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Resumo 

Nesfatin-1 é um peptídeo anorexígeno recém-identificado que age na regulação do 

apetite, redução de peso e/ou desnutrição. A anorexia e a desnutrição são distúrbios 

comuns na doença renal crônica (DRC) que predispõe os pacientes a desfechos 

negativos. Contudo, o mecanismo para ocorrência da anorexia na DRC não está 

elucidado. O objetivo do nosso estudo foi avaliar os níveis de nesfatin-1 em pacientes 

com DRC em hemodiálise. A nesfatin-1 foi analisada por ELISA em 25 pacientes em 

hemodiálise (HD) (15 homens, 10 mulheres; idade 53,2 ± 11,9 anos; IMC 23,1 ± 

2,8Kg/m²; e, % de gordura corporal 28,6 ± 6,5%) e comparada com os valores de 15 

indivíduos saudáveis (10 homens, 5 mulheres; idade 47,9 ± 14,8 anos; IMC 24,9 ± 

3,9Kg/m²; e, % de gordura corporal 29,3 ± 5,2 %) que foram pareados para Índice de 

Massa Corporal (IMC), % de gordura corporal (%GC) e idade. O apetite foi avaliado 

através de um questionário específico e o consumo alimentar foi medido baseado em 

recordatório de 24h de 3 dias. Os marcadores inflamatórios IL-6 e TNF-α e a leptina 

foram analisados por ensaio Multiplex. A PCR foi analisada por método 

imunoturbidimétrico. Foram utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov, teste t-

Student ou MannWhitney, correlação de Pearson ou Spearman e regressão linear 

múltipla para análises estatísticas dos dados, que foram expressos em média ± desvio-

padrão ou mediana de acordo com a necessidade. Os dados estatísticos foram analisados 

utilizando-se o programa SPSS 11.0. Observamos que a nesfatin-1 plasmática não foi 

diferente entre pacientes em HD (0,16 ± 0,07ng/mL) e indivíduos saudáveis (0,17 ± 

0,10ng/mL). Os níveis de nesfatin-1 mostraram significativa correlação negativa com 

consumo de proteína (r=-0,42; p=0,03), e correlação positiva com IMC (r=0,33; 

p=0,03), % GC (r=0,35; p=0,03) e dobra cutânea triciptal (r=0,36; p=0,02). Os níveis de 

nesfatin-1 também tiveram correlação positiva com os níveis de leptina (r=0,45; 

p=0,006). Não foram observadas correlações entre a nesfatin-1 e os marcadores 

inflamatórios avaliados. Em conclusão, os níveis de nesfatin-1 não diferiram entre 

pacientes em HD e indivíduos saudáveis que são pareados para IMC, % GC e idade. 

Contudo, a nesfatin-1 se correlaciona com o consumo de proteína e com a composição 

corporal.  

Palavras chave: Doença renal crônica, nesfatin-1, apetite. 

 

 



 

 

Abstract 

Nesfatin-1 is a recently identified anorexigenic peptide that has been implicated 

in appetite regulation, weight loss and/or malnutrition. Anorexia and malnutrition are 

common features of chronic kidney disease (CKD) that predispose patients to worse 

outcomes. However, the reasons for the occurrence of anorexia in CKD patients are not 

fully elucidated. The objective of this study, was to analyze nesfatin-1 levels in CKD 

patients undergoing hemodialysis. Nesfatin-1 were analyzed by using ELISA in 25 HD 

patients (15 men, 10 women; aged 53.2 ± 11.9 years old; BMI 23.1 ± 2.8Kg/m²; and, % 

body fat 28.6 ± 6.5%) and compared to values from 15 healthy subjects (10 men, 5 

women; aged 47.9 ± 14.8 years old; BMI 24.9 ± 3.9Kg/m²; and, % body fat 29.3 ± 5.2 

%) that were matched for body mass index (BMI), % body fat mass (%BF) (by 

anthropometrics) and age. Appetite was measured using a specific questionnaire and 

food intake was evaluated based on 3-day food records. Inflammatory markers IL-6 and 

TNF-α and leptin were analyzed by Multiplex assay. CRP was anlysed by 

imunoturbidimetric method. Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney or t-Student 

test, Spearman‘s or Pearson‘s correlation and multiple linear regression were used for 

statistical analyses of data, that were expressed by mean ± standard deviation or median, 

accordingly necessity. Statistic data were analysed using SPSS 11.0 Program. We‘ve 

observed that serum nesfatin-1 levels did not differ between HD patients (0.16 ± 

0.07ng/mL) and healthy subjects (0.17 ± 0.10ng/mL). Nesfatin-1 levels showed 

significant negative correlations with protein intake (r=-0.42; p=0.03), and positive 

correlations with BMI (r=0.33; p=0.03), % body fat (r=0.35; p=0.03) and the triceps 

skinfold thickness (r=0.36; p=0.02). Nesfatin-1 levels also correlated positively with 

leptin levels (r=0.45; p=0.006). No correlations were observed between nesfatin-1 levels 

and inflammatory markers. In conclusion, nesfatin-1 levels did not differ between HD 

patients and healthy subjects who were matched for BMI, % body fat and age. 

However, nesfatin-1 correlated with protein intake and body composition. 

 

Key Words: chronic kidney disease, nesfatin-1, appetite. 
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1.0 Introdução e Justificativa 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição progressiva e irreversível que 

apresenta significantes taxas de morbimortalidade (Snively & Gutierrez, 2004). O 

tratamento da DRC, em particular a hemodiálise (HD), resulta em alterações sistêmicas, 

metabólicas e hormonais que afetam negativamente o apetite e o estado nutricional dos 

pacientes. No entanto, a patogênese da anorexia nestes pacientes ainda é desconhecida e 

relacionada com piores desfechos.  

Desta forma, nos últimos anos, pesquisadores têm observado que alguns 

hormônios como grelina, obestatina, leptina e alguns neuropeptídeos envolvidos no 

apetite estão desregulados nesses pacientes (Aygen et al., 2009; Carrero et al., 2010; 

Carrero et al., 2008; Carrero et al., 2007; Cheung et al., 2010; Mafra et al., 2010; 

Volkoff & Wyatt, 2009). 

Recentemente foi identificada a nesfatin-1, um neuropeptídeo hipotalâmico (82 

aminoácidos e com peso molecular de 9,7kDa), com efeitos anorexígenos e com 

capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica sem saturação (Oh-I et al., 2006; 

Maejima et al., 2009; Pan et al., 2007; Price et al., 2007; Shimizu et al., 2009).  

Ogiso et al. (2011) observaram redução dos níveis de nesfatin-1 em pacientes 

com anorexia nervosa, o que sugere que ela pode ser regulada pelo estado nutricional e 

pela resposta à privação alimentar. Além disso, parece também que a inflamação pode 

modular seus níveis tanto no hipotálamo quanto no tronco cerebral (Bonnet et al., 

2009). 
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Os efeitos da nesfatin-1 no apetite são descobertas importantes para muitas 

doenças e, desde a sua identificação, a nesfatin-1 vem sendo estudada em muitos 

sistemas metabólicos e doenças, tais como epilepsia (Aydin et al., 2009), diabetes 

mellitus tipos 1 e 2 (Li et al., 2010) e estímulos inflamatórios (Bonnet et al. 2009). No 

entanto, até o presente momento nenhum estudo avaliou os níveis de nesfatin-1 em 

pacientes com DRC submetidos à HD.  

Portanto, visto o impacto das alterações do estado nutricional na sobrevida dos 

pacientes em HD e considerando possíveis alterações nos níveis de nesfatin-1 nesses 

pacientes, levantamos alguns questionamentos, como: quais são os níveis deste peptídeo 

nestes pacientes? será que há alguma relação entre nesfatin-1 e ingestão alimentar? 

alterações nas concentrações de nesfatin-1 podem influenciar o estado nutricional desses 

pacientes? além disso, a inflamação modula os níveis de nesfatin-1 em pacientes renais 

crônicos? 
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2.0 Revisão da literatura 

 

2.1 Rins: estrutura e funções 

Os rins são órgãos que lembram a forma de um grão de feijão, de coloração 

marrom-avermelhada, situados no espaço retroperitoneal, um de cada lado da coluna 

vertebral (Riella et al., 2003); a Figura 1 mostra a localização dos rins. 

 

           Figura 1. Localização dos Rins 

Fonte: Porth, 2004 

 

O rim é dividido em córtex, medula e papila, e tem como unidade funcional o 

néfron (em torno de um milhão por rim), como está apresentado na Figura 2; é nesta 

estrutura que ocorrem todas as funções renais (Boim & Casarini, 2002).    
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Figura 2. Estrutura do Néfron 

Fonte: Porth, 2004 

 

Os rins são considerados órgãos reguladores que seletivamente excretam e 

conservam água e vários compostos químicos. Desta forma, ajudam a preservar a 

constância do meio interno, onde: mantêm o volume líquido, a osmolaridade e as 

concentrações de eletrólitos e do estado ácido-básico, além de promover a excreção de 

produtos finais do metabolismo como uréia, ácido úrico, fosfatos e sulfatos, bem como 

drogas e medicamentos. Além disso, os rins regulam a pressão arterial, produzem 

eritropoetina e promovem a ativação da vitamina D, essencial na regulação do balanço 

de cálcio e fósforo (Valtin & Schafer, 1995; Kovacic & Roguljic, 2003). 
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Quando há lesão renal, a necrose e a cicatrização do parênquima renal causam 

perda da função renal e a quantidade de substâncias filtradas pelos rins diminui. 

Entretanto, vários aspectos da função renal sofrem mudanças que preservam a 

homeostasia e minimizam as alterações nas concentrações plasmáticas e teciduais de 

substâncias normalmente excretadas pelos rins. Dentre essas adaptações, destacam-se a 

hipertrofia do néfron e o aumento do fluxo sanguíneo e da filtração glomerular dos 

néfrons que ainda funcionam (Kopple, 2002). 

Segundo os registros europeus e norte-americanos feitos a partir de dados de 

pacientes que iniciam tratamento dialítico, as principais causas que conduzem à perda 

das funções renais são o diabetes mellitus e a hipertensão arterial, sendo a incidência 

norte-americana para essas duas causas, respectivamente de 41,8 e 25,4%. No Brasil, a 

hipertensão e o diabetes mellitus também são as principais etiologias para DRC, sendo a 

prevalência destas causas de 35% e 27%, respectivamente (Sesso et al., 2010).  

 

2.2 Doença Renal Crônica (DRC) 

A perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais, tanto em nível 

glomerular quanto tubular e endócrino, caracteriza a DRC. Segundo a National Kidney 

Foundation (NKF, 2002), em seu documento Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (K/DOQI), a definição da DRC baseia-se nos seguintes critérios: 

• Lesão presente por um período igual ou superior a 3 meses, definida por 

anormalidades estruturais ou funcionais do rim, com ou sem diminuição da Taxa de 

Filtração Glomerular (TFG), manifestada por anormalidades patológicas ou marcadores 

de lesão renal, incluindo alterações sanguíneas ou urinárias, ou nos exames de imagem; 

• TFG <60 mL/min/1,73 m
2
 por um período ≥ 3 meses, com ou sem lesão renal. 
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Ou seja, a DRC leva à redução progressiva da filtração glomerular, principal 

mecanismo de excreção de solutos tóxicos não voláteis gerados pelo organismo. Em 

consequência, haverá elevação das concentrações séricas ou plasmáticas de todos os 

catabólitos, derivados principalmente do metabolismo protéico (Draibe, 2002; Bastos & 

Kirstajn, 2011). 

Durante a evolução da doença, um número progressivamente menor de néfrons 

segue funcionando adequadamente. Acredita-se que os glomérulos dos néfrons ainda 

funcionantes sofram, como consequência da redução do leito capilar glomerular total, 

uma hiperperfusão com consequente hipertensão intraglomerular, hiperfiltração e 

hipertrofia glomerular. Essas alterações funcionais e morfológicas determinam 

modificações na permeabilidade da membrana glomerular às proteínas, de forma que o 

aumento do tráfego de proteínas nos túbulos renais estimula a produção renal de fatores 

de crescimento, citocinas e hormônios (Draibe, 2002; Bastos & Kirstajn, 2011). 

Esses agentes seriam responsáveis pelos processos de proliferação celular renal, 

coagulação intraglomerular, recrutamento e proliferação de células imunológicas, 

aumento da matriz celular e fibrose. Outros fatores como a hiperlipidemia, retenção de 

fosfato, acidose e as próprias toxinas urêmicas, também estão associados à progressão 

da lesão renal (Silverstein, 2009; Levey et al., 2003; Cuppari et al., 2005). 

Desta forma, a lesão das células renais resulta numa cascata de eventos que 

culmina no incremento da inflamação e na lesão da célula endotelial vascular. O 

resultado final desta cascata é a lesão do endotélio e do parênquima renal, conforme 

demonstra a Figura 3 (Silverstein, 2009). 
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Aumento: 

AGE                             Polissacarídeos 

Beta-glucanas           Oxidação 

L-fucose                      Peroxidação lipídica 

Esotoxina                   Leptina 

Silicone                       Ferro 
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Redução: 
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Citocinas pró-inflamatórias: 

IL-6 

IL-8 

TNF-α 

INFLAMAÇÃO 

Recrutamento de neutrófilos Adesão e agregação plaquetária 

Aumento da coagulação 

Aumento ADMA 

Redução de fetuina-A 

Dano endotelial (vascular) 

Dano no parênquima renal e dano endotelial 

 

Figura 3. Patogênese da lesão renal 

Fonte: Adaptado de Silverstein, 2009 

 

 

2.3 Progressão da Doença Renal Crônica 

Existem vários fatores que influenciam a progressão da DRC tais como 

hipertensão, dieta hiperprotéica, diabetes, hiperparatireoidismo secundário, 
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dislipidemia, proteinúria, acidose metabólica e, como já citado, a inflamação (Harris & 

Rangan, 2005; Sumaili et al., 2008).   

A doença renal pode progredir independente da presença do fator causal inicial. 

Desta forma, acometimentos renais intensos, hipertensão arterial grave, diabetes 

mellitus não-controlada, lesões renais auto-imunes, vasculites e doenças hereditárias 

quase sempre evoluem para esclerose glomerular e atrofia tubular, levando à perda total 

da função renal e o paciente precisa ser encaminhado para a diálise. Durante esse 

processo ocorre o aparecimento de proteinúria, que é lesivo às estruturas tubulares tanto 

pelo seu próprio metabolismo, como por suas substâncias agregadas. Além disso, como 

já foi dito, ocorre a produção local de hormônios, fatores de crescimento e citocinas 

inflamatórias (Bastos & Kirstajn, 2011; Silverstein, 2009; Draibe, 2002). 

A progressão da DRC é dividida em 5 estágios de acordo com a Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG). Os estágios 1 a 4 correspondem ao tratamento conservador, como 

mostra o Quadro 1. No estágio 5, o paciente já é direcionado à terapia renal substitutiva. 

As terapias renais substitutivas podem ser: transplante renal, diálise peritoneal ou 

hemodiálise (HD), sendo a HD a mais comum delas. Porém, a indicação do tratamento é 

individualizada e está relacionada ao estado clínico do paciente (NKF, 2002). 
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Quadro 1 - Classificação dos Estágios da DRC 

Estágio TFG
a 

(ml/min/1,73m²) 

Descrição 

1 ≥90  Lesão renal com TFG normal ou  

aumentada 

2 60-89  Lesão renal com discreta diminuição na  

TFG 

3 30-59  Moderada diminuição na TFG 

4 15-29  Grave diminuição na TFG 

5 <15  Insuficiência renal 

a
TFG - Taxa de Filtração Glomerular 

Fonte: National Kidney Foundation (NKF), 2002. 

  

Assim, são encaminhados para a diálise 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 

(Canziani et al., 2005). 

 

2.4 Hemodiálise 

A diálise é um processo físico-químico onde duas soluções separadas por uma 

membrana semipermeável influenciam na composição uma da outra. A HD é o processo 

de transferência de massa entre o sangue e o líquido de diálise, modulado por uma 

membrana semipermeável artificial. Os mecanismos de transporte de solutos nesses 

processos são a difusão e a ultrafiltração. Na difusão o movimento de solutos segue o 

gradiente de concentração, sendo neste caso o principal mecanismo de depuração na 
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diálise. Já na ultrafiltração, o processo de remoção de líquidos, ocorre por gradiente de 

pressão hidrostática (Canziani et al., 2005). 

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. Quando o 

peso seco, ou seja, o menor peso com o qual o paciente apresenta-se clinicamente bem,  

não é atingido em uma única sessão, é feita uma programação para uma nova sessão 

durante a semana (Canziani et al., 2002). 

Segundo o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2009), atualmente 

existem 77.589 pacientes em tratamento dialítico no Brasil, sendo que destes, 89,6% em 

HD. Estes pacientes referem qualidade de vida reduzida e são frequentemente 

hospitalizados. Cada um destes pacientes permanece em média 14 dias por ano no 

hospital, e o número de óbitos desta população no ano de 2009 foi de 13.235 (17,1%) 

(Sesso et al., 2010). 

Este tratamento consiste num processo de filtração sanguínea extracorpórea, 

realizado com auxílio de um rim artificial (hemodialisador), que remove as substâncias 

nitrogenadas tóxicas do sangue e o excesso de líquidos. O sangue, carregado de toxinas 

e resíduos nitrogenados, é desviado do paciente para o rim artificial, que funciona como 

uma membrana semipermeável sintética onde o sangue é purificado e, em seguida, 

devolvido ao paciente (Canziani et al., 2005). Esse processo pode ser visualizado na 

Figura 4. 

 



24 

 

 

Figura 4. Procedimento de hemodiálise 

Fonte: http://amigosdahemodialise.zip.net 

 

A adequação da diálise depende de vários fatores, mas tem sido relacionada 

principalmente à dose ou quantidade de diálise oferecida (Canziani et al., 2002).  

A adequação da diálise pode ser avaliada através do cálculo do Kt/V proposto 

por Daurgidas em 1993 pela fórmula: Kt/V = -ln (R - 0,008 x t) + (4 – 3,5 x R) x UF/W, 

onde K = clearance de uréia, t = tempo, Kt = volume de dialisado, V = volume de 

distribuição de uréia, ln = logaritmo natural, R = razão do nitrogênio urinário no plasma, 

UF = ultrafiltrado, e W = peso seco (pós-diálise). Quando o cálculo do Kt/V é igual ou 

superior a 1,2 a HD é considerada adequada. 

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

DRC, as condições impostas pela doença e pelo próprio tratamento dialítico resultam 

em uma série de alterações sistêmicas, metabólicas e hormonais, como fadiga 

generalizada, anorexia, acidose metabólica, inflamação crônica e anemia (Fouque et al., 

2008). 
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O protein-energy wasting (PEW) (comprometimento protéico-energético) é 

prevalente entre pacientes com DRC, sendo que 18 a 75% dos adultos com DRC 

submetidos à hemodiálise apresentam alguma evidência de PEW. A síndrome PEW / 

caquexia em pacientes com DRC consiste em anorexia, aumento do gasto energético, 

redução no estoque de proteína caracterizado pela redução sérica de albumina e perda 

de peso e massa muscular. Todos os componentes individuais desta síndrome 

representam fatores de risco para mortalidade em pacientes com DRC (Mak et al., 

2011).  

Assim que os pacientes iniciam a terapia renal substitutiva, eles devem receber 

nova orientação nutricional mais específica em função da grande chance de ocorrer 

PEW e das várias complicações que ocorrem nos indivíduos em diálise (Mak et al., 

2011).  

A Tabela 1 apresenta as recomendações nutricionais para pacientes sob 

tratamento hemodialítico.  

 

Tabela 1 - Recomendações nutricionais de proteína, energia, carboidratos e 

lipídios para pacientes hemodialisados 

Proteína (g/kg/dia) > 50% de PAVB
a 

Recomendação 

Manutenção 1,2 

Repleção 1,2 a 1,4 

Energia (kcal/kg/dia)  

Manutenção do peso 30 a 35 

Repleção 35 a 50 

Redução 20 a 30 

Carboidratos (% energia) 50 a 60 

Lipídio (% energia) 30 a 35 

a
PAVB= proteína de alto valor biológico 

Fonte: NKF-DOQI, 2000; Mitch & Klahrs, 2002 e Koople & Massry, 2004. 
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2.5 Consequências da DRC 

Independente de sua causa, a DRC tem como complicações resultantes da 

diminuição da função renal, anemia, hipertensão, acidose metabólica, inflamação e 

doença cardiovascular (Levey et al., 2003; Ardalan et al., 2006). 

A dislipidemia é um fator de risco primário para doença cardiovascular e uma 

complicação comum na progressão da DRC. A maioria dos pacientes com DRC 

apresenta níveis anormais de lipídios sanguíneos, o que aumenta seu risco para 

aterosclerose (Snively & Gutierrez, 2004).  

A anemia é uma das primeiras complicações da DRC e pode ser desenvolvida 

ainda nos primeiros estágios da doença, ocorrendo principalmente devido à redução na 

produção de eritropoetina causada pela redução da massa funcionante de células 

tubulares renais. A anemia resulta em fadiga, capacidade de se exercitar reduzida, 

redução da cognição e da imunidade, o que reduz a qualidade de vida desta população 

(Snively & Gutierrez, 2004; New et al., 2008). 

A ‗doença óssea renal‘ também é outra complicação grave nesse paciente, que é 

definida por ocasionar desordens ósseas, desordens minerais e calcificação vascular, 

sendo estas causadas pela deficiência de calcitriol (Vitamina D ativa), fator de 

crescimento fibroblasto (FGF)- 23 aumentado, elevado turnover ósseo, doença óssea 

adinâmica, osteoporose urêmica, calcificação vascular, hiper e hipofosfatemia e hiper e 

hipocalemia (Kalantar-Zadeh, 2010). 

A inflamação é uma condição frequente em pacientes com DRC e diversos 

fatores podem causar o aumento dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias nesses 

pacientes como: reduzida função renal, sobrecarga de volume, estresse oxidativo, 
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redução dos níveis de antioxidantes, aumento da susceptibilidade à infecção urêmica e 

presença de outras co-morbidades (Cheung et al. 2010). 

O aumento dos níveis de IL-6 já está bem documentado em pacientes com DRC, 

e parece agir diretamente como uma promotora da aterosclerose por participar 

ativamente nos processos de calcificação vascular e disfunção endotelial (Stenvinkel et 

al., 2002; Honda et al., 2006). Dentre os biomarcadores de inflamação, a IL-6 parece 

estar mais associada à mortalidade, sendo um forte preditor de mau prognóstico 

(Stenvinkel et al., 2005; Tripepi et al., 2005;  Honda et al., 2006).  

O TNF-α é um potente agente pró-inflamatório que regula diversas funções dos 

macrófagos, sendo liberado rapidamente após um trauma ou infecção, e um dos mais 

abundantes mediadores de tecidos inflamados. Sua principal função é a de orquestrar a 

produção da cascata de citocinas pró-inflamatórias. Adicionalmente, o TNF-α também 

aumenta os mediadores lipídicos de sinalização como as prostaglandinas e o fator de 

ativação plaquetária. Baseado nisso, o TNF-α tem sido proposto como o mediador 

central na ativação e recrutamento inflamatório celular, o que sugere um papel crítico no 

desenvolvimento de diversas doenças inflamatórias crônicas (Clark, 2007). O TNF-α 

parece induzir a mineralização de células vasculares calcificantes in vitro (Morena et 

al., 2006; Mangan et al., 2007; Matsubara et al., 2009). Portanto, parece existir uma 

interação ativa entre a calcificação vascular e a aterosclerose via inflamação, uma vez 

que a calcificação vascular é uma parte do processo aterosclerótico (Carrero et al., 

2009). 

Evidências apontam ainda que citocinas inflamatórias como IL-6 e TNF-α, são 

capazes de induzir o catabolismo protéico, aumentando a expressão do gene da ubiquitina 

no músculo esquelético, estimulando assim a proteólise através da via ubiquitina-
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proteosoma dependente de ATP. Além disso, a inflamação também ativa a via do NFκβ, 

que é controlada pelo complexo Iκβ kinase (IKK), uma via de sinalização associada ao 

catabolismo muscular. Ainda, a inflamação parece induzir a perda de massa muscular por 

outros mecanismos: indução da lipólise, aumento do gasto energético, resistência à insulina 

e supressão do apetite contribuindo para a síndrome PEW, que resulta na redução tanto da 

massa magra quanto da gordura corporal nesses pacientes (Fouque et al., 2008; Carrero et 

al., 2007; Carrero et al., 2009; Zhang et al., 2009; Mak et al., 2011). 

Adicionalmente, as citocinas inflamatórias são o denominador comum na 

chamada síndrome MIA (Malnutrition-inflammation-atherosclerosis). Esta abordagem 

descreve um ciclo vicioso onde desnutrição, inflamação e atrerosclerose estão em 

constante interação e coexistem em pacientes renais crônicos (Axelsson et al. 2007; 

Zyga et al., 2011).  

Outra complicação comum correlacionada com mortalidade e morbidade é a 

desnutrição energético-protéica. Vários fatores estão relacionados ao desenvolvimento 

da desnutrição nesses pacientes, incluindo alterações no metabolismo de proteínas, 

distúrbios hormonais, estado inflamatório e diminuição da ingestão alimentar (Kaysen, 

2006; Bullani et al., 2006; Mafra et al., 2006; Leal et al., 2008). 

    As citocinas inflamatórias podem ainda interagir com diversas vias no sistema 

nervoso central agindo em áreas específicas do cérebro relacionadas à regulação do apetite. 

Estudos demonstraram associação entre a perda do apetite e o aumento dos níveis de 

marcadores inflamatórios (Kalantar-Zadeh et al., 2004; Carrero et al., 2007).  

A anorexia nesses pacientes conduz a uma condição de desnutrição energético-

protéica, com redução de massa muscular e estoque de proteínas viscerais, que aumenta 

o risco de morte por doenças cardiovasculares. Na desnutrição energético-protéica 
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alguns marcadores estão associados à mortalidade, tais como: níveis séricos mais baixos 

de albumina, pré-albumina, transferrina, além de variação em alguns hormônios como 

testosterona, leptina, visfatina, adiponectina e outros (Bonanni et al., 2011). 

Desta forma, múltiplos mecanismos fisiológicos estão envolvidos na regulação 

do apetite e no balanço energético. Há pelo menos 25 transmissores sugeridos por 

desempenhar um papel-chave no comportamento alimentar (Meister, 2007). Contudo, 

poucos desses reguladores vêm sendo estudados no contexto da uremia. 

 

2.6 Controle do Comportamento Alimentar 

O comportamento alimentar é regulado pelo sistema nervoso central, onde o 

núcleo ventromedial, o núcleo paraventricular, o núcleo arqueado, supraóptico e área 

hipotalâmica lateral participam na regulação do apetite (Shimizu & Mori, 2005). O 

hipotálamo controla um sofisticado mecanismo regulatório, sendo este constantemente 

informado sobre os estados nutricional, energético e ambiental do corpo através dos 

mensageiros centrais e periféricos anorexígenos ou orexígenos (Valassi et al., 2008).  

O apetite 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).  

Hormônios como a leptina circulam na proporção da massa de gordura corporal, 

entram no cérebro e agem nos neurocircuitos que controlam a ingestão alimentar. 

Através de ações diretas e indiretas, a leptina diminui a percepção de recompensa 

alimentar (a palatabilidade pelo alimento) enquanto aumenta a resposta dos sinais de 

saciedade gerados durante a ingestão alimentar, que inibe a alimentação conduzindo ao 

término da refeição. O efeito da redução de peso na redução dos níveis de leptina 
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(estímulo à redução da sinalização da leptina) aumenta a percepção de recompensa 

alimentar enquanto diminui a saciedade, uma combinação que potencialmente aumenta 

a ingestão, conforme mostra a Figura 5 (Morton et al., 2006). 

 
 

Ingestão alimentar 

Trato GI 

Sinais de 

saciedade 

Saciedade 

Sinais de adiposidade  
ex. leptina 

Recompensa alimentar 

Paladar 
Olfato 

Visão Cognição 

 

Figura 5. Modulação da resposta à ingestão de nutrientes 
 

Fonte: Adaptado de Morton et al., 2006 

 

Durante as últimas duas décadas as atenções estão focadas no papel de diferentes 

neuropeptídeos (produzidos pelas células neuronais do núcleo arqueado e/ou da área 

hipotalâmica lateral) no controle hipotalâmico do comportamento alimentar (Meister, 

2007). Nessas regiões são produzidos peptídeos anorexígenos, tais como POMC 

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

orexígenos, como NPY (neuropeptídeo Y) e AgRP (Agouti Gene Related Protein) 

(Morton et al., 2006; Valassi et al., 2008; Meister, 2007). 

Dos peptídeos orexígenos, o NPY é o mais potente estimulador central do 

apetite, se expressando predominantemente no núcleo arqueado do hipotálamo. Baixos 
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níveis de leptina, hipoglicemia, hiperinsulinemia e condições de balanço energético 

negativo, aumentam a expressão do 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). 

Dos peptídeos anorexígenos, o POMC é um precursor de diversas moléculas 

inclusive a α-MSH (hormônio melanócito estimulante), importante regulador de balanço 

energético. O efeito anorexígeno da melanocortina é mediado por dois receptores 

MC3R e MC4R particularmente no núcleo arqueado do hipotálamo (Shimizu & Mori, 

2005; Valassi et al., 2008; Meister, 2007). 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 mediando o efeito anorexígeno da leptina (Valassi et 

al., 2008; Meister, 2007). 

Alguns novos peptídeos vêm sendo estudados em pacientes renais crônicos 

devido aos seus efeitos sobre o metabolismo e apetite, como a grelina, hormônio de 

ação orexígena (Kojima et al., 1999; Aydin, 2007; Valassi et al., 2008); a apelina, 

peptídeo produzido em diversos tecidos, incluindo cérebro e tecido adiposo, com ação 

reguladora no sistema cardiovascular e no apetite (Volkoff & Wyatt, 2009); e a leptina, 

hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo e que chega ao cérebro na 

proporção de seus níveis plasmáticos, capaz de regular a ingestão alimentar de acordo 

com as mudanças no balanço energético, estando porém elevada em indivíduos obesos 

indicando uma resistência destes à sua ação (Valassi et al., 2008). 
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Um outro peptídeo, ainda não estudado em pacientes com DRC, e que parece 

estar relacionado à regulação da ingestão alimentar e à redução de peso, é a nesfatin-1 

(Oh-I et al., 2006; Shimizu et al., 2009; Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 2009). 

 

2.7 Nesfatin-1 

Em 2006, Oh-I et al. descobriram uma nova proteína anorexígena chamada 

NEFA/nucleobindin 2 (nesfatin). Esses autores identificaram o efeito anorexígeno da 

nesfatin, quando após uma injeção intra-cérebro ventricular (i.c.v.) de nesfatin em ratos, 

observaram redução da ingestão alimentar dose-dependente por 6h após a injeção. 

A nesfatin apresenta uma estrutura protéica contendo 396 aminoácidos (Shimizu, 

Oh-I, Okada & Mori, 2009) e tem sua expressão no centro hipotalâmico de controle do 

apetite, agindo no núcleo paraventricular (PVN), no núcleo arqueado (ARC), núcleo 

supra-óptico (SON), área hipotalâmica lateral (LHA), núcleo do tronco-cerebral, núcleo 

do trato solitário (NTS) e núcleo dorsal do vago (Oh-I et al., 2006; Brailoiu et al., 

2007).  

Descobriu-se que esse novo hormônio chamado nesfatin apresenta potenciais 

sítios de clivagem pela pró-hormônio convertase (PC) (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 

2009; Shimizu et al., 2009), e a partir deste dado, pesquisadores estudaram a ação de 

três diferentes fragmentos da nesfatin: nesfatin-1, nesfatin-2 e nesfatin-3, conforme 

demonstrado na Figura 6.  
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Figura 6. Nesfatin/NUCB2 e Nesfatin-1 

Fonte: Shimizu et al., 2009 

 

A infusão i.c.v. de nesfatin-1, um fragmento amino-terminal derivado da nesfatin 

contendo 82 aminoácidos e com peso molecular estimado de 9,7kDa (Aydin et al., 

2009), reduziu de forma dose-dependente a ingestão alimentar por 6h, comprovando sua 

atividade anorexígena, de forma oposta aos outros fragmentos derivados que não 

promoveram saciedade (nesfatin-2 e nesfatin-3). Além disso, a infusão i.c.v. de 

anticorpo neutralizante da nesfatin-1, mas não dos outros fragmentos, estimulou o 

apetite (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 2009; Shimizu et al., 2009). Alguns 

pesquisadores foram além e, estudando os segmentos da nesfatin-1, descobriram que 

apenas o segmento médio (M30) que é composto por 30 aminoácidos (Figura 7), foi 

efetivo sobre o apetite dos ratos (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 2009). 

 

 

Figura 7. Segmentos da Nesfatin-1 

Fonte: Shimizu et al., 2009 
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De fato, a infusão crônica de nesfatin-1 reduziu o ganho de peso corporal e o peso 

de tecido adiposo branco, indicando que a nesfatin está envolvida na regulação 

fisiológica do comportamento alimentar em ratos (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 2009; 

Shimizu et al., 2009). 

A nesfatin-1 apresentou ainda capacidade de atravessar a barreira hemato-

encefálica sem saturação, através de difusão simples (Pan et al., 2007; Price et al., 2007; 

Aydin et al., 2009), o que sugere a possibilidade de tanto a administração exógena 

quanto a endógena periférica de nesfatin-1 poder alcançar o cérebro e inibir a ingestão 

alimentar. A partir deste dado, administrações subcutânea e intraperitoneal foram 

testadas, demonstrando-se que a administração subcutânea é mais duradoura, reduzindo 

a ingestão alimentar por 14h após a injeção, comparada à administração intraperitoneal, 

que suprime a ingestão alimentar por apenas 3h no ciclo noturno dos ratos (Shimizu, 

Oh-I, Okada & Mori, 2009). 

A sinalização da nesfatin parece ocorrer por mecanismo leptina-independente, 

pois pesquisadores mostraram que a nesfatin-1 induziu anorexia em ratos obesos com 

mutação no receptor de leptina, e o pré-tratamento com anticorpo anti-nesfatin-1 não 

bloqueou a ação anorexígena da leptina (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori, 2009; Oh-I et 

al., 2006; Shimizu, Oh-I, Hashimoto et al., 2009). Em contrapartida, uma injeção 

central de hormônio melanócito estimulante (α-MSH), hormônio anorexígeno produzido 

a partir do POMC, elevou a expressão gênica da nesfatin-1 no PVN, sugerindo uma 

associação entre o percurso da nesfatin-1 e da melanocortina no hipotálamo (Shimizu, 

Oh-I, Okada & Mori, 2009). 

A injeção intracerebroventricular da porção M30 da nesfatin-1, segundo Foo et al. 

2008, aumenta bastante a expressão dos genes POMC e CART no NTS de ratos, 

indicando que esta porção M30 causa anorexia, possivelmente por ativação de 
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neurônios POMC e CART no NTS via mecanismo leptina-independente (Shimizu, Oh-

I, Okada & Mori, 2009). 

A Figura 8 ilustra os possíveis mecanismos de ação da nesfatin-1 na indução da 

anorexia. 

 

 

 

Neurônios produtores de nesfatin-1 

Pró-hormônio Convertase 

 
PVN 

 

(produzido nos tecidos 

periféricos) 

 

Figura 8. Esquema representativo dos possíveis mecanismos de ação da   

nesfatin-1 na indução da anorexia 

Fonte: Adaptado de Shimizu et al., 2009 

 

Após confirmação da presença de nesfatin-1 no soro humano, alguns autores 

sugerem que a nesfatin-1 pode ser clinicamente útil para diagnóstico e/ou para o 

tratamento de diversas doenças (Shimizu, Oh-I, Okada & Mori de 2009). Com isso, 

alguns estudos vêm sendo realizados no sentido de esclarecer as possíveis ações da 

nesfatin-1 nas diversas doenças e condições metabólicas. 
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É sabido que os níveis plasmáticos de alguns peptídeos neuroendócrinos 

envolvidos na regulação central da ingestão alimentar estão desregulados em pacientes 

diabéticos. Pensando nisso, alguns autores pesquisaram a relação entre nesfatin-1 e 

diabetes mellitus ou hiperglicemia, sugerindo um papel potencial da nesfatin na função 

das células beta pancreáticas e um possível envolvimento na patologia diabética 

(Gonzalez et al., 2009). Neste sentido, Su et al. (2010) observaram que a nesfatin-1, 

quando administrada intravenosamente em ratos hiperglicêmicos, tem efeito anti-

hiperglicêmico. Li et al. (2010) mostraram que os níveis de nesfatin-1 de jejum eram 

significativamente menores em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 quando 

comparados a indivíduos saudáveis, sugerindo que a redução da nesfatin-1 de jejum 

pode ser um dos mecanismos envolvidos na hiperfagia diabética.  

Stengel et al. (2010) observaram neurônios imunoreativos de nesfatin-1 em 

núcleos específicos do hipotálamo e do tronco cerebral após cirurgia abdominal, 

sugerindo uma possível implicação da nesfatin-1 nas alterações da ingestão alimentar e 

do trânsito gástrico com esse tipo de fator de estresse. 

Ogiso et al. (2011) avaliaram os níveis de nesfatin-1 em 7 mulheres com anorexia 

nervosa do tipo restritiva e 8 mulheres saudáveis pareadas pela idade e demonstraram 

que os níveis plasmáticos de nesfatin-1 estavam significativamente mais baixos nas 

mulheres com anorexia, sugerindo que os níveis de nesfatin-1 são regulados pelo estado 

nutricional e pela resposta à privação alimentar. 

Bonnet et al. (2009) observaram ainda que neurônios de nesfatin-1, tanto no 

hipotálamo quanto no tronco cerebral, são sensíveis a sinais inflamatórios periféricos, e 

Stengel et al. (2011) usaram um modelo de lipopolissacarídeos (LPS) para simular um 

estado inflamatório em ratos, e mostraram que a produção gástrica do gene 
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NUCB2/nesfatin-1 e sua liberação estão aumentadas em resposta à administração do 

LPS. 

Ramanjaneya et al. (2010) observaram ainda que o estímulo do tecido adiposo 

subcutâneo com citocinas inflamatórias (TNF-  e IL-6), insulina, e dexamethasona 

resultou em aumento dos níveis de nesfatin-1 intracelular. 

Poucos estudos correlacionaram os níveis de nesfatin-1 com doenças crônicas em 

humanos, sendo os existentes em diabetes mellitus e obesidade. 

Com esta revisão podemos imaginar muitos benefícios do esclarecimento do papel 

da nesfatin-1 em algumas doenças, especialmente na DRC, onde podemos ter grandes 

contribuições na compreensão do processo da anorexia presente nestes pacientes. 

 

2.8 DRC e Nesfatin-1 

Pacientes com DRC, como já foi dito, sofrem de anorexia que pode estar 

vinculada à inflamação e que leva ao wasting. Levantamos então a hipótese de que as 

citocinas inflamatórias elevadas nesses pacientes poderiam estimular a produção de 

nesfatin-1 e desta forma, na DRC a nesfatin-1 estimulada pela inflamação poderia 

interfererir no controle da ingestão alimentar e na homeostase energética destes 

pacientes (Figura 9). 
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Figura 9. Curso da DRC e sua relação com o controle neuroendócrino da ingestão 

alimentar e da homeostase energética 

Fonte: Adaptado de Saldanha et al., 2011 

    

Na ausência de trabalhos relacionando a nesfatin-1 com a DRC, aqui é proposta 

uma reflexão: a anorexia encontrada nos pacientes com DRC em tratamento de HD 

pode ter relação com os níveis de nesfatin-1 plasmáticos? A nesfatin-1 interfere no 

apetite e no estado nutricional dos pacientes com DRC sob HD? Além disso, há relação 

entre inflamação e níveis de nesfatin-1 nesses pacientes? 
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3.0 Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Determinar as concentrações plasmáticas de nesfatin-1 em pacientes renais 

crônicos submetidos à hemodiálise.   

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 

 Verificar se há relação entre os níveis de nesfatin-1 com estado nutricional e 

ingestão alimentar; 

 Verificar a correlação entre os níveis plasmáticos de nesfatin-1 e leptina; 

 Verificar se há correlação entre os níveis de nesfatin-1 e marcadores 

inflamatórios. 
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4.0 Materiais e Métodos 

 

Trata-se de um estudo transversal.  

Foram avaliados 25 pacientes em HD (15 homens e 10 mulheres, com idade 

média de 53,2 ± 11,9 anos) tratados na Clínica RenalCor no Rio de Janeiro. As sessões 

de HD variaram entre 3,5 a 4,5h num padrão de 3 vezes por semana, com fluxo 

sanguíneo de 300
 
mL/min, fluxo de dialisato de 600 mL/min e tampão de bicarbonato. 

Para avaliação, classificação e estratificação do grupo de pacientes, foram utilizados os 

dados de referência proposto pela National Kidney Foundation (NKF, K/DOQI, 2002). 

A adequação da HD foi avaliada através do Kt/V, e considerada adequada quando Kt/V 

maior ou igual a 1,2. 

Para o grupo controle, foram avaliados 15 indivíduos saudáveis (10 homens e 5 

mulheres, com idade média de 47,9 ± 14,8 anos) da Universidade Federal Fluminense 

sem uso de medicamentos. 

Os grupos foram pareados para IMC, idade e % de gordura corporal. 

 

4.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos no estudo todos aqueles pacientes que apresentavam as 

seguintes características: homens e mulheres na faixa etária de 18 a 65 anos, não 

fumantes e com mais de 6 meses de tratamento hemodialítico, e apenas os pacientes 

com fístula arteriovenosa como acesso vascular.  
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Foram excluídos pacientes gestantes, com membros amputados ou que 

realizaram cirurgia bariátrica, além daqueles com doenças auto-imunes e infecciosas, 

câncer, Aids e os que estavam em uso de drogas catabolizantes. 

O grupo controle foi formado por homens e mulheres na faixa etária de 18 a 65 

anos, saudáveis e não fumantes.  

 

4.2 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) - Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense recebendo 

número 290/09 (Anexo1). Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e com o 

aceite assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2).  

 

4.3 Avaliação Nutricional 

Os seguintes parâmetros antropométricos foram avaliados: massa corporal, 

estatura, circunferência da cintura (CC), circunferência do braço (CB) e dobras cutâneas 

de quatro pontos padrão (bíceps, tríceps, subescapular e suprailíaca) para a 

determinação do % de gordura corporal. A densidade corporal foi calculada pela soma 

das quatro medidas de dobra cutânea, de acordo com o método de Durmin & 

Womersley (1974), e o % de gordura corporal foi calculado utilizando-se a equação de 

Siri (Lohman et al., 1991). As dobras cutâneas foram medidas com um adipômetro 

Lange (Cambridge Scientific Products, Cambridge, MA, USA).  

Baseado nessas medidas, os seguintes índices foram calculados: IMC, área 

muscular do braço corrigida (AMBc), percentual de gordura corporal e massa livre de 

gordura.  
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A aferição da massa corporal atual foi realizada com auxílio de uma balança 

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

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

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

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

calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos no prolongamento do corpo. 

O estado nutricional foi avaliado segundo o IMC, obtido pela razão entre o peso 

seco e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

 

Quadro 2. Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal (IMC). 

Classificação IMC 

Magreza
 

≤ 18,4 kg/m
2 

Eutrofia
 

18,5-24,9kg/m
2 

Pré-obesidade
 

25-29,9Kg/m
2 

Obesidade
 

≥ 30Kg/m
2 

                Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997. 

 

Para melhor avaliar a reserva de tecido muscular, devido à correção da área 

óssea, foi calculada a AMBc de acordo com a seguinte fórmula:  

 

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

CB = circunferência do braço 

DCT = dobra cutânea triciptal 

n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 
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Baseado nos valores de referência estabelecidos por Frisancho (1981), a 

classificação do estado nutricional segundo AMBc foi realizada segundo o Quadro 3. 

 

Quadro 3. Estado nutricional de adultos segundo a AMBc. 

 Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Leve/Moderada 

Normal 

AMBc Percentil < 5 Percentil entre 5 e 15 Percentil > 15 

Fonte: Frisancho, 1981. 

Após a aferição das dobras cutâneas biciptal, triciptal, subescapular e suprailíaca 

seu somatório segue o proposto na equação de Durnin e Womersely (Kamimura et al., 

2005) para o cálculo da Densidade Corporal (DC): 

 

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. 

 

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: Durnin & Womersley, 1974. 

 

A partir dos valores de DC, a porcentagem de gordura corporal total foi 

determinada utilizando a fórmula de Siri (Kamimura et al., 2005):  

 

Gordura Corporal (%) = 4,95/DC – 4,5 x 100  
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Os valores de referência para o percentual de gordura corporal são 

estabelecidos por Lohman et al. (1991), conforme exposto no Quadro 5. 

 

      Quadro 5. Valores de referência para percentuais 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: Lohman et al., 1991 

 

A massa corporal livre de gordura foi calculada subtraindo-se a massa de 

gordura da massa corporal total.  

Para analisar o perfil de distribuição de gordura corporal foi aferida a CC. Para 

isto o paciente devia manter-se de pé e, com auxílio de uma fita métrica não extensível, 

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 era 

feita no momento da expiração. Os valores obtidos foram comparados com os valores 

limítrofes associados ao risco de desenvolvimento de complicações relacionadas à 

obesidade. Para homens este risco encontra-se aumentado quando os valores de 

circunferência da cintura são maiores que 102 cm e para mulheres, quando maiores que 

88 cm (NCEP, 2001). 

 

4.4 Apetite 

O apetite foi avaliado através de um score de apetite proposto por Kalantar-

Zadeh em 2004 para a população com DRC cuja proposta consiste na realização da 



45 

 

seguinte pergunta: ―Como você avalia seu apetite: 1) muito bom, 2) bom, 3) regular, 4) 

baixo, ou
 
5) muito baixo?‖, onde o próprio paciente avalia seu apetite, transmitindo esta 

avaliação ao entrevistador (Carrero, 2009; Kalantar-Zadeh et al., 2004). 

 

4.5 Ingestão Alimentar 

A ingestão diária de calorias, proteínas, carboidratos e gorduras foi estimada a 

partir do Recordatório Alimentar de 24h de três dias (um dia de diálise, um dia sem 

diálise, e um dia de final de semana). A média da ingestão diária de nutrientes dos três 

dias foi calculada utilizando-se o software de avaliação dietética Nutwin ® (UNIFESP). 

 

4.6 Análises Bioquímicas 

 

4.6.1 Coleta 

As amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, após jejum de 12 

horas. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer® contendo EDTA como 

anticoagulante (1mg/mL) e, em seguida, foi centrifugado por 10 minutos (2500 rpm a 

4
o
C) para obtenção do plasma. O plasma foi acondicionado em tubos eppendorfs de 

polipropileno de 1,5mL e conservados a -80
o
C para análises posteriores. 

As concentrações dos marcadores bioquímicos: albumina, hemoglobina, 

creatinina e uréia foram coletados do prontuário dos pacientes. A albumina (valores 

normais: ≥3,8 g/dL) foi determinada por método verde de bromocresol. 

 

4.6.2 Nesfatin-1 

A nesfatin-1 foi determinada por imunoensaio ELISA (Peninsula Laboratories, 

LLC, a Member of the Bachem Group, CA). Inicialmente, foi realizada diluição das 
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amostras de plasma (1:5000) e preparo de padrões de nesfatin humana nas 

concentrações de 0ng/mL a 100ng/mL (média 6ng/mL), com solução apropriada. Em 

placas de 96 poços sensibilizadas com anticorpos para nesfatin foram adicionados, em 

duplicata, 100 L das amostras e padrões. A placa foi incubada por 1 hora a temperatura 

ambiente e, em seguida, lavada 3 vezes com solução de lavagem específica. Em 

seguida, 100 L de solução conjugada (anticorpos marcados com peroxidase) foram 

adicionados e, a placa foi incubada por mais 1 hora em temperatura ambiente. Após 3 

lavagens, foi adicionado substrato específico e a placa foi incubada, em temperatura 

ambiente, por mais 10 minutos.  A seguir, a reação foi interrompida com adição de 100 

L de ácido sulfúrico 0,2M. A coloração obtida foi lida imediatamente com leitor para 

microplaca (modelo EL – 800, Bio-tek Instrumentos, Winooski, VT) e absorbância de 

450nm. A análise quantitativa foi realizada utilizando-se curva padrão de nesfatin. A 

sensibilidade do ensaio foi de 0,78ng/mL. A detecção limite foi aumentada 

adicionando-se 0,78ng/mL de nesfatin-1 pura às amostras e subtraindo-se esta 

quantidade do total medido no final do experimento. 

A Nesfatin-1 foi analisada no Laboratório de Investigações do Metabolismo e 

Diabetes (Limed) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em Campinas, São 

Paulo. 

 

4.6.3 Leptina, TNF-α e IL-6 

Os níveis de leptina, TNF-α e IL-6 foram medidos utilizando um kit Multiplex 

(R&D System
® 

INC. Minneapolis, MN, EUA) através do equipamento Luminex
® 

200
TM 

(Luminex Corporation - Austin, Texas, EUA) que é um equipamento que se baseia nos 

princípios da citometria de fluxo. O sistema Luminex  incorpora microesferas (Beads) 

de poliesterano que são internamente coloridos com fluorocromos distintos.  
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Essas análises foram realizadas na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) em Niterói, Rio de Janeiro. 

 

4.6.4 PCR 

A determinação da Proteína C Reativa (PCR) foi através do método 

imunoturbidimétrico utilizando-se o aparelho automatizado Roche Hitachi-917
®

 (Roche 

Diagnostics Division, Alemanha). O reagente permite a determinação quantitativa de 

PCR no soro humano por reação antígeno-anticorpo. Na presença de um polímero 

ativador, que aumenta a sensibilidade e a velocidade do ensaio, a PCR forma um 

complexo insolúvel com o anticorpo específico, gerando turbidez, cuja intensidade 

aumenta proporcionalmente à concentração de PCR na amostra. O kit utilizado foi o Kit 

C-reactive protein CRP-hs
® 

13927 (Latex Alta sensibilidade) da BioSystem S.A. (Costa 

Brava, Barcelona), seguindo as orientações propostas pelo kit, e os dados foram 

apresentados em mg/L. 

Essa análise foi realizada em laboratório terceirizado (Laboratório Frankel). 
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5.0 Análise estatística 

  

Todos os dados analisados apresentaram distribuição normal pela avaliação 

segundo teste de Kolgomorov-Sminorv, exceto a leptina e a PCR, que apresentaram-se 

como dados não paramétricos. Os resultados dos dados paramétricos foram expressos 

em média  DP (desvio padrão) ou mudança percentual, conforme melhor 

aplicabilidade; e os dados não-paramétricos foram expressos em mediana, máxima e 

mínima. O teste t de Student ou Mann-Whitney foram utilizados para avaliar a diferença 

entre as médias. O coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman foram calculados 

para examinar a relação entre as variáveis. Foi feita também uma análise de regressão 

linear múltipla para estabelecer a associação entre os níveis de nesfatin-1 e outras 

variáveis. As seguintes variáveis independentes foram incluídas no modelo de 

regressão: IMC, leptina, % de gordura corporal, circunferência da cintura, sexo e idade. 

Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. A análise estatística 

foi conduzida utilizando-se o programa SPSS 11.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA). 
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6.0 Resultados 

 

As principais causas de DRC encontradas foram nefroesclerose hipertensiva (48%) 

seguida de nefroesclerose diabética (28%), doença renal policística (4%), 

glomerulonefrite crônica (4%) e outras doenças ou causas desconhecidas (16%). 

A adequação do tratamento dialítico foi estimada pelo Kt/V, com média de 1,5 ± 

0,26 e foi considerado de acordo com os limites de referência. 

As características clínicas, antropométricas e bioquímicas dos indivíduos são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estado nutricional dos pacientes em HD e indivíduos saudáveis 

 Pacientes em HD 

(N=25) 

Indivíduos Saudáveis 

(N=15) 

Idade (anos) 53,2±11,9 47,9±14,8 

IMC (kg/m
2
)   

Homens 23,4 ± 2,1 27,6 ± 2,4** 

Mulheres 22,4 ± 3,6 23,0 ± 3,4 

CC (cm)    

Homens 92,9 ± 9,1** 98,7 ± 8,9** 

Mulheres 80,5 ± 10,7 78,7 ± 8,5 

DCT (mm) 13,1±4,9 15,2±5,9 

AMBc (cm
2
) 33,9±11,3* 40,1±7,9 

GC (%)    

Homens 26,4 ± 6,1** 27,5 ± 5,6 

Mulheres 31,8 ± 5,9 30,0 ± 5,1 

*p<0,05 entre grupos    **p<0,05 entre homens e mulheres do mesmo grupo    

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência de Cintura; DCT: Dobra Cutânea Triciptal; 

AMBc: Área Muscular do Braço Corrigida; GC: gordura corporal.  
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Dezessete pacientes (68%) apresentaram valores de IMC normais, e oito (32%) 

apresentaram sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m
2
). De acordo com o percentual de 

gordura corporal, 92% dos pacientes tiveram valores considerados acima do normal 

(Lohman et al., 1998). 48% dos pacientes apresentaram CC elevada. Dentre todos os 

pacientes, 12% e 60% apresentaram DCT e AMBc abaixo do percentil 15, 

respectivamente.  

A ingestão diária de proteínas foi menor que 1,2 g/kg/dia em 64% dos pacientes, 

e a média foi de 1,25 ± 0,67 g/kg/dia. A média de ingestão de energia foi de 23,8 ± 10,2 

kcal/kg/dia, e 84% dos pacientes tiveram uma ingestão de energia abaixo da 

recomendação diária para manutenção de peso (35 kcal/kg/dia). Dentre os 25 registros, 

o score de apetite foi muito bom (56%), bom (28%), regular (8%) e 8% dos pacientes 

relataram baixo apetite (Figura 10). 

56%28%

8%
8%

muito bom bom regular baixo

 

Figura 10. Avaliação do apetite dos pacientes em HD. 

 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que a média da albumina sérica foi 3,9 ± 

0,3 g/dL. No entanto, observou-se que 28% dos pacientes tiveram níveis séricos de 

albumina abaixo de 3,8 g/dL (nível de normalidade). Os pacientes apresentavam níveis 
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elevados de creatinina e uréia pré-HD conforme esperado para esta população; níveis 

médios de potássio estavam dentro na normalidade. A média de fósforo estava dentro 

dos níveis desejáveis, enquanto o hematócrito e a hemoglobina estavam com média 

abaixo do desejado. 

Tabela 3. Dados bioquímicos de pacientes HD 

Parâmetros Pacientes HD 

(N=25) 

 

Albumina (g/dL) 3,9 ± 0,3  

Creatinina (mg/dL) 9,8 ± 2,5  

Hematócrito (%) 31,2 ± 5,8  

Hemoglobina (%) 10,8 ± 1,7  

Uréia pré-HD (mg/dL) 146,2 ± 30,6  

Uréia pós-HD (mg/dL) 44,5 ± 14,4  

Fósforo(mg/dL) 4,3 ± 1,2  

Cálcio (mg/dL) 9,5 ± 0,6  

Potássio(mEq/L) 4,5 ± 0,3  

 

 

 

 

Apesar do aumento dos níveis de TNF- , PCR e de leptina nos pacientes em HD 

quando comparados aos indivíduos saudáveis, os níveis séricos de nesfatin-1 entre esses 

dois grupos não foram diferentes (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Concentrações plasmáticas dos neuropeptídeos do apetite e dos marcadores 

inflamatórios de pacientes em HD e indivíduos saudáveis 

 

Variáveis Pacientes em HD 

(N=25) 

Indivíduos Saudáveis 

(N=15) 

Nesfatin-1 (ng/mL) 0,16±0,07 0,17±0,10 

Leptina (ng/mL) 7,4 (mín.1,0 / máx.96,8)* 4,5 (mín.0,5 / máx.12,3) 

TNF-α (pg/mL) 5,9±1,8** 2,3±1,2 

IL-6 (pg/mL) 3,2±1,4 2,7±0,3 

PCR (mg/mL) 0,17 (mín.0,02 / máx.0,86)*** 0,02 (mín.0,01 / máx.0,23) 

*p<0,05    **p<0,001   ***p=0,01 
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Nos pacientes em HD, não foi observada associação entre os níveis de nesfatin-1 

e o score de apetite ou os marcadores inflamatórios analisados, e também não houve 

diferença nos níveis de nesfatin-1 entre homens e mulheres, nem entre diabéticos e não-

diabéticos.  

Contudo, os níveis de nesfatin-1 tiveram correlação negativa com a ingestão de 

proteína (r=-0,42, p=0,03; Figura 11) e correlação positiva com os níveis de leptina 

(r=0,45, p=0,006; Figura 12), IMC (r=0,33, p=0,03; Figura 13), DCT (r=0,36, p=0,02), 

e % de gordura corporal (r=0,35, p=0,03; Figura 14). 

 De acordo com a análise de regressão linear múltipla, a única variável 

independente que afetou os níveis de nesfatin-1 foi o % de gordura corporal ( =0,38 e 

p=0,02). 

 

 

Figura 11. Relação entre os níveis de nesfatin-1 e ingestão de proteína nos pacientes em 

HD (r=-0,42; p=0,03, N=25) 
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Figura 12. Relação entre os níveis de nesfatin-1 e de leptina (r=0,45; p=0,006; N=36) 

(О = pacientes/  = controles). 

 

 

Figura 13. Relação entre os níveis de nesfatin-1 e IMC (r=0,33; p=0,03; N=40)  

(О = pacientes/  = controles). 
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Figura 14. Relação entre os níveis de nesfatin-1 e % de gordura corporal (r=0,35; 

p=0,03; N=40) (О = pacientes/  = controles). 
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7.0 Discussão 

 

No presente estudo, demonstramos o seguinte: (a) os níveis de nesfatin-1 

plasmáticos não foram diferentes em pacientes em HD comparados a indivíduos 

saudáveis pareados para IMC, idade e %GC; (b) os níveis de nesfatin-1 plasmáticos se 

correlacionaram negativamente com a ingestão de proteína e aumentaram em proporção 

direta com o IMC e o %GC. No entanto, a única variável independente que se associou 

aos níveis de nesfatin foi o % GC; e (c) os níveis de nesfatin-1 plasmáticos se 

correlacionaram positivamente com os níveis de leptina plasmáticos. Não foram 

observadas correlações entre níveis de nesfatin-1 plasmáticos e os marcadores 

inflamatórios. 

 

Caracterização da população estudada 

Segundo o censo brasileiro de diálise de 2009, a nefropatia hipertensiva continua 

a ser a principal etiologia de pacientes renais crônicos em programa de diálise no país, 

embora a prevalência do diabetes tenha aumentado (Sesso et al., 2010). No presente 

estudo, de acordo com o censo, a hipertensão arterial sistêmica foi a principal etiologia 

da DRC, sendo seguida pelo diabetes.  

De acordo com a análise do IMC e AMBc, a maioria dos pacientes estava 

eutrófica. No entanto vale ressaltar que oito pacientes (32%) apresentavam sobrepeso / 

obesidade e, com relação ao % GC, 43% apresentavam valores elevados. Além disso, 

48% exibiam uma elevada circunferência da cintura. Em contrapartida, 60% dos 
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pacientes apresentavam depleção muscular e em 28% dos pacientes os níveis de 

albumina estavam abaixo da normalidade, mostrando alteração na composição corporal 

desses pacientes. 

De fato, mudanças na composição corporal como diminuição da massa muscular 

e aumento da massa de gordura são frequentemente observadas em pacientes portadores 

de DRC (Kato et al., 2011). Assim, a depleção muscular parece ocorrer mesmo em 

pacientes obesos (Honda et al., 2007; Fouque et al., 2008). Essas mudanças na 

composição corporal estão associadas a prejuízos funcionais e fisiológicos, inflamação 

e, eventualmente, levam ao aumento da mortalidade ou diminuição da sobrevida de 

pacientes em HD (Kato et al., 2003; Wolfe, 2006; Huang et al., 2010).  

Kato et al. (2011) demonstraram associação entre a gordura abdominal e a 

espessura da artéria carótida íntima-média de pacientes em HD e Cordeiro et al., (2010) 

observaram que a deposição de gordura abdominal está relacionada à inflamação, 

conduzindo ao aumento do risco de mortalidade nesses pacientes.  

Assim, a depleção da massa muscular e o aumento da gordura visceral parecem 

partilhar um caminho comum interagindo entre si e contribuindo para o mau 

prognóstico de pacientes renais crônicos. Desta forma, foi proposto por especialistas da 

Sociedade Internacional de Nutrição e Metabolismo Renal, a existência de uma 

síndrome chamada ―protein energy wasting‖ (PEW) (Fouque et al., 2008; Dukkipati & 

Kopple, 2009). 

A síndrome PEW é bastante prevalente em pacientes com DRC, particularmente 

aqueles em diálise, e estima-se que essa prevalência varie de 23-76%, sendo associada 

ao aumento de morbimortalidade. 

Com relação à ingestão alimentar, os presentes dados revelaram que embora a 

ingestão protéica estivesse normal nos pacientes em HD, a média de ingestão de energia 
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estava significativamente abaixo da recomendação para manutenção de peso nos 

pacientes em HD quando comparados aos indivíduos saudáveis. Podemos sugerir com 

isso que a proteína pode estar sendo direcionada para obtenção de energia, 

comprometendo a reserva de tecido muscular. 

Estudos epidemiológicos corroboram com o atual estudo demonstrando que 

pacientes em diálise ingerem uma quantidade de calorias 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).  

 Segundo Fouque et al., (2011), houve uma mudança na recomendação da 

ingestão dietética de proteínas para pacientes em HD, evidenciado por resultados de 

estudos epidemiológicos e intervencionistas recentes, onde os valores ideais que 

proveram as melhores taxas de sobrevivência sem riscos metabólicos adicionais, 

particularmente no que diz respeito ao equilíbrio de fósforo e cálcio, foram de 1,0 a 1,4 

g de proteína/kg de peso/dia. 

Vale ressaltar que as dietas consumidas pelos pacientes foram determinadas 

através do Recordatório Alimentar de 24 horas, que apesar de ser uma ferramenta de 

avaliação relativamente rápida, conveniente e de baixo custo para obter informações 

recentes sobre a ingestão alimentar, suas principais limitações são a dependência da 

memória do paciente, a falta de exatidão e acurácia das informações e a necessidade de 

compreensão do entrevistador (Hebert et al., 1998; Bross et al., 2010). Sabe-se que a 

ingestão energética declarada pode ser subestimada ou superestimada. Geralmente a 

prevalência de subestimação/superestimação fica entre 20% a 85% dependendo da 

idade, gênero, composição corporal e da população estudada, e dados indicam que a 

subestimação energética ocorre principalmente em mulheres, idosos, indivíduos com 
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pouca educação e indivíduos com sobrepeso e obesidade (Zhang et al., 2000; Novotny 

et al., 2003; Dwyer et al., 2003). 

Fassett et al. (2007) observaram ainda que não apenas a energia como também a 

ingestão de nutrientes, como a fibra dietética e o cálcio, estavam abaixo do 

recomendado em um grupo de pacientes renais sob tratamento conservador quando os 

diários dietéticos foram interpretados sem a exclusão da subestimação.  

Mas, como não existem biomarcadores simples para determinar a ingestão 

energética de um indivíduo, os métodos de avaliação dietética através do auto-relato, 

assim como o Recordatório Alimentar de 24h, são amplamente utilizados para acessar a 

ingestão energética em estudos clínicos e epidemiológicos (Schoeller, 2002; 

Livingstone& Black, 2003; Novotny et al., 2003). 

 

Avaliação dos níveis de nasfatin-1 

Não observamos na comparação entre os grupos diferença nos níveis plasmáticos 

de nesfatin-1. 

Ressalta-se que nesse estudo os pacientes em HD e indivíduos saudáveis foram 

pareados para IMC, idade e %GC, o que tornou os grupos homogêneos, a fim de evitar 

o confundimento dos resultados.  

É possível que a rota de ação da nesfatin-1 não esteja alterada na DRC, ou que o 

pequeno tamanho de nossa amostra tenha conduzido aos resultados apresentados. 

Contudo, apesar de não haver aparente alteração da nesfatin-1 em pacientes com DRC 

submetidos à HD, ela foi associada com marcadores de composição corporal e ingestão 

de proteína. Dado que a nesfatin-1 é um hormônio anorexígeno e que os pacientes em 

HD normalmente apresentam-se com redução do apetite, é importante argumentarmos 

quanto ao papel da nesfatin-1 na anorexia. 
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Em pacientes diabéticos, Li et al. (2010) também não observaram diferenças 

significativas nos níveis plasmáticos de nesfatin-1 de jejum comparados a indivíduos 

saudáveis. Em contrapartida, pesquisas vêm mostrando aumento dos níveis de nesfatin-

1 plasmáticos na anorexia (Ogiso et al., 2011; Maejima et al., 2009; Shimizu et al., 

2009; Oh-I et al., 2006) e estudos prévios reportaram uma correlação negativa entre os 

níveis plasmáticos de nesfatin-1 e IMC (Tsuchiya et al., 2010; Li et al., 2010; Aydin et 

al., 2009).  

Nosso estudo, por outro lado, descreve uma associação positiva entre os níveis 

plasmáticos de nesfatin-1 e IMC em pacientes em HD. Adicionalmente, estudos 

recentes também observaram esta associação em pacientes com anorexia nervosa do 

tipo restritiva (Ogiso et al., 2011) e em indivíduos obesos (Ramanjaneya et al., 2010), 

sugerindo que a nesfatin-1 é uma nova adipocina de depósito específica que é 

preferencialmente produzida pelo tecido subcutâneo, com expressão regulada pela 

obesidade e privação alimentar. 

Mais recentemente, Tan et al. (2011) demonstraram que os níveis plasmáticos de 

nesfatin-1/NUCB2 tiveram associação positiva significativa com IMC e GC, ambos 

marcadores de adiposidade corporal em indivíduos acima do peso; contudo, em 

contraste, eles observaram uma associação negativa significativa entre a razão nesfatin-

1/NUCB2 fluido cérebro-espinhal/plasmática com IMC e GC. Esse achado sugere que 

uma quantidade substancial da nesfatin-1 do fluido cérebro-espinhal pode ser originada 

dos neurônios centrais, e que uma possível discrepância na produção da nesfatin-

1/NUCB-2 por esses neurônios centrais pode contribuir para as diferenças na razão 

nesfatin-1/NUCB2 fluido cérebro-espinhal/plasmática entre indivíduos obesos e 

magros. É possível que a eficiência da nesfatin-1/NUCB-2 ao chegar ao fluido cérebro-

espinhal esteja reduzida em indivíduos obesos, possivelmente devido à saturação dos 
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transportadores. Desta forma, mais estudos são necessários para examinar esta hipótese 

em pacientes em HD. 

Ramanjaneya et al. (2010) observaram que o estímulo do tecido adiposo 

subcutâneo com citocinas inflamatórias (TNF-  e IL-6), insulina e dexametasona 

resultaram em aumento nos níveis intracelulares de nesfatin-1. Adicionalmente, os 

níveis circulantes de nesfatin-1 em ratos alimentados com dieta hiperlipídica eram 

maiores, sugerindo que a nesfatin-1 pode ser preferencialmente produzida pelo tecido 

subcutâneo. 

Bonnet et al. (2009) observaram ainda que neurônios de nesfatin-1, tanto no 

hipotálamo quanto no tronco cerebral, são sensíveis a sinais inflamatórios periféricos. 

Mais recentemente, Stengel et al. (2011) usaram um modelo de 

lipopolissacarídeos (LPS) para simular um estado inflamatório em ratos alimentados à 

vontade. Seus resultados mostraram que a produção gástrica do gene NUCB2/nesfatin-1 

e sua liberação estão aumentadas em resposta à administração do LPS. 

Apesar desses autores terem encontrado uma relação entre inflamação e a ativação 

da expressão neural da nesfatin-1 no tronco cerebral e no hipotálamo, nós não 

encontramos qualquer associação entre os níveis plasmáticos de nesfatin-1 e marcadores 

inflamatórios, tais como TNF-α e PCR, mesmo eles estando significativamente 

aumentados em pacientes em HD. 

O tecido adiposo é um órgão endócrino que está repleto de moléculas, em 

particular as adipocinas (por exemplo, a leptina), que são pivôs da regulação central da 

saciedade. Nossos resultados são os primeiros obtidos em pacientes em HD e mostraram 

uma correlação positiva entre os níveis plasmáticos de nesfatin-1 e leptina, sugerindo 

um comportamento similar de ambos os peptídeos em relação à ingestão alimentar nesta 

população, e também uma possível resistência à nesfatin-1 e leptina. 
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Este estudo foi limitado por alguns fatores. Primeiro, nós conduzimos um estudo 

transversal, o que não nos permite conclusões de qualquer relação causal entre o estado 

nutricional e o perfil hormonal. Segundo, é bem reconhecido que inquéritos e 

recordatórios alimentares subestimam a ingestão alimentar dos pacientes. Além disso, 

nosso número de pacientes foi pequeno, o que pode limitar bastante a interpretação dos 

resultados. 

Nossos achados originais têm importantes implicações com respeito às potenciais 

ações de redução de peso da nesfatin-1 em pacientes em HD, e pesquisas futuras devem 

buscar esclarecer os mecanismos de ação da nesfatin-1 nos pacientes em HD. 
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8.0 Conclusões 

 

Como conclusão deste trabalho observamos que: 

 

- Os níveis de nesfatin-1 plasmáticos não foram diferentes em pacientes em HD 

comparados a indivíduos saudáveis pareados para IMC, idade e %GC;  

- Houve uma correlação negativa entre os níveis plasmáticos de nesfatin-1 e a 

ingestão de proteína e uma correlação positiva com o IMC e o %GC, ambos indicadores 

de adiposidade corporal;  

- Os níveis de nesfatin-1 plasmáticos apresentaram correlação positiva com a 

leptina nos pacientes; 

- Não foram observadas correlações entre os níveis plasmáticos de nesfatin-1 

com nenhum dos masrcadores inflamatórios avaliados nesses pacientes em HD. 
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10.0 Glossário 

 

%GC - Percentual de gordura corporal 

AgRP – Proteína Relatada do Gene Agouti 

AMBc – Área Muscular do Braço Corrigida 

ARC – Núcleo Arqueado Cerebral 

CART – Trancript Regulado por Cocaína e Anfetamina 

CB – Circunferência do Braço 

CC – Circunferência da Cintura 

DC – Densidade Corporal 

DCT – Dobra Cutânea Triciptal 

DP - Desvio padrão 

DRC – Doença Renal Crônica 

HD – Hemodiálise 

IL-6 – Interleucina-6 

IMC - Índice de massa corporal 

LHA – Área Hipotalâmica Lateral 

LPS – Lipopolissacarídeos 

MC - Massa corporal 

MSH – Hormônio Melanócito Estimulante 

NPY – Neuropeptídeo Y 

NTS – Núcleo do Trato Solitário 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PCR – Proteína C Reativa 

POMC – Proopiomelanocortina 

PVN – Núcleo Paraventricular Cerebral 

SON – Núcleo Supra-óptico Cerebral 

TFG – Taxa de Filtração Glomerular 
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11.0 Anexos 

11.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pacientes em HD 

 

PROJETO: NESFATIN-1 E SEUS EFEITOS SOBRE O APETITE EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE. 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem como objetivo verificar o nível de um hormônio chamado nesfatin no 

sangue, esse hormônio foi descoberto recentemente e parece estar envolvido com o 

processo de fome e apetite. Além disso, avaliaremos seus hábitos alimentares, apetite 

e o estado nutricional.   

A pesquisadora Juliana Furtado Saldanha fará o preenchimento do formulário 

em que constará uma sequência de perguntas sobre o seu consumo de alimentos nas 

últimas 24horas. Estas perguntas serão feitas em 3 datas distintas, o que é muito 

importante para conhecermos seus hábitos alimentares. Para a avaliação do estado 

nutricional serão coletadas medidas do seu corpo, como peso e altura, necessárias para 

sabermos se você está dentro da faixa de peso adequada, ou seja, nem desnutrido, nem 

obeso. Para avaliação do apetite, serão preenchidos questionários específicos. Uma 

amostra de seu sangue será coletada da linha de diálise para realizarmos análise de 

nesfatin no seu sangue. 

Serão convidados a participar da pesquisa pacientes que façam hemodiálise 

regularmente por mais de 3 meses, que sejam maiores de 18 anos e menores que 65 

anos e que possuam fístula como acesso vascular para hemodiálise. Pacientes fumantes, 

gestantes, com membros amputados ou que realizaram cirurgia de redução do estômago, 

além daqueles com doenças autoimunes e infecciosas, câncer e Aids e os que estiverem 

usando remédios específicos, como corticóides, não poderão participar deste estudo. 

Observaremos também se a composição do seu corpo, ou seja, quanto você tem 

de gordura e músculo, é influenciado por esse hormônio. Com estes resultados 

poderemos compreender melhor por que alguns pacientes apresentam peso inferior ou 

superior ao adequado e, assim, entender os mecanismos que levam os pacientes em 

hemodiálise a desenvolver desnutrição ou obesidade. 

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem 

como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a profissional Juliana 

Furtado Saldanha no endereço: Rua Maria Amália, 290 / 601, Tijuca, Rio de Janeiro. 

Telefone (21) 9866-7498. Email: jusaldanha@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 
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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. 

Eu discuti com a pesquisadora Juliana Furtado Saldanha 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, sendo o custo de me deslocar à Niterói compensado pelo projeto, 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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11.2 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro 

 

 


