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RESUMO 

Introdução: Estudos têm mostrado que alteração do índice tornozelo-braquial (ITB) é um 

importante preditor da mortalidade em hemodiálise (HD). Entretanto, o período de 

acompanhamento dos pacientes foi relativamente curto, de menos de 2 anos. Objetivo: 

Avaliar o valor preditivo de um ITB alterado como fator de risco independente para óbito por 

qualquer causa em pacientes em HD de manutenção, após um período de acompanhamento 

de 5 anos. Métodos: Um total 478 pacientes em HD por pelo menos 12 meses foram incluídos 

no estudo. O ITB foi medido utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e um 

Doppler portátil. Os pacientes foram divididos em 3 grupos de acordo com o ITB (baixo: <0,9; 

normal: 0,9 a 1,3; e alto: >1,3) e foram acompanhados por um período de 60 meses. 

Resultados: A prevalência do ITB baixo, normal e alto foi de 26,8%, 64,6% e 8,6%, 

respectivamente. A sobrevida em 5 anos foi menor no grupo ITB baixo (44,1%, P<0,0001) e no 

grupo ITB alto (60,8%, P= 0,025) do que no grupo normal (71,7%). O modelo de regressão de 

Cox foi usado para avaliar a associação entre o ITB e risco mortalidade, ajustando para 

potenciais confundidores. Considerando ITB normal como referência, apenas ITB baixo se 

mostrou um fator de risco independente de mortalidade por todas as causas (HR 2,57; IC 95% 

1,84-3,57). Conclusões: Os pacientes com ITB baixo e alto apresentaram taxas de sobrevida 

em longo prazo menores do que os pacientes com ITB normal. Entretanto, após os ajustes 

para os potenciais confundidores, apenas o ITB baixo persistiu como fator de risco 

independente para mortalidade por todas as causas entre os pacientes em hemodiálise.   

Palavras chaves: índice tornozelo-braquial; mortalidade; diálise renal. 
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Abstract 

Background: Abnormal ankle-brachial index (ABI) has been found to be a strong predictor of 

mortality in some hemodialysis populations in studies with relatively short periods of follow-

up, lower than 2 years. Objective: This study aimed to assess the predictive value of abnormal 

ankle-brachial index as a risk factor for death among patients on maintenance hemodialysis 

after a 5-year follow-up. Methods: A total of 478 patients on HD for at least 12 months were 

included in the study. ABI measurement was performed using a mercury column 

sphygmomanometer and portable Doppler. Patients were divided into 3 groups, according to 

ABI (low: <0.9; normal: 0.9 to 1.3; and high: >1.3) and were followed for a 60-month period. 

Results: The prevalence rates of low, normal and high ABI were 26.8%, 64.6% and 8.6%, 

respectively. The 5-year survival rate was lower in the groups with low ABI (44.1%, P<0.0001) 

and high ABI (60.8%, P= 0.025) than in the group with normal ABI (71.7%). Cox regression was 

used to evaluate the association between ABI and mortality, adjusting for potential 

confounders. Having normal ABI as reference, low ABI was found an independent risk factor 

for all-cause mortality (HR 2.57; 95% CI 1.84-3.57), but not high ABI (HR 1.62; 95% CI 0.93-

2.83). Conclusions: long-term survival rates of patients with either low or high ABI were lower 

than the one from those with normal ABI. However, after adjustment for potential 

confounders, only low ABI persisted as an independent risk factor for all-cause mortality 

among hemodialysis patients. 

Key words: ankle brachial index; mortality; renal dialysis. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Anti-HCV Anticorpos antivírus da hepatite C 

AVE Acidente vascular encefálico 

BCC   Bloqueadores dos canais de cálcio 

BRA Bloqueador de receptor de angiotensina 

Ca  P 

Col. 

Produto cálcio-fósforo 

Colaboradores 

DAP Doença arterial periférica 

DCV   Doenças cardiovasculares 

DM Diabetes melito 

DP Diálise peritoneal 

DRC    Doença renal crônica 

DRCT Doença renal crônica terminal 

EPO Eritropoietina 

HAS Hipertensão arterial sistêmica 

HBsAg Antígeno de superfície do vírus da hepatite B 

HD Hemodiálise 

HCV Vírus da hepatite C 

I-ECA Inibidor da enzima de conversão 
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PCR Proteína C reativa 
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1- INTRODUÇÃO 

A prevalência de pacientes em terapia renal substitutiva (TRS), isto é, de 

transplantados e em terapia dialítica, vem aumentando progressivamente desde que essas 

modalidades terapêuticas tornaram-se acessíveis àqueles acometidos pela doença renal 

crônica terminal (DRCT). Em 2012, no Brasil, a prevalência de pacientes em TRS era em torno 

de 703 pacientes por milhão da população (pmp), sendo 503 em diálise e 200 

transplantados.102 Considerando apenas a terapia dialítica, em 2014, segundo estimativas da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, existiam aproximadamente 112.004  pacientes em diálise, 

com prevalência de 552 pacientes pmp, estando, aproximadamente, 91,4% em hemodiálise 

(HD) e 8,6% em diálise peritoneal (DP).103 A taxa de crescimento anual estimada para a 

população brasileira em diálise, ao longo dos vários anos, tem estado ao redor de 9%,69  acima 

da taxa norte americana, cujo aumento tem sido em torno de 2%.110Entretanto, quando 

comparada com dados de países desenvolvidos, observa-se que a prevalência de pacientes 

em diálise, no Brasil, ainda é relativamente baixa. Por exemplo, somente nos Estados Unidos 

da América (EUA), em 31 de dezembro de 2013, havia aproximadamente 468.386 pacientes 

em diálise, com prevalência de 1.425 pacientes pmp.112 Este contraste também se faz presente 

em relação a outros países na América do Sul, como Argentina, Uruguai e Chile, onde a 

prevalência de pacientes em terapia dialítica naquele mesmo ano foi de 663, 792 e 1.088 

pacientes pmp, respectivamente.112   

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

avanços ocorridos na terapia dialítica, como a melhoria na qualidade da água através do uso 

da osmose reversa, o uso de membranas mais biocompatíveis, a maior disponibilidade da 

eritropoietina humana recombinante (EPO), dos derivados da vitamina D e de um 

calcimimético. Em 2014, no Brasil, ocorreram cerca de 21.281 óbitos entre os pacientes em 
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programa regular de diálise, correspondendo a uma taxa de mortalidade bruta de 19%.103 Em 

relação à população em diálise nos Estados Unidos, a expectativa de vida dos pacientes com 

menos de 80 anos é de menos de um terço, e dos pacientes com 80 ou mais anos é de menos 

da metade quando comparados com pessoas da população geral na mesma faixa etária sem 

DRCT.112 Ainda considerando essa mesma população, a probabilidade de sobrevida em um, 

dois e cinco anos  é de 81%, 65% e 34%, respectivamente.111 

A principal causa de morte entre os pacientes em HD é a doença cardiovascular (DCV), 

responsável por aproximadamente 50% dos óbitos.25 Em comparação com a população geral, 

os pacientes com DRCT apresentam uma taxa de mortalidade por DCV, ajustada para idade, 

15 a 30 vezes maior.38,91,99 Essa discrepância, presente em todas as faixas etárias, é mais visível 

entre os mais jovens (25 a 34 anos), onde a mortalidade por DCV é 500 vezes maior que nos 

controles da mesma idade com função renal normal.98,99 

A relação entre a doença renal crônica (DRC) e a DCV não ocorre apenas em estágios 

avançados da primeira, já existindo mesmo quando a creatinina sérica ainda está na faixa da 

normalidade, sendo a microalbuminúria a manifestação da doença renal.10 Uma meta-análise 

de estudos observacionais prospectivos sugeriu que a presença de microalbuminúria 

aumentava em 2 vezes o risco de DCV nos pacientes diabéticos do tipo 2.31 A microalbuminúria 

também está associada com o risco aumentado de coronariopatia em pacientes não 

diabéticos,119 assim como, com o risco de isquemia miocárdica e hipertrofia ventricular 

esquerda em hipertensos essenciais.13  Associação entre a excreção urinária de albumina e 

DCV se faz presente mesmo dentro da faixa considerada normal (<30mg/dia ou relação 

albumina/creatinina <30mg/g). No Third Copenhagen City Heart Study, que envolveu 2.726 

pacientes, aqueles com excreção urinária maior 6,9 mg/dia apresentaram risco relativo 

ajustado de morte e de doença coronariana de 1,9 e 2,0, respectivamente.59 Outro estudo, 
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o  Framingham Heart Study, também demonstrou relação entre albuminuria, avaliada através 

da relação albumina/creatinina em amostra isolada de urina, dentro da faixa da normalidade 

e risco de DCV.9 Neste estudo, englobando 1.568 indivíduos não diabéticos e não hipertensos, 

sem DCV, valores acima da mediana para o sexo (≥3,9µg/mg para homens e  ≥7,5 µg/mg para 

mulhres) associaram-se a um risco aumentado em 3 vezes para DCV. 

As razões pelas quais os pacientes em hemodiálise têm uma elevada mortalidade, 

especialmente cardiovascular, permanecem obscuras. Uma forma especial de doença arterial 

ateresclerótica,, de maior gravidade e com caráter francamente progressivo, foi relatada em 

hemodialisados há mais de 30 anos.65 Deve ser ressaltado, entretanto, que dados mais 

recentes revelam que pacientes com doença renal crônica pré-dialítica já apresentam uma 

elevada mortalidade, também de natureza principalmente cardiovascular. Em dois grandes 

estudos epidemiológicos, a chance de progressão da doença renal crônica para um estágio 

mais avançado foi sempre inferior à probabilidade de óbito independente da fase em que a 

DRC foi diagnosticada.44,57 Esses achados sugerem que a instalação desta variedade grave e 

rapidamente progressiva de aterosclerose/arteriosclerose descrita em hemodialisados 

precede a entrada dos pacientes em TRS. Aproximadamente 80% dos pacientes incidentes em 

hemodiálise apresentam um ou mais tipos de doença cardíaca, sendo a insuficiência cardíaca 

e a doença coronariana as mais prevalentes, presentes em 40% e 39% dos pacientes, 

respectivamente.23   

As DCV ocorrem precocemente nos pacientes com DRCT. Goodman e colaboradores 

estudaram a prevalência e a extensão da calcificação coronariana em 39 pacientes com idade 

menor ou igual a 30 anos, que estavam em regime regular de diálise, por meio da tomografia 

de emissão de feixes de elétrons e constataram que a calcificação coronariana é comum e 

progressiva neste grupo de pacientes.45 Oh e col. estudaram a calcificação coronariana e a 
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espessura médio-intimal das carótidas, em 39 pacientes, 13 em diálise e 26 transplantados, 

entre 19 e 39 anos, com doença renal crônica (DRC) iniciada na infância, por meio de 

tomografia computadorizada e ultrassom de alta resolução respectivamente, e encontraram 

calcificação coronariana em 92% dos pacientes e espessura médio-intimal das carótidas 

significativamente aumentada em relação aos controles.85 

A alta prevalência e o maior risco de mortalidade por DCV nos pacientes com DRCT 

tem sido atribuídos tanto a fatores tradicionais como a não tradicionais, isto é, relacionados à 

DRC/diálise.6,94,108 Dados do estudo CHOICE  (do inglês, Choices for Healthy Outcomes in Caring 

for ESRD) demonstram uma grande frequência de fatores de risco tradicionais em pacientes 

incidentes em diálise. Dos 1.041 pacientes envolvidos neste estudo, 54% eram diabéticos, 96% 

hipertensos, 80% sedentários, 33% apresentaram HDL baixo e 22% hipertrofia ventricular 

esquerda.66 Dentre os fatores de risco tradicionais, alguns se aplicam à população em HD, 

como o diabetes melito (DM), tabagismo e idade. Porém, outros fatores tradicionais como a 

dislipidemia, obesidade e aumentos discretos da pressão arterial sistólica pré-diálise parecem 

não se correlacionar significativamente com a presença de coronariopatia, doença 

cerebrovascular ou doença arterial periférica.24  

Dos fatores de risco não tradicionais, destacam-se a DRC per se, a hiperfosfatemia, o 

produto cálcio-fósforo (CaP) elevado, os níveis elevados do paratormônio (PTH), a 

inflamação, o aumento dos níveis séricos de fibrinogênio, a anemia, o estresse oxidativo e o 

tempo em diálise. Em um estudo de fatores de risco não tradicionais, o nível sérico de fósforo 

foi avaliado em duas amostras aleatórias de pacientes mantidos em HD há pelo menos 1 ano, 

e correlacionado com risco de mortalidade.14 Foram também analisadas as contribuições dos 

níveis séricos do cálcio, do produto Ca  P e do PTH. O risco relativo de morte para os pacientes 
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com fósforo sérico acima de 6,5 mg/dL foi de 1,27 em relação àqueles com fósforo sérico entre 

2,4 e 6,5 mg/dL. A análise do cálcio sérico não demonstrou relação com risco relativo de 

mortalidade. O produto Ca  P, entretanto, mostrou tendência semelhante à do fósforo sérico, 

isto é, os pacientes com Ca  P acima de 72mg2/dL2 tinham risco relativo de mortalidade de 

1,34 em comparação com aqueles com produto entre 42 e 52 mg2/dL2. Em relação ao PTH, o 

risco relativo de mortalidade foi maior para pacientes com níveis mais elevados do hormônio. 

Concluiu-se que uma grande percentagem dos pacientes em HD apresentava fósforo sérico 

maior do que 6,5 mg/dL, colocando-os em maior risco de morte e que este risco era 

independente do PTH. Em outro estudo, uma forte associação com mortalidade foi observada 

para níveis mais altos de fósforo, cálcio e PTH, porém, a correlação deste último com maior 

risco de morte foi mais fraca.15 Neste mesmo estudo, foi verificado que as concentrações de 

fósforo associadas às menores taxas de mortalidade situavam-se dentro dos limites 

laboratoriais normais e, do cálcio, na faixa normal-baixa.  Em um relato que avaliou a relação 

entre níveis elevados do fósforo, do produto Ca  P e do PTH com causas específicas de morte, 

foi identificada forte associação entre essas alterações e morte de origem cardíaca, 

especialmente por doença coronariana e morte súbita.43 

A presença de inflamação, evidenciada por marcadores bioquímicos, é comum em 

todos os estágios da DRC, especialmente nos pacientes em HD.105 Múltiplos fatores 

contribuem para esta elevada prevalência nos pacientes com DRC, incluindo o ambiente 

urêmico, a redução da depuração de citocinas pro-inflamatórias, o estresse oxidativo, o nível 

diminuído de antioxidantes, e a presença de co-morbidades como a periodontite.105 Nos 

pacientes em hemodiálise, além dos fatores anteriormente mencionados, a exposição ao 

material plástico e às membranas dos dialisadores, principalmente as menos biocompatíveis 

como as membranas de cuprofane, a baixa qualidade da água utilizada na diálise e a presença 
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de corpos estranhos como cateteres e enxertos vasculares (politetrafluoretileno-PTFE) podem 

agravar o estado inflamatório.11,105 Nesses pacientes ocorre também uma frequência 

aumentada de infecções, especialmente as relacionadas aos acessos vasculares e também 

uma maior exposição a endotoxinas. Estas últimas, que são complexos lipopolissacarídeos-

proteínas existentes na parede celular das bactérias, especialmente as Gram-negativas, são 

liberadas durante a proliferação ou lise bacteriana.11 Ao atuarem nos leucócitos, acarretam a 

liberação de citocinas como as interleucinas (IL1 e IL6) e o fator de necrose tumoral. Esses 

fatores pró-inflamatórios determinam nos hepatócitos, a produção da proteína C reativa 

(PCR), proteína essa utilizada como marcador inflamatório. A presença de um estado 

inflamatório crônico, definido com PCR > 5mg/L por no mínimo 3 meses, tem sido relatada em 

30% a 62% dos pacientes em diálise nos Estados Unidos e na Europa.54,90,120,121 Pacientes em 

HD com níveis mais altos de PCR apresentam menor sobrevida, devido tanto à maior 

mortalidade global quanto cardiovascular.118,120 

A doença arterial periférica (DAP), definida como a doença aterosclerótica não 

coronariana,26 também tem alta prevalência na população geral e nos pacientes com DRC. No 

ano de 2007, estima-se que haviam 27 milhões de pessoas na América do Norte e na Europa 

portadoras de DAP,80 e que, no ano de 2010, haviam 202 milhões de pessoas portadoras desta 

vasculopatia em todo o mundo, com predomínio nos países de baixa e média renda (69,7%).40 

Aproximadamente 12% da população adulta nos EUA é portadora de DAP, sem predomínio 

de gênero.47,86 Existe uma forte associação entre o envelhecimento e a prevalência de DAP, 

estando a mesma presente em aproximadamente 20% das pessoas com mais de 70 anos.96 A 

presença de hipertensão arterial (HA), co-morbidade também associada ao envelhecimento, 

aumenta ainda mais a carga desta doença na população idosa. Em um subgrupo de 1.775 
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pacientes do estudo SHEP (do inglês, Systolic Hypertension in the Elderly Program), pacientes 

com pressão sistólica entre 160 e 219 mmHg e idade igual ou superior a 60 anos, a ocorrência 

de DAP foi de 38% em homens negros, 25% em homens brancos, 41% em mulheres negras e 

23% em mulheres brancas.79 Em pacientes com 70 ou mais anos ou naqueles a partir de 50 

anos com história de tabagismo ou DM, em clínicas de atenção básica em saúde, foi relatada 

uma prevalência de 29%.48 Apesar desta alta prevalência, o conhecimento desta doença, tanto 

por parte dos médicos quanto dos pacientes é baixa, dificultando a implementação de 

medidas de controle dos fatores de risco e retardando as intervenções terapêuticas.48 

Nos pacientes com DRC pré-dialítica, a prevalência de DAP também é elevada. Em um 

estudo transversal visando correlacionar DAP (definida como ITB <0,9) e doença renal 

(definida como depuração estimada de creatinina <60mL/min/1,73m²) em pacientes com 

idade maior ou igual a 40 anos, a prevalência foi de 24%.83 A associação entre doença renal e 

DAP foi independente de outros fatores, como idade, DM, HAS, doença coronariana, acidente 

vascular encefálico e hipercolesterolemia. Uma prevalência de 22% foi relatada em pacientes 

com DRC em tratamento conservador, utilizando como critério diagnóstico de DAP, ITB <0,9 

ou índice de pressão hálux/braço <0,6, ambos medidos por fotopletismografia, ou a história 

de achados patológicos em arteriografia dos membros inferiores.62 Em um estudo envolvendo 

pacientes nos estágios 3 a 5 da DRC (classificação do K/DOQI - do Inglês, Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative), a prevalência foi de 32%.30 Utilizando os mesmos critérios 

diagnósticos, outros autores observaram uma prevalência de 37,5% em pacientes com taxa 

de filtração glomerular estimada média de 26,6 mL/min/1,73m2.32 

Tendo em vista a alta prevalência de DAP na DRC, estudos prospectivos foram 

realizados procurando estabelecer se a DRC representa risco para seu desenvolvimento. 

Mulheres pós-menopausa, portadoras de doença coronariana, foram acompanhadas para 
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avaliar se a doença renal representava fator de risco para revascularização, amputação ou 

simpatectomia lombar.84 Neste grupo, a doença renal se associava a eventos futuros de DAP, 

sendo o risco progressivamente maior à medida que a taxa de filtração glomerular diminuía.  

Em um estudo mais abrangente, utilizando dados do Estudo Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC), em que o tempo de seguimento médio foi de 13 anos, pacientes com 

diminuição da taxa de filtração glomerular, mesmo após ajustes para fatores de risco para as 

DCV, apresentaram maior risco de desenvolver DAP.116 

Em pacientes com DRCT submetidos à diálise, foram relatadas taxas de prevalência de 

DAP que variaram de 16,5% a 38%,36,62,87 valores muito superiores aos observados nos 

controles sem DRC.  

Considerando a elevada prevalência de DAP nos pacientes com DRCT, um estudo com 

grande número de pacientes avaliou o efeito de diferentes modalidades de diálise na 

incidência de DAP. Duas coortes, uma com 17.773 pacientes em HD e outra com 9.190 em DP, 

foram acompanhados por tempo médio de 2,9 e 3,64 anos respectivamente. Estes pacientes 

foram comparados a um grupo de 107.588 controles pareados, acompanhados por um 

período médio de 4,91 anos. Os pacientes em ambas modalidades dialíticas apresentaram um 

maior risco de DAP em relação aos controles, independentemente de sexo e co-morbidades. 

A incidência de DAP nos grupos de DP e HD foi de 12,4 e 20,7 por 1000 pacientes-ano, 

respectivamente, com um HR (do inglês, harzard ratio) de 1,92 no grupo de HD, comparado 

ao de DP. Este resultado sugere um possível benefício desta última modalidade de diálise em 

reduzir o risco de DAP nos pacientes com DRCT.64 

A detecção da DAP tem grande importância do ponto de vista prognóstico, já que sua 

presença indica maior risco de mortalidade. Em 67 pacientes com esta condição 
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acompanhados por 10 anos, os portadores de DAP grave ou sintomática tinham risco de 

mortalidade global 4 a 7 vezes mais elevada e mortalidade cardiovascular até 15 vezes maior 

do que pacientes sem DAP.27 

O ITB tem sido amplamente utilizado na detecção da DAP por ser um método simples, 

não invasivo e confiável. Para sua medida utiliza-se um manguito de pressão colocado acima 

do tornozelo e uma sonda de Doppler sobre a artéria a ser examinada. Valores da pressão 

sistólica medidos por esta técnica tem forte correlação com medidas direta da pressão intra-

arterial.56,104 Este método é mais simples e de mais fácil uso que outros métodos para 

detecção de fluxo arterial, como a pletismografia.41 Valor <0,9 apresenta sensibilidade de até 

95% quando comparado com a arteriografia e quando ≥0,9, é quase 100% específico em 

identificar indivíduos sem obstrução arterial.19,20,41 Sua utilização baseia-se no fato da pressão 

arterial sistólica nos membros inferiores ser igual ou levemente superior à dos membros 

superiores. Na presença de estenose arterial, ocorre redução da pressão distal à lesão.33 

A utilidade deste método não se restringe em identificar DAP, mas também na sua 

correlação com doença vascular em outros locais e como marcador de mortalidade tanto na 

população geral quanto em pacientes em HD. Em estudo prospectivo de duração de 4,3 anos, 

a relação entre ITB e mortalidade foi avaliada em 1.492 mulheres da população geral com 

idade ≥65 anos, tendo como desfecho mortalidade global e causa-específica.116 Foi constatado 

que mulheres com índice ≤0,9 apresentam alto risco de morte, tanto global quanto 

cardiovascular, quando comparadas àquelas com índice >0,9, mesmo após ajustes para outros 

fatores de risco. Esse risco elevado permaneceu inalterado mesmo após serem excluídos 

pacientes com história de claudicação intermitente e DCV já no início do estudo. O papel do 

ITB como previsor de morbimortalidade foi também avaliado em 1.537 pacientes hipertensos, 

de ambos os sexos, com tempo médio de seguimento de 16 meses.78 Os participantes com ITB 
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≤0,9, em comparação com aqueles com índice >0,9, apresentaram maior risco de mortalidade 

global e cardiovascular, mesmo após ajustes para DCV inicial e outros fatores de risco 

cardiovascular. Em outro estudo, com uma amostra maior (5.888 pacientes com idade ≥65 

anos com e sem DCV), foi observado que para cada 0,1 de diminuição do ITB, havia redução 

significativa da sobrevida e que ITB <0,9 era um fator de risco independente para DCV 

incidente, recorrente e para mortalidade.77 

Em 1995, foi descrita a associação entre ITB baixo e presença de doença cardiovascular 

e cerebrovascular em pacientes com DRCT em HD.36 Naquele estudo, dentre 142 pacientes 

em HD, aqueles com histórico de eventos vasculares apresentavam menores valores de ITB, 

sendo que seu valor diminuía à medida que o número de eventos vasculares, por paciente, 

aumentava. Além disso, o valor do ITB correlacionava-se inversamente com a probabilidade 

de doença vascular: entre os pacientes com ITB <0,7, 93% apresentavam doença vascular 

manifesta, em contraste com a frequência de 14% entre aqueles com valores >1,1. A 

conclusão final foi de que este índice serviu como marcador importante da presença e 

gravidade da doença vascular aterosclerótica sistêmica. Estudo longitudinal desta mesma 

população demonstrou que ITB <0,9 associava-se com risco relativo de mortalidade 

cardiovascular de 7,5 e de mortalidade global de 2,4, confirmando o ITB como um forte e 

independente previsor de mortalidade.35 A presença de um ITB baixo também se 

correlacionou com a presença de doença aterosclerótica sistêmica e mortalidade em outro 

estudo que incluiu 217 pacientes em HD.107 A utilidade deste índice como previsor do risco de 

morte, tanto global quanto cardiovascular, foi também confirmada em um estudo maior, no 

qual 1010 pacientes foram acompanhados por 22 meses.87 Após ajustes para variáveis de 

confundimento, o risco de mortalidade global foi 4 vezes maior entre os pacientes com ITB 

<0,9.  
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De particular interesse para os pacientes em HD, foi o achado da associação entre ITB 

e falência do acesso vascular. Em um estudo, no qual 225 pacientes foram acompanhados 

desde a criação do acesso vascular até o primeiro episódio de falência do mesmo, foram 

verificadas 111 ocorrências deste desfecho após um período de observação de 42 meses. 

Utilizando análise multivariada (modelo de regressão de Cox), foi constatado que presença de 

um ITB <0,9 quase dobrava o risco da perda do acesso vascular. Com este resultado, os autores 

sugeriram o uso do ITB como instrumento de identificação dos pacientes em HD com alto rico 

de perda do acesso vascular.22 

Pelo exposto, julgamos relevante estudar o ITB na população em HD. Em 2007, 

recrutamos 478 pacientes em tratamento por hemodiálise regular no Estado do Rio de 

Janeiro, para estudar marcadores de doença arterial. Na análise transversal desta população, 

avaliamos os fatores associados com alterações no espessamento médio-intimal de 

carótidas75 e com alterações no ITB.74 De especial importância para o presente estudo, a 

presença de DM associou-se tanto com ITB alto quanto baixo. Idade mais avançada e 

inflamação (medida através dos níveis séricos da proteína C reativa ultrassensível) associaram-

se com ITB baixo. Valores elevados do produto Ca x P correlacionaram-se com ITB alto. 

A presente tese propõe-se a relatar os resultados do acompanhamento por 5 anos 

deste grupo de pacientes, no que concerne ao impacto das alterações no ITB sobre o risco de 

morte. 
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2- OBJETIVOS 

2.1- OBJETIVO GERAL 

Avaliar o impacto de um ITB alterado sobre a mortalidade por qualquer causa em uma amostra 

de pacientes em hemodiálise regular, acompanhada por cinco anos. 

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1- Relatar a prevalência de ITB baixo, normal e elevado na amostra estudada. 

2.2.2- Analisar a sobrevida dos hemodialisados em 5 anos. 

2.2.3- Testar a hipótese que ITB alterado constitua um fator de risco independente para 

mortalidade por qualquer causa em hemodiálise. 

2.2.4- Relatar outras variáveis que se comportem como fatores de risco independentes para 

mortalidade por qualquer causa em hemodiálise. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional prospectivo, com acompanhamento de 5 anos, 

realizado em pacientes com DRC no estágio 5, em regime regular de HD, em 7 unidades de 

diálise do Estado do Rio de Janeiro.  

 

3.2- SELEÇÃO DE PACIENTES 

3.2.1- Critérios de inclusão 

 Participaram deste estudo pacientes em HD regular há pelo menos um ano e com idade entre 

18 e 75 anos. 

Foram incluídos apenas pacientes que concordaram em participar deste estudo, após 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este protocolo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/ UFF, sob Nº 023/06. 

 

3.2.2- Critérios de exclusão 

3.2.2.1- Foram excluídos os pacientes com neoplasia maligna, sorologia positiva para HIV, 

presença de fibrilação atrial, amputação de ambos os membros inferiores, ausência de mais 

de 25% dos dados laboratoriais previstos ou incapacidade cognitiva. 

 

3.3- UINIDADES DE DIÁLISE PARTICIPANTES 

- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Ingá, Niterói, RJ. 

- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Niterói, Niterói, RJ. 

- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. 

- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Anil, Rio de Janeiro, RJ. 
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- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Taquara, Rio de Janeiro, RJ. 

- CDR- Clínica de Doenças Renais- Unidade Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, RJ. 

- Clinefron- Santo Antônio de Pádua, RJ. 

 

3.4- AVALIAÇÕES 

3.4.1- Medida do ITB 

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

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

arterial sistólica do membro superior contralateral ao do acesso vascular. As medidas foram 

feitas antes da sessão de HD, estando o paciente em decúbito dorsal por, no mínimo, 5 

minutos. 

A pressão arterial foi medida 2 vezes no braço contralateral ao acesso vascular, 

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

tibiais posteriores (já que a artéria pediosa está congenitamente ausente em 4 a 12% da 

população),12,68,72 sempre em sequência alternada, com intervalo de 1 a 2 minutos entre elas. 

Para cálculo do ITB, os valores utilizados foram dados pela média das duas medidas em cada 

membro. Para a pressão arterial nos membros inferiores, medida à altura do tornozelo, foi 

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

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

da pressão sistólica do braço.  

A pressão arterial sistólica foi medida usando-se um esfigmomanômetro de coluna de 

mercúrio, manguito com largura correspondendo a aproximadamente 40% da circunferência 

do membro, com comprimento de, pelo menos, 80% desta circunferência e um Doppler 

vascular portátil, com transdutor de 10 MHz (Super Dupplex, Huntleigh Technology Inc., 
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Manalapan NJ, EUA). O valor considerado como a pressão arterial sistólica foi o 

correspondente ao primeiro som detectado por este aparelho.  

Foram considerados anormais valores do ITB <0,9, este indicativo de DAP, e >1,3, este 

indicativo de calcificação arterial. 

 

3.4.2- Dados demográficos e clínicos 

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

dados de um prontuário eletrônico, utilizado desde janeiro de 2002 em todas as Unidades de 

Diálise incluídas neste estudo. 

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

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

(calcitriol, acetato de cálcio, carbonato de cálcio, sevelamer e EPO). 

Foram também consideradas diversas co-morbidades: HAS definida como PA sistólica 

≥ 140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg pré-diálise e/ou uso de anti-hipertensivos, 

coronariopatia (presença de precordialgia típica, uso de vasodilatadores coronarianos, 

história prévia de infarto do miocárdio ou angina pectoris), revascularização miocárdica 

(angioplastia e/ou by-pass coronariano), sequela de acidente vascular encefálico, arteriopatia 

periférica (uso de vasodilatadores periféricos e história de revascularização), DM (presença da 

nefropatia diabética como doença de base, relato do paciente ou registro no prontuário), 

amputação não-traumática de um dos membros inferiores, paratireoidectomia e diagnóstico 

de hepatite B ou C. 

3.4.3- Avaliações laboratoriais 

A dosagem da PCR de alta sensibilidade foi a única avaliação laboratorial realizada 

especificamente para este estudo. A coleta de amostras de sangue para a dosagem de PCR foi 
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realizada no mesmo dia da realização da avaliação laboratorial mensal de rotina, em data 

próxima à medida do ITB. 

As demais avaliações fazem parte da rotina laboratorial dos pacientes em HD e foram 

extraídas do banco de dados das clínicas. 

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

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

ou posterior) à medida do ITB. Nesta análise, foram incluídos os valores da hemoglobina, 

creatinina, ureia, albumina, cálcio, fósforo, PTH-i, fosfatase alcalina, TGP e ferritina. 

Para análise de exposição cumulativa dos pacientes às alterações do metabolismo 

mineral, foram consideradas as médias de todas as medidas prévias de cálcio, fósforo e PTH-i 

realizadas a partir de janeiro de 2003 (ou desde a entrada em programa de HD na Unidade 

para os pacientes que iniciaram tratamento após janeiro de 2003) até a última avaliação 

anterior à medida do ITB. O cálcio e o fósforo foram dosados mensalmente, enquanto a 

dosagem do PTH-i foi realizada com periodicidade semestral. 

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

Saúde, que representavam a grande maioria, tinham avaliação laboratorial centralizada em 

um único laboratório de referência (Nefrolab, Belo Horizonte, MG), enquanto os pacientes 

que dialisavam pela saúde suplementar tiveram a avaliação laboratorial realizada em diversos 

laboratórios. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros bioquímicos séricos: cálcio iônico, por 

método eletrodo íon seletivo com correção automática do pH (valor de referência [VR] = 4,25 

a 5,05 mg/dL), dosado no aparelho AVL 9180 (Roche, Alemanha). O fósforo, por método UV 

automatizado (VR = 2,5 a 4,9 mg/dL); a ureia, por método enzimático UV automatizado (VR = 
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15 a 40 mg/dL); creatinina, por método colorimétrico, Jaffé modificado, (VR: Homens = 0,9 a 

1,3 mg/dL, mulheres = 0,6 a 1,1 mg/dL); albumina, por método biureto e verde de bromocresol 

(VR = 3,4 a 5,0 g/dL); a fosfatase alcalina, por método P-nitrofenilfosfato (VR = 50 a 136 U/L). 

Todos estes exames foram realizados no aparelho Dimension XL (Dade Bhering [Siemens], 

Newark, DE – USA). A ferritina, por método quimioluminescência (VR: Homens = 28 a 365 

ng/mL, mulheres = 9 a 148 ng/mL) no Vitros Eci (Johnson - Ortho-Clinical Diagnostics, 

Rochester, NY-14626-5101 - USA). A dose de diálise ofertada aos pacientes foi estimada pelo 

cálculo da fração de retirada de ureia em uma sessão de diálise de cada mês. A fórmula 

empregada foi a preconizada para o modelo unicompartimental de distribuição de ureia 

(spKt/V, do inglês, single-pool Kt/V), ajustada para as elevações da ureia sérica pós-diálise 

(Kt/V equilibrado, eKt/V). O spKt/V foi calculado pela equação spKt/V= -ln (R – 0,008 x t) + (4 

– 3,5 x R) x UF/P, onde R=ureia pós-diálise/ureia pré-diálise, UF= volume ultrafiltrado (litros) 

e P= peso pós-HD (Kg). A conversão de spKt/V para eKt/V se dá pela fórmula eKt/V= spKt/V – 

0,6 x (spKt/V)/t + 0,03, onde t é a duração da sessão em horas.28,29 

O marcador inflamatório utilizado foi a PCR de alta sensibilidade, cujo método de 

avaliação foi ensaio imunométrico em fase sólida quimioluminescente (VR < 6mg/L) e o PTH-

i, avaliado pelo método da quimioluminescência (VR = 16 a 87 pg/mL), foram dosados no 

aparelho Immulite 2000 (DPC [Siemens], Los Angeles, CA – USA). 

Os marcadores virais utilizados foram: antígeno de superfície do vírus da hepatite B 

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

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

amplificada (VR = não reagente). Ambos as avaliações foram feitas no aparelho Vitros Eci 

(Johnson - Ortho-Clinical Diagnostics, Rochester, NY-14626-5101 - USA) 
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O parâmetro hematológico analisado foi: hemoglobina sérica, feita por método 

automatizado Cell Dyn (VR: Homens = 13,5 a 17,5g/dL, mulheres = 12 a 16g%). Este exame foi 

feito no aparelho Cell Dyn 3500 (Abbott, Abbott Park, IL - USA). 

 

3.5 - DESFECHOS 

 O único desfecho analisado foi mortalidade por qualquer causa. 

 

3.6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis contínuas foram expressas como média  desvio-padrão no caso de 

distribuição gaussiana, e mediana e intervalos interquartis, se distribuição não-gaussiana; 

variáveis categóricas foram expressas por sua frequência. 

Comparações das médias entre as faixas de ITB foram feitas pela análise da variância 

(ANOVA) bicaudal, complementado pelo teste de Bonferroni, quando a distribuição foi 

gaussiana ou pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, complementado pelo teste de 

Dunn, quando a distribuição foi não-gaussiana. A análise de frequências foi feita pelo teste 

exato de Fisher. 

A sobrevida dos pacientes foi avaliada através de curvas de Kaplan-Meier e a 

comparação entre as curvas, através do teste de Log-Rank. A associação entre os grupos de 

ITB (baixo, normal e alto) com o risco de mortalidade foi analisada empregando o modelo de 

regressão de Cox: um modelo não ajustado que incluiu apenas a variável de interesse (ITB); 

um modelo ajustado para os dados clínicos e demográficos (gênero, idade em anos, cor, 

presença de diabetes melito, tempo em diálise em meses, tabagismo [sim ou não], presença 

de doença coronariana e sequela de acidente vascular cerebral), denominado Modelo 1; e, 

finalmente, um modelo no qual as variáveis laboratoriais (albumina sérica [g/dL], 
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hemoglobina [g/dL], PTH-i [pg/mL], cálcio iônico [mg/dL], fósforo [mg/dL], produto Ca x P 

[mg²/dL²], eKt/V e PCR [mg/L]) foram incluídas às demais, denominado Modelo 2. 

A hipótese nula foi rejeitada quando valor de P foi < 0,05. 

A análise estatística foi feita utilizando o aplicativo SPSS (Chicago, Illinois, EUA), versão 

18,0 para Windows. 
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4- RESULTADOS 

De um total de 1.170 pacientes em hemodiálise de manutenção em sete clínicas de 

diálise, 478 participaram do presente estudo. A Tabela 1 contém as características gerais da 

população estudada.  

 

 TABELA 1- Características gerais da população (N=478) 

Male, f (%) 268 (56%) Sexo (masculino), f (%) 268 (56%) 
Idade (anos) 54 (42-63)a 

 

 

 

 

 

Cor  
      Branca  221 (46,2%) 
      Negra 117 (24,5%) 

140 (29,3%) 
 

      Parda 140 (29,3%) 
Tempo em diálise (meses) 59 (34-99)a 
Doença de base, f (%)  

Nefropatia diabética 71 (14,9%) 
Nefroesclerose hipertensiva  242 (50,6%) 
Glomerulonefrite crônica 41 (8,6%) 

       Indeterminada 62 (13,0%) 
  Doença renal policística  21 (4,4%) 
  Lúpus eritematoso sistêmico 8 (1,7%) 
  Outras 33 (6,9%) 

Co-morbidades, f (%)  
  Diabetes melito 81 (16,9%) 
  Hipertensão arterial 291 (60,9%) 
  Tabagismo 73 (15,3%) 
  Coronariopatia 114 (23,9%) 
  Sequela de acidente vascular cerebral 16 (3,3%) 
  Doença arterial obstrutiva periférica               86 (18%) 
   Paratireoidectomia 29 (6,1%) 

Presença de anti-HCV,  101 (21,1%) 
Presença de HBsAg 13 (2,7%) 

Acesso vascular corrente, f (%)  
       Fístula arteriovenosa 469 (98,1%) 

a Mediana (intervalos interquartis). Valores são expressos como mediana (intervalos 
interquartis) ou pela frequência. 

 

 

Desta população, 56% eram do sexo masculino, com mediana da idade de 53,6 anos e 

intervalos interquartis de 42 e 63 anos. A frequência de distribuição por cor da pele foi 46,2% 
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de brancos, 24,5% de negros e 29,3% de pardos. Em relação à doença de base, predominou a 

HAS (50,6%), seguido de DM (14,9%), indeterminada (13%), glomerulonefrite crônica (8,6%), 

outras (6,9%), doença renal policística (4,4%) e lúpus eritematoso sistêmico (1,7%). Dentre as 

co-morbidades predominaram HAS (60,9%), coronariopatia (23,9%), DM (16,9%), tabagismo 

(15,3%), DAP (18%) e sequela de AVC (3,3%). A frequência de pacientes com três ou mais anos 

em HD foi de 73%. O percentual de pacientes com o teste positivo para o anti-HCV foi de 21,1% 

e de pacientes com a presença HBsAg, de 2,7%. Dos acessos para HD à ocasião do estudo, 

98,1% eram FAV e 1,9%, cateteres venosos. 

Os resultados dos exames laboratoriais estão expostos na Tabela 2. 

TABELA 2- Exames laboratoriais 

PCR (mg/L) 4,7 (1,7 – 10,2) a 
Albumina (g/dL) 3,80 ± 0,31 b 
Ureia (mg/dL) 147 ± 46 
Creatinina (mg/dL) 11,6 ± 3,0 
eKt/V 1,51 ± 0,40 
Hemoglobina (g/dL) 11,4 ± 1,6 
Ferritina (ng/mL) 511 (245 - 972) 
Fosfatase alcalina (UI/mL) 122 (91 - 194) 
PTH-i (pg/mL) 370 (182 - 680) 
Cálcio iônico (mg/dL) 4,6 ± 0,3 
Fósforo (mg/dL) 5,4 ± 1,2 

a Mediana (intervalos interquartis); b Média ± Desvio padrão 
PCR= proteína C reativa; PTH-i= molécula intacta do paratormônio 
 

 

As variáveis com distribuição não-gaussiana estão expressas pela mediana e intervalos 

interquartis: a PCR apresentou mediana de 4,7 (1,7 - 10,2) mg/L, ferritina 511 (245 - 972) 

ng/mL, fosfatase alcalina 122 (91 - 194) UI/mL e PTH-i 370 (182 - 680) pg/mL. Já as variáveis 

laboratoriais com distribuição gaussiana, apresentaram os seguintes resultados, expressos 

como média ± desvio padrão: albumina sérica 3,8 ± 0,3g/dL, ureia 147 ± 46 mg/dL, creatinina 
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11,6 ± 3,0 mg/dL, eKT/V 1,51 ± 0,40, hemoglobina 11,4 ± 1,6 g/dL, cálcio 4,6 ± 0,3 mg/dL e 

fósforo, 5,4 ± 1,2 mg/dL. 

O uso dos medicamentos está sumarizado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Medicamentos usados à época da avaliação 

Uso de anti-hipertensivos 271 (56,7%) 
   I-ECA  92 (34,1%) 
   BRA 12 (4,6%) 
   Betabloqueadores 58 (21,3%) 
   BCC 31 (11,3%) 
   Vasodilatadores 11 (4,2%) 
   Alfa-agonistas 25 (9,4%) 

Uso de EPO 416 (87,0%) 
Dose de EPO (UI/ semana) 8716 ± 3659 
Uso de Calcitriol 255 (53,3%) 
Uso de quelantes de fósforo 335 (70,1%) 

   Sevelamer 99 (20,7%) 
   Carbonato de cálcio 159 (33,3%) 
   Acetato de cálcio 33 (6,9%) 
   Sevelamer + carbonato de cálcio 30 (6,3%) 
   Sevelamer + acetato de cálcio 16 (3,3%) 

I-ECA= inibidor da enzima de conversão; BRA= bloqueador de receptor de angiotensina; 
BCC= bloqueadores dos canais de cálcio. EPO= eritropoietina 
 

Quanto ao uso de medicamentos, 56,7% tomavam anti-hipertensivos sendo os 

inibidores da ECA (l-ECA) os mais frequentemente usados (34,1%), seguidos dos 

betabloqueadores (21,3%), bloqueadores dos canais de cálcio (11,3%), alfa-agonistas (9,4%), 

bloqueadores de receptor da angiotensina (4,6%) e os vasodilatadores (4,2%). Oitenta e sete 

por cento usavam EPO, com dose média ± desvio padrão de 8716 ± 3659 UI/semana. 

Cinquenta e três por cento usavam calcitriol e 70,1% usavam quelantes de fósforo, sendo os 

mais usados, o carbonato de cálcio (33,3%), sevelamer (20,7%), acetato de cálcio (6,9%), a 

combinação sevelamer com carbonato de cálcio (6,3%) e sevelamer com acetato de cálcio 

(3,3%). 
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Os valores do ITB, pressão arterial e pressão de pulso são apresentados na Tabela 4. A 

média ± desvio padrão da PAS foi de 140 ± 17 mmHg, da PAD, de 82 ± 8 mmHg e da pressão 

de pulso, de 56 ± 14 mmHg. O ITB apresentou mediana de 1,05 e intervalos interquartis de 

0,87 e 1,15.  

 

TABELA 4 – ITB, pressão arterial e pressão de pulso 

ITB 1,05 (0,87 - 1,15)a 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 140 ± 17 b 
Pressão arterial diastólica (mmHg) 82 ± 8 
Pressão de pulso (mmHg) 56 ± 14 

a Mediana (intervalos interquartis); b Média ± desvio padrão 

 

Para se avaliar a relação entre o ITB e os dados demográficos, exames laboratoriais, 

uso corrente de medicações, pressão arterial e pressão de pulso, dividiu-se a população de 

pacientes em três grupos: ITB baixo, normal e alto. De acordo com este critério, ficaram no 

primeiro grupo os pacientes com ITB menor que 0,9 (n= 128), no segundo, aqueles com ITB 

entre 0,9 e 1,3 (n= 309) e no terceiro, os pacientes com ITB acima de 1,3 (n= 41).  A Tabela 5 

contém os dados demográficos e as co-morbidades dos pacientes divididos por esse critério. 
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TABELA 5 - Dados demográficos e co-morbidades de acordo com a classificação do 
índice tornozelo-braço (ITB) 
 
                                                                                               ITB 

Baixo  
(n=128)  

Normal  
(n=309)  

Alto  
(n=41)  

Sexo masculino (%)  53,1  53,7  80,5*  
Idade (anos)  62 (55 - 69)  49 (38 - 60)**  54 (46 - 60)**  
Cor (branca/preta/parda), % 45/20/35 44/28/28 61/17/22 
Tempo de diálise (meses)  58 (31 - 115)  59 (36 - 100)  65 (39 - 97)  
Doença renal primária (%)  

Nefropatia diabética  25,0  8,4**  31,7†  
Nefroesclerose 
hipertensiva  

51,6  52,1  36,6  

Glomerulonefrite crônica  3,9  11,0**  4,9  
Doença renal policística  3,9  4,9  2,4  
Nefropatia lúpica  0  2,3  2,4  
Outras  8,6  6,5  4,9  
Desconhecido  7,0  14,9  17,1  

Co-morbidades (%)  
Diabetes melito 30,5  9,4**  31,7†  
Hipertensão  65,6  60,5  48,8  
Tabagismo  17,2  15,2  9,8  

     Coronariopatia  25,0  15,2#  12,2  
Sequela de AVE  8,6  1,6**  - 
Doença arterial periférica  27,3  7,4**  24,4†  
Amputação não-traumática  7,8  1,3**  9,8†  
Cirurgia de paratireoides  4,7  6,5  7,3  
HBsAg positivo 4,7 2,3 - 
Anti-HCV positivo (%)  20,3  19,4  36,6††  

Valores expressos em frequência e mediana (intervalos interquartis); *p < 0,01 vs. 
ITB baixo e normal; **p < 0,01 vs. ITB baixo; # p < 0,05 vs. ITB baixo; †P < 0,01 vs. ITB 
normal; ††p < 0,05 vs. ITB normal. 
AVE=acidente vascular encefálico 

 

A prevalência de ITB alterado foi de 35,4%, sendo baixo em 26,8% e elevado em 8,6%. 

Pacientes no grupo ITB baixo eram significantemente mais velhos do que aqueles nos grupos 

ITB normal e ITB alto. O sexo masculino prevaleceu no grupo com ITB alto, quando comparado 

aos grupos ITB normal e baixo. As prevalências de DM, DAP e amputação não-traumática 

foram significantemente mais baixas no grupo ITB normal do que no grupo ITB baixo e ITB 
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alto. Coronariopatia e sequela de acidente vascular encefálico foram mais frequentes no 

grupo com ITB baixo do que no grupo com ITB normal. Nenhuma diferença foi observada em 

relação à pressão arterial entre os grupos. 

Os resultados dos exames laboratoriais dos pacientes em cada grupo de ITB são 

apresentados na Tabela 6. 

TABELA 6 - Achados Laboratoriais nos 3 grupos de índice pressórico tornozelo-braço (ITB) 

Variáveis  

ITB 

Baixo  
(n=128)  

Normal  
(n=309)  

Alto  
(n=41)  

PCR (mg/L)  6,4 (2,6 - 14)  3,9 (1,4 - 8,8)*  4,3 (2,6 - 9,2)  
Albumina (g/dL)  3,74 ± 0,31  3,84 ± 0,30*  3,72 ± 0,36  
Ureia (mg/dL)  69 ± 22  68 ± 22  76 ± 22  
Creatinina (mg/dL)  10,6 ± 2,8  11,9 ± 3,0*  12,2 ± 2,8*  
eKt/V  1,51 ± 0,41  1,53 ± 0,42  1,36 ± 0,23†  
Hemoglobina (g/dL)  11,6 ± 1,6  11,2 ± 1,7  12,2 ± 2,8  
Ferritina (ng/mL)  584 (212 – 1285)  491 (249 – 920)  581 (341 – 939)  
Fosfatase alcalina (UI/mL)  127 (94 – 200)  121 (87 –192)  119 (95 – 208)  
PTH-i (pg/mL)  297 (140 - 601)  386 (184 - 688)  489 (213 – 1117)**  
Cálcio iônico (mg/dL)  4,6 ± 0,3  4,6 ± 0,3  4,6 ± 0,4  
Fósforo (mg/dL)  5,3 ± 1,2  5,4 ± 1,1  5,8 ± 1,4††  
Produto Ca x P (mg2/dL2)  24,1 ± 5,7  24,7 ± 5,5  27,1 ± 6,3††  

PCR - proteína-C reativa; eKt/V - Kt/V equilibrado; PTH-i - hormônio paratireoidiano intacto; 
Valores expressos por medianas (intervalos interquartis) ou pela média ± DP; *p < 0,01 vs. 
ITB baixo; **p < 0,05 vs. ITB baixo; †p < 0,05 vs. ITB normal; ††p < 0,05 vs. ITB baixo e 
normal.  

 

O grupo com ITB baixo mostrava níveis mais altos de PCR e mais baixos de albumina 

sérica do que o grupo com ITB normal. Os níveis de creatinina sérica eram mais baixos no 

grupo com ITB baixo, quando comparado aos grupos com ITB normal e alto. O grupo com ITB 

alto apresentava valores mais altos do fósforo e do produto cálcio x fósforo, quando 

comparado aos grupos com ITB normal e baixo. O grupo com ITB alto apresentava níveis mais 

elevados de iPTH, quando comparado ao grupo com baixo ITB.  
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Após um período de acompanhamento de cinco anos, do total de 478 pacientes, 158 

evoluíram para o óbito, 28 foram transplantados e 69 perderam o acompanhamento devido 

à mudança de clínica de diálise. Na figura 1, as curvas de sobrevida dos três grupos de 

pacientes (ITB baixo, normal e alto) são apresentadas simultaneamente. 

 

 

 

A taxa de sobrevida em 5 anos foi menor em ambos os grupos com ITB alterado (44,1% 

para ITB baixo e 60,8% para ITB alto) do que no grupo com ITB normal (78,0%), P < 0,0001 e P 

= 0,025, respectivamente.  

A associação entre os valores do ITB e a mortalidade foi também analisada pelo modelo 

de risco proporcional de Cox, onde o ajuste para as diversas variáveis confundidoras faz-se 

possível. Os resultados desta análise estão demonstrados na tabela 7. 

  

Tempo de acompanhamento (meses) Número em risco 
ITB 
ITB 

ITB 

ITB 

 ITB 

 ITB 

FIGURA 1. Sobrevida atuarial dos 3 grupos de pacientes em hemodiálise, segundo 

seu valor de IPTB, em 5 anos de acompanhamento  
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TABELA 7- Preditores de mortalidade por todas as causas utilizando o modelo de risco 

proporcional de Cox 

                                                        Não ajustado  Modelo 1*         Modelo 2** 

Variáveis       HR (IC 95%) HR (IC 95%)       HR (IC 95%) 

ITB    

     Normal (ref.) 1,00 1,00 1,00 

     Alto 1,62 (0,93-2,83) 1,47 (0,83-2,60) 1,16 (0,60-2,26) 

     Baixo 2,57 (1,84-3,57) 1,83 (1,28-2,63) 1,69 (1,14-2,51) 

Gênero (masculino) - 1,23 (0,89-1,71) 1,25(0,86-1,81) 

Idade (por ano) - 1,02 (1,01-1,04) 1,02 (1,01-1,04) 

Cor (branca) - 0,98 (0,71-1,36) 0,95 (0,66-1,37) 

Diabetes (s/n) - 1,37 (0,93-2,03) 1,37 (0,88-2,13) 

Tempo em diálise (meses) - 1,00 (0,98-1,00) 1,00 (0,99-1,00) 

Tabagismo (s/n) - 1,23 (0,83-1,82) 1,27 (0,84-1,92) 

Coronariopatia (s/n) - 1,13 (0,77-1,67) 1,06 (0,69-1,63) 

Sequela de AVC (s/n) - 1,73 (0,89-3,39) 2,25 (1,09-4,67) 

Laboratório    

     Albumina (g/dL) - - 0,82 (0,44-1,52) 

     Hemoglobina (g/dL) - - 0,97 (0,87-1,09) 

     PTH-i (pg/mL) - - 1,00 (0,99-1,00) 

     Cálcio (mg/dL) - - 1,06 (0,60-1,89) 

     Fósforo (mg/dL) - - 0,93 (0,78-1,10) 

     eKt/V - - 0,85 (0,53-1,36) 

     PCR (mg/L) - - 1,02 (1,01-1,03) 

Valores expressos como HR (do inglês, hazard ratio) e intervalo de confiança de 95% 

(IC); *Ajustado para dados demográficos e co-morbidades; **Ajustado para dados 

demográficos, co-morbidades e parâmetros laboratoriais; PTH-i- hormônio 

paratireoidiano intacto; eKt/V- Kt/V equilibrado; PRC-  proteína C reativa. 

 

 

No modelo não ajustado, ITB baixo associou-se com risco aumentado de mortalidade 

(HR= 2,57, IC 95% 1,84-3,57), porém a associação entre ITB alto e mortalidade não foi 

significativa (HR= 1,62, IC 95% 0,93-2,83). Na análise multivariada, após os ajustes para os 

dados demográficos e co-morbidades (Modelo 1), ITB baixo persistiu significativamente 

associado a mortalidade por todas as causas (HR=1,83, IC 95% 1,28-2,63). Neste modelo, a 
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idade também demonstrou ser um fator de risco para mortalidade na HD (HR=1,02 [por ano], 

IC 95% 1,01-1,04). No modelo 2, após ajustes que incluíram as variáveis laboratoriais, além 

dos dados demográficos e co-morbidades, ITB baixo (HR= 1,69, IC 95% 1,14-2,51) e idade (HR 

1,02 [por ano], 95% CI 1,01-1,04) permaneceram significativamente associados à mortalidade 

por todas as causas. Neste modelo, sequela de AVC (HR=2,25, IC 95% 1,09-4,67) e PCR (HR= 

1,02 [por mg/L], IC 95% 1,01-1,03) também se associaram a um risco aumentado de 

mortalidade. 
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5- DISCUSSÃO  

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar o impacto de um ITB alterado sobre a 

mortalidade por qualquer causa em uma amostra de pacientes hemodialisados crônicos, 

acompanhada por 5 anos, período este de observação relativamente longo. Como objetivos 

específicos, procuramos testar a hipótese de que ITB alterado represente um fator de risco 

independente para mortalidade por qualquer causa em HD, relatar a prevalência de ITB baixo, 

normal e elevado na amostra estudada, analisar a sobrevida dos hemodialisados em 5 anos e 

descrever outras variáveis que se comportem como fatores de risco independentes para 

mortalidade por qualquer causa em HD.  

A DCV é a principal causa de óbitos nos pacientes submetidos à terapia dialítica.38,112  

Segundo dados do USRDS (do inglês, United States Renal Data System) referentes a 2012, 41% 

dos óbitos dos pacientes em diálise foram por causa cardiovascular.112 Já foi demonstrado que 

a DCV nos pacientes em HD ocorre precocemente e que seu curso é acelerado.45,85  A relação 

entre DRC  e DCV, entretanto, pode ser observada já nos estágios iniciais da primeira, quer 

seja esta diagnosticada através da detecção ou medição da proteinúria ou da redução da taxa 

de filtração glomerular. Esta relação  foi  demonstrada tanto em estudos de base 

populacional,70,71,76 nos quais os pacientes não foram selecionados por serem portadores de 

doença renal ou cardiovascular, assim como, em estudos  que envolveram pacientes de 

elevado risco cardiovascular (hipertensos, diabéticos, portadores de DCV prévia).37,113 

Baseadas na forte relação entre DRC e DCV, duas importantes entidades  médicas norte-

americanas, a National Kidney Foundation e a American College of Cardiology/American Heart 

Association, recomendam que a DRC seja considerada como equivalente de risco para doença 

coronariana.8,53,98 
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A maioria dos estudos sobre as DCV e seus fatores de risco nos pacientes com DRC e 

em terapia dialítica focam a doença coronariana, doença cerebrovascular, hipertrofia 

ventricular esquerda e as arritmias cardíacas, não havendo muitos estudos sobre a DAP e os 

fatores associados à mesma, embora já esteja estabelecida a alta prevalência desta última na 

população geral,39,40,48,73,100 nos pacientes com DRC e naqueles em terapia renal 

substitutiva.32,36,62,83,87 

O índice de pressão tornozelo-braço é considerado um método simples, confiável, não-

invasivo e de baixo custo para avaliar a presença da DAP.34,41 A interpretação deste índice 

baseia-se no princípio de que, em pessoas sem a DAP, a pressão sistólica nos membros 

inferiores é igual ou levemente superior à dos membros superiores. A presença de estenose 

arterial causa diminuição da pressão distal à mesma fazendo com que o valor deste índice 

diminua.33 Esse parâmetro é útil não apenas para identificação dos pacientes com DAP, mas 

também como marcador de doença vascular em outros sítios anatômicos já que a 

aterosclerose é um fenômeno sistêmico.36,77 Além disso, valores de ITB baixo associam-se a 

maior mortalidade global e cardiovascular, tanto na população geral,77,78,116 quanto nos 

pacientes em HD.35,87,107 

Como critério de inclusão, optou-se pelo tempo mínimo de 1 ano em HD regular, 

critério esse adotado em outro estudo,14 visando minimizar qualquer influência da função 

renal residual, a qual, após esse período, deverá estar ausente ou ser desprezível. 

Pacientes com neoplasia maligna e sorologia positiva para HIV, por apresentarem baixa 

sobrevida independente dos fatores de risco associados à doença renal não foram incluídos 

neste estudo. Os pacientes com ausência de mais de 25% dos dados laboratoriais também 

foram excluídos, face à grande perda de dados. A presença de fibrilação atrial, que pela 
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irregularidade do ritmo cardíaco poderia afetar a avaliação da pressão arterial sistólica, 

também foi considerada um critério de exclusão. 

A prevalência do ITB na faixa baixa, normal e alta foi de 26,8%, 64,6% e 8,6%, 

respectivamente. Esses valores são semelhantes aos observados em outros estudos.36,62,87 

Dos 478 pacientes estudados, 56% eram do sexo masculino. Verificou-se que nos 

pacientes com ITB alto houve um predomínio estatisticamente significativo do sexo masculino 

(80,5%) em relação aos pacientes com ITB baixo e normal (53,1% e 53,7%, respectivamente). 

Este predomínio do sexo masculino entre os pacientes com ITB mais elevados foi também 

encontrado em outros estudos. Um estudo japonês que envolveu 1.010 pacientes em HD 

(63,5% homens), encontrou um maior predomínio do sexo masculino nos pacientes com ITB 

maior ou igual a 1,3 (78,2% versus 61,7% entre aqueles com ITB <1,3).87 Em um outro estudo, 

envolvendo 5.748 pessoas oriundas da população geral acima de 65 anos, houve uma 

prevalência de 39,3% de homens entre os pacientes com ITB <1,2, em contraste com 62,7% 

naqueles com ITB >1,2.81 

Pacientes com ITB baixo tinham idade mais elevada que os dos outros dois grupos, 

achado semelhante aos dados da literatura, tanto na população geral,18,77,78,101,116 quanto em 

pacientes em HD,36,52,82,87 e que demonstra ser a idade um dos fatores de risco cardiovascular 

tradicionais aplicável à DAP em ambas as populações. De acordo com achados do DOPPS (do 

inglês, Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study)95 essa correlação seria válida apenas 

para pacientes sem DM, com risco de 1,34 para cada década a mais de idade (P <0,001). Na 

interpretação dos autores, a ausência de impacto da variável idade em diabéticos poderia ser 

explicada pela propensão dos diabéticos à DAP ou pela grande representatividade dos 

diabéticos tipo 1, mais jovens, entre os pacientes em HD com DAP clinicamente manifesta. 

Achado semelhante também já havia sido relatado em estudo prévio com pacientes em HD.24 
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Em relação à variável cor da pele, não houve diferença na distribuição dos pacientes 

brancos, pardos e negros entre os grupos. Este resultado difere do obtido por Cheung e col., 

que ao analisarem dados da população do Estudo HEMO, verificaram em análise multivariada, 

que para os negros (Obs- No Brasil o critério IBGE é cor da pele, nos EUA é por raça/etnia) 

havia uma redução de 46% no risco de ter DAP.24 Dados da publicação DOPPS também 

relataram menor risco de DAP nos afro-descendentes.95 Consistente com essas informações, 

maior risco para os caucasianos apresentarem DAP também foi relatado em 2002.82 Os 

achados do presente estudo, que diferem dos achados anteriormente citados, podem ser 

parcialmente explicados pela grande miscigenação da população brasileira.  

As doenças de base mais comuns foram a HAS e o DM. Nos grupos ITB baixo e alto foi 

encontrada maior prevalência de DM em comparação ao grupo normal, quer sua frequência 

seja analisada como etiologia da doença renal primária, isto é, como nefropatia diabética, 

quer como co-morbidade. O predomínio de DM no grupo ITB baixo em comparação ao normal 

foi verificado em outros estudos.24,36, 82,87,95 A maior frequência de DM nos pacientes com ITB 

alto em relação àqueles com este índice normal merece ser salientada. Este achado pode ser 

justificado pela maior prevalência de calcificação vascular nos pacientes diabéticos,51,87 fato 

este que poderia, através do aumento da rigidez da parede arterial, elevar a pressão nos 

membros inferiores e, por conseguinte, o ITB. 

A frequência da HAS não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os três 

grupos, quer analisando-a como causa da DRCT, quer como co-morbidade. Este achado não 

surpreende já que há estudos com resultados concordantes24,82 e outro discordante95 ao 

nosso. A análise da correlação entre HAS e DAP faz-se difícil, dado que 50 a 80% dos pacientes 

em HD são hipertensos,4,58 taxa esta semelhante à verificada no presente estudo (61%). 
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Contudo, nossos achados não permitem excluí-la da etiopatogenia da DAP nesse grupo de 

pacientes. 

Não foi verificada associação entre tabagismo e valor do ITB. Talvez a baixa prevalência 

deste fator de risco para DAP na população estudada possa ter contribuído para este achado. 

Além disto, ausência desta correlação pode ser devida, pelo menos em parte, à estratégia de 

coleta de dados que só computava tabagismo atual. Deve ser salientado, entretanto, que a 

existência da associação entre tabagismo e DAP em pacientes hemodialisados não é unânime 

na literatura.24,82,87,95 

O grupo com ITB baixo mostrou maior prevalência de coronariopatia, sequela de 

acidente vascular cerebral, DAP e amputação não traumática em comparação com o grupo 

normal. A associação entre ITB baixo e doença aterosclerótica difusa também foi verificada 

em estudos prévios.36,82,87,95 Em um estudo brasileiro, Gabriel e col. encontraram uma 

prevalência de DAP em 90,7% de pacientes portadores de coronariopatia.42 Corroborando a 

associação entre ITB <0,9 e doença aterosclerótica em sítios anatômicos diversos, outro 

estudo brasileiro encontrou uma correlação inversa entre ITB e a espessura médio intimal das 

carótidas.16 Merece destaque a associação entre ITB alto e a maior prevalência de doença 

arterial periférica e amputação não-traumática em comparação ao grupo com ITB normal. 

Este achado pode ser atribuído à presença de calcificação da camada média das artérias, 

comum em diabéticos, condição esta também mais prevalentes no grupo com ITB >1,3, que 

por aumentarem a rigidez da parede arterial, diminui a sensibilidade do ITB em detectar 

DAP.94 A associação entre alterações do ITB e a presença de doença aterosclerótica em outros 

sítios anatômicos deve ser enfatizada por indicar a possibilidade da existência de doença 

arterial subclínica em outros órgãos, permitindo seu diagnóstico e tratamento precoce, 

evitando dano ao órgão comprometido e suas consequências. 
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O anti-HCV e o HBsAg foram positivos em 21,1% e 2,7% dos pacientes, 

respectivamente. Esta prevalência é bem superior àquela estimada para a população 

brasileira em diálise que é de 4,2% e 1,4% respectivamente.103 Este achado possivelmente se 

justifica pelo perfil das clínicas participantes, que são muito antigas e ainda têm um grande 

número de pacientes remanescentes da era em que a prevalência de hepatites na população 

em HD era extremamente elevada. No presente estudo houve predomínio do anticorpo anti-

HCV no grupo com ITB elevado em relação ao grupo normal. A associação entre HCV e DCV 

também foi verificada em outros estudos. Em um estudo taiwanês,49 o risco de desenvolver 

DAP foi 43% maior entre os portadores do HCV quando comparado aos controles. A associação 

entre a presença do HCV e um maior risco de AVE e doença arterial coronariana também já 

foi demostrada.63,46,17 O achado do presente estudo pode ser explicado, pelo menos em parte, 

pela relação entre a presença do vírus da hepatite C e as DCV, incluindo a DAP, devido à sua 

associação com resistência insulínica, DM e esteatose hepática.7 Não encontramos diferença 

na distribuição da frequência do HBsAg entre grupos e não foram encontrados estudos que 

tenham avaliado essa associação. 

A partir dos valores da PCR pode-se inferir que os pacientes com ITB baixo são mais 

inflamados que aqueles com ITB normal. Este achado não chega a surpreender, haja vista a 

correlação positiva entre inflamação e doença aterosclerótica demonstrada em estudos 

anteriores, tanto na população geral quanto em HD.97,120 Há também estudos que verificaram 

essa correlação quando se analisou especificamente DAP nessas 2 populações.1, 101,115 A 

albumina sérica conduz ao mesmo raciocínio, mas sua correlação é inversa: níveis mais baixos 

desse parâmetro estão associados com maior inflamação.106 No presente estudo, o grupo com 

ITB diminuído apresentou valores estatisticamente inferiores ao grupo normal em relação a 
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esta variável, o que nos permite supor que esses pacientes sejam mais inflamados, achado 

este consonante com relatos prévios.95,115 

A creatinina sérica mais baixa nos pacientes com ITB baixo sugere a presença de algum 

grau de desnutrição nesse grupo de pacientes, uma co-morbidade que, com frequência, 

acompanha a inflamação.105,106 Os desnutridos, devido à menor massa muscular, têm 

diminuição no nível sérico desse metabólito, predominantemente originado do músculo.28 

O Kt/V equilibrado foi ligeiramente menor no grupo com ITB elevado em comparação 

com o normal, em contraste com a ausência de correlação entre dose de diálise e DAP 

verificado no DOPPS.95 Esta associação pode ser consequência da maior prevalência de 

homens no grupo ITB alto, que por possuírem maior volume de distribuição de ureia, 

apresentam mais dificuldade em alcançar Kt/V mais elevado.28 

As variáveis cálcio iônico, fósforo e PTH-i foram utilizados para avaliar distúrbio mineral 

ósseo da DRC. Os níveis médios do cálcio iônico foram semelhantes nos 3 grupos, à 

semelhança de estudos prévios,82,95 a despeito do critério empregado para o diagnóstico de 

DAP desses estudos ter sido a história clínica e não o ITB. Os níveis séricos médios de fósforo 

e do produto Ca x P mostraram-se mais altos no grupo com ITB elevado em comparação aos 

demais refletindo, provavelmente, o papel do fósforo na calcificação vascular, já que rigidez 

arterial causada pela calcificação pode elevar os valores do ITB. Esses achados são 

concordantes com os observados em estudo anteriormente publicado, no qual a associação 

entre os níveis do fósforo sérico e do produto Ca x P foram observados apenas nos pacientes 

com ITB >1.4 ou com artérias incompressíveis.114 Deve ser destacado, entretanto, que à 

semelhança do estudo anteriormente citado e diferentemente dos outros, não fizemos uma 

mera correlação transversal entre valores de cálcio e fósforo e o ITB. No presente estudo, os 

valores de cálcio e fósforo refletem a média das medidas mensais realizadas ao longo de um 
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período de até 36 meses que antecederam à avaliação. Assim, os achados deste estudo 

apontam para a inexistência de uma associação direta entre hiperfosfatemia ou hipercalcemia 

e desenvolvimento de ITB baixo. 

O PTH-i, por sua vez, mostrou-se mais elevado no grupo ITB alto em relação ao baixo, 

o que pode ser visto como uma tendência dos pacientes com PTH-i mais baixos apresentarem 

DAP. Outros estudos encontraram correlação negativa dos níveis de PTH-i com DAP,82 

calcificação cardíaca e da válvula aórtica.109 Esta associação negativa entre os níveis de PTH-i, 

ITB e DAP parece contrapor-se à hipótese vigente anteriormente de que o hiperparatiroidismo 

estaria associado à calcificação cardiovascular nos pacientes com DRCT.61 A explicação para 

tais achados, assim como, para o achado do presente estudo não é clara, mas pode estar 

relacionada com tendência à deposição extra-esquelética de cálcio nos estados de baixa 

remodelação óssea ou mesmo devido à associação entre baixos níveis de PTH-i e 

desnutrição.67 Deve ser ressaltado, entretanto, que esta associação inversa entre PTH-i e DAP 

não é um achado uniforme.95 Uma relação inversa entre a função  paratiroideana e o risco de 

DAP nos pacientes renais crônicos dependentes de diálise também pode ser inferida, a partir 

do resultado de um estudo em pacientes dialíticos, que encontrou menor risco de DAP entre 

aqueles submetidos à paratireoidectomia.50 

De especial interesse para o presente trabalho, as curvas de sobrevida nos 3 grupos de 

ITB foram significantemente diferentes após os 5 anos de acompanhamento. A sobrevida foi 

menor tanto no grupo com ITB baixo (44,1%) quanto no alto (60,8%) em comparação com o 

grupo normal (78,0%). Esses achados confirmam a utilidade do ITB como importante preditor 

de mortalidade nos pacientes em hemodiálise e estão em conformidade com os resultados de 

estudos prévios tanto da população geral,77,78,79,116 quanto nos pacientes com DRC, estágios 3 

ao 5,21 assim como, em hemodialisados.3,35,87   
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Para avaliar o papel dos valores anormais do ITB como preditor de mortalidade, 

utilizou-se o modelo de risco proporcional de Cox. Em um modelo não ajustado, onde apenas 

as três faixas de valores do ITB foram analisadas e considerando ITB normal como referência, 

apenas o ITB baixo associou-se significativamente com o risco de mortalidade. A análise 

multivariada, por sua vez, foi feita em duas etapas. Primeiramente foi desenvolvido o Modelo 

1, na qual a associação do ITB com mortalidade foi ajustada para gênero, idade, cor, presença 

de DM, tempo em diálise, tabagismo, coronariopatia e sequela de AVC. Em uma segunda 

etapa, Modelo 2, as variáveis laboratoriais também foram incluídas como potenciais 

confundidores. O resultado da análise multivariada demonstrou que ITB baixo persistiu como 

fator de risco independente para mortalidade por todas as causas, mesmo após os ajustes 

para os dados demográficos, co-morbidades e variáveis laboratoriais. Por outro lado, 

verificou-se que ITB alto não representa um fator de risco independente de mortalidade para 

todas as causas. Este último achado está em desacordo com estudos anteriores,3,87 mas é 

aceitável pensar que o pequeno tamanho da amostra (41 pacientes) possa ter reduzido a 

chance de detecção do verdadeiro efeito do ITB alto sobre a mortalidade. 

Merece especial comentário o fato de a presença de DM per se não ter sido um 

determinante independente de mortalidade. Este achado é consistente com estudos 

prévios,58,89 sugerindo que somente pacientes diabéticos com doença arterial apresentam 

maior risco de morte em hemodiálise. Ainda em reforço ao presente achado, outro estudo 

demonstrou que o DM não foi um fator de risco para óbito em HD quando pacientes com DAP 

grave foram excluídos da amostra.60 

A idade, o valor basal da proteína C reativa e sequela de AVC também foram 

confirmados como fatores de risco independente para óbito em 5 anos. As duas primeiras 

variáveis são fatores de risco consolidados para mortalidade em diálise.5,55,120 Em relação à 
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sequela de AVC, esta pode representar a associação entre ITB baixo e doença aterosclerótica 

difusa e ser vista como um dos elos entre ITB baixo e a alta taxa de mortalidade nos pacientes 

em hemodiálise. 

Este estudo apresenta limitações que merecem comentários. Fatores de risco 

tradicionais para DAP, como tabagismo, não puderam ser adequadamente avaliados devido à 

forma como os dados foram coletados, que considerou apenas o tabagismo atual e não a carga 

total de exposição a este fator de risco. Também não foi possível distinguir a taxa da 

mortalidade por DCV da taxa de mortalidade global devido à ausência de informações 

precisas. 

Existem também pontos fortes a serem destacados neste estudo. A avaliação do ITB 

foi realizada utilizando-se o Doppler, padrão-ouro para este exame; seu desenho prospectivo; 

e o período de acompanhamento de cinco anos, que o distingue da maioria dos estudos 

prévios similares, cujo período de acompanhamento foi, em média, de dois anos. Além disto, 

embora não exista definição padrão para “longo prazo” a ser empregada em investigação 

clínica, seu significado deve ser visto como dependente da doença, do tratamento e da 

população estudada.2 Levando-se em conta tais ponderações e considerando que a 

mortalidade média anual dos pacientes em hemodiálise é da ordem de 15% a 20%, parece 

razoável rotular, para a população de pacientes em HD, o período de cinco anos de 

acompanhamento como sendo em longo prazo. 

Em resumo, o presente estudo, que analisou um número relativamente grande de 

pacientes submetidos à hemodiálise, avaliou a prevalência do índice tornozelo-braquial 

alterado e sua associação com a mortalidade em 5 anos. Nossos achados reiteram que o ITB 

alterado é frequente entre os pacientes em hemodiálise; que o ITB baixo, ao lado da idade, 
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do nível sérico da proteína C reativa e da presença de sequela de AVC, é um fator de risco 

independente para mortalidade em hemodiálise. 
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6- CONCLUSÕES 

 

1. A prevalência de ITB alterado em hemodiálise foi 35,4% sendo 26,8% na faixa abaixo da 

normalidade e 8,6% na faixa acima da normalidade.  

2. As curvas de sobrevida em 5 anos foram significantemente diferentes nos 3 grupos de ITB. 

Menor sobrevida foi observada tanto nos pacientes com ITB baixo (44,1%) quanto 

naqueles com ITB elevado (60,8%) em comparação com o grupo com ITB normal (78,0%) 

apontando o ITB como um importante fator previsor de mortalidade nessa população. 

3. A presença de um ITB baixo foi um fator de risco independente para mortalidade por 

qualquer causa em diálise, mesmo quando ajustado para todas as variáveis demográficas 

e laboratoriais. 

4. A idade, a proteína C reativa sérica e a presença de sequela de AVC também foram fatores 

de risco independentes para mortalidade em hemodiálise. 
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