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" É preciso estudar muito para saber um pouco."  

Montesquieu 



 

RESUMO 

 Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) podem induzir nefrite intersticial aguda e 

diminuir a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), levando à lesão renal aguda e até 

mesmo à doença renal crônica (DRC). De fato, recentes estudos têm associado o uso de IBPs 

ao desenvolvimento e progressão da DRC. Para verificar se há correlação entre utilização de 

IBPs e risco de progressão da DRC, analisamos retrospectivamente os dados sociais, 

laboratoriais e clínicos de pacientes atendidos no ambulatório de nefrologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF). Os pacientes com TFGe entre 89 e 

15mL/min/1,73m2 foram divididos em dois grupos: usuários e não usuários de IBPs. Os 

prontuários dos pacientes e todas as consultas realizadas durante janeiro/2017 a abril/2018 

foram analisadas, sendo coletados os dados de 183 pacientes, onde 112 utilizavam IBP e 72 

não. As características gerais dos pacientes foram semelhantes nos dois grupos. Os usuários de 

IBPs eram mais obesos, utilizavam mais estatinas e anti-hipertensivos. Os marcadores 

tradicionais de progressão da DRC foram analisados entre os grupos e não foram encontradas 

diferenças significativas. Houve tendência na redução em mais de 3mL/min/1,72m2 na TFGe 

anual no grupo que utilizou IBPs quando comparado aos pacientes que não usavam (p= 0,068). 

Para a Razão da Albumina/Proteína urinária, valores menores que 0,25 apresentaram razões de 

chances maiores (OR) para o grupo que utilizou IBPs (2,349, IC 95% -1,201 - 4,595, p 0,013). 

Apesar de não encontrar associação entre a utilização IBPs e a progressão da DRC, verificamos 

inclinação para progressão mais rápida da DRC em usuários de IBPs, quando essa foi avaliada 

pela TFGe anual. 

 

Palavras-chave: Inibidores da bomba de prótons, doença renal crônica, nefrite intersticial 

aguda, lesão renal aguda. 

  



 

ABSTRACT 

Proton pump inhibitors (PPIs) may induce acute interstitial nephritis (AIN) and decrease the 

estimated glomerular filtration rate (eGFR) and may lead to acute kidney injury (AKI) and even, 

the developing chronic kidney disease (CKD). In fact, studies have shown that use of PPIs is 

associated with development and progression of CKD. To verify whether there is some 

correlation between the use of PPIs and risk of CKD progression, we retrospectively analyzed 

the social, laboratory and clinical data of patients treated at the nephrology outpatient clinic of 

Antônio Pedro University Hospital (HUAP-UFF). CKD patients (eGFR-89 to 

15mL/min/1.73m2) were divided into two groups: users and nonusers of PPIs. The medical 

records of patients who were attended during January/2017 to April/2018 were analyzed. Data 

from 183 patients were collected (112 users and 72 nonusers). The baseline characteristics of 

the two groups were similar. PPIs users were more obese, used more statins and 

antihypertensives. Traditional markers of CKD progression were analyzed between groups and 

no significant differences were found. There was a tendency to reduce more than 

3mL/min/1.72m2 per year in the group using PPIs (p=0.068). According to urinary 

Albumin/Protein Ratio, the value 0.25 presented the highest odds ratio in PPIs group (OR, 

2.349; 95% CI 1.201-4.595, p=0.013). In conclusion, we did not observe any association 

between PPI use and CKD progression, however we found inclination for faster CKD progress 

in PPI users when assessed by the annual eGF.  

 

Keywords: Proton pump inhibitors, chronic kidney disease, acute interstitial nephritis, acute 

kidney injury.
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1.0. INTRODUÇÃO 

 As doenças renais podem ser classificadas em agudas e crônicas, sendo definida como 

crônica a redução da função renal por mais de três meses (KDIGO, 2013). A lesão renal aguda 

(LRA) é um dos inúmeros acometimentos que danificam a estrutura e funções renais. É mais 

prevalente em pacientes com doença renal crônica (DRC) e pode acelerar a progressão desta. 

Nessas comorbidades, as funções excretoras, endócrinas e metabólicas diminuem 

concomitantemente na maioria dos casos crônicos (KDIGO, 2012, 2013).  

Uma das causas mais frequentes de LRA é a nefrite intersticial aguda (NIA). Sendo essa 

uma reação imunológica nos túbulos e interstício renais. Ela pode ser desencadeada por diversas 

doenças, como a sarcoidose e, também, por medicamentos, sendo uma das principais classes os 

inibidores da bomba de prótons (IBPs) (GARCIA et al., 2010; MOLEDINA; PERAZELLA, 

2017). 

Os IBPs atuam inibindo a bomba de prótons, que é responsável pela formação do ácido 

estomacal. Essa classe medicamentosa é uma das mais utilizadas mundialmente, sendo que em 

muitos casos o uso é excessivo. Fato que aumentou o surgimento de associações com eventos 

adversos. Desde 2016 essa classe medicamentosa está sendo relacionada com o 

desenvolvimento e progressão da DRC (LAZARUS et al., 2016). 

Devido ao escasso número de publicações sobre o assunto, e a necessidade do 

conhecimento sobre essa relação entre o uso de IBPs e DRC, realizamos o presente estudo para 

verificar se há associação entre o uso de IBPs e a progressão da DRC numa amostra de pacientes 

do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF.  
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2.0. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. DOENÇA RENAL CRÔNICA  

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível das 

funções renais. Segundo o National Kidney Foundation (NFK), a DRC é definida como 

irregularidades na estrutura ou função renal por três ou mais meses. Essa condição afeta 

negativamente a saúde do indivíduo e pode ser verificada na presença, por mais de três meses, 

de pelo menos um dos marcadores de lesão renal descritos no Quadro 1 (KDIGO, 2013). 

 

  Quadro 1. Critérios para a Doença Renal Crônica. 

Critérios para DRC (pelo menos um dos abaixo por mais de 3 meses) 

Marcadores de 

lesão renal 

Albuminúria 

Anormalidades no sedimento urinário 

Distúrbios eletrolíticos e outras desordens devido a doença nos túbulos 

renais 

Anormalidades detectadas por biópsia renal 

Anormalidades detectadas por exames de imagem 

Antecedente de transplante renal 

Redução da TFG < que 60mL/min/1,73m2 

TGF: taxa de filtração glomerular.  

Fonte: Adaptado de (KDIGO, 2013) 

 

Essa comorbidade apresenta classificações para cada estágio, que são baseadas na causa, 

taxa de filtração glomerular (TFG) e albuminúria. Os estágios variam de 1 a 5, sendo que nos 

quatro primeiros estágios o tratamento é conservador (fase pré-dialítica). A terapia renal 

substitutiva (TRS) é iniciada quando esse tratamento não surte mais efeito e abrange a diálise 

peritoneal, hemodiálise e, em último caso, o transplante renal. Os pacientes que realizam TRS 

são classificados no estágio 5 da DRC (Quadro 2) (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 (KDIGO, 2013). 

 

A prevalência mundial da doença foi estimada em 13,4%, sendo mais comum do que o 

diabetes (8,2%) (HILL et al., 2016). No Brasil, não existem dados conclusivos sobre a 

prevalência da DRC, porém a doença autorreferida encontra-se em 1,5% e a hipercreatininemia 

em 3% (MARINHO et al., 2017). Os últimos dados do censo de diálise nacional evidenciam o 

aumento das taxas de incidência e prevalência desse procedimento no país, além do crescimento 

da mortalidade. Dentre os pacientes dialisados, 64,1% têm entre 45 e 74 anos e 58% são do 

sexo masculino. As causas primárias mais frequentes nesses usuários foram a hipertensão, com 

34%, e o diabetes, com 31%. Esses são dados que requerem maior atenção, principalmente pela 

diminuição no número de centros de diálise que responderam a pesquisa voluntária (41,4% em 

2016 para 38,4% em 2017). Esse fato sugere valores subestimados para os dados brasileiros 

(SESSO et al., 2017; THOMÉ et al., 2019).  
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2.2. LESÃO RENAL AGUDA 

A insuficiência renal aguda (IRA) é caracterizada pela diminuição abrupta e repentina 

das funções renais, decorrente de uma lesão renal. Existem mais de 30 definições diferentes na 

literatura para essa doença, o que torna difícil a comparação de estudos. Porém, mais 

recentemente, essa denominação foi atualizada para Lesão Renal Aguda (LRA), conceito que 

engloba os diferentes acometimentos renais, desde condições menos graves, até as mais graves, 

incluindo a IRA (KDIGO, 2012).  

Caso um dos três critérios a seguir for atendido, há o acometimento por LRA: 

1. aumento ≥ a 0,3mg/dl (≥ 26,5 µmoL/L) de creatinina sérica (Scr) dentro de 48 horas; 

2. aumento em mais 1,5 vezes da Scr basal, sendo conhecido ou presumido ter ocorrido 

dentro dos últimos 7 dias; 

3. ou o volume de urina excretado menor que 0,5mL/kg/h em 6 horas (KDIGO, 2012). 

No início dos anos 2000, um grupo de especialistas fundou a Acute Dialysis Quality 

Initiative (ADQI), iniciando reuniões em conferências para discussões e consensos na 

área nefrológica. Na segunda conferência, surgiu um novo modelo para auxiliar o 

diagnóstico da IRA, através do acrônimo, em inglês, RIFLE (BELLOMO et al., 2004). 

Esse critério já está amplamente validado e encontra-se no guia de práticas clínicas para 

IRA da Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). A classificação inicia 

com três estágios crescentes de gravidade do comprometimento renal, que variam 

conforme o nível de Scr ou a TFG, e a quantidade de urina excretada: Risco (Risk), 

Lesão (Injury) e Falha (Failure). Já as últimas duas classes descrevem consequências 

renais mais graves, que são definidas pela duração da perda das funções renais: Perda 

(Loss) e Estágio Avançado da Doença Renal (End-Stage Renal Disease) (Tabela 3) 

(KDIGO, 2012). 
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Quadro 3. Critérios para o diagnóstico da Lesão Renal Aguda segundo o acrônimo RIFLE. 

Critério RIFLE Creatinina sérica ou TFGe Diurese 

Risco (Risk) 
Aumento Scr em 1,5 vezes OU  

Decréscimo TFGe em 25% 
< 0,5mL/Kg/h por 6 horas 

Lesão (Injury) 
Aumento Scr em 2 vezes OU  

Decréscimo TFGe em 50% 
< 0,5mL/Kg/h por 12 horas 

Falha (Failure) 

Aumento Cr em 3 vezes OU  

Decréscimo TFGe em 75% OU       

Scr ≥ 4,0mg/dl (aumento agudo ≥ 0,5mg/dl) 

< 0,3mL/Kg/h por 24 horas                           

OU                                                            

anúria por 12 horas 

Perda (Loss) IRA persistente = perda completa da função renal > 4 semanas 

Estágio avançado 

da DR (ESRD) 
Estágio avançado da Doença Renal (> 3 meses) 

Fonte: (KDIGO, 2012) 

Recentemente foi realizada uma discussão criteriosa pela Acute Kidney Injury Network 

(AKIN), e realizadas modificações no modelo RIFLE, englobando pequenas alterações, dentro 

de 48 horas, da Scr (≥0.3 mg/dL ou ≥26.5 µmoL/L) não capturadas nos estágios de gravidade 

deste. Essa variação é conhecida como critério AKIN e define três estágios de gravidade para 

IRA, que dependem da excreção urinária e do aumento da Scr (Quadro 4), sendo este modelo 

já validado. Isoladamente os dois critérios deixam de identificar pacientes hospitalizados com 

risco aumentado de morte ou necessidade de TRS. Deste modo, é recomendado utilizar os dois 

modelos para o diagnóstico e estadiamento da LRA, sendo que o critério com o estágio mais 

grave deve ser utilizado para definição. A classificação do estágio da doença é de extrema 

importância, já que dependendo da determinação da gravidade, pode ser necessária a utilização 

de TRS e há aumento do risco de morte (KDIGO, 2012). 

      Quadro 4. Critério AKIN para classificação do estágio de gravidade da LRA 

Critério AKIN Creatinina sérica Diurese 

Estágio 1 
Aumento ≥ 0,3mg/dl OU 

1,5 a 1,9 vezes o valor basal 
< 0,5mL/Kg/h por 6-12 horas 

Estágio 2 > 2 a 2,9 vezes o valor basal < 0,5mL/Kg/h por ≥ 12 horas 

Estágio 3 

> 3 vezes o valor basal OU  

≥ 4,0mg/dl (≥ 353,6µmol/l) OU 

Início de TRS 

< 0,3mL/Kg/h por ≥ 24 horas 

OU 

anúria por ≥ 12 horas 
         Fonte: (KDIGO, 2012). 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a classificação clínica da LRA se 

divide em três categorias:  

- Pré-renal, causada principalmente por hipotensão arterial e hipovolemia;  

- Renal, decorrente de necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, pielonefrite e 

glomerulonefrite e; 

- Pós-renal, derivadas de obstruções intra ou extra-renal por cálculos, traumas, coágulos, 

tumores e fibrose retroperitoneal (YU et al., 2007). 

2.3. NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA 

A Nefrite Intersticial Aguda (NIA) é uma reação imuno-mediada que acomete o 

interstício e os túbulos renais. É uma das principais causas de LRA, na qual há a infiltração por 

linfócitos, macrófagos, eosinófilos e células plasmáticas, transformando rapidamente as áreas 

em fibrose (MOLEDINA; PERAZELLA, 2017).  

Frequentemente a NIA é oligossintomática, sendo os sintomas clínicos característicos 

manifestações periféricas de hipersensibilidade, como febre, rash cutâneo e eosinofilia e esses 

têm um papel importante na orientação do diagnóstico. O mesmo é realizado por forte suspeita 

clínica e confirmado por biópsia renal positiva, realizada principalmente em decorrência da 

LRA (PRAGA; GONZÁLEZ, 2010; RAGHAVAN; EKNOYAN, 2014).  

Pode ser desencadeada por infecções, doenças auto-imunes, distúrbios hematológicos e 

uso de medicamentos. Frequentemente as doenças associadas são leptospirose, legionella ou 

sarcoidose. Aproximadamente 15% dos pacientes diagnosticados com LRA são devido à NIA 

induzida por medicamentos (GARCIA et al., 2010). Dentre as classes medicamentosas que 

podem desencadear NIA, as principais são os antibióticos, seguidos pelos inibidores da bomba 
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de prótons, que são utilizados para o aumento do pH estomacal (MOLEDINA; PERAZELLA, 

2017; SHIN; SACHS, 2008). 

2.4. SECREÇÃO ÁCIDA ESTOMACAL 

O estômago tem como principal função a preparação dos alimentos ingeridos para a 

digestão e absorção intestinal. Com esse propósito, há liberação de ácido clorídrico para o 

lúmen estomacal, que é responsável pela ativação do pepsinogênio à pepsina, além de auxiliar 

a degradação das proteínas. O ambiente ácido formado fornece proteção não imunológica ao 

organismo, através da redução da colonização de bactérias no estômago e duodeno (RAMSAY; 

CARR, 2011). 

Quando a célula parietal está em repouso, a bomba de prótons fica armazenada em 

vesículas intracelulares. Mesmo na célula parietal não estimulada, há um nível basal constante 

de produção ácida. No estado ativado, as vesículas se fundem com a membrana plasmática, 

realocando a bomba de prótons para a superfície da célula parietal. Além da enzima H+/K+ - 

ATPase, a membrana celular apical também contém canais de cotransporte para K+ e cloreto 

(Cl-), este último para o lúmen gástrico. Assim, quando ativada a bomba de prótons, ocorre a 

transferência líquida de H+ e Cl- para o estômago, com consumo de ATP (O’CONNOR; 

O’MORÁIN, 2014; ROCHE, 2006). 

A liberação de ácido clorídrico é ativada através de três estímulos distintos: histamina, 

gastrina e acetilcolina, e os seus receptores estão localizados nas membranas basolaterais da 

célula parietal. A acetilcolina estimula o receptor muscarínico (M3), já a gastrina, o receptor 

colecistoquinina tipo B (CCKB) e a histamina, o receptor histamina (H2) (HILAL-DANDAN; 

BRUNTON, 2015). 
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A secreção gástrica pode ser dividida em três fases: cefálica, gástrica e intestinal. A fase 

cefálica ocorre pelo estímulo do nervo vago que causa liberação de acetilcolina, através do 

pensamento, visão, olfato ou sabor dos alimentos. A fase gástrica é mediada pela distensão 

gástrica à medida que o alimento entra no lúmen estomacal, com consequente liberação de 

gastrina, onde ocorre a maior liberação de ácido gástrico. A liberação de histamina é estimulada 

pela acetilcolina e gastrina. A última fase é a intestinal e é principalmente inibitória, começando 

quando o alimento entra no intestino delgado (RAMSAY; CARR, 2011). 

O pH estomacal varia entre 1,5 e 3,5, e a integridade da mucosa gástrica é garantida pela 

camada de muco, formada por água e glicoproteínas da mucina. Quando esses mecanismos não 

estão adequados, seja por disfunções biológicas ou agressões externas, como o uso de 

medicamentos, essa camada de muco acaba perdendo a capacidade de proteção e ocorrem 

lesões (O’CONNOR; O’MORÁIN, 2014; RAMSAY; CARR, 2011). Um dos métodos mais 

utilizados para o tratamento de doenças relacionadas ao ácido estomacal é o uso dos inibidores 

da bomba de prótons (SCARPIGNATO et al., 2016). 

2.5. INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS 

Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) são uma classe de medicamento utilizados 

para o tratamento de doenças gástricas, destinados ao bloqueio da secreção ácido clorídrico. O 

mecanismo de ação dos IBPs está baseado na supressão da H+/K+ - ATPase impedindo a troca 

de H+ e K+ da célula parietal para o lúmen gástrico, de modo a diminuir a produção diária de 

ácido gástrico (Figura 1). Atuam no último passo da formação ácida e esse processo confere 

alta potência inibitória, levando esses fármacos a ser a primeira escolha terapêutica (ROCHE, 

2006; STRAND; KIM; PEURA, 2017).  
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Figura 1: Mecanismo de ação dos IBPs nas células parietais. 

Fonte: (MORSCHEL; MAFRA; CARRARO, 2018) 

Esses medicamentos impedem a ação da bomba de prótons, fundindo-se ao seu receptor 

por meio da ligação covalente com os resíduos de cisteína, sendo classificados como inibidores 

irreversíveis. Após essa reação, a enzima não se regenera, e a produção de ácido será 

restabelecida somente após a síntese de uma nova enzima. Devido a essa inibição irreversível, 

os IBPs garantem de 24 a 48 horas de ação. A secreção não é totalmente bloqueada porque 

somente 70% das enzimas são ativadas por vez. A síntese de mais H+/K+ - ATPase demora em 

torno de 24h (BRINKWORTH; AOUTHMANY; SHEEHAN, 2016; SHIN; KIM, 2013; SHIN; 

SACHS, 2008; STRAND; KIM; PEURA, 2017).  

Os representantes da categoria, comercializados no Brasil, incluem o omeprazol, 

esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol e pantoprazol (Figura 2) (CÂMARA DE REGULAÇÃO 

DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, 2017). Eles são ácidos fracos que compartilham a 

mesma estrutura básica de suas moléculas, diferenciando-se apenas em seus radicais. São pró-

drogas, sendo ativados em pH ácido, formando os derivados de sulfamida ou ácido sulfênico. 

Para que não ocorra degradação antes da chegada ao sítio de ação, devem receber um 

revestimento gastro resistente. Com meia-vida plasmática de 1 a 2 horas, são rapidamente 

absorvidos e ativados após a administração.  
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As enzimas do citocromo P450 (CYP) são responsáveis pela metabolização dos 

xenobióticos no organismo e estão envolvidas em 75% das reações do metabolismo dos 

fármacos, através da oxidação desses. Embora estejam presentes na maioria dos tecidos 

corporais, o fígado, o intestino grosso e o delgado possuem os níveis mais altos dessas enzimas, 

sendo o primeiro o principal responsável pela depuração metabólica (HILAL-DANDAN; 

BRUNTON, 2015).  

A metabolização ocorre pelas enzimas hepáticas do citocromo P450, particularmente a 

via P2C19. O omeprazol e seu estereoisômero, o esomeprazol, são quase totalmente 

metabolizados por essa via, e, desta forma, oferecem o maior potencial de interação com outros 

medicamentos, podendo alterar a sua atividade de oxidação de fármacos ao inibi-lo. O 

rabeprazol e o lansoprazol também são metabolizados pelo citocromo P2C19, mas possuem 

grande afinidade pela via P3A4 e as interações parecem menos significativas com esses 

representantes da categoria. O pantoprazol, por outro lado, é degradado principalmente pela 

conjugação de O-desmetilação e sulfato do citocromo P2C19. Além disso, a alteração da acidez 

do pH estomacal ocasionada pelos IBPs pode modificar a absorção de outros fármacos. 

Medicamentos metabolizados por esse citocromo podem ter seu perfil farmacodinâmico 

alterado através de antagonismo competitivo quando administrados concomitantemente. A 

forma de excreção final da maioria dos metabólitos dos IBPs é renal (HILAL-DANDAN; 

BRUNTON, 2015; ROCHE, 2006; SHIN; SACHS, 2008; STRAND; KIM; PEURA, 2017). 

A utilização dessa classe de medicamentos por mais de 4 semanas, período 

recomendado, pode ocasionar hipersecreção de ácido clorídrico no estômago, causando efeito 

rebote. Esse efeito pode ser um dos fatores que levam os pacientes a não interromper o 

tratamento ou, ainda, utilizá-lo por conta própria (KSIADZYNA; SZELAG; PARADOWSKI, 

2015). Além disso, a presença de infecção por Helicobacter pylori pode ocasionar o 
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desenvolvimento de gastrite, aumentando também a secreção ácida (O’CONNOR; 

O’MORÁIN, 2014). 

 

Figura 2: Estruturas moleculares dos IBPs comercializados no Brasil 

Fonte: (MORSCHEL; MAFRA; CARRARO, 2018) 

O omeprazol foi o primeiro representante da classe a ser sintetizado, na década de 80, e 

continua sendo o mais utilizado dentre os IBPs (BREWSTER; PERAZELLA, 2007). Eles são 

empregados no tratamento de inúmeras doenças gástricas, dentre as quais se destacam a 

cicatrização de úlceras gástricas e duodenais, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite 

erosiva e síndrome de Zollinger-Ellison (NADRI; ALTHAF, 2014). Os IBPs são geralmente 

bem tolerados, ocasionam poucos efeitos adversos e têm sua eficácia e segurança comprovada. 

Dentre os efeitos colaterais mais comuns estão dores de cabeça, náuseas, dor abdominal, 

constipação, flatulência, diarreia, erupções cutâneas e tonturas (ARONSON, 2016; BRAGA; 

SILVA; ADAMS, 2011). Alguns eventos raros estão sendo relacionados ao uso de IBPs e 

incluem: fraturas ósseas, pneumonia, demência, hipomagnesemia e doenças renais, como 

nefrite intersticial aguda (NIA), lesão renal aguda (LRA) e mais recentemente doença renal 

crônica (DRC) (EUSEBI et al., 2017; NOCHAIWONG et al., 2017; SCHNOLL-SUSSMAN; 

KATZ, 2017). 



26 

No entanto, desde o primeiro estudo de caso, publicado em 1992, de que o uso de IBPs 

poderia desencadear NIA, outros estudos foram realizados e corroboram com esta hipótese 

(SAMPATHKUMAR et al., 2013; SIMPSON et al., 2006; TORREGROSA et al., 2004). 

Atualmente a NIA secundária ao uso de IBPs já faz parte da lista de eventos adversos potenciais 

(SCHNOLL-SUSSMAN; KATZ, 2017). 

2.6. INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS E DOENÇAS RENAIS 

A NIA costuma surgir dentro de 4 semanas após o início do tratamento e os sintomas 

físicos e clínicos normalmente são característicos de NIA comum (RIVERA; POTAU; PUIG, 

2002). Incluem vômitos, dor, proteinúria e eosinofilia, porém raramente apresentam rash 

cutâneo e febre (MURIITHI et al., 2014). Para o diagnóstico de NIA, são utilizados exames 

laboratoriais, de imagem e avaliação clínica, mas os mesmos não garantem o diagnóstico 

preciso. No entanto, para confirmar a presença de NIA e assegurar o correto tratamento, é 

necessário realizar biópsia renal (PERAZELLA, 2017).  

Ainda não está estabelecida a origem da inflamação renal causada pelos IBPs, porém, 

assim como ocorre com respostas inflamatórias induzidas por outros medicamentos, Eusebi e 

colaboradores (2017) sugeriram que a NIA pode ser provocada pelo depósito de IBPs, ou ainda 

de seus metabólitos, nos túbulos e interstício renal. Com a diminuição da TFGe sustentada pela 

NIA, pode ocorrer a cronicidade da doença, aumentando o risco de desenvolvimento de DRC 

e progressão para o estágio final da doença renal (EADR) (Figura 3) (EUSEBI et al., 2017). O 

tempo de início da NIA induzida por IBPs varia entre horas e meses. Não há evidências na 

relação entre a dose, latência, tempo de recuperação, idade ou sexo, sustentando a hipótese de 

que a etiologia dessa enfermidade é imunológica (RAGHAVAN; SHAWAR, 2017). 

A incidência é maior em populações idosas, podendo ser agravada pela utilização de 

inúmeros medicamentos simultaneamente, e, aparentemente, o número de casos de NIA estão 
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aumentando. A identificação do grupo de risco, sintomas e vulnerabilidades pode auxiliar o 

diagnóstico precoce, possibilitando melhor prognóstico (LAMEIRE et al., 2013; NAST, 2017). 

 

Figura 3: Hipóteses para as causas da associação do uso de IBPs ao EADR 

Fonte: (MORSCHEL; MAFRA; CARRARO, 2018) 

O tratamento para a reversão do quadro agudo inclui a suspensão do uso do IBP e a 

utilização de corticoides, podendo ser necessária a terapia renal substitutiva (HÄRMARK et 

al., 2007; RAMACHANDRAN et al., 2015). Estudos apontam que mais 50% dos casos de NIA 

têm recuperação completa após o tratamento com corticóides (TORPEY; BARKER; ROSS, 

2004). 

São escassos os estudos sobre a possível associação do uso de IBPs e a progressão da 

DRC, porém os estudos publicados até o momento mostram risco aumentado de progressão 

para o estágio avançado da doença renal. Esses achados correlacionam tempo de uso e dose 

administrada, havendo maior risco quando o medicamento é administrado duas vezes ao dia. 

Pacientes que utilizam IBPs por mais de 30 dias têm mais chances de progressão da doença. O 

mecanismo plausível para estas descobertas não está claro, e os pesquisadores indicam 

consequência da progressão da NIA à LRA e, posteriormente, DRC. Além disso, pesquisadores 

sugerem precaução na prescrição de IBPs para pacientes com DRC e, se necessária a utilização, 
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realizar o monitoramento da creatinina (PENG et al., 2016; SCHNOLL-SUSSMAN; KATZ, 

2017).  

Tomlinson e colaboradores reforçam que, apesar dos achados de correlação entre uso 

de IBPs e progressão da DRC, não são fortes as evidências dessa ligação causal. Eles sugerem 

maiores estudos antes de afirmar o risco aumentado, porém afirmam que há pacientes que 

utilizam IBPs por longos períodos sem indicação específica e o custo-benefício do uso desses 

medicamentos deve ser avaliado (TOMLINSON et al., 2017). 

As doenças renais, incluindo LRA e DRC, são prioridade de saúde pública, pois são 

extremamente onerosas para os sistemas de saúde em todo o mundo (CHEN; LI; YANG, 2017). 

Em 2017, o Governo Federal investiu mais de R$197 milhões para o tratamento da DRC. No 

ano de 2015, mais de 14 milhões de TRS foram realizadas no Brasil. O valor total despendido 

nessa área, incluídas internações, transplantes, TRS e medicamentos, é de R$ 3,9 bilhões. Esse 

é o maior valor gasto pelo Ministério da Saúde para uma área específica de atendimento no 

SUS (BRASIL, 2017). 

Os primeiros estudos avaliando desenvolvimento da DRC associada ao uso de IBPs 

surgiram em 2016. Quase 550 mil participantes foram acompanhados por um período que 

variou entre 5 e 7 anos em grandes coortes dos Estados Unidos da América e da China (ARORA 

et al., 2016; LAZARUS et al., 2016; XIE et al., 2016). Já a progressão da doença foi mensurada 

em apenas alguns estudos, nos quais mais de 300 mil pessoas foram seguidas por 2,7 a 10 anos 

(GRANT et al., 2019; KLATTE et al., 2017; PENG et al., 2016; XIE et al., 2016). Apesar das 

informações escassas, os estudos publicados demonstram risco associado ao desenvolvimento 

e progressão da DRC com o uso de IBPs. A necessidade de informações sobre a população 

brasileira, além de mais evidências sobre essa relação, nos levou a elaboração deste estudo. 
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3.0. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Verificar se há influência dos inibidores da bomba de prótons na progressão da DRC 

em pacientes atendidos no HUAP-UFF.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Investigar se a presença de proteinúria não albuminúrica em amostra isolada de urina 

pode contribuir para a identificação do dano tubulointersticial pelos IBPs na DRC; 

✓ Analisar a progressão da DRC, em usuários de IBPs, através da TFGe anual; 

✓ Verificar o perfil de utilização dos IBPs. 
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4.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo avaliou retrospectivamente os prontuários dos pacientes atendidos no 

ambulatório de nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado no 

município de Niterói/RJ, durante o período de janeiro/2017 a abril/2018. A coleta de dados foi 

realizada entre outubro/2017 e julho/2018, sendo registradas todas as consultas de cada paciente 

durante esse período.  

Para selecionar os pacientes do estudo, foram solicitadas as marcações de consultas de 

todos os pacientes atendidos durante o intervalo de tempo especificado. Os nomes e números 

de prontuário foram digitados em uma tabela e excluídas as anotações em duplicata, já que o 

mesmo paciente poderia ter sido atendido mais de uma vez no período de estudo. 

Foram realizados agendamentos no setor de arquivamento do HUAP, para a coleta dos 

dados. Os dados foram digitados em tabela para formação do banco de dados da pesquisa. Para 

realizar o cálculo da progressão da TFGe anual, foram coletados valores de Scr dentro do 

período de 1 ano. 

4.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo indivíduos do sexo masculino ou feminino com taxa de 

filtração glomerular estimada (TFGe) entre 15 e 89mL/min/1,73m², correspondente aos 

estágios G2, G3a, G3b e G4 da DRC. Além disso, os pacientes selecionados deveriam ter no 

mínimo 2 resultados de Scr no período de 1 ano. Gestantes e menores de 18 anos não foram 

incluídos no estudo. 

4.2. ASPECTOS ÉTICOS 

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

de Medicina da Universidade Federal Fluminense (Anexo 1). Conforme novas consultas no 

ambulatório foram ocorrendo, os participantes da pesquisa foram informados, através de Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), sobre a utilização dos seus dados coletados 

em prontuário. 

4.3. INFORMAÇÕES COLETADAS EM PRONTUÁRIO 

 Os dados coletados nos prontuários médicos foram referentes às informações sociais, 

bioquímicas, comorbidades, utilização de outros medicamentos e acompanhamento nutricional. 

Pacientes que utilizaram IBPs por mais de 4 semanas foram classificados como usuários desses 

medicamentos. 

 Os marcadores tradicionais da DRC consistem na redução em mais de 30% ou 50% da 

TFGe e no aumento em mais do que o dobro da creatinina sérica (KDIGO, 2013). Como uma 

nova possibilidade de avaliação da progressão renal, foi avaliado a redução anual da TFGe.  

A proteinúria coletada do prontuário foi mensurada através relação entre a proteína e a 

creatinina urinária (RPC), assim como a albuminúria através da relação entre albumina e 

creatinina (RAC). A Razão Albumina/Proteína (RAP) foi calculada como o quociente da RAC 

pela RPC. Essa razão é usada como nova ferramenta para diferenciação entre lesão tubular e 

glomerular (HONG et al., 2016; MOLEDINA; PARIKH, 2019). 

O estado nutricional foi descrito segundo o índice de massa corporal (IMC) e obtido 

pela razão entre o peso, em quilos (kg), e o quadrado da estatura, em metros (m2). Além disso, 

foi realizada a classificação segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000) (Quadro 5). 
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Quadro 5. Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal. 

Classificação IMC (kg/m2) 

Baixo peso ≤ 18,4 

Eutrofia 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidade ≥ 30 

      IMC: índice de massa corporal.  

      Fonte: Adaptado de (WHO - World Health Organization, 2000). 

A taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) dos participantes foi mensurada através da 

equação CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) (KDIGO, 2013) 

(Quadro 6): 

Quadro 6. 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 (KDIGO, 2013). 
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5.0. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada uma análise exploratória sobre as informações levantadas com a pesquisa. 

As variáveis quantitativas foram exibidas através de médias e desvios padrão. Já as qualitativas, 

foram retratadas por meio de frequências absolutas e percentuais. O teste exato de Fisher e o 

teste não paramétrico de Mann-Whitney foram utilizados para comparação entre os grupos, 

respectivamente, quanto a variáveis qualitativas e quantitativas. O teste não paramétrico de 

Wilcoxon foi utilizado para avaliar a diferença entre momentos distintos de avaliação. Um 

modelo de regressão logística foi utilizado para calcular a razão de chances (Odds Ratio) para 

os fatores de risco avaliados. O nível de significância adotado nas análises foi de 5%. O software 

utilizado foi o SPSS versão 18.0. (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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6.0. RESULTADOS 

Foram avaliados 314 prontuários durante o período, finalizando o estudo com 183, dos 

quais 71 utilizaram IBPs e 112 não fizeram uso desses. A Tabela 1 mostra as características 

gerais da amostra. Os dois grupos foram similares, e os pacientes estavam divididos em 

amostras semelhantes entre os diferentes estadiamentos da DRC. Os usuários de IBPs 

apresentaram maior índice de massa corporal (IMC), e, apesar de não haver diferença 

significativa, proporcionalmente os indivíduos não usuários de IBPs tinham mais 

acompanhamento nutricional. Os níveis basais de cálcio, magnésio, ureia, creatinina e 

eosinófilos não variaram entre os grupos, assim como a TFGe. A mediana do tempo de 

utilização foi de 28,0 meses (17,75-48,50), com o omeprazol sendo o mais utilizado da categoria 

(93%), seguido pelo Pantoprazol (4,2%), Esomeprazol e Lansoprazol (1,4% cada). 
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      Tabela 1: Características gerais dos usuários e não usuários de IBPs. 

 Uso de IBP  

 Não (112) Sim (71) p 

Idade (anos) 66,3 ± 10,8 68,5 ± 8,9 0,16 

Sexo (N, %)   0,07 

Masculino 57 (50,9%) 46 (64,8%)  

Feminino 55 (49,1%) 25 (35,2%)  

Cor (N, %)   0,60 

Branca 37 (41,6%) 26 (46,4%)  

Negra 52 (58,4%) 30 (53,6%)  

Estágios DRC   0,65 

2 26 (23,2%) 21 (29,6%)  

3a 18 (16,1%) 13 (18,3%)  

3b 33 (29,5%) 16 (22,5%)  

4 35 (31,2%) 21 (29,6%)   

IMC (kg/m2) 28,6 (±6,5) 30,3 (±5,55) 0,03 

Acompanhamento 

nutricional (N, %) 
61 (54,5%) 29 (40,8%) 0,09 

Exames bioquímicos    

Cálcio sérico (mg/dL) 9,3 ±0,5 9,3 ±0,5 0,317 

Magnésio (mg/dL) 1,9 ±0,2 1,9 ±0,2 0,088 

TFGe (mL/min/1,73m2) 43,2 ±20,7 46,1 ±21,1 0,338 

Creatinina (mg/dL) 1,75 ±0,8 1,5 ±0,6 0,135 

Ureia (mg/dL) 63,3 ±27,3 59,9 ±28,4 0,308 

Eosinófilos (N, %)     0,92 

Baixos 12 (10,7%) 6 (8,5%)  

Normais 90 (80,4%) 59 (83,1%)  

Elevados 10 (8,9%) 6 (8,5%)   
Estágio DRC: Estágio da Doença Renal Crônica; IMC: Índice de Massa Corpórea; TFGe: Taxa de 

Filtração Glomerular estimada. 

Os valores de albumina e proteinúria urinárias, estimados a partir das relações 

albumina/creatinina (AC) e proteína/creatinina (PC) respectivamente, foram similares para os 

dois grupos. Já os valores obtidos pela razão entre esses dois valores (Razão AC/PC) tiveram 

diferença estatística (p=0,03), evidenciando distinção entre os grupos (Tabela 2). 
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      Tabela 2: Características da Albumina e Proteína urinária entre os grupos.  

       Uso de IBP  

 Não (112) Sim (71) p 

Relação P/C 650,8 ±1449,0 525,5 ±848,6 0,31 

Relação A/C 309,8 ±908,7 220,0 ±586,0 0,18 

Razão AC/PC 0,33 ±0,07 0,24 ±0,05 0,03 
Relação P/C: Relação Proteína/Creatinina (mg/g); Relação A/C: Relação Albumina/Creatinina (mg/g); 

Razão AC/PC: Razão Albumina/Proteína 

Os usuários de IBPs tiveram maior frequência de infarto agudo do miocárdio (IAM) 

(p=0,05) e doenças cardíacas (p=0,03). Apesar disso, não houve diferença com outras 

comorbidades, como hipertensão e diabetes. Dentre os medicamentos utilizados, o grupo IBPs 

teve frequência maior do uso de anticoagulantes (p=0,05) e estatinas (p=0,05), não diferindo 

entre os outros medicamentos (Tabela 3).  

     Tabela 3: Comparação das comorbidades e utilização de medicamentos entre  

      os usuários e não usuários de IBPs. 

Uso de IBP Não Sim P valor 

Comorbidades (N, %)     

Câncer 7 (6,3%) 9 (12,7%) 0,18 

Demência 2 (1,8%) 1 (1,4%) 1,00 

Diabetes 44 (39,3%) 35 (49,3%) 0,22 

Dislipidemia 32 (28,6%) 22 (31%) 0,74 

Doenças cardíacas 11 (9,8%) 16 (22,5%) 0,03 

Doença vascular 3 (2,7%) 6 (8,5%) 0,09 

DPOC 3 (2,7%) 1 (1,4%) 1,00 

DVC 5 (4,5%) 1 (1,4%) 0,40 

Hipertensão 100 (89,3%) 64 (90,1%) 1,00 

IAM 0 (0%) 3 (4,2%) 0,05 

Osteoporose 4 (3,6%) 3 (4,2%) 1,00 

Medicamentos (N, %)    

Anticoagulantes 3 (2,7%) 7 (9,9%) 0,05 

Anti-hipertensivo 40 (35,7%) 20 (28,2%) 0,33 

Aspirina 48 (42,9%) 36 (50,7%) 0,36 

ꞵ-Bloqueadores 40 (35,7%) 26 (36,6%) 1,00 

Bloqueadores Cálcio 48 (42,9%) 36 (50,7%) 0,36 

Diurético 78 (69,6%) 49 (69%) 1,00 

Estatinas 68 (60,7%) 53 (74,6%) 0,05 

Bloqueadores H2 9 (8%) 3 (4,2%) 0,37 

Inibidores SRAA 85 (75,9%) 53 (74,6%) 0,86 

Suplementação Cálcio 9 (8%) 4 (5,6%) 0,77 
                        DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DVC: Doença Vascular Cerebral; 

                        IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; Bloqueadores H2: Antagonistas do receptor H2 da histamina; 

                        Inibidores SRAA: Inibidores do Sistema-Renina-Angiotensina-Aldosterona 
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Os pacientes no estágio mais avançado da DRC avaliados neste estudo, com TFGe entre 

15 e 29mL/min/1,73m2, tiveram reduções mais acentuadas na TFGe anual (Tabela 4). Os 

decréscimos anuais obtidos foram maiores que 30% do valor calculado inicialmente, 

demonstrando piora estatisticamente significativa para rins mais comprometidos.  

         Tabela 4: Estágios da DRC e a redução em mais de 30 e 50% da Taxa de  

         Filtração Glomerular estimada (TFGe) 

  Redução TFGe > 30% (n=182) 

 Não  Sim  p valor 

Estágio 2 45 (26,9%) 2 (13,3%) 0,031 

Estágio 3A 30 (18,0%) 1 (6,7%)  

Estágio 3B 47 (28,1%) 2 (13,3%)  

Estágio 4 45 (26,9%) 10 (66,7%)  

 Redução TFGe > 50% (n=182) 

 Não  Sim  p valor 

Estágio 2 47 (26,6%) 0 (0%) 0,008 

Estágio 3A 31 (17,5%) 0 (0%)  

Estágio 3B 49 (27,7%) 0 (0%)  

Estágio 4 50 (28,2%) 5 (100%)   

 

  As indicações terapêuticas para a utilização dos IBPs mencionadas nos prontuários 

foram doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e úlcera gástrica, sendo que nem todos os 

pacientes com essas comordidades realizavam o tratamento farmacológico com essa classe. 

Apenas 9,9% dos usuários de IBPs tinham indicação terapêutica adequada, que são aquelas 

autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, 12 desses 

usuários (16,9%) faziam uso off label (aquelas não autorizadas pela Anvisa) para outras doenças 

gástricas ou manifestações clínicas decorrentes da utilização de outros medicamentos (Tabela 

5). Outro achado importante foi que 52 dos usuários de IBPs (73,24%) não possuíam no 

prontuário alguma comorbidade que relacionasse a necessidade do uso desses medicamentos. 
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             Tabela 5: Tratamento de comorbidades com IBP 

  IBP   

 Não (112) Sim (71) P valor 

Comorbidade                         

DRGE 2 (1,8%) 6 (8,5%) 0,057 

Úlcera 2 (1,8%) 1 (1,4%) 1,00 

Doenças gástricas sem indicação 4 (3,6%) 12 (16,9%) 0,003 
           DRGE: Doença do refluxo gastro esofágico 

 

Os inibidores da bomba de prótons podem interagir farmacologicamente com outros 

medicamentos, dentre eles o clopidogrel. Poucos pacientes utilizavam esse medicamento (n=5), 

porém, 3 pacientes utilizavam IBPs concomitantemente. Foram avaliados os marcadores 

tradicionais da progressão da DRC (Tabela 6) e não foram verificadas diferenças significativas 

entre os grupos.  

Tabela 6: Marcadores tradicionais da Doença Renal Crônica 

 IBP  

 Não (111) Sim (71) P valor 

Aumento 2x Scr 1 (0,9%) 0 (0%) 0,61 

Redução TFGe >50% 3 (2,7%) 2 (2,8%) 1,00 

Redução TFGe >30% 7 (6,3%) 8 (11,3%) 0,27 
Aumento 2x Scr: aumento em mais de 2x da creatinina sérica. 

 

Apesar de não ser estatisticamente significativo, houve inclinação para diferença 

maior na redução da TFGe anual maior que 3mL/min/1,72m2 no grupo que usava IBP (Tabela 

7). 

    Tabela 7: Reduções anuais da taxa de filtração glomerular estimada 

 IBP  

 Não (111) Sim (71) P valor 

Redução TFGe >1mL/min 52 (46,8%) 36 (50,7%) 0,65 

Redução TFGe >2mL/min 48 (43,2%) 32 (45,1%) 0,88 

Redução TFGe >3mL/min 45 (40,5%) 39 (54,9%) 0,06 

Redução TFGe >4mL/min 38 (34,2%) 26 (36,6%) 0,75 

Redução TFGe >5mL/min 32 (28,8%) 24 (33,8%) 0,51 

Redução TFGe >6mL/min 24 (21,6%) 20 (28,2%) 0,37 

 

A diferenciação entre lesão tubulointersticial e glomerular através de um processo não 

invasivo é uma necessidade clínica e para tanto, avaliamos a Razão entre AC e a AP (Razão 

AC/PC) (Tabela 8). Dentre os valores verificados para esse parâmetro, foram encontradas 

razões de chances (OR) maiores para o grupo que utilizou IBPs, sendo que o valor menor ou 
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igual a 0,25 para essa razão teve o maior OR (2,349, IC 95% -1,201 - 4,595). Esse resultado 

sugere que essa diferença entre os grupos pode não ser ao acaso. 

        Tabela 8: Possíveis valores de referência e Odds Ratio da Razão entre Albumina e      

        Proteína (Razão AC/PC) 

  IBP       

Razão AC/PC Não (97) Sim (59) p OR IC (95%) 

≤ 0,20 38 (39,2%) 34 (57,6%) 0,03 2,11 1,094 - 4,077 

≤ 0,25 44 (45,4%) 39 (66,1%) 0,01 2,35 1,201 - 4,595 

≤ 0,30 50 (51,5%) 40 (44,4%) 0,06 1,98 1,007 - 3,890 
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7.0. DISCUSSÃO 

O escopo desse estudo foi a influência da utilização de IBPs com a progressão da DRC. 

Conforme descrito nos resultados, não foi encontrada associação entre a progressão da DRC e 

os marcadores amplamente utilizados para essa caracterização. Contudo, apesar desse valor 

estar fora do nível de significância (%), houve inclinação no decréscimo anual maior que 

3mL/min/1,73m² para o grupo que utilizou IBPs (p=0,068). A TFGe é considerada o melhor 

parâmetro de função renal (KDIGO, 2013),  contudo, os parâmetros utilizados até o momento 

para predizer a progressão da DRC, como o declínio de 30 e 50% na TFGe e a alteração em 2x 

da Scr, estão sendo questionados quanto ao seu resultado clínico(CORESH et al., 2014; 

KDIGO, 2013; KOVESDY et al., 2015). 

Novos parâmetros estão sendo investigados para o monitoramento da progressão da 

DRC, já que em muitos casos, a evolução da doença não ocorre de maneira tão abrupta ou 

rápida (GRAMS et al., 2019; KOVESDY et al., 2015). Apesar do guia da KDIGO para DRC 

afirmar que valores anuais de 4mL/min/1,73m2 são considerados rápida progressão, Ching-

Wei Tsai e colaboradores verificaram que o decréscimo anual da TFGe maior que 

3mL/min/1,73m² requer monitoramento redobrado e, consideraram esse como sendo rápida 

progressão da DRC. Além disso, eles evidenciaram que indivíduos nos estágios mais avançados 

da DRC têm progressão mais rápida, assim como verificamos neste estudo, o que também pode 

acabar interferindo em diagnóstico e tratamento precoce da doença (KDIGO, 2013; TSAI et al., 

2017).   

A primeira associação entre IBPs e DRC foi sugerida em 2016 por Lazarus e 

colaboradores, desenvolvendo a pesquisa em duas coortes distintas. A primeira coorte foi a 

Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARICS), contando com 10482 participantes, desses 

322 utilizavam IBPs, 956 antagonistas do receptor H2 de histamina (Bloqueadores H2) e os 

outros 9204 foram o grupo controle, sendo seguidos por 13,9 anos (mediana). Na segunda, 
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Geisinger Health System Replication Cohort (GHSR), houve a replicação da metodologia da 

primeira, contando com 248751 indivíduos, 16900 em uso de IBPs, 6640 H2 e 225211 no grupo 

controle, com mediana de seguimento de 6,2 anos. Em ambas as coortes, eles encontraram taxas 

de risco (HR) associados ao uso de IBPs e o desenvolvimento de DRC mesmo após ajustes para 

as variáveis demográficas, socioeconômicas e clínicas (HR, 1.50; IC 95%, 1.14-1.96, para a 

coorte ARICS e HR, 1.17; IC 95%, 1.12-1.23, para GHSR). Devido a esses achados, eles 

afirmaram que a utilização de IBPs isoladamente é fator de risco para o desenvolvimento de 

DRC (LAZARUS et al., 2016).  

O estudo retrospectivo de Peng et al. (2016) avaliou o risco de progressão da doença 

renal associada a essa classe medicamentosa, comparando com um grupo controle. Cada 

amostra contou com 3808 participantes e foram analisados dados de 5 anos. Eles identificaram 

que pacientes em estágios avançados da DRC apresentavam maior prevalência no uso de IBPs 

(55.2% não IBPs e 69.5% grupo IBPs, p<0.001) e a razão de chances maior de progressão da 

DRC (OR, 1.88; IC 95%, 1.71–2.06) para usuários de IBPs (PENG et al., 2016). 

Outro estudo que avaliou a coorte Veterans Affairs Health Care Upstate New York 

(VISN2), concluiu que usuários de IBPs apresentavam maior desenvolvimento de DRC (OR, 

1.10; IC 95 %, 1.05–1.16) e maior risco de mortalidade (OR, 1,76; 95% IC 1,67-1,84). Essa 

pesquisa avaliou 99269 pacientes para o desfecho mortalidade e 76462 para o desenvolvimento 

de DRC, por um período de 7 anos (ARORA et al., 2016).  

O banco de dados Department of Veterans Affairs (DVA) foi utilizado por Xie e 

colaboradores, totalizando 193591 indivíduos, que utilizavam IBPs (n=173321) ou H2 

(n=20270), sendo coletados dados de 5 anos para avaliação das consequências renais. Eles 

chegaram a conclusão que os usuários de IBPs têm maior risco de desenvolvimento de DRC 

(HR, 1.28; IC 95%, 1.23-1.34), assim como de progressão à falência renal (HR, 1.96; IC 95%, 

1.21- 3.18) (Xie et al. 2016). O DVA foi avaliado posteriormente para verificar os riscos de 
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comprometimento renal associados ao uso de IBPs, sem intervenção na lesão renal aguda. 

Dados de 5 anos foram coletados e dentre os participantes, 125596 utilizavam IBPs e 18436 

H2. Eles encontraram riscos aumentados nos usuários de IBPs para TFGe menor que 

60mL/min/1.73m2 (HR, 1.19; IC 95% 1.15-1.24), desenvolvimento de DRC (HR, 1.26; IC 95% 

1.20-1.33), declínio da TFGe maior que 30% (HR, 1.22; IC 95% 1.16-1.28) e declínio da TFGe 

maior que 50% (1.30; 1.15-1.48) (XIE et al., 2017). 

Klatte e colaboradores avaliaram 105305 usuários de IBPs e 9578 de H2, com dados 

coletados por 2,7 anos (mediana), na coorte Stockholm creatinine measurements (SCREAM). 

Esse estudo encontrou risco aumentado para progressão da DRC através dos marcadores 

tradicionais: aumento em mais que o dobro da Scr (HR, 1.26; IC 95%, 1.05–1.51) e decréscimo 

de mais de 30% da TFGe (HR, 1.26; IC 95%, 1.16–1.36). Além disso, encontraram associação 

com o desenvolvimento de EADR (HR, 2.40; IC 95%, 0.76–7.58) e para a LRA (HR, 1,30; IC 

95%, 1,00– 1,69). Outro achado importante nesse estudo foi que apenas 16% dos usuários de 

IBPs tinham indicações precisas para o tratamento (KLATTE et al., 2017). Nesta nossa 

pesquisa, verificamos que somente 9,9% dos usuários possuíam a correta indicação de uso 

desses medicamentos, valores menores do que os encontrados por Klatte. 

Os dados de 13 anos da Taiwan National Health Insurance (NHI) foram coletados e 

separados em dois grupos com 16704 indivíduos cada, um de usuários de IBPs e outro controle. 

A OR para o desenvolvimento de DRC foi de 1.41 para IBPs (IC 95%, 1.34, 1.48) e o tempo 

médio de utilização desses foi de 4,02 meses (dp 7,11) (HUNG; LIAO; HUNG, 2017). 

Rodriguez-Poncelas e colaboradores estudaram a coorte Catalan public healthcare 

system (CPHCS), e selecionaram 46541 participantes, sendo 15295 usuários de IBPs, sendo os 

dados coletados de 8 anos. O uso dessa classe medicamentosa foi associado ao desenvolvimento 

de DRC após ajustes para diferentes variáveis clínicas (HR, 1,18; IC 95% 1,04–1,51). Além 

disso eles encontraram riscos acentuados quando doses maiores foram utilizadas (HR, 1,92; IC 
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95% 1,00–6,19) e com tempo superior a 3 meses de uso (HR, 1.42; IC 95% 1.11–1.80) 

(RODRIGUEZ-PONCELAS et al., 2018). 

Em 2019, autores do Reino Unido analisaram os dados de 10 anos da Electronic Health 

Record (HER), selecionando 3824 patientes com DRC e 1195 em uso de IBPs. Esses tinham 

menores TFGe (30 vs 35mL/min, p<0.001), mais proteinuria (64 vs 48 mg/mmol, p<0.001) e 

foram associados a um risco maior de progressão da DRC através dos marcadores tradicionais 

(HR, 1,13 IC 95%, 1,02-1,25) (GRANT et al., 2019). 

Foram conduzidos dois desfechos na coorte health-maintenance organization (HMO): 

desenvolvimento de LRA e DRC. Para isso, 84600 pacientes foram analisados para DRC, sendo 

que desses 14514 utilizaram IBPs. O risco associado ao uso desses medicamentos foi (OR) 1,20, 

com intervalo de confiança de 95% entre 1,12-1,28. Já a LRA (n=93335) foi associada a um 

OR de 4,35, com IC 95% 3,14-6,04 com o uso de IBPs (n=16593) (HART et al., 2019). 

Devraja e Deshpande coletaram dados de 18504 indivíduos do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) por 4 anos com foco nos estágios da DRC. Eles 

encontraram prevalência de uso dos IBPs de 8,7%, na qual 80% dos pacientes tinham mais de 

50 anos. Os pacientes que estavam nos estágios 3 ou 4 (4,5%) tinham mais chances usar IBPs 

(OR, 3,8; IC 95%, 2,5–5,8, e OR, 6, IC 95%, 1,6–25,8, respectivamente) (DEVRAJ; 

DESHPANDE, 2019). 

O tempo de uso que encontramos para essa classe farmacológica foi prolongado, com 

mediana de mais de 3 anos de utilização. Esses achados corroboram com o evento verificado 

mundialmente, onde os IBPs têm sido amplamente utilizados, muitas vezes de modo empírico 

(por prescrição ou automedicação), para tratamento de manifestações digestivas ou na 

prevenção do surgimento de sintomas, principalmente derivados da utilização de outros 

medicamentos (KRISHNAMURTHY; SNYDER; BACHURINA, 2009). 
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Assim como Lazarus e colaboradores, no primeiro estudo associando o uso de IBPs e 

DRC, o nosso também encontrou IMC elevado e maior utilização de estatinas pelos usuários 

de IBPs (LAZARUS et al., 2016). Chang e colaboradores associaram ao IMC de 30 maior risco 

de decréscimo da TFGe (HR 1.18 IC - 95% 1.09 a 1.27) quando comparado ao IMC de 25. 

Porém, após ajustes quanto às comorbidades, esse risco não se manteve (HR 1.03 IC 95% - 0.95 

a 1.11) (CHANG et al., 2019).  

Um medicamento metabolizado pelo CYP2C19 é o clopidogrel, que é uma pró-droga. 

Com isso, os IBPs, especialmente o omeprazol, podem diminuir a atividade antiplaquetária do 

clopidogrel. Na nossa amostra, apesar de poucos, encontramos pacientes que utilizavam 

clopidogrel e omeprazol. O monitoramento laboratorial é necessário para os pacientes que 

necessitem realizar concomitantemente essas duas terapias medicamentosas (GROVE; WU, 

2016). 

A proteinúria é marcador de lesão renal e pode ser dividida em dois padrões: o 

glomerular, que é caracterizado pela perda da albumina sérica na urina e o tubular, onde a perda 

proteica não inclui a albumina (SODRÉ; COSTA; LIMA, 2007). Por consequência, a 

diferenciação do padrão da proteinúria poderia auxiliar no diagnóstico do local do 

acometimento renal e fortalecer a identificação da lesão renal ocasionada por IBPs. 

Grant e colaboradores (2019) encontraram evidências que a proteinúria é mais elevada 

em pacientes que utilizam IBPs (GRANT et al., 2019). Em contrapartida, Hayashino e 

colaboradores não encontraram associação entre IBPs e aumento da albuminúria 

(HAYASHINO et al., 2018). Diante disso, inferimos que o aumento da RPC, sem a elevação 

concomitante da RAC pode ser evidência de lesão renal associada aos IBPs. Em busca de um 

parâmetro referencial, realizamos a divisão do valor da razão albumina/creatinina pela razão 

proteína/creatinina de cada paciente, conforme Hong et. al. descreveram em seu estudo (HONG 

et al., 2016). Na análise estatística realizada, encontramos diferenças significativas entre o 
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grupo que utilizou IBPs e o que não utilizou. Foram testados os valores iguais ou menores que 

0,2; 0,25 e 0,3 para essa razão, encontrando diferença mais significativa para menores que 0,25 

(p=0,008). Esse valor pode ser um ponto de partida para novas pesquisas associarem a Razão 

AC/PC com o dano renal causado pelos IBPs e consequentemente melhorar a prática clínica. 

Como limitações do nosso trabalho, podemos citar o tamanho da mostra, além do tempo 

de acompanhamento, que são menores que os artigos publicados sobre o tema. Além disso, é 

possível que informações possam ser incompletas ou imprecisas quando coletadas em 

prontuários. É importante destacar ainda, que todas as publicações até o momento são 

observacionais e com dados retrospectivos, apresentando inúmeros vieses. Apesar disso, este é 

o primeiro trabalho realizado no Brasil sobre o tema.  
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8.0. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados podemos concluir que: 

✓ Não foi encontrada associação entre a utilização de IBPs e a progressão da DRC; 

✓ A progressão da DRC, em usuários de IBPs, deve ser avaliada também através do 

monitoramento da TFGe anual; 

✓ A Razão AC/AP teve valores significativos em comparação entre os que fizeram uso e 

os que não utilizaram IBPs;  

✓ Valores menores de 0,25 podem ser um valor referencial para a diferenciação entre lesão 

tubulointersticial e glomerular; 

✓ Os pacientes que utilizam IBPs, o fazem uso por tempo excessivo; 

✓ Os IBPs são, na maior parte dos casos, utilizados sem indicação terapêutica; 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Uso de inibidores da bomba de prótons na progressão da doença renal 

crônica: Um estudo retrospectivo. 

Pesquisador responsável: Carine Morschel (Pós-Graduação em Ciências Médicas – UFF) 

Telefone para contato: (21) 97273-3156           E-mail: carine.morschel@gmail.com 

Nome do voluntário: 

___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos          R.G. ___________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________ 

R.G. Responsável legal: _______________________________________________ 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Uso de inibidores 

da bomba de prótons na progressão da doença renal crônica: Um estudo retrospectivo”, de 

responsabilidade do pesquisador Carine Morschel. Este estudo pretende verificar se existe 

alguma ligação entre o uso de inibidores da bomba de prótons, como o medicamento 

omeprazol, e a função renal. Para isso, iremos coletar do seu prontuário médico do HUAP,  

dados como idade e sexo, e alguns resultados de exames. Não haverá nenhuma modificação 

nos medicamentos ou exames que seu médico normalmente prescreve ou solicita e nenhum 

tipo de exame adicional será realizado. A pesquisa não apresenta riscos ou desconfortos para 

os participantes. Se confirmarmos que esses medicamentos podem agravar a doença renal 

crônica, essa informação será de grande utilidade para melhorar o diagnóstico e tratamento 

dos pacientes com essa doença. Qualquer dúvida que o(a) senhor(a) tenha, poderá ser 

resolvida com o pesquisador responsável ou qualquer membro da equipe. A sua participação 

é voluntária e, caso o(a) senhor(a) não queira mais participar, poderá comunicar sua intenção 

ao pesquisador responsável e sair do estudo, sem nenhum prejuízo do seu tratamento. Todas 

as informações geradas são guardadas em sigilo. Os resultados da pesquisa serão publicados 

em revistas médicas, porém não haverá qualquer identificação dos pacientes que participaram 

do estudo. Lembramos que a sua participação é voluntária e o consentimento que o(a) 

senhor(a) assinou poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do 

tratamento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: E-mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 26299189 
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Eu, ___________________________________________________________________, 

RG nº __________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,___________________________________________________________________, RG 

nº ______________________________________, responsável legal por 

______________________________________________________________________, 

RG nº _________________________________________ declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________   

(Nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

 ____________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 


