse oxidativo e proteinúria, minimizar os efeitos da distrofia óssea, 

reduzir a albuminúria, prevenir os sintomas urêmicos e melhorar o perfil lipídico (Mandayam 

& Mitch, 2006; Fouque & Aparicio, 2007). Diante disso, a recomendação é que pacientes 
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com DRC (TFG < 60 ml/min.) recebam uma dieta de 0,6g/Kg de peso corporal de proteína 

por dia, contendo 50% de proteínas de alto valor biológico (Mitch e Klahr, 2002). 

Outros estudos mostram que a ingestão protéica de pacientes nestes estágios da DRC é 

superior às recomendações das principais diretrizes (Moore et al., 2013). Todavia a ingestão 

média foi de 0,8 ± 0,3 g/kg/dia, não ultrapassando o limite máximo de ingestão de 0,8 

g/kg/dia, sugerido por alguns guias práticos e pesquisadores (Masud & Mitch, 2009).  

Ressalta-se que a ingestão alimentar foi avaliada através do recordatório alimentar de 

24 horas, ferramenta que permite obter informações relativas a todos os alimentos ingeridos 

nas últimas 24 horas. Apesar de ser um método rápido, de baixo custo e fácil aplicação, 

apresenta limitações como a dependência da memória e colaboração do entrevistado e a falta 

de precisão e acurácia das informações sobre a quantidade ingerida (Anjos, et al., 2010). 

Contudo, na ausência de biomarcadores simples e acessíveis para determinar a ingestão 

alimentar, os métodos de avaliação obtidos por auto-relato são amplamente utilizados para 

acessar a ingestão energética em estudos clínicos e epidemiológicos (Livingstone & Black, 

2003; Novotny et al. 2003; Anjos et al., 2010).  

Apesar dos pacientes do grupo conservador terem apresentado os maiores níveis de 

acyl-grelina, 22,9% relataram redução do apetite enquanto não houve este relato por nenhum 

indivíduo dos demais grupos. Resguardadas as limitações de uma ferramenta subjetiva de 

avaliação do apetite, acredita-se que a bioatividade da acyl-grelina possa ser alterada na 

presença da uremia, seja por uma resistência desenvolvida no órgão alvo ou pela possível 

ação inibidora de substâncias ainda não identificadas. A redução no número ou na 

sensibilidade dos receptores de acyl-grelina também pode ocorrer como uma resposta 

compensatória ao aumento dos níveis de acyl-grelina (Aygen et al., 2009; Buscher et al., 

2010).   
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Em condições normais a regulação do apetite é de grande complexidade e a presença 

da DRC promove alterações que tornam este sistema ainda mais complexo (Carrero et al., 

2008a). Embora os hormônios do apetite tenham um relevante papel, outras substâncias como 

toxinas urêmicas, citocinas inflamatórias, diversos neuropeptídeos e outros hormônios 

também podem afetar este sistema. Todos estes fatores interagem simultaneamente tornando 

difícil predizer como o apetite está sendo modulado (Wren et al., 2001; Leite-Moreira & 

Soares, 2007; Mafra et al., 2010b; Mafra et al., 2010a). 

Tem-se investigado o papel das citocinas inflamatórias na redução do apetite através 

de interações na liberação e função de neuropeptídeos causando desordens hipotalâmicas 

(Cheung et al., 2010). Pesquisas demonstraram que os níveis de acyl-grelina foram 

inversamente correlacionados com citocinas inflamatórias, como a IL-6, e os níveis de 

obestatina apresentaram correlação direta com os níveis plasmáticos de proteína C-reativa 

(PCR) em pacientes renais crônicos que realizavam hemodiálise (Lacquaniti et al., 2011a; 

Oner-Iyidogan et al.,2011). No entanto, no presente estudo não foi encontrada nenhuma 

correlação entre os hormônios avaliados e os marcadores inflamatórios, nem nos pacientes 

com DRC, nem nos indivíduos do grupo controle. 

Os pacientes em HD tiveram os maiores níveis de IL-6 e PCR e, paralelamente, este 

grupo foi o que apresentou o perfil hormonal mais desfavorável, os menores níveis de 

albumina e ainda, a maioria dos pacientes apresentou baixos níveis de hemoglobina. A AMBc 

também foi menor nestes pacientes, porém sem significância estatística.  Evidências recentes 

indicam que fatores como a inflamação sistêmica, alterações nos níveis dos hormônios do 

apetite causadas pela redução da depuração renal, anormalidades na sinalização de 

neuropeptídeos, resistência à insulina e acidose metabólica, podem ser importante na 

patogênese da síndrome PEW (Mak et al., 2011). Deste modo, os pacientes em hemodiálise 

apresentaram um conjunto de fatores de risco para desnutrição proteico-energética. 
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Adicionalmente, estes mesmos pacientes em HD com baixos níveis de albumina 

tiveram uma tendência a maiores níveis de PCR comparados àqueles com maiores níveis de 

albumina. Elevadas concentrações de PCR tem sido associadas com aumento do risco de 

doença cardiovascular, sendo importante marcador para ateroesclerose, doença arterial 

coronariana e falência cardíaca (Yosef-Levi et al., 2007; Araújo et al., 2009). Sua combinação 

com baixos níveis de albumina foram sugeridos como fator de risco independente para todas 

as causas de morte em pacientes com DRC (Knight et al., 2004; Menon et al., 2005).  

Filioupoulos & Vlassopoulos (2009) afirmam que na DRC, a PCR é considerada um 

importante marcador inflamatório que encontra-se elevado desde o tratamento conservador, e 

a progressão de seus níveis ocorre conforme a degradação da função renal. Nossos resultados 

confirmam este relato quando comparamos os níveis plasmáticos médios de PCR dos três 

grupos. 

Apesar dos baixos níveis de PCR apresentados pelos indivíduos do grupo controle, 

observou-se entre eles uma correlação positiva desta proteína de fase aguda com os valores de 

circunferência da cintura. Estudos demonstram que a hipertrofia dos adipócitos, em resposta 

ao acúmulo interno de lipídeos, é acompanhada de infiltração de macrófagos e elevação na 

produção de citocinas pró-inflamatórias, que por sua vez estimulam a síntese hepática de PCR 

(Moura et al., 2001; Axelsson et al., 2006; Vázquez-Vela et al., 2008), caracterizando um 

estado subinflamatório crônico (Antuna-Puente et al., 2008). 

Vale ressaltar que marcadores inflamatórios estão implicados no desenvolvimento do 

diabetes mellitus (Schmidt et al., 1999; Shankar & Li, 2008) e da hipertensão arterial 

(Shankar et. al., 2004), fortes fatores de risco para o desenvolvimento da DRC. Tal fato 

assume relevância em um contexto mundial no qual a população em geral, vem apresentando 

um aumento crescente da obesidade, atingindo proporções epidêmicas mundiais e 
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aumentando o risco de morte prematura, estando a obesidade central mais relacionada com 

morbimortalidade cardiovascular (Gaal et al., 2006). 

No presente estudo, observou-se que entre os pacientes em tratamento conservador, 

aqueles com DM tiveram níveis de obestatina significativamente menores do que os pacientes 

não diabéticos e, consequentemente, razão acyl-grelina/obestatina significativamente maior. 

 Qi et al. (2007) avaliaram obestatina em indivíduos com DM tipo 2 e compararam 

com um grupo saudável. Os pesquisadores também observaram que os níveis plasmáticos 

deste hormônio foram significativamente menores no grupo de diabéticos em relação ao 

grupo controle, porém não foram esclarecidos os mecanismos que pudessem estar envolvidos 

com esta alteração. 

Pesquisas com animais demonstraram a presença de receptores GPR-39 e significativa 

imunoreatividade de obestatina no pâncreas de ratos (Zhang et al., 2005; Chanoine et al., 

2006). Chanoine et al. (2006) hipotetizaram que a obestatina poderia estar envolvida no 

controle da secreção de insulina. 

Dados a respeito dos efeitos da obestatina na secreção de insulina são limitados e 

controversos. Um estudo demonstrou sua ação estimulando a secreção (Granata et al., 2007) e 

outros inibindo-a (Qader et al., 2007; Ren et al., 2008), enquando outro estudo não conseguiu 

demonstrar nenhum efeito (Green et al., 2007). Mais pesquisas são necessárias para esclarecer 

os efeitos da obestatina no metabolismo da glicose (Soares & Leite-Moreira, 2008). 

Como última consideração a respeito dos resultados do presente estudo, é válido 

acrescentar que os pacientes em tratamento conservador apresentaram a maior razão acyl-

grelina/obestatina. Segundo alguns autores, essa razão pode ser um bom parâmetro para 

avaliar o balanço entre os dois hormônios, dado que seus níveis plasmáticos podem ser 

alterados de maneira desarmônica pelos diversos fatores que parecem estar envolvidos na 

determinação de suas concentrações (Mafra et al., 2010a; Oner-Iyidogan et al., 2011). 
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Este estudo possui algumas limitações. Primeiramente, sua natureza transversal não 

permite inferir relações causais entre o perfil hormonal e as variáveis estudadas. Em segundo 

lugar, não existindo valores de normalidade para os hormônios estudados, o grupo controle 

foi incluído neste estudo com o intuito principal de fornecer um perfil hormonal de indivíduos 

sem DRC para fins comparativos, por isso, neste grupo não foram coletadas informações de 

ingestão alimentar (recordatório de 24 horas) que poderiam ter sido úteis. Por fim, 

informações adicionais sobre atividade da enzima que ativa a grelina poderiam fornecer 

maiores evidências do comportamento alimentar nesses pacientes.  
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8.0. CONCLUSÕES 

  Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que: 

���� Os menores níveis plasmáticos de acyl-grelina foram observados nos pacientes em 

HD, havendo diferença significativa em relação aos pacientes em tratamento 

conservador; 

���� Os maiores níveis de obestatina foram observados nos pacientes em HD e os menores 

níveis foram encontrados nos pacientes em tratamento conservador; 

���� A menor razão acyl-grelina/obestatina também foi observada no grupo HD e a maior 

no grupo de tratamento conservador; Não houve correlação entre os níveis de acyl-

grelina ou obestatina com apetite ou ingestão alimentar; 

���� Não houve correlação entre os níveis dos hormônios estudados e os marcadores 

inflamatórios; 

���� Nos pacientes em tratamento conservador, observou-se correlação negativa entre a 

taxa de filtração glomerular e os níveis de obestatina;  

���� Obestatina correlacionou-se negativamente com o IMC e CC apenas nos indivíduos do 

grupo controle. 

 

 Os achados do presente estudo somam-se às escassas publicações a respeito da acyl-

grelina e obestatina em pacientes renais crônicos, direcionando à melhor compreensão de seus 

papéis fisiopatológicos e potenciais fatores capazes de interferir nos seus níveis plasmáticos, 

em indivíduos com ou sem DRC.  
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ANEXO 1 

 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 

 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Avaliação do apetite e da composição corporal em pacientes renais 

crônicos: o papel da acyl-grelina e obestatina. 

Pesquisadores Responsáveis: Natália Alvarenga Borges e Denise Mafra. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: _________ anos      R.G.: _________________________ 

 

 O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação 

do apetite e da composição corporal em pacientes renais crônicos: o papel da acyl-grelina e 

obestatina”, de responsabilidade da pesquisadora Natália Alvarenga Borges. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem como objetivo verificar os níveis do hormônio obestatina em pacientes com 

Doença Renal Crônica em tratamento conservador e analisar a sua relação com a ingestão 

alimentar e o estado nutricional. 

A pesquisadora Natália Borges será responsável pelo seu acompanhamento 

nutricional. Ao aceitar participar deste estudo, em sua próxima consulta realizaremos uma 

entrevista, onde constarão dados de identificação, drogas em uso, presença de complicações 

crônicas da doença ou infecção. Solicitaremos que responda a perguntas referentes ao seu 

apetite e também que seja entregue o recordatório alimentar de 24 horas referente ao seu 

consumo alimentar de três dias (incluindo fim de semana). Além disso, serão coletadas 

medidas do seu corpo, como peso e altura, necessárias para conhecermos seu estado 

nutricional, ou seja, se você está dentro da faixa de peso ideal.  Ainda, será realizada, por 
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profissional treinado, coleta de uma amostra de sangue que servirá para analisarmos os níveis 

de acyl-grelina e obestatina. 

Serão convidados a participar da pesquisa pacientes renais crônicos nos estágios 3 e 4 

da Doença Renal Crônica em acompanhamento no ambulatório de Nutrição Renal – UFF e 

pacientes que realizam hemodiálise na clínica Renal Vida - RJ, que sejam maiores de 18 anos 

e que tenham comparecido a pelo menos duas consultas nutricionais . Pacientes fumantes, 

gestantes, com membros amputados ou que realizaram cirurgia bariátrica, além daqueles com 

doenças autoimunes e infecciosas como câncer e AIDS e ainda aqueles que estiverem fazendo 

uso de drogas catabolizantes. 

Com estes resultados poderemos conhecer melhor possíveis intervenções que podem 

melhorar alguns fatores relacionados com o desenvolvimento da Doença Renal Crônica. 

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem como a 

qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a nutricionista Natália Alvarenga 

Borges através do telefone: (21) 8231-0313 ou e-mail: nat_borges_@hotmail.com. 

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. Estes dados, resultados e o sangue coletado serão de uso exclusivo desta pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo. Havendo 

comprovação de que tenham ocorrido danos causados diretamente pela pesquisa, você terá 

direito a tratamento médico na instituição, assim como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

 Todos os dados coletados assim como os resultados desta pesquisa serão publicados e 

divulgados no meio científico sem qualquer identificação pessoal. Além disto, somente a 

equipe de pesquisadores envolvida e o médico responsável pelo seu tratamento terão 

conhecimento sobre os resultados dos exames e de sua avaliação nutricional. 

 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. 
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Eu discuti com as pesquisadora Natália Alvarenga Borges 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. 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Paciente 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Pesquisador 
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