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RESUMO

A zinco-alfa2-glicoproteína (ZAG) é uma adipocina envolvida na redução da
adiposidade através da mobilização lipídica, aumento do gasto energético e inibição da
lipogênese. Recentemente, níveis aumentados de ZAG foram descritos em pacientes
submetidos à hemodiálise (HD), entretanto, sua relevância clínica ainda necessita de
investigação. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de ZAG e sua associação com a
composição corporal e gasto energético de pacientes em HD. Foram estudados 49 pacientes
em programa regular de HD (53,1 ± 12,8 anos de idade, 28 homens, 67,8 ± 41,1 meses em
HD, índice de massa corporal (IMC) de 23,9 ± 4,3 kg/m2) e 20 indivíduos não submetidos à
terapia renal substitutiva (49,5 ± 15,2 anos, 9 homens, IMC de 25,6 ± 4,1 kg/m2). Amostras
de sangue foram coletadas para determinar os níveis plasmáticos de ZAG, marcadores
inflamatórios (proteína C reativa (PCR), fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e interleucina6 (IL-6)) e adipocinas (leptina e adiponectina). A composição corporal foi avaliada através de
dados antropométricos e a função muscular, por dinamometria manual (DNM). Valores de
DNM inferiores ao percentil 10 correspondente, segundo gênero e idade, a valores regionais
específicos foram classificados como função muscular comprometida. O gasto energético foi
avaliado através de SenseWear Pro2 Armband. A ingestão alimentar foi estimada através de
recordatório de 24 horas, realizado em 3 ocasiões distintas (dia de HD, sem HD e de fim de
semana). Embora a maioria dos pacientes submetidos à HD (59,2%) apresentasse eutrofia
segundo o IMC, 91,1% apresentavam elevado percentual de gordura corporal (%GC) e
43,5%, reduzidos valores de circunferência muscular do braço. Os valores médios de DNM
foram maiores nos homens (28,8 ± 9,7 kg vs 13,9 ± 6,5 kg nas mulheres; p < 0,0001) e 55,8%
dos pacientes apresentavam função muscular comprometida. Com relação à ingestão
alimentar, a média de ingestão energética foi de 1421,2 ± 531,2 kcal/dia. O gasto energético
total dos pacientes em HD foi de 2257,7 ± 639,9 kcal/dia e o gasto energético de repouso, de
1513,4 ± 322,8 kcal/dia. Os níveis de PCR, TNF-α, IL-6 e leptina foram maiores nos pacientes
em HD, enquanto os níveis de adiponectina foram comparáveis entre estes e indivíduos do
grupo controle. Os níveis plasmáticos de ZAG foram maiores nos pacientes submetidos à HD
(135,9 ± 40,9 mg/L vs 54,6 ± 23,0 mg/L nos indivíduos do grupo controle; p<0,0001). Nos
pacientes em HD, ZAG foi negativamente correlacionada a parâmetros de adiposidade
(somatório das dobras cutâneas (r= -0,47; p = 0,001), %GC (r= -0,36; p = 0,01), massa de
gordura (MG) (r= -0,39; p = 0,008) e índice MG/massa livre de gordura (MLG) (r = -0,35; p =
0,01)) e para cada 1% de redução no %GC, os níveis de ZAG aumentavam em 2,4 mg/L (p =
0,02). Níveis circulantes de ZAG também foram inversamente correlacionados ao TNF-α (r= 0,42; p = 0,01). Gasto energético, MLG, função muscular e ingestão alimentar não foram
associados aos níveis de ZAG. Em conclusão, níveis plasmáticos de ZAG estão aumentados
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em pacientes submetidos à HD e são negativamente associados ao estado inflamatório e
gordura corporal. Portanto, ZAG parece contribuir para um melhor perfil metabólico de
pacientes em HD.
Palavras-chave - Adipocinas. Tecido adiposo. Metabolismo energético. Diálise renal.
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ABSTRACT

Zinc-alpha2-glycoprotein (ZAG) is an adipokine inversely related to adiposity through
its involvement in lipid mobilization, increased of energy expenditure and inhibition of
lipogenesis. Recently, high ZAG levels were described in patients undergoing hemodialysis
(HD), however, its clinical relevance still need investigation. The aim of this study was
evaluated ZAG levels and its association with body composition and energy expenditure in
HD patients. Forty-nine HD patients (mean age 53.1 ± 12.8 years, 28 men, 67.8 ± 41.1
months on HD, body mass index (BMI) of 23.9 ± 4.3 kg/m2) and 20 subjects not on renal
replacement (mean age 49.5 ± 15.2 years, 9 men, BMI of 25.6 ± 4.1 kg/m2) were studied.
Blood samples were collected to determine ZAG plasma levels, inflammatory markers (Creactive protein (CRP), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6)) and
adipokines (leptin and adiponectin). The body composition was evaluated by anthropometric
data and the muscle function, by handgrip strength (HGS). HGS values less than the 10th
percentile of an age-, gender- and regional specific reference were considered as muscle
function loss. The energy expenditure was evaluated by SenseWear Pro2 Armband. The food
intake was measured via 24h recall, carried in 3 distinct occasions (HD day, non-HD day, and
weekend). Although the most of HD patients (59.2%) was eutrophic according to body mass
index, 91.1% presented high percentage of body fat (%BF) and 43.5%, reduced midarm
muscle circumference. The HGS mean values were higher in men (28.8 ± 9.7 kg vs 13.9 ± 6.5
kg for women; p < 0.0001) and 55.8% of patients presented muscle function loss. In relation
to food intake, the mean of energy intake was 1421.2 ± 531.2 kcal/day. The total energy
expenditure of HD patients was 2257.7 ± 639.9 kcal/dia and the resting energy expenditure,
1513.4 ± 322.8 kcal/dia. The CRP, TNF-α, IL-6 and leptin levels were higher in HD patients,
while adiponectin levels were comparable between these patients and control group
subjects. ZAG plasma levels were higher in HD patients (135.9 ± 40.9 mg/L vs 54.6 ± 23.0
mg/L in control group subjects; p<0.0001). In HD patients, ZAG was negatively correlated
with adiposity parameters (sum of skinfolds (r= -0.47; p = 0.001), %BF (r = -0.36; p = 0.01), fat
mass (FM) (r= -0.39; p = 0.008) and FM/free fat mass (FFM) ratio (r= -0.35; p = 0.01) and for
each 1% reduction in %BF, ZAG increases 2.4 mg/L (p = 0.04). Circulating ZAG was also
inversely correlated with TNF-α (r= -0.42; p = 0.01). Energy expenditure, FFM, muscle
function and food intake were not associated with ZAG levels. In conclusion, ZAG plasma
levels are increased in HD patients and are negatively associated with inflammatory status
and body fat mass. Therefore, ZAG seems to contribute to better metabolic profile in HD
patients.
Keywords - Adipokines. Adipose tissue. Energy metabolism. Renal dialysis.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Protein-energy wasting é o termo proposto para descrever a diminuição dos
estoques corporais de energia e proteína na Doença Renal Crônica (DRC) (Fouque et al.,
2008). Nos pacientes submetidos à hemodiálise (HD), a depleção proteica é comumente
observada, sendo associada à elevada morbidade e mortalidade nesta população (Pupim et
al., 2004; Carrero et al., 2008). Curiosamente, elevada adiposidade e obesidade central
podem ocorrer paralelamente à depleção proteica e predispor à desordens metabólicas,
como resistência à insulina e inflamação (Axelsson et al., 2004; Ramos et al., 2008; Gohda et
al., 2008; Cordeiro et al., 2010), que contribuem para o desenvolvimento e progressão da
aterosclerose e conseqüente mortalidade por doenças cardiovasculares (Shastri & Sarnak,
2010). Desta forma, peptídeos envolvidos na regulação da composição corporal podem
desempenhar um papel importante na determinação do estado nutricional e do perfil
metabólico de pacientes submetidos à HD.
O tecido adiposo tem sido considerado um importante órgão endócrino por ser capaz
de secretar uma variedade de peptídeos bioativos, conhecidos como adipocinas (Kershaw &
Flier, 2004). Diversas adipocinas já foram descritas na literatura, incluindo a leptina,
adiponectina e diversas citocinas e fatores de crescimento (Bing & Trayurhn, 2009). A zincoalfa2-glicoproteína (ZAG), um polipeptídeo de 41 kDa de peso molecular, é também
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considerada uma adipocina por ser secretada pelo tecido adiposo marrom e branco (Bing et
al., 2004; Bao et al., 2005).
A ZAG é descrita principalmente como um fator de mobilização lipídica, estando seus
níveis séricos e expressão no tecido adiposo aumentados em pacientes com progressiva
perda de peso e importante redução de gordura corporal (Hale et al., 2001; Bing et al.,
2004). Adicionalmente, a ZAG está envolvida na inibição da lipogênese (Gong et al., 2009),
aumento do gasto energético (Bing et al., 2002; Sanders & Tisdale, 2004) e, estudos recentes
também descreveram uma possível contribuição da ZAG na atenuação da atrofia muscular
(Russell & Tisdale, 2010a; Russell & Tisdale, 2010b). Além disso, a ZAG parece contribuir para
um melhor perfil metabólico, uma vez que está inversamente associada à inflamação
relacionada à obesidade (Bao et al., 2005; Gao et al., 2010; Mracek et al., 2010b).
Até o momento, somente um estudo avaliou os níveis de ZAG na população com DRC
submetida à HD, sendo observados níveis de ZAG aproximadamente 2 vezes maiores nestes
pacientes quando comparados a indivíduos saudáveis (Philipp et al., 2011). Embora níveis
elevados de ZAG tenham sido descritos, a influência desta adipocina na composição
corporal, gasto energético e ingestão alimentar de pacientes submetidos à HD ainda é pouco
explorada.
Considerando sua atividade biológica relacionada à mobilização de lipídios e
atenuação da depleção proteica, além de possíveis efeitos anti-inflamatórios, a ZAG poderia
estar relacionada ao melhor estado nutricional e perfil metabólico de pacientes submetidos
à HD. Devido a ausência de informações sobre os fatores moduladores e a relevância clínica
dos elevados níveis de ZAG nestes pacientes, o presente trabalho tem como objetivo avaliar
os níveis circulantes de ZAG e sua relação com composição corporal e gasto energético de
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pacientes submetidos à HD, bem como correlacioná-los à ingestão alimentar, função
muscular e inflamação.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 RINS E DOENÇA RENAL CRÔNICA

Os rins são órgãos situados no espaço retroperitoneal, um de cada lado da coluna
vertebral. Estes órgãos são considerados reguladores devido à sua seletividade na excreção
e conservação de água e diversos compostos químicos, como sódio, potássio, hidrogênio e
bicarbonato. Desta forma, os rins ajudam a preservar a constância do meio interno através
da manutenção do volume sanguíneo, osmolalidade, concentração de eletrólitos e equilíbrio
ácido-básico. Além disso, os rins são responsáveis pela excreção de produtos finais do
metabolismo, como uréia e creatinina, e atuam na regulação do metabolismo ósseo, da
pressão arterial e maturação de eritrócitos na medula óssea através da conversão da
vitamina D em sua forma ativa, síntese de renina e eritropoetina, respectivamente (Riella et
al., 2003).
A perda progressiva e irreversível das funções renais caracteriza a Doença Renal
Crônica (DRC). Segundo a National Kidney Foundation, em seu documento Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI, 2002), a definição da DRC baseia-se nos seguintes
critérios:
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• 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 sangüíneas ou urinárias, ou nos exames de imagem;
• TFG <60 mL/min/1,73 m2 por um período ≥ 3 meses, com ou sem lesão renal.

A progressão da DRC é dividida em estágios de acordo com a TFG (Quadro 1). Os

estágios de 1 a 4 correspondem ao tratamento conservador, caracterizado pela contínua
diminuição da função renal, cujo resultado final são múltiplos sinais e sintomas decorrentes
da incapacidade dos rins de manterem a homeostasia interna (Snively & Gutierrez, 2004). No
estágio 5 (TFG < 15 mL/min), geralmente, a terapia renal substitutiva deve ser instituída,
sendo a hemodiálise (HD) a mais comum (Sesso et al., 2010).

Quadro 1. Estadiamento da Doença Renal Crônica
Estágio

Descrição

TFG (mL/min/1,73m2)

1

Lesão renal – TFG normal ou 

 90

2

Lesão renal – discreta  TFG

60 – 89

3A

Moderada  TFG

45 – 59

3B

Moderada  TFG

30 - 44

4

Severa  TFG

15 – 29

5

Insuficiência renal terminal

< 15

TFG: taxa de filtração glomerular.
Fonte: NKF-KDOQI (2002) atualizado pelo NIHCE (2008).
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A HD consiste em um processo de filtração sanguínea extracorpórea, realizado com
auxílio de uma membrana semipermeável sintética, capaz de remover o excesso de líquidos
e substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue (Canziani et al., 2005).
Apesar dos benefícios da diálise em prolongar a sobrevida dos pacientes com DRC, as
condições impostas pela doença e pelo próprio tratamento resultam em uma série de
alterações sistêmicas, metabólicas e hormonais que podem afetar adversamente o estado
nutricional (Fouque et al., 2008).

2.2 PROTEIN-ENERGY WASTING

Protein-energy wasting (PEW) é o termo proposto para descrever a diminuição dos
estoques corporais de energia e proteína na DRC (Fouque et al., 2008). Mak et al. (2011)
consideram o termo wasting mais apropriado para caracterizar as alterações do estado
nutricional de pacientes com DRC, uma vez que tais alterações não são decorrentes somente
de inadequada ingestão dietética, mas também de condições subjacentes à DRC capazes de
comprometer o estado nutricional, como acidose metabólica e resistência à hormônios
anabólicos.
A atrofia muscular, acompanhada ou não de depleção energética, é comumente
observada nos pacientes submetidos à HD, sendo associada à elevada morbidade e
mortalidade nesta população (Pupim et al., 2004; Carrero et al., 2008; Mak et al., 2011).
Curiosamente, elevada adiposidade e obesidade central podem ocorrer paralelamente à
depleção proteica e predispor a desordens metabólicas, como resistência à insulina e
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inflamação (Axelsson et al., 2004; Ramos et al., 2008; Gohda et al., 2008; Cordeiro et al.,
2010).
Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da PEW nos pacientes
renais crônicos submetidos à HD, como insuficiente ingestão alimentar, resposta metabólica
alterada a hormônios anabólicos, resistência à insulina, inflamação, acidose metabólica e
alterações no gasto energético (Fouque et al., 2008; Mak et al., 2011).

2.2.1 Gasto energético

O gasto energético total (GET) diário de um indivíduo adulto inclui três componentes:
a taxa de metabolismo basal (TMB), a atividade física e o efeito térmico dos alimentos. A
TMB é o principal contribuinte do GET (45 a 70%) e corresponde à quantidade de energia
necessária para manutenção das funções vitais, como respiração e circulação. O efeito
térmico dos alimentos refere-se à energia despendida para os processos de digestão,
absorção e metabolismo dos nutrientes ingeridos e representa, aproximadamente, 10% do
GET. Já o gasto energético para atividade física (GEAF) compreende a fração mais variável do
GET e corresponde ao dispêndio de energia para realização de atividades relacionadas a
demandas econômicas, sociais ou culturais e também àquelas que, embora não social ou
economicamente essenciais, são importantes para a saúde e qualidade de vida, como a
prática regular de atividade física (FAO, 2004).
Os primeiros estudos que avaliaram o gasto energético de pacientes submetidos à
HD foram desenvolvidos na década de 90 e, até os dias atuais, a maioria avalia apenas o
gasto energético de repouso (GER) e não o GET. Schneeweiss et al. (1990) observaram que o
GER de pacientes submetidos à HD era similar ao de indivíduos saudáveis. Posteriormente,

24

Ikizler et al. (1996) reportaram elevado GER nos pacientes submetidos à HD quando
comparados a indivíduos saudáveis pareados por gênero, idade e índice de massa corporal
(IMC). Em 2007, Kamimura et al. (2007a) também não evidenciaram diferença nos valores de
GER encontrados para pacientes clinicamente estáveis em HD e indivíduos saudáveis.
Contudo, a presença de comorbidades, como hiperparatireoidismo secundário (Cuppari et
al., 2004) e inflamação (Kamimura et al. 2007a; 2007b), parece contribuir para o aumento do
GER.
Enquanto avanços têm ocorrido nas investigações sobre o GER, o GEAF e sua
contribuição para o GET de pacientes submetidos à HD ainda têm sido pouco explorados,
provavelmente devido às limitações de custo e logística do método da água duplamente
marcada, considerado padrão-ouro para mensuração do GET (FAO, 2004). Além disso, a
grande variabilidade individual do nível de atividade física dificulta a avaliação fidedigna do
GEAF (Cuppari & Ikizler, 2010).
Dentre os poucos estudos que avaliaram o GEAF de pacientes submetidos à HD,
Johansen et al. (2000), utilizando um acelerômetro triaxial, observaram que pacientes em
HD eram 35% menos ativos do que indivíduos saudáveis sedentários, sendo esta diferença
mais pronunciada em idosos. Similarmente, Zamojska et al. (2006), utilizando um pedômetro
por 48 horas, observaram que o número de passos dos pacientes submetidos à HD era
significativamente menor do que o observado nos indivíduos saudáveis. Utilizando um
acelerômetro triaxial, Majchrzak et al. (2005) observaram que o GEAF nos dias de HD era
24% inferior ao obtido durante o período interdialítico.
Recentemente, novas tecnologias mais simples e acessíveis para a avaliação do GET e
GEAF, como o SenseWear Pro2 Armband (SWA), tem se destacado. O SWA consiste em um
monitor que combina dados demográficos (idade, gênero, massa corporal e estatura) e de
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acelerometria com sinais fisiológicos associados à atividade física, como temperatura e
reposta galvânica da pele, em algoritmos desenvolvidos pelo próprio fabricante para estimar
de maneira direta o GEAF e GET.
Alguns estudos já avaliaram o gasto energético de pacientes submetidos à HD através
do SWA (Baria et al., 2011; Cupisti et al., 2011; Mafra et al., 2011; Avesani et al., no prelo).
Em um estudo multicêntrico, Avesani et al. (no prelo) observaram que o número de
passos/dia, GEAF e o nível de atividade física de pacientes submetidos à HD eram
compatíveis com um estilo de vida sedentário. Já Baria et al. (2011) observaram GET e GEAF
inferiores nos pacientes submetidos à HD quando comparados a indivíduos saudáveis
sedentários. Entretanto, Mafra et al. (2011) observaram GET inferior ao de indivíduos
saudáveis somente no subgrupo de pacientes considerados inflamados (proteína C-reativa
(PCR) > 5 mg/L), provavelmente, pelo menor dispêndio de energia com a atividade física.
Neste estudo, o GET de pacientes não inflamados foi similar ao dos indivíduos saudáveis,
ressaltando o papel da inflamação na determinação do gasto energético

e,

consequentemente, do estado nutricional de pacientes submetidos à HD.
Desde os estágios iniciais, pacientes com DRC apresentam um estado inflamatório
crônico que se agrava após o início do tratamento dialítico e que pode ser evidenciado pelo
elevado nível de citocinas pró-inflamatórias (Barreto et al., 2010).

2.2.2 Inflamação

Fatores como a bioincompatibilidade de membranas para HD, contaminação do
dialisato por endotoxinas, infecção do acesso vascular, acidose metabólica, estresse
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oxidativo e presença de comorbidades são capazes de contribuir para a inflamação nos
pacientes submetidos à HD (Cheung et al., 2010).
A presença de inflamação predispõe à PEW, uma vez que está relacionada ao
aumento do GER (Kamimura et al., 2007a; Kamimura et al., 2007b) e à anorexia, com
conseqüente redução da ingestão alimentar (Kalantar-Zadeh et al., 2004). Além disso, a
inflamação está intimamente relacionada ao catabolismo proteico devido à resistência aos
efeitos anabólicos da insulina, ao aumento na produção de glicocorticóides (Hu et al., 2009)
e à ativação da via ubiquitina-proteassoma, relacionada à proteólise muscular (Du et al.,
2004).
O fator nuclear B (NF-B), um fator de transcrição associado à resposta inflamatória,
também pode estar relacionado ao catabolismo muscular observado na DRC, uma vez que é
capaz de diminuir a síntese proteica estimulada pela insulina e inibir a diferenciação dos
miócitos (Storz et al., 1998; Gullridge et al., 2000). Langen et al. (2001) observaram in vitro
que o tratamento com fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) induz à alterações na
diferenciação dos miócitos via ativação do NF-B. Portanto, devido aos inúmeros fatores
catabólicos associados à inflamação, é evidente sua relação com a atrofia muscular
característica dos pacientes em HD (Cheung et al., 2010; Mak et al., 2011).
A obesidade também tem sido relacionada a um estado subinflamatório crônico
devido à liberação de citocinas, como o TNF-α e diversas citocinas pró-inflamatórias, pelo
tecido adiposo (Antuna-Puente et al., 2008; Axelsson et al., 2006). Desta forma, nos
pacientes com DRC, a elevada adiposidade pode ocorrer paralelamente à inflamação e,
mesmo à depleção proteica, resultando em um elevado risco de mortalidade (Cordeiro et al.,
2010; Mak et al., 2011).
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2.3 TECIDO ADIPOSO E INFLAMAÇÃO

O tecido adiposo é classificado segundo sua estrutura celular, localização, cor,
vascularização e função em tecido adiposo marrom (TAM) ou branco (TAB). Adipócitos com
inúmeras gotículas de gordura e elevado número de mitocôndrias são característicos do
TAM, cuja principal função é a produção de calor e regulação do gasto energético (Gesta,
2007). Embora pontos de atividade do TAM em adultos tenham sido localizados na região da
clavícula, pescoço e ao longo da medula espinhal, entre o tórax e abdômen (Virtanen et al.,
2009; Cypess et al., 2009; Lichtenbelt et al., 2009), sua presença em humanos é
tradicionalmente descrita como restrita ao período neonatal (Lean, 1989; Gesta, 2007).
O TAB, por sua vez, desempenha a importante função de estocar energia nos
períodos em que a ingestão é superior ao gasto energético e liberar ácidos graxos livres em
períodos de privação energética. Além disso, o TAB tem sido descrito como um importante
órgão endócrino, uma vez que está envolvido na secreção e regulação de uma variedade de
peptídeos bioativos, conhecidos por adipocinas (Kershaw & Flier, 2004).
Diversas adipocinas já foram descritas e incluem a leptina, adiponectina, resistina,
visfatina, omentina, adipsina, proteínas envolvidas na homeostase vascular, como o inibidor
do ativador do plasminogênio e diversas citocinas, como o TNF-, interleucina (IL)-6 e IL-8
(Vázquez-Vela et al., 2008). As adipocinas exercem diferentes funções no organismo em
resposta à sua atuação local e sistêmica, como regulação do balanço energético, apetite,
angiogênese, resposta imune e inflamação (Bing & Trayurhn, 2009).
Em períodos de equilíbrio energético, os adipócitos são responsivos à insulina e
capazes de secretar adipocinas que promovem sensibilidade à insulina, como a
adiponectina. Entretanto, a hipertrofia dos adipócitos em resposta ao acúmulo interno de
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lipídios é acompanhada de infiltração de macrófagos e elevação na liberação de adipocinas
relacionadas à resistência à insulina, como a resistina e citocinas pró-inflamatórias, como o
TNF-α (Vázquez-Vela et al., 2008), caracterizando um estado subinflamatório crônico capaz
de desempenhar um papel central no aumento do risco de doenças cardiovasculares e
resistência à insulina associadas à obesidade (Antuna-Puente et al., 2008).
Além da maior produção de citocinas inflamatórias, a hipertrofia dos adipócitos
também é relacionada à redução na produção de adiponectina. Ao contrário da maioria das
adipocinas, cujas propriedades são principalmente inflamatórias, a adiponectina é
relacionada à maior sensibilidade à insulina, oxidação de ácidos graxos no fígado e músculo e
diminuição da expressão de moléculas de adesão vascular, resultando em uma diminuição
do risco de aterogênese (Ouchi et al., 1999; Awazawa et al., 2011). Outra adipocina, a zincoalfa2-glicoproteína (ZAG), parece também estar relacionada à resposta anti-inflamatória e
regulação de outras adipocinas, como a adiponectina, além de exercer influência na
regulação do próprio tecido adiposo através de ações sobre e lipólise e lipogênese (Bing et
al., 2010). No entanto, o papel biológico da ZAG e sua relevância clínica ainda são alvos de
investigação, tanto em indivíduos saudáveis quanto em diferentes situações clínicas.

2.4 ZINCO-ALFA2-GLICOPROTEÍNA

2.4.1 ZAG: estrutura e função

A ZAG é uma glicoproteína de 41 kDa de peso molecular composta por um
polipeptídeo de cadeia simples contendo 276 aminoácidos e 3 pontos de glicosilação. Seu
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nome é atribuído à característica de precipitação na presença de íons zinco combinado ao
padrão de mobilidade eletroforética semelhante à α2-globulina (Burgi & Schmid, 1961; Araki
et al., 1988). Embora a ZAG possua sequência peptídica e estrutura similares às moléculas do
complexo principal de histocompatibilidade classe I (CPH-1) (Figura 1) (Araki et al., 1988),
seus efeitos parecem não relacionados à modulação do sistema imune (Sanchez et al., 1999).
Ao contrário de outras moléculas do CPH-1, ZAG não está ancorada à membrana celular e a
ausência da cadeia de β2-microglobulina, característica das moléculas do CPH-1, confere à
ZAG uma conformação específica evidenciada pela formação de uma fenda hidrofóbica que
pode estar relacionada ao seu papel no metabolismo lipídico (Delker et al., 2004).

Zinco-alfa2-glicoproteína

Citoplasma

Complexo principal de histocompatibilidade classe - I

Membrana
plasmática

Figura 1. Diagrama esquemático da estrutura molecular da zinco-alfa2-glicoproteína
e de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe I. CHO: carboidrato. AC:
ponto de clivagem ácida.
Fonte: adaptado de Araki et al. (1988)
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A ZAG foi inicialmente isolada do plasma humano (Burgi & Schmid, 1961) e, em
seguida, identificada em uma variedade de fluidos corporais, como sangue, urina, líquido
seminal e cerebroespinhal, além de estar presente em células epiteliais secretoras do trato
gastrintestinal, fígado e próstata (Tada et al., 1991). Em humanos, ZAG é secretada pelo TAB
visceral e subcutâneo (Bing et al., 2004; Selva et al., 2009) e sua presença e expressão
podem ser observados em adipócitos isolados e naqueles em processo de diferenciação (Bao
et al., 2005). Entretanto, as evidências sobre a secreção de ZAG por células da matriz do TAB
ainda são contraditórias. Fain et al. (2010) observaram secreção de ZAG por fibroblastos,
macrófagos, células estromais e mastócitos do TAB, ao contrário de Gao et al. (2010), que
relataram liberação de ZAG apenas por adipócitos. Recentemente, Mracek et al. (2010a)
demonstraram que a liberação de ZAG pelos adipócitos é proporcional à de adiponectina,
uma das proteínas mais abundantes no tecido adiposo.
A ZAG está envolvida em diversos processos biológicos, incluindo a motilidade de
espermatozóides (Ding et al., 2007), inibição da produção de melanina (Hale, 2002) e da
proliferação celular no epitélio renal (Schmitt et al., 2008). Em tecidos tumorais, a ZAG
também é associada ao retardo da diferenciação tumoral, sendo considerada um potencial
biomarcador para diferentes tipos de carcinomas (He et al., 2001; Bing et al., 2010).
Entretanto, seus efeitos autócrinos na redução da adiposidade em situações de caquexia
induzida pelo câncer são os mais relatados (Bing & Trayurhn, 2009).
A caquexia é uma síndrome complexa e multifatorial caracterizada pela perda de
peso involuntária associada à depleção muscular e acompanhada ou não por depleção
energética, que ocorre paralelamente à progressão de doenças como câncer, doença
cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica e DRC (Evans et al., 2008). No caso
de pacientes com câncer, acreditava-se que a profunda depleção energética observada nos
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pacientes com caquexia era induzida principalmente por um desconhecido fator de
mobilização lipídica (FML) (Groundwater et al., 1990).
Em 1998, através de estudos com modelos experimentais de caquexia
(adenocarcinoma de cólon, MAC16) e da purificação da urina de pacientes com câncer,
Todorov et al. (1998) observaram que a ZAG era idêntica ao FML em mobilidade
eletroforética, imunoreatividade e sequência de aminoácidos. Em seguida, Hirai et al. (1998)
observaram que o tratamento com ZAG era capaz de causar uma redução seletiva na massa
adiposa, tanto em ratos normais quanto naqueles geneticamente obesos, e Hale (2002)
observou uma rápida diminuição no peso corporal de ratos após implantação de tumor com
elevada expressão de ZAG. Desta forma, a caquexia derivada das ações do FML e observada
no câncer passou a ser relacionada à ZAG. Posteriormente, Russel et al. (2004) observaram
que mesmo a administração de ZAG proveniente do plasma de indivíduos saudáveis também
era relacionada à diminuição do peso corporal de ratos, atribuído exclusivamente à redução
de tecido adiposo e sem alterações na ingestão alimentar.
Os mecanismos pelos quais a ZAG exerce sua atividade biológica ainda não estão
completamente esclarecidos. Alguns autores sugerem que o efeito lipolítico da ZAG seja
mediado por receptores β3-adrenérgicos através da ativação da adenosina monofosfato
cíclico (adhenosine monophosphate cyclic - AMPc). Como nenhum receptor específico para
ZAG foi descrito até o momento, é possível que a ZAG possa atuar como um agonista
alternativo do receptor β3 (Russell et al., 2004). Esta hipótese é suportada por alguns
estudos nos quais os pesquisadores observaram que a ZAG é capaz de produzir aumento nos
níveis de AMPc intracelular similar ao obtido pela isoprenalina, um potente agonista nãoseletivo dos receptores β-adrenérgicos, e que a lipólise induzida pela ZAG pode ser atenuada
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pelo SR59230, um antagonista específico do β3-adrenoreceptor (Hirai et al., 1998; Russell et
al., 2002; Russell & Tisdale, 2002).
A ZAG também é relacionada à modulação da atividade enzimática do tecido adiposo,
uma vez que parece estar envolvida no estímulo à expressão de enzimas lipolíticas, como a
lipase hormônio sensível e a triglicerídeo lipase (Gong et al., 2009; Russell & Tisdale, 2011a;
Russell & Tisdale, 2011b), e à inibição de enzimas lipogênicas, como a ácido graxo sintase e
acetil CoA carboxilase (Gong et al., 2009).
Adicionalmente ao seu papel na regulação da adiposidade, a ZAG parece também estar
envolvida na expressão de proteínas desacopladoras (uncoupling proteins - UCPs). As UCPs
localizam-se na membrana interna da mitocôndria e têm a função de translocação de
prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, dissipando o gradiente de
prótons através da membrana interna da mitocôndria. A ativação desse caminho alternativo
de retorno de prótons à matriz mitocondrial resulta, indiretamente, em maior oxidação de
substratos energéticos, diminuindo a eficiência da síntese de adenosina trifosfato
(adhenosine triphosphate - ATP) e produzindo calor, com implicações na regulação da
temperatura corporal e do gasto energético (Boschini & Garcia Junior, 2005).
Diversas UCPs estão relacionadas à modulação do gasto energético. O TAM é o
principal sítio de termogênese mediada pela uncoupling protein-1 (UCP-1). Em humanos,
outras UCPs, como a uncoupling protein-2 (UCP-2) e uncoupling protein-3 (UCP-3) foram
descritas, sendo expressas principalmente no músculo esquelético e TAB (Walder et al.,
1998). Em cultura de células de TAM, a ZAG aumentou em cerca de 6 vezes a expressão de
UCP-1 e, no músculo esquelético, ocorreu um aumento da expressão de UCP-2 e UCP-3 de
3,5 e 2,5 vezes, respectivamente (Sanders & Tisdale, 2004). Em ratos, o tratamento com ZAG
também foi capaz de aumentar os níveis de ácido ribonucléico mensageiro (messenger
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ribonucleic acid – RNAm) para UCP-2 e UCP-3 no músculo esquelético (Bing et al., 2002;
Russell & Tisdale, 2010a) e de UCP-3 no TAB (Russell & Tisdale, 2011a). Como a concentração
elevada de ácidos graxos no meio intracelular representa um sinal importante na indução da
expressão das UCPs, principalmente no músculo, o aumento do gasto energético através das
UCPs poderia ser um mecanismo pelo qual a ZAG promoveria maior utilização dos ácidos
graxos provenientes do aumento da lipólise (Bing et al., 2010).

2.4.2 Regulação da expressão e liberação de ZAG

Diversos fatores capazes de modular a expressão e níveis circulantes de ZAG já foram
descritos. Gong et al. (2009) observaram que ratos alimentados com dieta rica em gordura
apresentaram redução na expressão e nos níveis circulantes de ZAG. Já os glicocorticóides,
como a dexametasona, são capazes de aumentar a expressão de ZAG (Bing et al., 2004; Bao
et al., 2005) e o uso de antagonistas do receptor dos glicocorticóides foi capaz de bloquear o
efeito estimulador da dexametasona (Russell & Tisdale, 2005a). Em humanos, a infusão de
cortisol aumenta a lipólise (Djurhuus et al., 2004) e, como em pacientes com câncer a
caquexia é associada a níveis elevados de cortisol, os efeitos lipolíticos dos glicocorticóides
podem atuar através do estímulo na expressão de ZAG (Bing et al., 2010). Contrariamente, o
tratamento com ácido eicosapentanóico induz à diminuição na expressão de ZAG e atenua o
aumento produzido pela dexametasona (Russell & Tisdale, 2005b).
Embora a insulina não seja capaz de modular a expressão de ZAG, a rosiglitazona, um
agente sensibilizante à insulina e agonista do receptor ativado por proliferador de
peroxissomo do tipo gama (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma – PPRγ), é
capaz de triplicar os níveis de RNAm para ZAG, enquanto o TNF-α pode contribuir para uma
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diminuição de até 4 vezes. A rosiglitazona também é capaz de aumentar a expressão de
adiponectina, bem como o TNF-α é capaz de reduzi-la (Bao et al., 2005). Além de fatores
regulatórios semelhantes, estudos in vitro mostraram que o tratamento com ZAG aumenta a
liberação de adiponectina pelos adipócitos (Mracek et al., 2010a) e, por isso, postula-se que
possa existir uma potencial ligação entre ZAG e adiponectina (Bing et al., 2010). De fato,
vários estudos descreveram correlação positiva entre expressão de ZAG e adiponectina no
TAB visceral e subcutâneo (Marrades et al., 2008; Ceperuelo-Mallafré et al., 2009; Mracek et
al., 2010a).
A expressão de ZAG no tecido adiposo, assim como a de adiponectina, parece ser
inversamente associada à massa adiposa. Tzavanari et al. (2007), avaliando ratos no primeiro
mês após seu nascimento, observaram decréscimo nos níveis de ZAG à medida que o tecido
adiposo sofria expansão. Em ratos geneticamente obesos foram encontrados níveis
plasmáticos reduzidos de ZAG e de seu RNAm no tecido adiposo epipidimal e subcutâneo
(Mracek et al., 2010b).
Em humanos, Selva et al. (2009) também observaram níveis séricos e expressão de
ZAG reduzidos em obesos (IMC > 30kg/m2). Outros autores também relataram expressão
diminuída de ZAG em indivíduos sobrepeso/obesos (Dhalman et al., 2005; Marrades et al.,
2008; Ceperuelo-Mallafré et al., 2009). Contudo, ainda não há consenso se existem
diferenças na regulação e secreção de ZAG segundo a localização do TAB. Mracek et al.
(2010a) não observaram diferenças na expressão e nos níveis circulantes de ZAG após avaliar
amostras pareadas de TAB visceral e subcutâneo de indivíduos com diferentes faixas de IMC.
Ceperuelo-Mallafré et al. (2009) também não encontraram diferenças na expressão de ZAG
quanto à localização do TAB, entretanto, observaram redução na expressão de ZAG no TAB
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subcutâneo, e não no visceral, de indivíduos sobrepesos/obesos. A figura 2 apresenta os
principais mecanismos envolvidos na regulação da expressão e liberação da ZAG.

Caquexia
β3-agonistas
Glicocorticóides
Rosiglitazona

ZAG

Obesidade
Dieta rica em gordura
β3-antagonistas
Antagonistas do receptor
dos glicocorticóides
Ácido eicosapentanóico
TNF-α

Figura 2. Fatores envolvidos na regulação da zinco-alfa2-glicoproteína (ZAG). TNF-α: fator
de necrose tumoral-alfa.
Fonte: adaptado de Bing et al. (2010).

2.4.3 Níveis circulantes de ZAG e sua associação com a composição corporal

A relevância clínica da ZAG é alvo de recentes estudos e sua participação na
modulação da adiposidade em humanos ainda é controversa. Stejskal et al. (2008) e
Ceperuelo-Mallafré et al. (2009) não encontraram associação entre níveis circulantes de ZAG
e IMC ou síndrome metabólica. Entretanto, outros autores observaram uma associação
inversa entre ZAG e parâmetros de adiposidade (Gong et al., 2009; Selva et al., 2009). Gong
et al. (2009) observaram níveis séricos de ZAG cerca de 15% menores em indivíduos
sobrepeso/obesos e reportaram correlação negativa entre ZAG e massa corporal (r= -0,62),
IMC (r= -0,64), circunferência da cintura (CC) (r= -0,68) e do quadril (r= -0,60), percentual de
gordura corporal (GC) (r= -0,52) e massa gorda (r= -0,59). Selva et al. (2009) também
observaram níveis reduzidos de ZAG em indivíduos obesos, além de uma correlação inversa
entre ZAG e IMC (r= -0,59). Embora não tenha sido encontrada associação entre ZAG e GC,
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Yeung et al. (2009) observaram uma fraca correlação positiva entre ZAG e IMC (r= 0,17) e CC
(r= 0,30). Estes autores também relataram níveis elevados de ZAG em indivíduos
sobrepeso/obesos e naqueles com síndrome metabólica, o que sugeriria um estado de
“resistência” à ZAG nestes indivíduos.
Em diferentes situações clínicas, a associação entre os níveis de ZAG e composição
corporal ainda é incerta. Embora os níveis séricos de ZAG estivessem elevados em pacientes
com insuficiência cardíaca congestiva quando comparados a indivíduos saudáveis, não foram
observadas diferenças entre pacientes com ou sem caquexia (Tedeschi et al., 2012).
Igualmente, em pacientes com câncer gastrintestinal, os níveis séricos de ZAG foram
similares entre pacientes estáveis e com caquexia, embora uma aumentada expressão de
ZAG e liberação pelo TAB subcutâneo tenham sido observadas naqueles com caquexia
(Mracek et al., 2011).
Além da modulação da adiposidade, estudos experimentais relacionaram ZAG ao
aumento da massa muscular devido ao estímulo dos receptores β3 (Islam-Ali & Tisdale,
2001; Russell & Tisdale, 2010a) e à diminuição da proteólise mediada pela via ubiquitinaproteassoma (Russell & Tisdale, 2010b). De fato, após administração de ZAG em ratos,
Russell et al. (2002) observaram uma redução dose-dependente da gordura, e não do peso
corporal, justificada pelo aumento da massa não-adiposa.
Desta forma, as ações da ZAG na atenuação da depleção proteica, mobilização
lipídica e aumento do gasto energético, podem estar diretamente relacionados à
determinação da condição nutricional de pacientes com DRC.
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2.5 ZAG EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS

Até o momento, apenas um estudo avaliou os níveis de ZAG em pacientes renais
crônicos. Philipp et al. (2011) observaram níveis circulantes de ZAG quase duas vezes
maiores nos pacientes submetidos à HD quando comparados a indivíduos saudáveis,
entretanto, não foi constatada associação entre ZAG e IMC, inflamação ou outras
adipocinas, como adiponectina e leptina. No referido estudo, possíveis fatores moduladores
da ZAG, como níveis de cortisol e TNF-α, e a influência desta adipocina na composição
corporal, gasto energético e ingestão alimentar de pacientes submetidos à HD não foram
avaliados. Portanto, a relevância clínica da ZAG nestes pacientes ainda necessita de
investigação.
Nos pacientes submetidos à HD, alterações na composição corporal são freqüentes e
podem ser caracterizadas pela ocorrência simultânea de depleção proteica e elevada
adiposidade, provavelmente, pela ação catabólica e anti-anabólica das citocinas próinflamatórias derivadas do tecido adiposo (Honda et al., 2007; Cordeiro et al., 2010). Com
isso, as ações de ZAG na mobilização lipídica e atenuação da depleção proteica, além de seus
possíveis efeitos anti-inflamatórios, poderiam estar relacionadas ao melhor estado
nutricional e perfil metabólico dos pacientes com DRC submetidos à HD.
Considerando a ausência de informações sobre os fatores moduladores e a
relevância clínica dos elevados níveis de ZAG em pacientes submetidos à HD, o presente
trabalho se propôs a avaliar os níveis circulantes de ZAG e sua relação com composição
corporal e gasto energético de pacientes em hemodiálise, bem como correlacioná-los à
ingestão alimentar, função muscular e inflamação.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os níveis plasmáticos de ZAG em pacientes submetidos à HD e verificar se
existe associação entre níveis de ZAG e composição corporal, gasto energético, inflamação e
ingestão alimentar.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar:


Estado nutricional;



Gasto energético total e da atividade física;



Ingestão de energia e macronutrientes;



Concentrações de marcadores inflamatórios, como TNF-α, PCR e IL-6;



Concentrações de adipocinas, como leptina, adiponectina e ZAG, além dos
níveis de cortisol de pacientes submetidos à HD.
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Comparar:


Níveis plasmáticos de ZAG, demais adipocinas e marcadores inflamatórios de
pacientes submetidos à HD e indivíduos do grupo controle.
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4 MÉTODOS

4.1 CASUÍSTICA

Foram selecionados 49 pacientes em programa regular de HD nas clínicas RenalCor e
Centro Integrado de Nefrologia, Rio de Janeiro. Os pacientes realizavam 3 sessões semanais
de HD com duração média de 4 horas, fluxo de sangue superior a 300 mL/min e fluxo de
dialisato de, aproximadamente, 600 mL/min. Vinte indivíduos não submetidos atualmente
ou previamente a qualquer modalidade de terapia renal substitutiva, sem uso de qualquer
medicamento ou presença de doença pré-existente, provenientes principalmente do staff
das clínicas, compuseram o grupo controle. Segundo cálculo amostral prévio, um mínimo de
13 participantes deveria ser selecionado em cada grupo (pacientes e controles) para que a
discriminação dos níveis de ZAG tivesse poder de teste de 0,8 (p < 0,05). Para os testes de
associação entre ZAG e variáveis clínicas e bioquímicas seria necessário amostra com
tamanho mínimo de 40 pacientes submetidos à HD.
Todos os indivíduos elegíveis foram previamente informados sobre a pesquisa e
utilização do material biológico para realização do trabalho. Em seguida, o termo de
consentimento livre e esclarecido foi apresentado aos indivíduos que aceitaram participar do
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estudo (apêndices 1 e 2). Dados demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos por
análise do prontuário médico, entrevista ou coleta de material biológico no período de
maio/2009 a julho/2009, sendo o diagnóstico de diabetes mellitus obtido também a partir
de registros do prontuário médico. Para os indivíduos do grupo controle, os dados foram
obtidos por entrevista ou coleta de material biológico no período de julho/2009 a
agosto/2009. Este projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, com o
número de protocolo 017/09 (Anexo 1).

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram incluídos pacientes com idade entre 18 e 75 anos, com fístula arteriovenosa
(FAV) como acesso vascular e tempo de tratamento superior a 6 meses. Foram excluídos
indivíduos amputados ou que realizaram cirurgia bariátrica, além daqueles com doenças
auto-imunes e infecciosas, câncer, aids e os que estivessem em uso de corticóides.

4.3 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

Para avaliação antropométrica foram avaliados dados de massa corporal, estatura,
CC, circunferência do braço (CB) e dobras cutâneas triciptal (DCT), biciptal (DCB),
subescapular (DCSE) e supra-ilíaca (DCSI). Nos pacientes submetidos à HD, a avaliação
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antropométrica foi realizada após a sessão de diálise de meio de semana (4ª ou 5ª feira)
para minimizar erros decorrentes do estado de hiper-hidratação.
A aferição da massa corporal foi realizada uma única vez com auxílio de uma balança
eletrônica (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 e descalço. Já a estatura foi
obtida com o auxilio de um estadiômetro acoplado a balança referida anteriormente,
ficando o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao
lado do corpo.
O estado nutricional foi avaliado segundo o IMC, obtido pela razão entre a massa
corporal e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela Organização
Mundial de Saúde (WHO, 2000) (Tabela 1).

Tabela 1. Estado nutricional segundo o índice de massa corporal
Classificação

IMC (kg/m2)

Baixo peso

≤ 18,5

Eutrofia

18,5 - 24,9

Pré-obesidade

25 – 30

Obesidade

≥ 30

IMC: índice de massa corporal
Fonte: WHO, 2000

Para aferição da CB, o braço sem FAV ou não-dominante (para pacientes submetidos
à HD e indivíduos do grupo controle, respectivamente) foi flexionado em direção ao tórax,
formando um ângulo de 90°. Em seguida, o ponto médio entre o acrômio e o olécrano foi
localizado e, solicitado ao indivíduo permanecer com o braço estendido ao longo do corpo
com a palma da mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com uma fita flexível
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no ponto marcado de forma ajustada, evitando compressão da pele ou folga (Lohman et al.,
1991).
Para avaliação das dobras cutâneas foi utilizado o adipômetro Lange Skinfold Caliper
de precisão de 1mm (Cambridge Scientific Industries Inc.). Para a aferição da DCT, no mesmo
ponto médio utilizado para a aferição da CB, o tecido adiposo foi levemente separado e,
então, aplicado o adipômetro (Lohman et al., 1991).
Os valores de CB e DCT foram utilizados para o cálculo da circunferência muscular do
braço (CMB), segundo fórmula descrita por Frisancho (1981):
CMB = [CB (cm) -  x DCT (cm)], onde:
CB = circunferência do braço
 = 3,1415
DCT = dobra cutânea triciptal

A redução dos valores de CMB superior a 10% em relação ao percentil 50 da
população saudável, segundo gênero e idade, foi considerada como depleção proteica
(Fouque et al., 2008).
Para aferição da DCB foi marcado o local da medida 1cm acima daquele marcado
para aferição da DCT. Com a palma da mão do paciente voltada para fora, a dobra foi
segurada verticalmente e aplicado o adipômetro no local marcado. Para aferição da DCSE,
inicialmente marcou-se o local abaixo do ângulo inferior da escápula. A pele foi levantada
1cm abaixo do ângulo inferior da escápula, de tal forma a observar um ângulo de 45 o entre
esta e a coluna vertebral. O adipômetro foi aplicado estando o indivíduo com os braços e
ombros relaxados. Na aferição da DCSI, a dobra foi formada na linha média axilar, com o
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dedo indicar logo acima da crista ilíaca, na posição diagonal, ou seja, seguindo a linha de
clivagem natural da pele no lado direito do indivíduo (Lohman et al. 1991).
O somatório das dobras cutâneas triciptal, biciptal, subescapular e suprailíaca (ΣDC)
foi utilizado para avaliar a gordura subcutânea, além de seguir o proposto na equação de
Durnin e Womersely (Durnin & Womersely, 1974) para o cálculo da densidade corporal (DC):
DC = (A – B) x log Σ 4 pregas

As fórmulas para o cálculo da DC contendo os coeficientes A e B, elaborados de
acordo com idade e gênero, são apresentados na tabela 2.

Tabela 2. 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 )

DC: densidade corporal
Fonte: Durnin & Womersely, 1974.

A partir dos valores de DC, o percentual de GC total foi determinado utilizando a
fórmula de Siri (Siri, 1961): GC (%) = (4,95/DC – 4,5) x 100. Os valores de referência para o
percentual de GC são estabelecidos por Lohman et al. (1991) (Tabela 3).
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A massa de gordura (MG) foi calculada a partir da equivalência dos valores de
percentual de GC com relação à massa corporal. A massa livre de gordura (MLG) foi obtida
por subtração da MG da massa corporal total. A razão MG/MLG também foi determinada.

Tabela 3. Valores de referência para percentual de gordura corporal

Risco de distúrbios associados à desnutrição
Abaixo da média
Média
Acima da Média
Risco de doenças associadas à obesidade

Homens

Mulheres

≤ 5%

≤ 8%

6 a 14%

9 a 22%

15%

23%

16 a 24%

24 a 31%

≥ 25%

≥ 32%

Fonte: Lohman et al., 1991

A circunferência da cintura (CC) foi aferida para analisar o perfil de distribuição de
gordura corporal e o risco de complicações associadas à obesidade. Para isto o paciente
manteve-se de pé e, com auxílio de uma fita métrica não-extensível, o indivíduo foi
circundado na linha natural da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no
ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. A leitura foi feita no momento da
expiração (Lohman et al., 1991). O risco de complicações associadas à obesidade encontra-se
elevado quando os valores de CC são maiores que 94 cm para homens e 80 cm para
mulheres e é considerado muito elevado quando os valores são superiores a 102 cm para
homens e 88cm para mulheres (NCEP, 2001).
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4.4 FUNÇÃO MUSCULAR

A dinamometria manual (DNM) foi realizada para avaliar o estado funcional do
músculo esquelético. O dinamômetro mecânico tipo Smedley (Jamar®) foi utilizado para
aferição da força muscular no braço sem acesso vascular funcionante após a sessão de HD.
Os indivíduos receberam uma seqüência clara de instruções quanto aos objetivos da
aferição, sua posição durante o procedimento, número de aferições e intervalo de descanso
entre as leituras. O indivíduo teve a oportunidade de testar o dinamômetro e ajustar a
melhor empunhadura antes de realizar as leituras propriamente ditas.
Durante a aferição, o indivíduo deveria posicionar-se em pé, com os braços
estendidos ao longo do corpo. Foram realizadas três leituras, com intervalo mínimo de um
minuto entre estas, e apenas o valor máximo foi considerado. Valores de força muscular
inferiores ao percentil 10 correspondente, segundo gênero e idade, à população urbana
adulta de Niterói (Schulssel et al., 2008) foram considerados como diminuição da capacidade
funcional.

4.5 INGESTÃO ALIMENTAR

A ingestão alimentar foi obtida segundo a técnica de recordatório alimentar de
24horas em 3 ocasiões distintas (dia de HD, dia sem HD e fim de semana). Para facilitar a
descrição da quantidade dos alimentos ingeridos foi utilizado um álbum fotográfico de
porções dos alimentos (Monteiro et al., 2007).
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A estimativa da ingestão de energia e macronutrientes foi realizada através do
software NutWin® (UNIFESP). A composição de nutrientes dos alimentos não inclusos neste
software foi obtida da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2006).
A ingestão proteica também foi estimativa por meio do cálculo do equivalente
proteico do aparecimento de nitrogênio (protein nitrogen appearance - PNA) através da
seguinte fórmula (NKF - KDOQI, 2000):
PNA (g/kg/dia) = {(uréia sérica/2,14) / [25,8 + (1,15/Kt/V)] + (56,4 / Kt/V)} + 0,168

A adequação da ingestão de energia e proteína foi avaliada segundo proposto pelo
National Kidney Foundation, sendo considerados adequados para manutenção de peso,
valores de 30 kcal/kg/dia (>60 anos) ou 35 kcal/kg/dia (<60 anos) e 1,2g/kg/dia,
respectivamente (NKF - KDOQI, 2000).

4.6 GASTO ENERGÉTICO

O GET e GEAF foram determinados através do uso de SWA (Body Media Inc,
Pittsburgh, PA, USA). O SWA combina dados demográficos (idade, gênero, peso e estatura) e
de acelerometria com sinais fisiológicos associados à atividade física para estimar o gasto
energético. Estes aparelhos contêm um acelerômetro biaxial e sensores que medem o fluxo
de calor, temperatura da pele, temperatura do ambiente e resposta galvânica da pele
(Figura 3).
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Figura 3. SenseWear Pro2 Armband e seus componentes.
(1) botão de verificação do nível das baterias e memória; (2) acelerômetro biaxial (no interior do
aparelho); (3) Local de colocação das baterias e de acesso para cabo de transferência de dados; (4) sensor de
temperatura da pele; (5, 6) sensores de resposta galvânica da pele; (7) sensor de fluxo de calor; (8) sensor de
temperatura com localização mais próximo ao corpo.

O acelerômetro biaxial é capaz de detectar movimentos em mais de um plano e,
assim, discriminar os níveis de intensidade do movimento. Os sensores de temperatura
medem as alterações na resistência da pele em resposta às mudanças de temperatura e os
sensores de fluxo de calor medem a quantidade de calor perdido pelo organismo. Já os
sensores de resposta galvânica medem a condutibilidade da pele durante os estados de
excitação, uma vez que o sistema nervoso autônomo influencia no funcionamento das
glândulas sudoríparas e na circulação sanguínea, diminuindo a resistência elétrica da pele e,
consequentemente, aumentando a sua condutibilidade elétrica (Campregher et al., 2006).
Os SWA foram posicionados na região triciptal, entre o acrômio e olécrano, do braço
sem acesso vascular de pacientes submetidos à HD e utilizados por dois dias, com e sem HD.
Os indivíduos foram instruídos a remover o SWA no momento do banho ou caso realizassem
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atividades aquáticas e somente aqueles com tempo de utilização do aparelho superior a 90%
tiveram os dados de gasto energético incluídos no estudo.
O GER foi estimado através dos dados de GET e GEAF obtidos diretamente do SWA,
partindo do pressuposto que o efeito térmico dos alimentos (ETA) contribui com
aproximadamente 10% do GET (FAO, 2004). Portanto:
GER = GET - (GEAF + ETA)

4.7 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS

Resultados referentes às dosagens bioquímicas de rotina (albumina, uréia, creatinina,
cálcio, fósforo, produto cálcio-fósforo, potássio e paratormônio), coletados antes da
primeira sessão de HD semanal, foram obtidos do prontuário médico.
As concentrações de albumina (normalidade ≥ 3,8g/dL) (Fouque et al., 2008), uréia e
creatinina foram determinadas pelos métodos verdes de bromocresol, enzimático e
colorimétrico, respectivamente. As concentrações de fósforo (normalidade: 3,5 – 5,5
mg/dL), potássio (normalidade: 3,5 – 5,5 mg/dL) e cálcio (normalidade: 8,4 – 9,5 mg/dL)
tiveram como métodos de determinação, respectivamente, cinético UV, eletrodo seletivo e
colorimétrico. Os níveis séricos totais de cálcio foram corrigidos adicionando-se 0,8 mg/dL
para cada redução de 1g/dL nos níveis séricos de albumina a partir de 4g/dL. O valor do
produto cálcio-fósforo (normalidade: <55 mg2/dL2) foi calculado a partir da multiplicação dos
valores de cálcio sérico corrigido e fósforo. O paratormônio (PTH) (normalidade: 2 a 9 vezes
o valor superior do método (Gueiros et al., 2011)) foi determinado por imunoensaio
enzimático de fase sólida (enzyme-linked immunosorbent assay - ELISA). Os valores de
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referência apresentados, exceto para albumina e PTH, foram baseados no Clinical Practice
Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (NKF - KDOQI, 2000) e no Clinical Practice
Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease (NKF, 2003).
Os valores de uréia pré e pós-HD, ultrafiltração e tempo de diálise foram
considerados no cálculo da dose de diálise (Kt/Vsp), um parâmetro utilizado para estimar a
eficiência dialítica e cujos valores de normalidade são superiores a 1,2 (Sargent & Gotch,
1985).

4.8 DOSAGENS SANGUÍNEAS

As amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, após jejum de 12 horas.
Nos pacientes submetidos à HD, o material biológico foi coletado antes da primeira sessão
de diálise da semana. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer® contendo ácido
etilenadiamino tetracético (ethylenediamine tetraacetic acid – EDTA) como anticoagulante
(1mg/mL) e, em seguida, centrifugado por 10 minutos (2500 rotações por minuto a 4oC) para
obtenção do plasma. O plasma foi acondicionado em tubos eppendorfs de polipropileno de
1,5mL e conservados a -80oC para análises posteriores dos níveis de ZAG, adiponectina,
leptina, IL-6 e TNF-α.

4.8.1 ZAG

A ZAG foi determinada por ELISA (Biovendor, Brno, Czech Republic). Inicialmente, foi
realizada diluição das amostras de plasma (1:5000x) e preparo de padrões de ZAG
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recombinante humano nas concentrações de 3, 6, 12, 25, 50 e 100ng/mL, com solução
apropriada. Em placas de 96 poços sensibilizadas com anticorpos para ZAG foram
adicionados 100L das amostras e padrões em duplicata. A placa foi incubada por 1 hora a
temperatura ambiente e, em seguida, lavada 3 vezes com solução de lavagem específica. A
seguir, 100L de solução conjugada (anticorpos marcados com peroxidase) foram
adicionados e a placa, incubada por mais 1 hora a temperatura ambiente. Após 3 lavagens,
foi adicionado 100L de tetrametilbenzidine e a placa foi novamente incubada à
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 obtida utilizando curva padrão de ZAG. A sensibilidade do ensaio
foi de 0,673ng/mL e os coeficientes de variação inter e intra-ensaio foram < 6,5 e 5%,
respectivamente.

4.8.2 Adiponectina

Adiponectina foi determinada por ELISA (RayBiotech, Norcross, USA). Inicialmente,
foi realizada diluição das amostras de plasma (1:30000x) e preparo de padrões de
adiponectina nas concentrações de 18, 6, 2, 0,666, 0,222, 0,075, 0,025 ng/mL com solução
apropriada. Em placa de 96 poços sensibilizada com anticorpos para adiponectina foram
adicionados 100L das amostras e padrões em duplicata. A placa foi incubada overnight a
4oC e, em seguida, lavada 4 vezes com solução de lavagem específica. A seguir, 100L de
solução de anticorpos biotinilados foram adicionados e a placa, incubada por 1 hora a

52

temperatura ambiente. Após 4 lavagens, foi adicionado 100L de streptavidina e a placa foi
novamente incubada à temperatura ambiente por 45 minutos. Após 4 lavagens, foi
adicionado 100L de tetrametilbenzidine seguida de 30 minutos de incubação. A seguir, a
reação foi interrompida com adição de 50L de ácido sulfúrico 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 obtida utilizando curva
padrão de adiponectina. A sensibilidade do ensaio foi de 25pg/mL e os coeficientes de
variação inter e intra-ensaio foram < 12 e 10%, respectivamente.

4.8.3 Leptina, IL-6 e TNF-

Leptina, IL-6 e TNF-α foram determinados por kits Multiplex (R&D System® INC.
Minneapolis, MN, EUA) através do equipamento Luminex® 200TM (Luminex Corporation Austin, Texas, EUA) na Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal Fluminense. O sistema Luminex é um analisador específico baseado
nos princípios da citometria de fluxo, incorporando microesferas de poliesterano que são
internamente coloridos com fluorocromos distintos. Utilizando quantidades precisas de cada
fluorocromo, uma estrutura é criada e consiste de um conjunto de 100 diferentes
microesferas com um endereço específico. Cada microesfera pode ser coberta com um
reagente específico, permitindo a captura e detecção de analitos específicos da amostra.
Dentro do Luminex, os fluorocromos são excitados por laser que identificam cada partícula
da microesfera. Várias leituras são feitas em cada microesfera, promovendo a validação dos
resultados.
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Resumidamente, anticorpos analito-específicos foram pré-sensibilizados para as
micropartículas com cores específicas. As micropartículas, padrões e amostras foram
pipetadas nos poços e os anticorpos se ligaram aos analitos específicos. Após a lavagem para
remoção das substâncias não ligadas, foi adicionada streptavidina que se conjugou ao
anticorpo de captura biotinilado, adicionado em cada poço. Na lavagem final, foram
retiradas as substâncias não ligadas e as micropartículas foram ressuspensas no padrão e
lidas no sistema Luminex. Um laser micropartícula-específico determina qual analito será
detectado. O outro laser determina a magnitude do sinal da ficoeritrina, o qual é
diretamente proporcional a quantidade do analito ligado. Para mensurar a leptina, IL-6 e
TNF-α foi utilizado o kit base Human Obesity MultiAnalyte Profiling (código LOB000) que
promove o acesso simultâneo da leptina (código LUH 398/ região 31), IL-6 (código
LUH206/região 32) e TNF-α (código LUH2010/ região 77).

4.8.4 PCR e cortisol

As dosagens de PCR ultrasensível e cortisol foram realizadas pelo laboratório Frankel
& Frankel. Os níveis de PCR foram determinados por quimioiluminescência, sendo os valores
de normalidade inferiores a 0,3mg/dL. A coleta de sangue para determinação de cortisol por
radioimunoensaio foi realizada em data posterior à das principais análises pela necessidade
de horário específico (8h da manhã), sendo os valores de 8 a 23µg/dL considerados normais.
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A distribuição das variáveis foi avaliada através do teste Kolgomorov-Sminorv. Dados
paramétricos foram expressos como média ± desvio padrão e os não paramétricos, como
mediana (distância interquartílica). Os dados categóricos foram apresentados como
percentual. Comparações entre grupos foram realizadas através dos testes t-student, para
variáveis paramétricas, ou Mann-Whitney, para as não-paramétricas. A correlação entre
variáveis de interesse foi realizada através do coeficiente de correlação de Pearson ou
Spearman, conforme adequado. Modelo de regressão linear foi utilizada para quantificar a
influência da ZAG nos parâmetros de adiposidade. Os testes foram fixados com níveis de
significância em 5% (p<0,05). A análise estatística foi realizada através do programa S-Plus
8.0.
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5 RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 49 pacientes em programa regular de HD (53,1 ± 12,5
anos, 28 homens, 67,8 ± 41,1 meses em HD, Kt/Vsp de 1,45 ± 0,26) e 20 indivíduos
compuseram o grupo controle (49,5 ± 15,2 anos, 9 homens). A nefroesclerose hipertensiva
configurou-se como a principal causa para DRC (53,1%), seguida pela nefropatia diabética
(12,2%),

glomerulonefrite

crônica

(8,2%),

doença

renal

policística

(8,2%)

e

outras/desconhecidas causas (18,4%).
Cerca de 96% dos pacientes submetidos à HD estavam em uso de quelantes de
fósforo (57,1% à base de cálcio e 42,8% isentos de cálcio), 49,0% faziam suplementação de
ácido fólico, 34,6% de vitaminas do Complexo B e 26,5%, de vitamina C. Cerca de 60% dos
pacientes utilizavam eritropoetina recombinante humana, 30,6%, sacarato de ferro
endovenoso e 28,5%, 1,25-diidroxicolecalciferol.
As drogas anti-hipertensivas usadas pelos pacientes incluíam inibidores da enzima
conversora de angiotensina (IECA) (14,3%), ß – bloqueadores (10,2%), antagonistas do
receptor da angiotensina II (2,0%) ou uma combinação de fármacos, como ß – bloqueadores
e vasodilatadores diretos (6,1%); IECA e ß – bloqueadores (2,0%); antagonistas dos canais de
cálcio e ß – bloqueadores (2,0%); e antagonistas dos canais de cálcio e antagonistas do
receptor de angiotensina II (2,0%). Somente 1 paciente fazia uso de insulina regularmente.
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5.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

A tabela 4 apresenta o perfil antropométrico dos pacientes submetidos à HD. No
grupo controle, foram observados valores médios para IMC de 23,6 ± 4,8 kg/m2. Com
relação a CC, foram observados valores de 98,7 ± 8,9 cm para homens e 80,2 ± 9,2 cm para
mulheres. O percentual de gordura foi de 27,5 ± 5,6% para homens e 31,0 ± 5,7% para
mulheres.

Tabela 4. Avaliação antropométrica dos pacientes submetidos à hemodiálise
Todos

Homens

Mulheres

Tamanho amostral (n)

49

28

21

Massa corporal (kg)

65,8 ± 15,2

(N=29)
73,4
± 14,4 a

55,7 ± 9,6

Estatura (m)

1,65 ± 0,11

1,72 ± 0,08 a

1,56 ± 0,06

IMC (kg/m2)

23,9 ± 4,3

24,7 ± 4,3

23,0 ± 4,2

CC (cm)

90,8 ± 14,7

97,3 ± 13,5 a

82,0 ± 11,7

CMB (cm)

23,4 ± 3,2

24,5 ± 3,4b

21,9 ± 2,4

MLG (kg)

47,6 ± 11,0

55,0 ± 8,1 a

37,6 ± 4,4a

ΣDC (mm)

46 (20,5)

49 (38)

49 (37)

GC (%)

27,8 ± 7,6

24,5 ± 6,9 a

32,3 ± 6,3

MG (kg)

14,9 (10,2)

15,6 (16,8)

16,4 (9,8)

Razão MG/MLG

0,40 ± 0,15

0,33 ± 0,12 a

0,49 ± 0,14

a

b

p < 0,0001; p < 0,01 entre homens e mulheres

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como
mediana (distância interquartílica)
HD, hemodiálise; IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; CMB,
circunferência muscular do braço; MLG, massa livre de gordura; ΣDC, somatório das dobras cutâneas;
GC, gordura corporal; MG, massa de gordura.
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Nos pacientes submetidos à HD, a maioria (59,2%) apresentava eutrofia segundo
IMC, 24,5% apresentavam pré-obesidade e 12,2%, obesidade. Apenas 2 pacientes (4,0%)
apresentavam IMC < 18,5kg/m2. Com relação aos parâmetros de composição corporal, 20
pacientes (43,5%) apresentaram valores de CMB compatíveis com depleção proteica. A
classificação do percentual de GC segundo os valores de referência propostos para a
população saudável é apresentada na tabela 5.

Tabela 5. Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise segundo os valores de
referência para percentual de gordura corporal
Homens

Mulheres

Classificação

n (%)

n (%)

Abaixo da média

2 (7,7)

1 (5,3)

Média

-

1 (5,3)

Acima da média

11 (42,3)

7 (36,8)

Risco de doenças associadas à obesidade

13 (50,0)

10 (52,6)

Total

26 (100)

19 (100)

O risco de complicações metabólicas associadas à obesidade, avaliado segundo a CC,
é apresentado na tabela 6.
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Tabela 6. Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise segundo a
classificação de risco de complicações metabólicas associadas à obesidade
Homens

Mulheres

Classificação

n (%)

n (%)

Normal

12 (46,1)

10 (52,6)

Elevado

4 (15,4)

2 (10,5)

Muito elevado

10 (38,5)

7 (36,8)

Total

26 (100)

19 (99,9)

5.2 FUNÇÃO MUSCULAR

A DNM foi avaliada em 43 pacientes e os valores encontrados para homens (28,8 ±
9,7kg) foram significativamente maiores que os observados nas mulheres (13,9 ± 6,5kg) (p <
0,0001). Vinte e quatro pacientes (55,8%) apresentaram função muscular comprometida,
sendo 12 homens e 12 mulheres.
Valores de DNM foram positivamente correlacionados a estatura (r = 0,59, p <
0,0001), massa corporal (r = 0,44, p = 0,01), CMB (r = 0,41, p = 0,02) e MLG (r = 0,62, p <
0,0001). Idade (r = -0,48, p = 0,005), percentual de GC (r = -0,43, p = 0,02), razão MG/MLG (r
= -0,41, p = 0,02) e TNF-α (r = -0,41, p =0,01) foram inversamente associados à DNM.
Aproximadamente 66% e 57% dos pacientes com elevado percentual de GC e CC,
respectivamente, apresentavam função muscular comprometida.
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5.3 INGESTÃO ALIMENTAR

Os valores relativos à ingestão diária de energia e macronutrientes dos pacientes
submetidos à HD são apresentados na tabela 7. Cerca de 80% dos pacientes apresentavam
ingestão energética inferior à recomendação (35 kcal/kg ou 30kcal/kg para idosos (> 60
anos)) e 75%, ingestão proteica inferior à recomendação (1,2g/kg/dia).
A estimativa da ingestão proteica através do PNA evidenciou valores médios de 0,97
± 0,19 g/kg/dia, não diferindo segundo gênero. Aproximadamente 82% dos pacientes
apresentavam ingestão proteica inferior a 1,2 g/kg/dia.

Tabela 7. Ingestão alimentar de energia e macronutrientes de pacientes submetidos
à hemodiálise
Todos

Homens

Mulheres

48

27

21

1421,2 ± 531,2

1587,2 ± 527,3a

1207,7 ± 465,5

Energia (kcal/kg/dia)

22,3 ± 9,1

22,3 ± 9,0

22,2 ± 9,4

Proteína (g/dia)

67,6 ± 27,8

75,8 ± 28,5 a

57,1 ± 23,5

Proteína (g/kg/dia)

0,95 (0,49)

1,10 (0,99)

0,95 (0,66)

Carboidratos (%)

52,5 (11,2)

54,0 (6,7)

52,3 (13,0)

Lipídios (%)

26,6 ± 6,9

26,9 ± 7,8

26,2 ± 5,9

Tamanho amostral (n)
Energia (kcal/dia)

a

p < 0,05 entre homens e mulheres

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como
mediana (distância interquartílica)
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5.4 GASTO ENERGÉTICO

O gasto energético foi avaliado em 32 pacientes submetidos à HD, sendo observados
valores de GER de 1513,4 ± 322,8 kcal/dia (1677,7  273,5 kcal/dia para homens e 1267,0 
221,6 kcal/dia para mulheres; p < 0,0001). A tabela 8 apresenta a média dos valores de GET
e GEAF obtidos nos dias com e sem HD.

Tabela 8. Gasto energético dos pacientes submetidos à hemodiálise
Dia de HD

Dia sem HD

Média dos dias
com e sem HD

GET (kcal/dia)

2099 (820)

2145 (1062)

2257,7 ± 639,9

GET (kcal/kg/dia)

31,3 (9,2)

31,2 (11,9)

33,4 ± 8,0

GEAF (kcal/dia)

340 (633)

311 (947)

449 (942)

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como
mediana (distância interquartílica)
HD, hemodiálise; GET, gasto energético total; GEAF, gasto energético da atividade física

Nos pacientes submetidos à HD, o GER foi positivamente correlacionado a estatura (r
= 0,71; p < 0,0001), massa corporal (r = 0,90, p < 0,0001), IMC (r = 0,69, p < 0,0001), MLG (r =
0,88, p < 0,0001), CMB (r = 0,74, p < 0,0001), ΣDC (r = 0,52, p = 0,01) e MG (r = 0,62, p =
0,002).
A idade foi correlacionada negativamente com GET (r = -0,56, p = 0,003) e GEAF (r = 0,60, p = 0,002). GET também foi correlacionado a estatura (r = 0,52, p = 0,008), massa
corporal (r = 0,50, p = 0,01), CMB (r = 0,42, p = 0,040) e MLG (r = 0,64, p = 0,001). GEAF não
foi correlacionado a variáveis antropométricas, apresentando correlação somente com
Kt/Vsp (r = 0,47, p = 0,02).
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5.5 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS

O perfil bioquímico dos pacientes submetidos à HD é apresentado na tabela 9. Dez
pacientes (20,8%) apresentaram valores de albumina < 3,8g/dL. Níveis de fósforo
considerados elevados foram observados em 22,5% dos pacientes. Todos os pacientes
apresentavam níveis de potássio considerados adequado. Oito pacientes (16,3%)
apresentavam níveis de cálcio reduzidos, enquanto 14 (28,6%) apresentavam hipercalcemia.
Elevado produto cálcio-fósforo foi observado em 6 pacientes (12,2%). Com relação aos níveis
de PTH, 28 pacientes (57,1%) apresentavam valores até 9 vezes o limite superior da
referência do método (no caso, 62 pg/mL).
Os níveis basais de cortisol foram dosados em 31 pacientes (23,0 ± 4,7 µg/dL), sendo
que 15 pacientes (48,4%) apresentaram níveis de cortisol superiores aos valores normais
(23µg/dL).
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Tabela 9. Perfil bioquímico dos pacientes submetidos à hemodiálise
Pacientes em HD

Normalidade

3,9 ± 0,22

> 3,8g/dL

Uréia pré-HD (mg/dL)

137,1 ± 31,4

-

Uréia pós (mg/dL)

40,2 ± 15,3

-

Creatinina – Homens (mg/dL)

11,0 ± 3,1a

-

Creatinina – Mulheres (mg/dL)

9,5 ± 2,0

-

Fósforo (mg/dL)

4,5 ± 1,2

3,5 – 5,5 mg/dL

Potássio (mg/dL)

5,0 ± 0,8

3,5 – 5,5 mg/dL

Cálcio (mg/dL)

9,2 ± 0,8

8,4 – 9,5 mg/dL

Produto cálcio-fósforo (mg2/dL2)

40,3 ± 11,2

< 55 mg2/dL2

PTH (pg/mL)

440 (1163)

150-300 pg/mL

Albumina (g/dL)

a

n = 49; p = 0,05 quando comparado às mulheres
Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como mediana
(distância interquartílica)
HD, hemodiálise; PTH, paratormônio.

5.6 MARCADORES INFLAMATÓRIOS

As concentrações de PCR, IL-6 e TNF-α foram maiores nos pacientes submetidos à HD
quando comparados ao grupo controle (Tabela 10). Vinte e um pacientes (43,7%)
apresentaram valores de PCR acima do normal (PCR > 0,3 mg/dL).
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Tabela 10. Perfil inflamatório dos indivíduos estudados
Pacientes em HD

Grupo controle

49

20

PCR (mg/dL)

0,22 (0,44)a

0,02 (0,1)

Interleucina-6 (pg/mL)

3,35 (1,1)b

2,6 (0,38)

TNF-α (pg/mL)

5,8 ± 2,3b

2,5 ± 1,2

Tamanho amostral (n)

a

b

p < 0,01; p < 0,001

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como
mediana (distância interquartílica)
HD, hemodiálise; PCR, proteína C reativa; TNF-α, fator de necrose tumoral - alfa.

Níveis de PCR apresentaram correlação positiva com a CC (r= 0,41; p= 0,05) e MG (r =
0,32; p = 0,03), enquanto o TNF-α correlacionou-se com a GC (r = 0,39; p = 0,03) e razão
MG/MLG (r = 0,39; p = 0,03). Níveis de cortisol, PCR, IL-6, TNF-α e leptina não foram
associados ao GER, GET ou GEAF, enquanto os níveis de PCR foram diretamente
correlacionados ao GER (r = 0,41, p = 0,04).

5.6 ADIPOCINAS

Os valores referentes aos níveis de adipocinas podem ser vistos na Tabela 11. Foram
observados níveis elevados de leptina nos pacientes submetidos à HD, enquanto os níveis de
adiponectina foram similares entre pacientes e indivíduos do grupo controle. Pacientes
obesos segundo o IMC e aqueles com percentual de GC elevado apresentaram valores
elevados de leptina (p < 0,001 e p < 0,0001, respectivamente).
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Os níveis de leptina foram positivamente correlacionados ao IMC (r= 0,38; p=0,02),
ΣDC (r= 0,55; p = 0,001), percentual de GC (r= 0,56; p= 0,004), MG (r= 0,40; p = 0,024), razão
MG/MLG (r= 0,54; p = 0,002) e CC (r= 0,59; p < 0,0001) e negativamente correlacionados à
ingestão energética (em kcal/kg) (r = -0,34; p < 0,05). Níveis de adiponectina não foram
correlacionados a parâmetros de adiposidade.
Foram observados níveis plasmáticos de ZAG significativamente maiores nos
pacientes submetidos à HD quando comparados aos indivíduos do grupo controle apesar da
média de IMC semelhante entre os grupos.

Tabela 11. Níveis de zinco-alfa2-glicoproteína, leptina e adiponectina nos indivíduos
estudados

Tamanho amostral (n)
Leptina (ng/mL)
Adiponectina (mg/L)
ZAG (mg/L)
a

Pacientes em HD

Grupo controle

49

20

8,7 (11,6)a

4,6 (9,2)

7,1 (8,4)

8,4 (9,7)

135,9 ± 40,9b

54,6 ± 23,0

b

p < 0,05; p < 0,0001

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão e não paramétricos como
mediana (distância interquartílica)
HD, hemodiálise; ZAG, zinco-alfa2-glicoproteína.

Nos pacientes submetidos à HD, não foram encontradas diferenças nos níveis de ZAG
segundo gênero ou presença de diabetes mellitus. Entretanto, os níveis de ZAG foram
menores nos pacientes com percentual de GC elevado. Foi observada uma tendência para
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níveis reduzidos de ZAG nos pacientes com obesidade central avaliada através da CC (Tabela
12).
Tabela 12. Níveis plasmáticos de zinco-alfa2-glicoproteína em diversas condições
clínicas e demográficas.
ZAG (mg/L)
Sim

Não

Gênero (masculino) (n = 28/21)

135,6 ± 40,4

136,0 ± 43,2

Diabetes mellitus (n = 6/43)

115,7 ± 55,0

138,5 ± 38,9

2

IMC > 25 kg/m (n = 18/31)

121,1 ± 40,6

140,6 ± 42,5

122,1 ± 43,2

b

146,5 ± 39,3

Complicações metabólicas (n = 23/22)

119,9 ± 38,9

a

149,6 ± 41,5

Redução CMB (n = 20/26)

140,3 ± 41,1

128,9 ± 43,2

PCR > 0,3mg/dL (n = 21/28)

124,7 ± 34,2

140,6 ± 47,0

Cortisol > 23 µg/dL (n = 15/16)

145,9 ± 44,5

141,5 ± 31,6

Obesidade central (n = 23/22)

a

b

p < 0,01 p = 0,05

Dados paramétricos apresentados como média ± desvio padrão
ZAG, zinco-alfa2-glicoproteína; Obesidade central, circunferência da cintura > 94 cm em
homens e > 80cm em mulheres; Complicações metabólicas, percentual de gordura corporal ≥ 25%
para homens e ≥ 32% para mulheres; CMB, circunferência muscular do braço; PCR, proteína C reativa

Nos pacientes submetidos à HD, os níveis de ZAG não foram correlacionados à idade
ou variáveis dialíticas (tempo em HD e Kt/Vsp). A correlação entre ZAG e variáveis
antropométricas é apresentada na tabela 13. Foi observada correlação inversa entre ZAG e
parâmetros de adiposidade, como ΣDC (Figura 4), percentual de GC (Figura 5), MG e razão
MG/MLG. As dobras cutâneas, avaliadas de maneira isolada, também foram inversamente
correlacionadas à ZAG (DCB, r= -0,42; p = 0,004; DCT, r= -0,39; p = 0,006; DCSI, r= -0,35; p =
0,01; DCSE, r= -0,45; p = 0,02).
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Tabela 13. Matriz de correlação entre zinco-alfa2-glicoproteína e variáveis
antropométricas nos pacientes submetidos à hemodiálise
Variável

ZAG

Estatura

MC

IMC

CC

CMB

MLG

ΣDC

GC

MG

Estatura

0,04

MC

-0,11

0,61

IMC

-0,24

0,02

0,79

c

CC

-0,21

0,45

b

0,92

c

0,81

c

CMB

-0,08

0,34

a

0,66

c

0,57

c

0,59

c

MLG

0,00

0,78

c

0,89

c

0,54

c

0,75

c

0,66

ΣDC

-0,47

b

0,03

0,56

c

0,74

c

0,67

c

0,23

0,15

GC

-0,36

a

-0,41

0,19

0,53

c

0,33

a

0,06

-0,27

0,79

c

MG

-0,39

b

0,05

c

0,84

c

0,73

c

0,37

a

0,25

0,92

c

0,80

c

MG/MLG

-0,35

a

-0,41

0,19

0,54

c

0,33

a

0,01

-0,27

0,79

c

0,99

c

a

b

c

c

b

0,65

c

0,8

c

c

p < 0,05; p<0,01; p < 0,0001

ZAG, zinco-alfa2-glicoproteína; MC, massa corporal; IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência
da cintura; CMB, circunferência muscular do braço; MLG, massa livre de gordura; ΣDC, somatório das dobras
cutâneas; GC, percentual de gordura corporal; MG, massa de gordura.

Figura 4. Correlação entre zinco-alfa2-glicoproteína (ZAG) e somatório de dobras
cutâneas em pacientes submetidos à hemodiálise (n = 45; r = -0,47, p = 0,001)
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Figura 5. Correlação entre zinco-alfa2-glicoproteína (ZAG) e percentual de gordura
corporal em pacientes submetidos à hemodiálise (n= 45; r = -0,36, p = 0,01)

Segundo resultados obtidos pela regressão linear, para cada aumento de 1% na GC,
os níveis de ZAG diminuem 2,4 mg/L (p = 0,02). Da mesma forma, para cada aumento em 1
mm no ΣDC e de 1 kg na massa de gordura os níveis de ZAG são reduzidos em 0,72 mg/L (p =
0,005) e 1,64 mg/L (p = 0,04), respectivamente, e para cada aumento de 1 décimo na razão
MG/MLG, os níveis de ZAG são reduzidos em 8,97 mg/L (p = 0,03).
Níveis de ZAG não foram correlacionados à função muscular, variáveis associadas à
ingestão alimentar e a parâmetros bioquímicos. A correlação entre ZAG e marcadores
inflamatórios, adipocinas e variáveis relacionadas ao gasto energético é apresentada na
Tabela 14. ZAG foi inversamente correlacionada ao TNF-α (Figura 6) e foi observada
tendência para uma correlação inversa entre ZAG e leptina (Tabela 14).
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Tabela 14. Matriz de correlação entre zinco-alfa2glicoproteína, variáveis bioquímicas
e gasto energético de pacientes submetidos à hemodiálise
Variável

ZAG

Cortisol

PCR

IL-6

TNF-α

Leptina

Adip

GER

Cortisol

-0,06

PCR

-0,18

0,30

IL-6

-0,08

-0,03

0,15

TNF-α

-0,42b

0,31

0,39a

0,04

Leptina

-0,33d

0,06

0,16

-0,12

0,00

Adiponectina

-0,08

-0,03

-0,05

0,02

0,09

0,14

GER

-0,22

0,19

0,41a

-0,1

0,09

0,30

-0,05

GET

0,06

-0,18

0,96

-0,14

-0,27

0,18

-0,07

0,46a

GEAF

0,11

-0,27

-0,27

-0,34

-0,30

0,04

-0,07

0,02

a

b

c

GET

0,86c

d

p < 0,05; p < 0,01; p < 0,0001; p = 0,05

ZAG, zinco-alfa2-glicoproteína; PCR, proteína C-reativa; IL,6, interleucina 6; TNF-α, fator de necrose
tumoral-alfa; Adip, adiponectina; GER, gasto energético de repouso; GET, gasto energético total; GEAF, gasto
energético da atividade física

Figura 6. Correlação entre zinco-alfa2-glicoproteína (ZAG) e fator de necrose tumoral
– alfa (TNF-α) em pacientes submetidos à hemodiálise (n = 49; r= -0,42, p = 0,01).
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6 Discussão

Devido às recentes descobertas sobre a associação da ZAG na redução da
adiposidade, atenuação da depleção proteica e modulação do gasto energético e,
considerando a elevada prevalência de alterações na composição corporal nos pacientes em
hemodiálise, este trabalho se propôs avaliar a relação entre ZAG, composição corporal,
gasto energético, inflamação e ingestão alimentar nestes pacientes. Conforme os resultados
apresentados, níveis aumentados de ZAG foram observados nos pacientes submetidos à HD,
sendo inversamente correlacionados a parâmetros de adiposidade e inflamação.
O IMC é considerado o método mais simples, prático e de baixo custo para avaliação
do estado nutricional, entretanto, é notória sua inabilidade em fornecer informações sobre a
composição corporal de pacientes com DRC (Mafra et al., 2008; Kaysen et al., 2009; Leal et
al., no prelo). No presente estudo, embora a maioria dos pacientes em HD apresentasse
eutrofia segundo o IMC e apenas 2 tivessem IMC < 18,5kg/m 2, a avaliação da composição
corporal evidenciou considerável prevalência de depleção proteica, avaliada através da CMB.
Além disso, também foi observada importante diminuição da função muscular avaliada pela
DNM, método que pode ser utilizado como confiável marcador do estado nutricional
funcional de pacientes com DRC submetidos à HD, uma vez que não é influenciado por
variáveis dialíticas e apresenta forte correlação com variáveis relacionadas à massa muscular
(Leal et al., 2011a; Leal et al., 2011b).
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Adicionalmente, quase a totalidade dos pacientes submetidos à HD apresentava
valores de %GC acima da média e um importante percentual de pacientes apresentava
obesidade central segundo os valores de CC. Ambos, o %GC e a CC, foram positivamente
correlacionados aos níveis de marcadores inflamatórios, como a PCR e TNF-α, que, por sua
vez, eram significativamente maiores nos pacientes em HD quando comparados aos
indivíduos do grupo controle.
O estado subinflamatório crônico é comum em pacientes em diálise (Stenvinkel et al.,
2005) e pode estar relacionado a fatores específicos relacionados ao procedimento dialítico,
como bioimcopatibildade de membranas e problemas com acesso vascular (Cheung et al.,
2010) e também à obesidade (Axelsson et al., 2004; Cordeiro et al., 2010), como observado
no presente estudo.
O TAB subcutâneo e visceral configuram-se como os principais depósitos de gordura
corporal em humanos e, embora desempenhem funções biológicas distintas, estão
relacionados ao perfil inflamatório e à resistência à insulina relacionados à obesidade (Lin et
al., 2010; Dolinková et al., 2008). Nos pacientes com DRC, o padrão de distribuição da
gordura corporal parece desempenhar diferentes implicações metabólicas, sendo a
obesidade central mais associada ao aumento do risco de mortalidade do que a gordura
total ou periférica (Postorino et al., 2009). Nestes pacientes, a obesidade central tem sido
associada com inflamação, resistência à insulina, dislipidemia e estresse oxidativo (Axelsson
et al., 2004; Gohda et al., 2008; Ramos et al., 2008). Neste sentido, o efeito catabólico e antianabólico das citocinas pró-inflamatórias derivadas do tecido adiposo poderia explicar a
coexistência de elevada adiposidade e obesidade central paralela à depleção proteica e
diminuição da função muscular, conforme reportado no presente estudo e também por
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outros autores (Beddhu et al., 2003; Honda et al., 2007; Cordeiro et al., 2010; Vegine et al.,
2011).
Além da produção de citocinas inflamatórias, o tecido adiposo também é responsável
pela secreção de inúmeras adipocinas, como a adiponectina e leptina. A adiponectina está
relacionada à atividade anti-inflamatória, sensibilidade à insulina e efeito cardioprotetor
(Ouchi et al., 1999; Awazawa et al., 2011). Devido à redução da depuração renal, níveis
elevados de adiponectina são esperados e, tradicionalmente descritos em pacientes
submetidos à HD (Zoccali et al., 2002; Huang et al., 2004; Stenvinkel et al., 2004). Entretanto,
no presente estudo, os níveis de adiponectina entre pacientes em HD e indivíduos do grupo
controle foram comparáveis, o que pode ser explicado pela elevada adiposidade
apresentada pelos pacientes submetidos à HD associada à reconhecida diminuição da
produção de adiponectina em indivíduos obesos (Arita et al., 1999; Guebre-Egziabher et al,
2005).
Ao contrário da adiponectina, a leptina é considerada uma adipocina pró-inflamatória
(Guzik et al., 2006). Por ser parcialmente depurada pelos rins, a hiperleptinemia é freqüente
em pacientes com DRC (Mak & Cheung, 2007), conforme observado no presente estudo. Nos
pacientes submetidos à HD, os níveis de leptina foram positivamente associados ao IMC,
ΣDC, percentual de GC, MG e CC. De fato, a leptina configura-se como um reflexo da elevada
adiposidade observada nos pacientes renais crônicos, uma vez que indivíduos obesos, a
despeito dos elevados níveis circulantes de leptina, podem desenvolver uma “resistência” à
sua ação (Vázquez-Vela et al., 2008).
A leptina é um peptídeo relacionado à diminuição da ingestão alimentar e aumento
do gasto energético (Vázquez-Vela et al., 2008). Nos pacientes em HD, embora não tenha
sido observada associação entre leptina e gasto energético, os níveis de leptina foram
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inversamente correlacionados à ingestão de energia. Alguns autores já relataram que a
hiperleptinemia poderia contribuir para a PEW, visto sua potencial contribuição para a
gênese da anorexia, uma condição frequentemente observada nos pacientes submetidos à
HD (Mak & Cheung et al., 2007; Bossola et al., 2009).
Realmente, uma elevada prevalência de pacientes com ingestão de energia e
proteína inferiores ao recomendado foi observada. Contudo, é importante salientar que
problemas relacionados ao sub-relato da ingestão alimentar são comuns em pacientes
renais crônicos (Kloppenburg et al., 2002; Avesani et al., 2005; Bazanelli et al. 2010; Mafra et
al., no prelo) e também em indivíduos saudáveis (Dwyer et al., 2003; Novotny et al., 2003;
Karelis et al., 2010). Neste sentido, o índice de Goldberg apresenta-se como uma ferramenta
útil para a avaliação da adequação da ingestão alimentar relatada. Mafra et al. (no prelo) ao
avaliar a razão entre a ingestão energética reportada e o GET observaram que 65% dos
pacientes em HD apresentaram resultados inferiores a 0,76, compatíveis com um sub-relato
de ingestão (Goldberg et al., 1991; Black, 2000).
A ingestão alimentar foi estimada através do recordatório de 24 horas, que consiste
de uma entrevista na qual se obtém informações sobre todos os alimentos ingeridos nas 24
horas anteriores. Apesar de ser um método rápido, de baixo custo e fácil aplicação, suas
principais limitações são a dependência da memória e colaboração do entrevistado e a falta
de precisão e acurácia das informações sobre a quantidade ingerida (Anjos et al., 2010).
Entretanto, como não existem biomarcadores simples para determinar a ingestão
energética, os métodos de avaliação dietética obtidos por auto-relato, são amplamente
utilizados para acessar a ingestão energética em estudos clínicos e epidemiológicos
(Livingstone & Black, 2003; Novotny et al., 2003; Anjos et al., 2010)
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Os dados de gasto energético foram obtidos através de SWA. Embora as estimativas
obtidas por estes aparelhos apresentem boa correlação com o GET obtido por água
duplamente marcada (St-Onge et al., 2007) e com resultados obtidos por calorimetria
indireta durante o exercício (King et al., 2004; Drenowatz & Eisenmann et al., 2011), seu uso
ainda não foi validado na população com DRC em HD. Contudo, a utilização do SWA para
mensuração do gasto energético de pacientes em HD já foi realizada por diversos autores
(Baria et al., 2011; Cupisti et al., 2011; Mafra et al., 2011; Avesani et al., no prelo).
Baria et al. (2011) observaram GET e GEAF inferiores nos pacientes submetidos à HD
quando comparados a indivíduos saudáveis sedentários, sendo os valores observados no
grupo de pacientes submetidos à HD semelhantes aos observados no presente estudo.
Utilizando um acelerômetro, Johansen et al. (2000) também demonstraram que pacientes
em HD eram menos ativos que indivíduos saudáveis sedentários.
Embora não tenham sido observadas diferenças entre o GET e GEAF dos dias com e
sem HD, diversos autores já demonstraram que o gasto energético nos dias de diálise é
inferior ao dos dias sem diálise (Majchrzak et al., 2005; Baria et al., 2011; Mafra et al., 2010;
Avesani et al., no prelo). A necessidade de manter-se sentado durante as 4 horas de
procedimento poderia contribuir para os reduzidos valores de GEAF nos dias de HD.
Curiosamente, Majchrzak et al. (2005) observaram aumento na atividade física durante o
período de 5 horas após as sessões de HD que, provavelmente, seria resultante da
necessidade de deslocamento dos pacientes de sua residência até as unidades de HD. Por
outro lado, a depuração de toxinas urêmicas pela HD poderia proporcionar uma sensação de
bem-estar que propiciaria estímulo à realização de atividade física (Cuppari & Ikizler, 2010).
Para obtenção do GER foi utilizada uma fórmula empírica, já que as informações
geradas pelo aparelho discriminam apenas o GET e o GEAF, o que pode ter produzido
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estimativas inadequadas. Contudo, foi observada uma forte correlação entre o GER
estimado através dos dados fornecidos pelo SWA e variáveis relacionadas à massa magra,
conforme esperado (FAO, 2004). Além disso, assim como no presente estudo, Kamimura et
al. (2007a; 2007b) ao avaliarem o GER através de calorimetria indireta, também relataram
associação entre inflamação e maiores valores de GER. Neste sentido, Utaka et al. (2005)
reportaram que o tratamento de infecções subjacentes e conseqüente redução dos níveis de
PCR foram associados à normalização do GER em pacientes no tratamento conservador da
DRC.
Além dos efeitos da inflamação sobre o GER, Mafra et al. (2011) observaram GET
inferior ao de indivíduos saudáveis somente no subgrupo de pacientes considerados
inflamados, provavelmente pelo menor dispêndio de energia com a atividade física. Desta
forma, em pacientes inflamados o aumento do GER pode ser compensado pela reduzida
atividade física, não resultando em alterações significativas no GET (Gibney, 2000).
Assim como as alterações no gasto energético e a presença de inflamação podem ser
relacionadas ao estado nutricional de pacientes submetidos à HD, os níveis de ZAG também
podem ser associados à redução da adiposidade e atenuação da depleção proteica nestes
pacientes.

6.1 NÍVEIS CIRCULANTES DE ZAG E SEUS POSSÍVEIS FATORES MODULADORES

Segundo os resultados apresentados, os níveis circulantes de ZAG foram
aproximadamente 2 vezes maiores nos pacientes submetidos à HD quando comparados aos
indivíduos do grupo controle. Philipp et al. (2011) também observaram elevados níveis
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circulantes de ZAG em pacientes submetidos à HD quando comparados a indivíduos
saudáveis (94,4 ± 29,4 mg/L vs 48,3 ± 23,5 mg/L, respectivamente; p <0,001). Estes autores
sugeriram que a depuração renal seria o principal fator responsável pela manutenção dos
níveis de ZAG. De fato, alguns estudos observaram uma associação positiva entre ZAG e
creatinina em indivíduos saudáveis (Stejskal et al., 2008) e em mulheres grávidas (Stepan et
al., no prelo). Contudo, em pacientes em terapia renal substitutiva é preciso considerar a
capacidade de depuração do procedimento dialítico. A ZAG é uma glicoproteína solúvel de
41 kDa de peso molecular (Burgi & Schmid, 1961) e, sendo a HD capaz de remover
substâncias de peso molecular inferior a 500 Da, pode-se considerar que a ZAG não é
dialisável, assim como a β2-microglobulina, adiponectina e leptina (Vanholder et al., 2003).
Os níveis de ZAG não foram diferentes segundo gênero ou presença de diabetes
mellitus, em concordância com Philipp et al. (2011). Em estudos com indivíduos saudáveis,
alguns autores também não observaram diferença nos níveis circulantes e na expressão de
ZAG segundo gênero (Stejskal et al., 2008; Ceperuelo-Mallafré et al., 2009), enquanto outros
observaram níveis significativamente maiores em homens (Yeung et al., 2009; Selva et al.,
2009) e em diabéticos (Yeung et al., 2009).
Os glicocorticóides estão relacionados ao estímulo à expressão de ZAG em estudos
experimentais (Bing et al., 2004; Bao et al., 2005). Embora os níveis de cortisol sejam
elevados em pacientes submetidos à HD (N´Gankan et al., 2002), o presente estudo não
observou associação entre ZAG e cortisol. É importante ressaltar que os níveis séricos de
cortisol sofrem flutuações típicas ao longo do dia mais pronunciadas do que outras formas
de cortisol, como o cortisol salivar (Peeters et al., 2008), o que pode ter dificultado a
avaliação da influência do cortisol nos níveis de ZAG. Assim, diferentes resultados podem ser
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encontrados com a mensuração de cortisol em outros horários ou por meio de outras
técnicas.
Com relação à inflamação, observamos que nos pacientes submetidos à HD os níveis
de ZAG foram inversamente associados ao TNF-α. Alguns autores já descreveram que a
administração de TNF-α resultou em significante diminuição na expressão e secreção de ZAG
pelos adipócitos (Bao et al., 2005; Gao et al., 2010; Mracek et al., 2010b) e em cultura de
células hepáticas (Selva et al., 2009). O TNF-α também é considerado um mediador de
caquexia que pode predispor à lipólise por meio da redução na síntese de perilipina, uma
molécula capaz de envolver a gota lipídica e impedir o acesso de lipases (Brasaemle et al.,
2000; Ryden et al., 2004). Desta forma, a associação inversa entre ZAG e TNF-α, supõe que
estas adipocinas exerçam diferentes efeitos no metabolismo lipídico do tecido adiposo (Bao
et al., 2005).
Além disso, como o aumento da massa adiposa está relacionado ao aumento do TNFα secretado por macrófagos infiltrados no TAB, a inflamação relacionada à obesidade seria
capaz de regular negativamente a ZAG. Assim, a associação inversa entre ZAG e TNF-α
sugere também que a redução na produção de ZAG poderia aumentar a suscetibilidade ao
acúmulo de lipídios no tecido adiposo e fígado, característicos da obesidade (Mracek et al.,
2010b).
Embora ZAG tenha sido inversamente associada ao TNF-α, outros marcadores
inflamatórios, como IL-6 e PCR, não foram correlacionados aos níveis de ZAG. De fato, a
associação entre ZAG e alguns marcadores inflamatórios ainda é controversa. Bao et al.
(2005) observaram que a IL-6 não era capaz de afetar a expressa de ZAG em adipócitos. Já
em cultura de células hepáticas, TNF-α e IL-6 foram inversamente correlacionadas à
expressão de ZAG (Selva et al., 2009). Níveis plasmáticos de PCR também foram
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inversamente associados à expressão de ZAG no TAB visceral e subcutâneo (Mracek et al.,
2010a). No entanto, Yeung et al. (2009) observaram correlação positiva entre ZAG e PCR (r=
0,26).
Os resultados controversos da associação entre ZAG e diferentes marcadores
inflamatórios pode ser explicado, em parte, pela considerável variação intra e interindividuais nos níveis de citocinas pró-inflamatórias observada nos pacientes com DRC
(Yilmaz et al., 2007; Snaedal et al., 2009) e também em indivíduos saudáveis, nos quais as
concentrações destes marcadores são geralmente reduzidas ou mesmo indetectáveis (Lee et
al., 2007; Picotte et al., 2009). Curiosamente, nos pacientes submetidos à HD, Meuwese et
al. (2011) não observaram forte correlação entre as variações de TNF-α, PCR e IL-6,
sugerindo que diferentes vias associadas à inflamação podem contribuir, em paralelo, para a
patogênese da DRC.
A inflamação associada à obesidade e mediada pelo TNF-α, possui como
conseqüências a redução na adiponectina (Constant et al., 2006) e estímulo à secreção de
leptina (Hirasaka et al., 2007). Recentemente, Bing et al. (2010) consideraram a ZAG como
uma adipocina de propriedades anti-inflamatórias, principalmente por estar relacionada
tanto à liberação quanto aos mesmos fatores regulatórios que a adiponectina (Bing et al.,
2010). De fato, o tratamento com rosiglitazona é capaz de induzir ao aumento significativo
na expressão de ZAG paralelo ao seu efeito na expressão de adiponectina (Rolli et al., 2007)
e a redução na expressão de ZAG e adiponectina está associada ao aumento da massa
adiposa (Bruun et al., 2003; Mracek et al., 2010a) e à administração de TNF-α (Mracek et al.,
2010b).
Além disso, estudos in vitro observaram que ZAG é capaz de induzir a expressão de
adiponectina pelos adipócitos (Mracek et al. 2010a). Selva et al. (2009) e Mracek et al.
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(2010a) também observaram que a expressão de ZAG é paralela à de adiponectina,
principalmente no TAB subcutâneo. Já Ceperuelo-Mallafré et al. (2009) observaram
correlação positiva entre a expressão de ZAG e adiponectina, independente da localização
do TAB. Contudo, esta associação não foi observada quando os níveis circulantes de
adiponectina foram avaliados. No presente estudo, os níveis de ZAG e adiponectina também
não foram correlacionadas, em concordância com resultados reportados em pacientes
submetidos à HD (Philipp et al., 2011) e indivíduos saudáveis (Yeung et al., 2009; Selva et al.
2009). A discrepância entre os resultados encontrados in vitro e nos estudos em humanos
pode ser justificada pelo fato da secreção de adiponectina sofrer modificações póstranslacionais, caracterizadas por mudanças em sua cadeia proteica após tradução (Wang et
al., 2008). Uma vez sintetizada, a adiponectina humana pode sofrer hidroxilação e/ou
glicosilação, modificações necessárias para otimizar sua atividade biológica (Wang et al.,
2002).
A associação inversa entre níveis circulantes (Selva et al., 2010) e expressão de ZAG e
leptina no TAB visceral e subcutâneo já foram relatadas (Marrades et al., 2008; Mracek et al.,
2010a). No presente estudo, os níveis de leptina foram negativamente correlacionadas a
ZAG, ao contrário do observado por Philipp et al. (2010) e Ceperuelo-Mallafré et al. (2010),
que não observaram correlação entre leptina e ZAG em pacientes submetidos à HD e
indivíduos saudáveis, respectivamente. A leptina é uma adipocina conhecida por suas
propriedades pró-inflamatórias e por estar diretamente associada ao acúmulo de tecido
adiposo (Guzik et al., 2006). Desta forma, Selva et al. (2009) sugeriram que a relação inversa
entre ZAG e leptina possa ser apenas um reflexo da ação principal da ZAG em reduzir a
adiposidade e, consequentemente, a produção de leptina.
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6.2 ZAG E ADIPOSIDADE

A ZAG foi inversamente associada ao ΣDC, GC, MG e razão MG/MLG, em
concordância com os resultados previamente apresentados por Gong et al. (2009) e Selva et
al. (2009) obtidos em estudos com indivíduos saudáveis. Entretanto, IMC e CC não foram
correlacionados aos níveis de ZAG. Curiosamente, nos estudos onde não foi observada
associação entre ZAG e adiposidade, apenas IMC ou a classificação segundo a presença ou
ausência de síndrome metabólica foram considerados, a despeito de parâmetros de
composição corporal (Stejskal et al. 2008; Ceperuelo-Mallafré et al., 2009; Philipp et al.,
2011).
Independente do parâmetro utilizado para avaliar adiposidade, Russell et al. (2004)
levantaram a hipótese de que embora as doses diárias de ZAG utilizadas nos estudos
experimentais fossem comparáveis ao encontrado no plasma humano, seria difícil especular
se ZAG teria um papel importante na mobilização de lipídios em condições normais.
Possivelmente, a associação entre ZAG e composição corporal de pacientes em HD pode ser
observada devido aos níveis circulantes de ZAG aproximadamente 2 vezes maiores nestes
pacientes quando comparados aos indivíduos do grupo controle.
Estudos a nível tecidual revelaram que a expressão de ZAG no tecido adiposo
subcutâneo de indivíduos obesos era negativamente regulada em aproximadamente 70%
(Dhalman et al., 2005; Marrades et al., 2008) quando comparados aos magros. CeperueloMallafré et al. (2009) também observaram reduzida expressão de ZAG no tecido subcutâneo,
mas não no visceral, de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Esta diferença na regulação
de acordo com a localização do tecido adiposo e a importância dos efeitos locais autócrinos
e parácrinos da ZAG (Bing et al., 2010; Mracek et al. 2010b) poderia explicar a maior
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magnitude da correlação entre ZAG e ΣDC, que refletiria melhor a distribuição de gordura
subcutânea, do que o %GC total.
Portanto, uma questão merece destaque: os níveis de ZAG estariam associados ao
melhor perfil metabólico ou à depleção energética nos pacientes submetidos à HD?
Pacientes em risco de complicações metabólicas associadas à obesidade segundo a GC e
àqueles com obesidade central (uma tendência, apenas) apresentaram níveis reduzidos de
ZAG. Além disso, os níveis de ZAG foram inversamente associados ao TNF-α, um importante
marcador inflamatório. Desta forma, através de seu efeito lipolítico e provável efeito antiinflamatório, ZAG pode ter um papel benéfico em prevenir a obesidade e desordens
associadas.
Kalantar-Zadeh et al. (2006) acompanharam pacientes submetidos à HD por
aproximadamente 30 meses e observaram que tanto um reduzido percentual de GC no início
do tratamento quanto sua redução com o tempo de seguimento estavam associados à maior
mortalidade. O pior prognóstico associado à depleção adiposa também foi relatado por
Fujino et al. (2006) e Huang et al. (2010). Felizmente, os níveis de ZAG parecem não conduzir
à grave redução da reserva adiposa, uma vez que a maioria dos pacientes não apresentou
depleção adiposa, a despeito dos elevados níveis circulantes de ZAG.
Tedeschi et al. (2012) também observaram níveis elevados de ZAG em pacientes com
doença cardíaca congestiva quando comparados à indivíduos saudáveis, entretanto, não
observaram diferenças nos níveis de ZAG entre pacientes com e sem caquexia. Pacientes
renais crônicos exibem resistência à ação de vários hormônios e adipocinas, como PTH
(Fukagawa et al., 2003), fator de crescimento insulínico (Chen et al., 2010) e visfatina
(Carrero et al., 2010), o que seria uma provável explicação para a não-ocorrência de
caquexia grave decorrente dos elevados níveis de ZAG nos pacientes submetidos à HD. Em
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modelos experimentais, uma clara relação dose-resposta é observada até a administração
de 15mcg de ZAG, contudo, aumentos superiores na dosagem de ZAG não produziam
diminuição adicional na massa gorda, sugerindo um estado de “resistência” ou ocupação de
um provável receptor (Russell et al., 2002).

6.3 ZAG E MASSA LIVRE DE GORDURA

A ZAG tem sido descrita como um agonista alternativo do β3-adrenoreceptor (Russell
et al., 2004), já que receptores específicos para esta adipocina ainda não foram descritos. Os
receptores β3, além de exercerem efeitos na redução da gordura corporal através da
indução na termogênese e/ou lipólise (Skeberdis, 2004), estão também relacionados a
hipertrofia muscular em animais (Merzmann et al., 1992) e aumento da síntese proteica em
cultura de células musculares (McMillan et al., 1992).
Estudos recentes mostraram que a ZAG é capaz de atenuar a atrofia muscular
associada à resistência à insulina em modelos experimentais (Russell & Tisdale, 2010a;
Russell & Tisdale, 2010b). O tratamento com ZAG parece reduzir a atividade da via
ubiquitina-proteassoma (Islam-Ali & Tisdale, 2001), cuja ativação é bastante documentada e
relacionada à depleção proteica em pacientes renais crônicos (Workeneh & Mitch, 2010).
Entretanto, no presente estudo não foi observada correlação entre níveis de ZAG e MLG ou
função muscular.
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6.4 ZAG E INGESTÃO ALIMENTAR

Até o momento, o presente estudo é o primeiro a avaliar a associação entre ZAG e
ingestão alimentar em humanos. Em concordância com o reportado em modelos animais
(Hirai et al., 1998; Russell & Tisdale, 2010a), os níveis de ZAG não foram correlacionados à
ingestão alimentar de pacientes submetidos à HD.
As limitações do auto-relato de ingestão e a anorexia podem ter contribuído para a
ausência de associação entre ZAG e ingestão alimentar. A anorexia é bastante frequente nos
pacientes em HD e pode ser reflexo do estado subinflamatório, de alterações no paladar
causadas por deficiências de micronutrientes, como o zinco, além de desordens no
metabolismo de hormônios relacionados ao apetite e saciedade, como grelina e leptina
(Hung et al., 2011).

6.5 ZAG E GASTO ENERGÉTICO

Os níveis circulantes de ZAG não foram associados ao gasto energético (GER, GET e
GEAF) de pacientes submetidos à HD. Até o momento, nenhum estudo mensurou
diretamente os efeitos da ZAG no gasto energético, contudo, estudos em modelos
experimentais observaram que o tratamento com ZAG era capaz de promover um aumento
na temperatura corporal de 0,4oC, sugerindo aumento no gasto energético (Russell &
Tisdale, 2010a; Russell & Tisdale, 2011a). A ZAG parece modular fortemente a UCP-1
(Sanders & Tisdale, 2004), sendo observado, inclusive, aumento no peso do TAM de ratos
após tratamento com ZAG (Russell & Tisdale, 2011b). No entanto, os efeitos da ZAG no
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aumento da expressão de UCPs no músculo ainda são controversos. Em modelos
experimentais, Russell & Tisdale et al. (2010a), observaram um aumento nos níveis de UCP-3
no músculo esquelético após tratamento com ZAG, o que não foi confirmado em estudos
posteriores in vitro (Russell & Tisdale, 2011).
Além da ZAG, a própria uremia poderia afetar a atividade das UCPs. Cheung et al.
(2007) reportaram expressão aumentada de UCP-1 e elevados níveis proteicos de UCP-1 e
UCP-3 no TAM de ratos urêmicos. Tais achados foram associados ao elevado GER de animais
urêmicos quando comparados aos controles.
Embora pontos de atividade do TAM tenham sido descritos em humanos (Cypess et
al. 2009; Virtanen et al., 2009) é difícil afirmar se este tecido poderia participar de maneira
relevante na termogênese, já que sua proporção em adultos é pequena e sua atividade
parece ser importante apenas na restrição ao frio, além de estar reduzida no
sobrepeso/obesidade (Lichtenbelt et al., 2009). Desta forma, o papel da UCP-1 no aumento
do gasto energético de adultos pode ter pouca importância (Kamimura et al., 2008). Além
disso, o aumento da expressão gênica e da atividade da UCP-2 e UCP-3 induzida pelo jejum e
sua diminuição durante o estado alimentado são fortes evidências de que estas UCPs estão
mais envolvidas com a disponibilidade e metabolismo de ácidos graxos livres do que com o
metabolismo energético (Boschini & Garcia Junior, 2005).

6.6 PERSPECTIVAS FUTURAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Dentre os possíveis fatores moduladores da ZAG avaliados no presente trabalho,
apenas a correlação inversa entre TNF-α e ZAG foi observada em pacientes submetidos à HD.
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Nestes pacientes, os níveis de ZAG foram associados à redução da adiposidade sem
alterações no gasto energético e ingestão alimentar. A utilidade dos níveis circulantes de
ZAG como reflexo da atividade lipolítica e de seus supostos benefícios na proteção contra a
obesidade e síndrome metabólica pode ser questionada pelos múltiplos locais de produção
da ZAG e por diferentes mecanismos regulatórios (Ceperuelo-Mallafré et al., 2009; Mracek
et al., 2010a).
Ceperuelo-Mallafré et al. (2009) não encontraram correlação entre a expressão de
ZAG no TAB e seus níveis circulantes, o que pode ser justificado pela produção de ZAG por
outros tecidos. Realmente, Selva et al. (2009) e Mracek et al. (2010b) já relataram produção
hepática de ZAG como um potencial contribuinte para diferenças nos níveis circulantes de
ZAG segundo gênero. Nos pacientes submetidos à HD, não se pode afirmar qual a
contribuição das diferentes fontes para os níveis circulantes de ZAG e, nem mesmo, se ZAG
sofreria algum mecanismo de regulação específico que poderia influenciar sua atividade
biológica. Desta forma, a avaliação da expressão de ZAG seria útil para esclarecer a
existência de um possível feedback negativo específico na DRC, em virtude de seus elevados
níveis circulantes. Entretanto, infelizmente, o presente estudo não avaliou a expressão de
ZAG ou de outras adipocinas, como leptina e adiponectina.
Além disso, a absorciometria de raios-X de dupla energia (DXA) é considerada o
método de referência para avaliação da composição corporal de pacientes em HD (Kerr,
1996). No entanto, por questões de logística a DXA não pode ser realizada em um número
considerável de pacientes e a antropometria foi considerada para avaliação da composição
corporal. Embora a aferição das dobras cutâneas em pacientes submetidos à HD se
apresente como um método confiável para mensuração da gordura corporal quando
comparado ao DXA (Kamimura et al., 2003), este método apresenta uma grande
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variabilidade inter e intra-avaliador e reduzida consistência em situações de obesidade
mórbida e edema.
A composição corporal também foi avaliada através do ΣDC. Tal medida, embora
pouco refinada, possui a vantagem de avaliar diretamente a adiposidade sem necessidade
de fórmulas ou cálculos secundários, como acontece com o percentual de GC.
Nosso estudo possui ainda outras limitações. Primeiramente, sua natureza
transversal não permite inferir uma relação causa-efeito entre uma única determinação
bioquímica dos níveis circulantes de ZAG e alterações composição corporal, cujo
estabelecimento se faz durante toda a vida. Com relação às estimativas do gasto energético,
o uso do SWA na população em diálise ainda não foi validado e a estimativa empírica do GER
pode ser inadequada. Os hormônios tireoidianos poderiam influenciar os resultados de gasto
energético e, consequentemente, a condição nutricional dos pacientes submetidos à HD,
entretanto, sua mensuração não foi realizada.
De toda forma, conforme reportado anteriormente por Philipp et al. (2011), o
presente estudo observou níveis elevados de ZAG nos pacientes submetidos a tratamento
regular de HD quando comparados aos indivíduos do grupo controle. Em concordância com
resultados observados em modelos experimentais e clínicos, nos pacientes em HD os níveis
de ZAG foram inversamente associados ao TNF-α, um importante marcador inflamatório,
além de terem se mostrado reduzidos nos pacientes com obesidade central e elevada
adiposidade (Bing et al., 2004; Bao et al., 2005; Gong et al., 2009; Selva et al., 2009). Desta
forma, é provável que ZAG possa atenuar o catabolismo deflagrado pela inflamação e/ou
contribuir para um melhor perfil metabólico dos pacientes submetidos à HD.
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7 CONCLUSÕES

Com base em nos resultados apresentados podemos concluir que:


Pacientes submetidos à HD apresentaram elevada adiposidade e considerável
depleção proteica, avaliada através da DNM ou CMB;



A maioria dos pacientes submetidos à HD apresentou ingestão de energia e proteína
inferior às recomendações. No entanto, é provável que tenha ocorrido subestimação
da ingestão alimentar;



Nos pacientes submetidos à HD, níveis elevados de marcadores inflamatórios e
adipocinas foram observados quando comparados ao grupo controle, exceto para
adiponectina;



Os valores de GET ou GEAF parecem similares nos dias com e sem HD;



Pacientes submetidos à HD apresentaram níveis plasmáticos de ZAG superiores aos
observados no grupo controle;



Nos pacientes submetidos à HD, níveis circulantes de ZAG foram inversamente
correlacionados ao TNF-α e à massa adiposa (DC, percentual de GC, MG, razão
MG/MLG);
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Gasto energético, ingestão alimentar, massa livre de gordura, função muscular, níveis
de cortisol, interleucina-6, PCR e adiponectina não foram correlacionados aos níveis
de ZAG.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PACIENTES
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
PROJETO: ZINCO-ALFA 2-GLICOPROTEÍNA E SEUS EFEITOS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E GASTO
ENERGÉTICO DE REPOUSO DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que
tem como objetivo verificar os níveis de determinados hormônios no sangue e qual é o gasto de
energia do corpo para que se mantenham funções básicas do organismo, como batimentos do
coração e funcionamento dos órgãos, dos pacientes em hemodiálise. Além disso, avaliaremos seus
hábitos alimentares e o estado nutricional.
A pesquisadora Viviane de Oliveira Leal 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. Uma amostra de seu sangue será coletada da linha de diálise para
realizarmos análise de alguns hormônios presentes no seu sangue. Agendaremos também uma data
para que você realize um exame, chamado de calorimetria indireta, que não traz nenhum risco aos
pacientes, onde verificaremos qual seu gasto de energia para manutenção das funções básicas do
corpo.
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
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infecciosas, câncer e Aids e os que estiverem usando remédios específicos, como corticóides, não
poderão participar deste estudo.
Esta pesquisa tem como principal benefício verificar se há relação entre um hormônio,
chamado zinco-alfa 2-glicoproteína, e quanto seu corpo gasta de energia. 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 Viviane de Oliveira Leal no
endereço: Estrada Adam Brumer 5909, Centro, Magé. Telefone (21) 8245-2578. Email:
vivianenutricao@yahoo.com.br
Você tem a liberdade de querer não participar desta pesquisa ou, no caso de aceitação,
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à continuidade de seu
tratamento.
A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados dos exames somente será realizada
pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis pelo seu tratamento. Estes
dados, resultados e o sangue coletado serão de uso exclusivo desta pesquisa.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo, pois haverá
compensação financeira decorrente do deslocamento do paciente até o Laboratório de Avaliação
Nutricional e Funcional da UFF, em Niterói/RJ, onde será realizado o exame de calorimetria. 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 Viviane de Oliveira Leal 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
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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
___________________________________________
Assinatura do Pesquisador

Data:___/___/___.

105

APÊNDICE 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS
PROJETO: ZINCO-ALFA 2-GLICOPROTEÍNA E SEUS EFEITOS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E GASTO
ENERGÉTICO DE REPOUSO DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que
tem como objetivo verificar os níveis de determinados hormônios no sangue e qual é o gasto de
energia do corpo para que se mantenham funções básicas do organismo, como batimentos do
coração e funcionamento dos órgãos, dos pacientes em hemodiálise. Além disso, avaliaremos seus
hábitos alimentares e o estado nutricional. Você fará parte de um grupo chamado controle, ou seja,
indivíduos saudáveis (no caso, que não necessitam de hemodiálise) que serão submetidos às mesmas
avaliações dos pacientes hemodialisados e os resultados encontrados para o seu grupo servirão
como base para sabermos como o organismo funciona em condições normais, ou seja, na ausência
da hemodiálise.
A pesquisadora Viviane de Oliveira Leal fará o preenchimento do formulário em que constará
uma sequência de perguntas sobre o seu consumo de alimentos nas últimas 24horas, o que é
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. Uma amostra de seu sangue
será coletada para realizarmos análise de alguns hormônios presentes no seu sangue. Esta coleta de
sangue, mesmo sendo um procedimento comum e realizado por profissionais treinados, pode lhe
trazer algum incômodo, já que o local da coleta pode ficar dolorido ou arroxeado. Agendaremos
ainda uma data para que você realize um exame, chamado de calorimetria indireta, que não traz
nenhum risco à saúde, onde verificaremos qual seu gasto de energia para manutenção das funções
básicas do corpo.
Serão convidados a participar do grupo controle funcionários da UFF que sejam maiores de
18 anos e menores que 65 anos. Indivíduos 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.
Esta pesquisa tem como principal benefício verificar se há relação entre um hormônio,
chamado zinco-alfa 2-glicoproteína, e quanto seu corpo gasta de energia. 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 em
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hemodiálise apresentam peso inferior ou superior ao adequado e, assim, entender os mecanismos
que os levam 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 Viviane de Oliveira Leal no
endereço: Estrada Adam Brumer 5909, Centro, Magé. Telefone (21) 8245-2578. Email:
vivianenutricao@yahoo.com.br
Você tem a liberdade de querer não participar desta pesquisa ou, no caso de aceitação,
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.
A avaliação dos dados obtidos nesta pesquisa, assim como dos resultados dos exames,
somente será realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa. Estas informações 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 terá 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 Viviane de Oliveira Leal 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
___________________________________________

Assinatura do Pesquisador

Data:___/___/___.
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APÊNDICE 3. BANCO DE DADOS
Pcte

Sexo Idade

ZAG

CC

Estat Peso

DCT

CB

EDC

IngPTN IngEner

IngLip

IngCHO

1

M

56

217,2

76,0

1,75

60,0

4

25,0

18

115,7

2348,6

28,59

49,7

2

F

59

131,4

98,0

1,53

64,0

9

28,0

57

60,9

738,0

23,76

42,1

3

F

68

207,9

87,0

1,58

56,0

11

24,5

38

49,5

855,1

24,00

52,6

4

M

74

165,4

1,75

77,0

61,8

920,8

25,31

47,7

5

F

58

158,2

72,0

1,46

43,0

13

24,0

53

79,2

1412,8

22,37

54,8

6

M

58

79,0

107,0 1,72

91,5

16

34,0

73

81,9

1521,6

28,3

47,8

7

M

68

61,8

1,55

59,0

8

M

71

163,5

96,5

1,60

59,5

11

27,0

39

112,1

2093,6

29,1

51,72

9

F

49

165,2

80,0

1,52

53,5

12

25,5

38

63,9

1194,9

31,6

50,14

10

M

70

168,1

90,0

1,64

58,0

10

28,0

44

53,1

989,6

17,9

53,34

11

F

75

128,9

1,50

61,0

20

26,0

137,0

2151,4

44,5

30,52

12

M

44

182,4

85,0

1,63

59,0

7

25,0

43

61,1

1271,0

27,6

54,01

13

M

49

191,1

105,0 1,65

86,5

12

31,5

60

60,7

1191,6

17,5

63,52

14

M

64

55,1

107,0 1,72

74,0

14

28,0

62

70,0

1228,0

14,5

54,79

15

M

33

102,4

89,0

1,73

72,6

9

26,5

49

80,1

1417,1

32,2

44,67

16

F

47

152,6

1,56

44,0

58,7

931,4

28,2

45,96

17

F

61

131,1

75,5

1,57

47,0

11

21,5

43

68,0

1013,5

16,3

56,55

18

F

61

142,8

109,0 1,60

87,5

35

38,0

115

54,0

1245,1

18,6

65,1

19

F

53

106,9

93,5

1,42

61,0

19

29,5

83

72,3

1784,0

24,4

60,0

21

F

61

176,5

72,0

1,51

49,5

17

25,0

49

51,3

743,3

30,7

42,4

21

M

22

120,3

73,0

1,70

54,5

16

25,0

40

78,7

2097,3

33,0

50,9

22

M

32

158,0

118,0 1,88 101,5

19

32,5

99

118,0

2275,1

21,0

56,0

24

M

64

148,5

116,0 1,78

89,5

17

33,0

70

138,9

2083,0

25,2

46,8

25

M

55

163,3

90,0

1,70

67,0

11

27,0

35

75,6

1379,9

27,5

51,3

26

F

49

78,0

91,0

1,48

63,0

27

30,0

93

33,9

671,5

28,3

52,3

27

M

67

94,7

115,5 1,80

91,0

15

23,0

83

34,5

734,5

13,5

69,1

28

F

30

161,1

71,0

49,0

12

24,0

28

78,3

2493,7

25,6

63,8

1,59

108

29

M

57

120,8

107,0 1,78

82,0

23

29,5

95

57,3

1182,2

36,7

44,7

30

F

50

79,8

89,0

1,60

51,0

25

29,0

78

38,9

878,1

31,2

50,7

31

M

53

124,9

84,0

1,72

59,0

11

22,0

49

35,2

1185,3

15,8

72,6

32

F

45

203,8

67,0

1,54

50,5

13

23,0

40

43,7

975,3

30,6

51,7

33

M

64

118,6

120,0 1,72

95,0

25

33,0

100

84,5

2475,6

25,2

62,8

33

M

57

142,5

78,0

1,78

53,0

9

21,0

34

136,6

2055,8

19,5

54,8

34

M

49

73,9

99,0

1,68

77,5

14

29,5

65

92,7

2502,8

23,4

64,2

35

M

56

188,9

104,0 1,82

84,0

7

32,0

54

60,0

1272,9

24,2

56,4

36

M

50

113,6

82

1,61

58

5,8

29

27

56,2

2206,0

43,9

46,0

37

F

64

77,3

72,5

1,66

55,8

9

28

49

41,2

884,0

21,9

59,2

38

M

46

130,3

91

1,9

71,5

7,5

26,5

28

89,0

1539,5

23,7

52,8

39

F

31

119,6

74,5

1,68

54

11

25

34

33,1

968,0

26,3

59,3

40

F

60

217

71,5

1,58

52,2

9,5

26,5

30

41,5

1242,5

23,7

63,0

41

M

57

127,3

113,5 1,68

96

12

35

49

32,9

1180,5

39,5

49,0

42

M

54

124,7

99,5

1,81

75,0

9

30,5

51

74,4

1873,5

34,3

49,9

43

F

37

79,4

92

1,64

64,5

20

32

82

40,0

1180,0

22,1

64,7

44

F

70

103,7

93,5

1,53

55

18

26,5

57

29,2

1120,5

21,1

68,5

45

F

37

90,2

78

1,6

60

13

25,5

53

62,9

1369,5

30,3

50,8

46

F

42

105,2

72

1,57

49

11

27

36

61,6

1509,0

24,7

58,7

47

M

38

69,2

100

1,68

75

13

30,5

66

68,5

1405,5

38,0

42,7

48

M

45

174

92

1,85

70,2

3,5

25,5

20

68,7

1533,5

29,3

52,4

49

M

44

143,3

91

1,62

58,6

8

26

33

49,2

891,5

30,5

47,5
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Alb

Calcio

Po4

Cr

Cort

Adip

PCR

IL6

PTH

Tempo
HD

4,1

9,0

2,4

11,0

25,4

12,9

0,21

3,0

200

72

1,13

1

3,9

10,2

4,1

8,3

25,5

29,9

0,86

3,6

1200

56

1,53

2

3,8

10,5

4,6

8,4

25,3

27,5

0,02

4,1

1399

120

1,36

3

4,0

11,3

5,4

10,5

22,1

26,7

0,07

4,8

369

22

1,08

4

3,9

9,9

2,7

10,9

12,3

19,6

0,02

3,4

350

107

1,79

5

3,9

8,4

5,6

18,2

20,0

19,7

0,47

5,6

440

113

1,64

6

4,0

8,7

4,0

6,1

6,5

1,41

10,7

50

7

4,0

9,0

3,6

6,8

19,5

3,5

0,17

5,0

37

78

3,7

9,2

3,4

5,0

19,4

4,2

0,46

7,2

90

12

4,1

9,1

2,4

4,1

23,6

3,5

0,14

2,3

72

24

1,25

10

4,0

10,3

3,7

8,9

28,8

4,3

0,64

4,0

1090

12

2,12

11

4,0

9,2

3,8

9,3

21,6

4,4

0,15

3,3

33

24

1,54

12

3,8

8,2

3,5

10,0

18,5

2,1

0,07

3,0

340

24

0,96

13

4,2

9,1

4,0

12,6

32,7

6,22

0,04

8,7

180

72

1,36

14

3,8

9,6

3,3

8,9

11,8

18,9

0,1

4,1

34

12

3,9

9,0

4,1

8,8

6,05

0,41

4,8

126

34

1,39

16

3,8

10,6

5,5

8,8

6,45

0,66

4,1

2500

103

1,51

17

4,0

8,9

4,7

10,8

13,5

0,79

3,3

1500

27

1,29

18

3,7

9,7

6,8

11,6

3,38

0,81

3,0

1240

12

1,57

19

3,0

9,0

4,5

10,6

24,5

8,55

0,03

3,0

840

96

1,58

21

4,0

8,0

5,1

11,7

23,0

4,68

0,08

2,3

1780

104

1,53

21

4,0

8,7

4,8

9,5

26,0

4,24

0,51

5,6

457

117

1,91

22

4,0

9,9

4,5

10,0

19,3

6,89

0,15

3,3

290

13

3,9

9,4

5,6

15,3

29,7

7,44

0,08

3,0

46

54

1,15

25

3,7

9,6

3,8

10,3

23,8

5,48

0,03

2,6

170

67

1,41

26

3,8

9,1

5,2

15,5

22,0

11,6

0,49

117

48

2,01

27

3,8

8,9

3,1

12,5

19,1

9,49

0,05

190

15

1,62

28

23,3

2,6

KTV

Pcte

7
1,31

8
9

15

24

110

3,9

9,1

4,5

7,1

31,7

7,61

0,58

2,3

114

8

29

4,1

9,5

3,0

7,8

24,7

8,11

0,19

2,3

89

72

1,69

30

3,7

10,5

3,4

9,5

22,9

0,17

4,6

210

87

1,2

31

3,4

9,8

4,3

11,4

24,5

5,13

0,07

6,9

800

144

1,9

32

3,9

9,0

5,8

11,0

22,8

13,2

0,55

3,3

787

108

1,26

33

4,0

9,5

3,3

8,3

27,7

5,52

0,61

4,1

26

8

1,38

33

3,8

10,7

4,4

16,0

19,1

7,37

0,03

3,6

430

89

1,26

34

4,0

9,6

6,0

12,4

0,66

3,4

107

22

1,8

35

3,8

8,6

5,3

13,7

0,13

2.238

72

1,37

36

3,7

9,1

4,5

7,7

0,27

1.548

48

1,31

37

3,7

7,6

3

11,2

0,19

1.330

108

1,11

38

3,7

8,6

4,7

9

0,06

2.100

60

1,62

39

3,8

8,5

3,9

10,7

0,06

1.020

84

1,88

40

4,2

7,9

6

11,6

0,43

1.857

48

1,26

41

3,9

7,7

6,1

13,6

0,37

500

36

1,54

42

4,2

8,5

5,6

9

0,32

1.036

48

1,65

43

4,2

9,1

4,6

8

0,22

590

72

1,43

44

3,6

8,1

5,3

13,6

0,22

2.266

24

1,76

45

4,2

9,4

5,9

7,1

0,52

440

72

1,47

46

4,1

9,5

6,1

12,6

0,35

2.100

1,2

47

3,8

7,5

3,4

10,8

0,56

309

36

1,35

48

4,2

8,8

7,6

12,2

0,22

2.300

96

1,19

49

Obs. Dados referentes ao gasto energético e demais variáveis ainda não publicados em periódicos de
circulação nacional/internacional não foram apresentados.
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ANEXOS
ANEXO 1. APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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