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RESUMO 
 
A insuficiência renal crônica (IRC) constitui sério problema de saúde em todo mundo, com 
incidência crescente e elevada morbimortalidade. Com a perda da função renal, ocorre uma 
progressiva redução na excreção de ácidos e conseqüente desenvolvimento de acidose 
metabólica (AM), principalmente em estágios mais avançados da IRC. A terapia dialítica 
deveria ser suficiente para compensar a geração de ácidos, no entanto, um número 
significativo de pacientes permanece acidóticos. Evidências na literatura têm demonstrado 
que a AM é um importante fator na etiologia da desnutrição em pacientes com IRC por 
estimular a degradação protéica e a oxidação de aminoácidos. Considerando que a AM 
resulta em conseqüências negativas a pacientes com IRC, este estudo visa determinar a 
prevalência e os fatores implicados na AM em pacientes submetidos à hemodiálise, além de 
verificar o efeito da correção da acidemia sobre os parâmetros nutricionais e bioquímicos, 
sendo os resultados apresentados na forma de artigo de divulgação científica. De acordo 
com a regressão linear, o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi o único fator determinante 
da AM (r2=0.51, p<0.05), apresentando uma correlação negativa (r=-0.413, p=0.023). Após 
a correção da AM, o bicarbonato sérico e o pH venoso aumentaram de 18.20 ± 1.64 para 
22.00 ± 1.70 (p< 0.001) e de 7.32 ± 0.45 para 7.37 ± 0.41 (p<0.001), respectivamente. 
Houve melhora da Avaliação Subjetiva Global-ASG (21.7 ± 6.4 versus 16.8 ± 6.6, 
p<0.001) e aumento na ingestão calórica (1892.61 ± 454.30 versus 2110.30 ± 869.24, 
p<0.05). Nossos resultados demonstram que a manutenção do nível de bicarbonato sérico > 
22mMol/L deveria ser objetivo na conduta de pacientes em hemodiálise, a fim de 
minimizar os efeitos deletérios sobre o estado nutricional. 
Palavras-chaves: Insuficiência Renal Crônica, Acidose Metabólica, Estado Nutricional. 
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ABSTRACT 

The chronic renal failure (CRF) establishes a serious health problem all over the world, 
with an incident increase and rising morbimortality.  With the loss of renal mass, a 
progressive reduction occurs in the excretion of acids and a consequent development of 
metabolic acidosis (MA), especially in stages more advanced of the CRF.  A dialysis 
therapy should be sufficient to compensate the generation of acids, so as, a significant 
number of patients remain acidotic. Evidence in literature has shown that MA is an 
important factor in the etiology of malnutrition in patients with CRF by stimulating the 
protein catabolism, by mechanisms that involves in the protein degradation and oxidation 
of amino acids. Considering that the MA results to a negative consequence to the patients 
with CRF, this study points out to determine a prevalence and the factors implicated to MA 
in patients submitted to haemodialysis, besides verifying the correct effect of the blood 
disorder in the nutritional and biochemical parameters, becoming the presented results in 
the form of a scientific divulgement report.  According to the linear regression analysis, the 
Body Mass Index (BMI) was the only determinant factor of MA (r2=0,51, p<0.05), with a 
negative correlation (r=-0.413, p=0.023). After the correction of MA, serum bicarbonate 
and pH increased, respectively, from 18.20 ± 1.64 to 22.00 ± 1.70 (p<0.001) and 7.32 
± 0.45 to 7.37 ±  0.41 (p<0.001).  Τhere was improvement in Global Subjective 
Assessment-GSA (21.7 ± 6.4 versus 16.8 ± 6.6, p<0.001) and increased calorie intake 
(1892.61 ± 454.30 versus 2110.30 ±  869.24, p<0.05). Our results demonstrate that 
maintaining serum bicarbonate level > 22 mMol/L should be a goal in dealing with chronic 
renal patients undergoing dialysis, with a view to trying to minimize the noxious effects on 
their nutritional status. 
Keywords: Chronic Renal Insuficiency, Metabolic Acidosis, Nutritional Status. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações gerais 

Insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome clínica decorrente da perda lenta, 

progressiva e irreversível das funções renais (CUPPARI, 2002). É uma doença de alta 

morbidade e mortalidade, com incidência e prevalência crescente no Brasil e em todo o 

mundo (SESSO, 2002). 

No Brasil, ainda não existem dados confiáveis que possam retratar a incidência e 

prevalência da IRC. Segundo LESSA (1998), isso ocorre pela dificuldade em se obter um 

diagnóstico precoce e que, por conta disso, os estudos existentes se baseiam em indivíduos 

com doença renal avançada, já inseridos em programa de diálise. Em janeiro de 2006, a 

prevalência estimada de pacientes em diálise no Brasil era de 70.872, o que corresponde a 

383 pacientes por milhão de habitantes, representando um aumento de 8.8% em relação a 

janeiro de 2005. Destes, 14.041 pacientes se encontram no nordeste, totalizando 20% (SBN, 

2006). Apesar dos avanços no tratamento da IRC, a morbimortalidade continua elevada. No 

Brasil, a sobrevida gira em torno de 79% e 41% no 1° e no 5° ano de diálise, 

respectivamente (SESSO, 2000). 

A IRC está associada com aumento da fraqueza muscular, fadiga e perda de massa 

magra; uma vez submetidos à terapia dialítica, a maioria desses sintomas diminui ou 

desaparecem (LIN et al, 2002), no entanto, desnutrição energético-protéica (DEP) 

permanece em uma larga proporção de pacientes, estando associada ao aumento de 

morbidade e mortalidade (KAMINSKI et al, 1991). A DEP, por sua vez, caracteriza-se por 
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redução da massa muscular, anormalidade no metabolismo de aminoácidos e reduzidas 

concentrações de proteínas séricas (KOOMAN, 1997).  

Vários são os fatores que predispõem à DEP em pacientes em hemodiálise: o 

próprio procedimento de diálise resulta em perda de nutrientes, aumento do catabolismo 

(GUITERREZ et al, 1990) e diminuição da síntese de proteínas (LIM et al, 1993); sintomas 

de uremia, incluindo náusea, anorexia e vômito, reduz a ingestão calórica e protéica 

(WOLFSON, 1990). Além disso, a acidose metabólica tem sido associada com o aumento 

do catabolismo (MITCH, 2002), podendo ser um importante fator na etiologia da 

desnutrição nesse grupo populacional. 

Acidose metabólica é caracterizada como um estado anormal de reduzida 

alcalinidade no sangue e tecidos corporais, manifestando-se numa variedade de condições 

clínicas não específicas (BAILEY, 2005). Em pacientes com IRC, resulta do prejuízo da 

reabsorção tubular de bicarbonato (LOUDEN; ROBERTS; GOODSHIP, 1999) ou da 

diminuída excreção de íons H+ pela massa renal diminuída, derivados principalmente do 

metabolismo de aminoácidos sulfurados, particularmente da proteína dietética de origem 

animal (BAILEY, 2005). Na terapia dialítica, o tampão no dialisato deveria ser suficiente 

para compensar a geração de ácidos no período interdialítico (GRAHAM et al, 1997; 

LEDEBO, 2000), no entanto, um número significante de pacientes permanece com 

reduzido nível sérico de bicarbonato pré-diálise (KRAUT & KURTZ, 2005). 

Evidências na literatura demonstram que a acidemia persistente é um fator 

importante responsável pela DEP em pacientes renais (MITCH, 1996; MITCH, 1997; 

SZETO & LAI, 1998). De fato, na ausência da correção da acidemia, o crescimento 

esquelético é prejudicado, aumenta a degradação protéica e a oxidação de aminoácidos, 
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resultando em balanço nitrogenado negativo (BAILEY, 2005). Este efeito é dependente da 

acidificação e de glicocorticóides mediado pelo aumento da enzima cetoácido-

desidrogenase (MAFRA & BURINI, 2001), da protease caspase-3 (MITCH et al, 2005; DU 

et al, 2005; WILLIAM & MITCH, 2006) e do sistema ubiquitina-proteasome dependente 

de ATP (DEBIGARRÉ & PRICE, 2002). A atividade desse mecanismo se correlaciona 

com o grau de acidose, com maior atividade na acidose metabólica mais severa (BAILEY, 

2005). 

A normalização do balanço ácido-base reverte os efeitos deletérios da acidose 

prévia. Degradação protéica diminui em pacientes em hemodiálise quando a acidose 

metabólica é corrigida (GRAHAM et al, 1996; MOVILLI et al, 1998). Estudos mostraram 

uma melhora significativa dos parâmetros antropométricos, como pregas cutâneas, 

circunferência muscular do braço e peso após a correção da acidose (WILLIAMS et al, 

1997; STEIN et al, 1997). Há também melhora da morbidade, com menor tempo de 

internação entre pacientes com balanço ácido-base normalizado (STEIN et al, 1997; 

SZETO et al, 2003), assim como maiores concentrações de albumina sérica (MOVILLI et 

al, 1998). Lin et al (2002), no entanto, não relacionaram melhora dos parâmetros 

nutricionais com a correção da acidose, sugerindo que a acidose metabólica pode ser 

resultado de um maior consumo protéico, o que não afetaria negativamente o estado 

nutricional (LIN et al, 2002).   

1.2.    Justificativa 

 Considerando que a acidose metabólica contribui para o aumento da degradação 

muscular e que o aumento da ingestão protéica pode, por sua vez, elevar a acidemia, 

justifica-se este estudo que visa determinar a prevalência e os fatores determinantes para o 
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desenvolvimento da acidose metabólica, além de verificar o efeito da correção da acidemia 

no estado nutricional de pacientes de um programa de hemodiálise. 

Desse modo, visa identificar as repercussões metabólicas e nutricionais da acidose 

metabólica e minimizá-las através de uma conduta nutricional apropriada, assim como, uma 

abordagem terapêutica mais adequada, mas, sobretudo, promover uma melhor qualidade de 

vida a esses indivíduos.    

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Avaliar a ocorrência de acidose metabólica e sua associação com o estado 

nutricional de pacientes submetidos à hemodiálise em um centro de tratamento da 

cidade do Recife – Pernambuco. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas e sócio-

econômicas; 

 Determinar o estado nutricional mediante análise de indicadores subjetivos, 

antropométricos, bioquímicos e dietéticos; 

 Analisar os níveis séricos de uréia, creatinina, colesterol total e as concentrações de 

albumina; 

 Determinar o estado ácido-básico através da gasimetria venosa; 

 Correlacionar a ingestão protéica, estado nutricional e a presença de acidose 

metabólica; 

 Identificar os fatores implicados no desenvolvimento da acidose metabólica; 

 Avaliar o efeito da correção da acidose metabólica sobre o estado nutricional. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Estruturação da tese: 

A tese foi elaborada na forma de artigos de divulgação científica. Um artigo de 

revisão da literatura, com o objetivo de descrever o mecanismo pelo qual a acidose 

metabólica contribui para o catabolismo protéico nos pacientes com IRC, bem como os 

efeitos da utilização de bicarbonato de sódio na correção da acidose. Dois artigos originais, 

o primeiro aborda a prevalência da acidose metabólica e os fatores determinantes para o seu 

desenvolvimento e o segundo, verifica o efeito da correção da acidose metabólica sobre os 

parâmetros nutricionais e bioquímicos de pacientes em IRC mantidos em hemodiálise 

regular. 

3.2. Desenho do estudo: 

O delineamento metodológico, no artigo de revisão, foi do tipo descritivo, de base 

documental, centrando-se na análise e síntese de fontes bibliográficas, a exemplo de 

revistas indexadas (Medline e Lilacs), livros técnicos, teses e dissertações acadêmicas, 

publicações de organismos internacionais e pesquisas na internet, utilizando-se das 

palavras-chave: chronic renal failure, metabolic acidosis, malnutrition and haemodialyis. 

Para os artigos originais foi utilizado estudo do tipo série de casos, realizado no centro de 

hemodiálise do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE).  

Objetivando medir a interferência da correção da acidose metabólica nos parâmetros 

nutricionais e bioquímicos acrescentou-se ao estudo um módulo metodológico de análise 

prospectiva do tipo antes/depois. 
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           3.3. Casuística: 

Foram selecionados os pacientes atendidos no Hospital das Clínicas (HC/UFPE) de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Critérios de Inclusão: 

Pacientes renais crônicos pertencentes ao programa de hemodiálise regular por pelo 

menos seis meses, com acesso por fístula arterio-venosa; idade entre 18 e 80 anos e 

que concordaram em participar do estudo. 

b) Critérios de Exclusão: 

Pacientes com outro tipo de patologia crônica e consuptiva associada, que 

certamente também influenciam na determinação do estado nutricional, consumo e 

utilização de nutrientes, como: câncer; doença hepática crônica; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; cardiopatia congestiva e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida – SIDA.  

 

3.4 Considerações éticas: 

Esta pesquisa foi previamente avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética, para 

estudos em humanos, do Centro de Ciências da Saúde - CEP/ CCS/ UFPE (Anexo 1). Os 

pacientes foram informados acerca dos objetivos do estudo, bem como dos métodos 

adotados e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). Os 

parâmetros avaliados seguiram um protocolo de procedimentos realizados rotineiramente 

no serviço de hemodiálise, por técnicos especializados, portanto, não acarretando ônus ao 

paciente ou ao referido serviço.  
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RESUMO 

A insuficiência renal crônica (IRC) constitui sério problema de saúde em todo o mundo, 

com incidência crescente e elevada morbimortalidade, sendo que a desnutrição protéico-

energética (DPE) é um importante fator que contribui para o agravamento desse quadro 

nosológico. Existem muitas causas que predispõem os pacientes renais crônicos à 

desnutrição, recentemente o papel da acidose metabólica tem sido bem enfatizado. Desse 

modo, o objetivo desta revisão foi descrever os mecanismos pelos quais a acidose 

metabólica contribui para o catabolismo protéico nos pacientes com IRC, bem como avaliar 

os efeitos da utilização de bicarbonato de sódio na correção da acidose e conseqüentemente 

na redução da prevalência de desnutrição. Relatos da literatura mostram que a acidemia 

persistente aumenta a degradação protéica e a oxidação de aminoácidos resultando em 

balanço nitrogenado negativo. Além disso, a acidose metabólica pode ocasionar resistência 

a insulina, supressão do hormônio do crescimento e da vitamina D, elevação do nível 

circulante de glicocorticóides e reduzida sensibilidade do paratormônio ao cálcio. Por outro 

lado, existe uma escassez de estudos no que se refere aos efeitos nutricionais da correção da 

acidose metabólica, no entanto, as evidências encontradas demonstram que a monitoração 

do bicarbonato sérico, e a manutenção dos seus níveis em valores superiores a 22 mMol/L 

(correção da acidose metabólica), deveriam ser objetivo na conduta de pacientes renais 

crônicos, com o objetivo de tentar minimizar os efeitos deletérios sobre o estado 

nutricional. 

Unitermos: insuficiência renal crônica, acidose metabólica, desnutrição 
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ABSTRACT 

Chronic renal insufficiency (CRI) constitutes a serious health problem all over the world, 

with rising incidence levels and elevated morbidity and mortality rates. Protein energetic 

malnutrition (PEM) is an important factor contributing to the worsening of this nosological 

picture. The causes predisposing chronic renal patients to malnutrition are many. Recently, 

the role of metabolic acidosis has received great emphasis. This review aims to describe the 

mechanisms through which metabolic acidosis contributes to protein catabolism in CRI 

patients, as well as to assess the effects of using sodium bicarbonate to correct acidosis and, 

consequently, reduce the prevalence of malnutrition. Literature reports show that persistent 

acidosis increases protein degradation and amino acid oxidation, producing a negative 

nitrogen balance. Moreover, metabolic acidosis can cause resistance to insulin, suppression 

of the growth hormone and vitamin D, elevated blood glucocorticoid level and reduced 

parathormone sensitivity to calcium. On the other hand, there is a lack of studies about the 

nutritional effects of correcting metabolic acidosis. However, the evidence we found shows 

that monitoring serial bicarbonate and maintaining its levels superior to 22 mMol/L 

(correction of metabolic acidosis), should be a goal in dealing with chronic renal patients, 

with a view to trying to minimize the noxious effects on their nutritional status. 

Uniterms: chronic renal insufficiency, metabolic acidosis, malnutrition  
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RESUMEN 

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye un serio problema de salud en todo el 

mundo, con incidencia creciente y elevada morbimortalidad. La desnutrición proteico-

energética (DPE) es un importante factor que contribuye para o agravamiento de ese cuadro 

nosológico. Existen muchas causas que predisponen a los pacientes renales crónicos a la 

desnutrición. Recientemente, el papel de la acidosis metabólica ha recibido bastante énfasis. 

Así, la finalidad de esta revisión fue describir los mecanismos por los cuales la acidosis 

metabólica contribuye para el catabolismo proteico en los pacientes con IRC, y también 

evaluar los efectos de la utilización de bicarbonato sódico en la corrección de la acidosis y, 

consecuentemente, en la reducción de la prevalencia de desnutrición. Relatos de la 

literatura muestran que la acidosis persistente aumenta la degradación proteica y la 

oxidación de aminoácidos resultando en balance nitrogenado negativo. Además, la acidosis 

metabólica puede ocasionar resistencia a insulina, supresión de la hormona del crecimiento 

y de la vitamina D, elevación del nivel circulante de glicocorticoides y sensibilidad 

reducida de la paratormona al calcio. De otro lado, faltan estudios respecto a los efectos 

nutricionales de la corrección de la acidosis metabólica. Sin embargo, las evidencias 

encontradas demuestran que el monitoreo del bicarbonato sérico, y la manutención de sus 

niveles en valores superiores a 22 mMol/L (corrección de la acidosis metabólica) debería 

ser objetivo en la conducta de pacientes renales crónicos, con la finalidad de tentar 

minimizar los efectos deletéreos sobre el estado nutricional. 

Unitérminos: insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica, desnutrición   
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INTRODUÇÃO 

Insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome clínica decorrente da perda lenta, 

progressiva e irreversível das funções renais1. É uma doença de alta morbidade e 

mortalidade, com incidência e prevalência crescente no Brasil e em todo o mundo 2. Apesar 

dos avanços no tratamento da IRC, a morbimortalidade continua elevada (no Brasil, a 

sobrevida gira em torno de 79% e 41% no 1° e no 5° ano de diálise, respectivamente)3, 

sendo a desnutrição energético-protéica (DEP), um importante fator que contribui para esse 

quadro nosológico. 

A IRC está associada com aumento da fraqueza muscular, fadiga e perda de massa 

magra; uma vez submetidos à terapia dialítica, a maioria desses sintomas diminui ou 

desaparecem4, no entanto, a DEP permanece em uma larga proporção de pacientes, estando 

associado ao aumento de morbidade e mortalidade5.  

Existem muitas causas que predispõem os pacientes em hemodiálise à desnutrição e 

o papel da acidose metabólica tem sido bem enfatizado6. Vários estudos têm demonstrado 

que acidemia persistente é um fator importante responsável pela desnutrição energético-

protéica em pacientes renais7,8,9, enquanto que, segundo Ledebo et al 10, a normalização do 

balanço ácido-base reverte os efeitos deletérios da acidose prévia.  

Evidências disponíveis sugerem que a acidose acelera a degradação protéica e 

estimula a destruição irreversível dos aminoácidos essenciais de cadeia ramificada11, 

portanto, poderia contribuir substancialmente para as anormalidades presumidas como 

causa da desnutrição. É o mecanismo dependente de ATP ubiquitina-proteasoma que 
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participa de um papel predominante pelos quais o músculo é degradado sob condições da 

acidose metabólica.  

Esta revisão tem como objetivo descrever o mecanismo pelo qual a acidose 

metabólica contribui para o catabolismo protéico nos pacientes com IRC, bem como avaliar 

os efeitos da utilização de bicarbonato de sódio na correção da acidose e conseqüentemente 

na redução da prevalência de desnutrição.  

DESNUTRIÇÃO NA IRC 

A desnutrição caracteriza-se por redução da massa muscular, anormalidade no 

metabolismo de aminoácidos e reduzidas concentrações de proteínas séricas12. Em 

pacientes com IRC submetidos à hemodiálise, a DEP tem sido amplamente estudada devido 

à sua elevada prevalência e estreita associação com a morbidade e mortalidade13. A 

depender do parâmetro utilizado, esta prevalência pode variar de 10 a 54%14. 

Valenzuela et al (2003) realizaram um trabalho no Amazonas com o objetivo de 

estudar a ingestão alimentar e o estado nutricional de 165 pacientes com IRC em 

hemodiálise, utilizando como forma de avaliação, os parâmetros antropométricos e 

bioquímicos, o aparecimento do nitrogênio protéico (PNA) e o registro do consumo 

alimentar. De acordo com as medidas de prega cutânea triciptal (PCT) e/ou circunferência 

muscular do braço (CMB) (≤ 5 percentil do padrão de referência), 74 (44,8%) pacientes 

foram classificados como desnutridos, concluindo que a desnutrição é freqüente nessa 

população15. 

Inúmeras são as razões para a DEP em pacientes em diálise, incluindo distúrbios no 

metabolismo protéico e energético, alterações hormonais e ingestão alimentar deficiente, 
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devidos principalmente à anorexia, náuseas e vômitos, manifestações clínicas freqüentes no 

estado de toxicidade urêmica16. O próprio procedimento de diálise resulta em perda de 

nutrientes, além disso parece resultar em um aumento do catabolismo e diminuição da 

síntese de proteínas durante o tratamento. Redução do apetite pode estar associada a níveis 

elevados de leptina sérica. A acidose metabólica também pode contribuir para a 

desnutrição, podendo estar associada com o aumento do catabolismo17. 

ACIDOSE METABÓLICA COMO CAUSA DE DESNUTRIÇÃO NA IRC 

Por definição, acidose metabólica é caracterizada como um estado anormal de 

reduzida alcalinidade no sangue e tecidos corpóreos e pode ocorrer numa variedade de 

condições clínicas, sendo o rim o principal órgão da regulação da homeostase ácido-base18. 

Assim, acidose metabólica é comumente encontrada na IRC, devido a uma reduzida 

habilidade em reabsorver bicarbonato e em excretar amônia, no estágio inicial da doença18. 

Em estágios mais avançados, resulta da diminuída excreção de íons hidrogênio pelo rim 

danificado, derivados principalmente do metabolismo de aminoácidos sulfurados, 

particularmente da proteína dietética de origem animal11. Qualquer prejuízo na habilidade 

do organismo em neutralizar esse excesso de ácido forçaria o organismo a depender de 

fontes alternativas de álcali. Quando essas fontes alternativas, tais como o osso, falham em 

neutralizar o excesso de ácido, outras respostas mal adaptativas ocorrem, em particular, o 

aumento da degradação protéica11. A resposta à acidose metabólica se dá pelo aumento na 

degradação da proteína muscular provendo o nitrogênio necessário para aumentar a 

produção de glutamina, principal carreador de H+, excretada na urina19. 

A acidose metabólica tem efeitos deletérios em pacientes com IRC, podendo 

ocasionar resistência à insulina20, supressão do hormônio de crescimento e da vitamina D, 
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elevação do nível circulante de glicocorticóides e reduzida sensibilidade do paratormônio 

(PTH) ao cálcio11. A acidemia persistente contribui para osteodistrofia renal e, associado a 

metabolismo alterado do fósforo, cálcio e vitamina D, pode induzir níveis aumentados do 

PTH e calcificação metastática21. A principal conseqüência sistêmica da acidose metabólica 

crônica é o aumento do catabolismo protéico e balanço nitrogenado negativo20. A acidose 

acelera a degradação protéica, estimulando a destruição irreversível dos aminoácidos 

essenciais de cadeia ramificada22, o que pode explicar a correlação entre níveis de 

bicarbonato plasmáticos e valina intracelular em pacientes em hemodiálise, observado por 

Bergstrom23. Este efeito é dependente de glicocorticóide e mediado através da protease 

caspase-324,25,26 e do sistema ubiquitina-proteasome dependente de ATP e da enzima 

cetoácido-desidrogenase19. Além disso, pode ocorrer diminuição da síntese protéica no 

músculo e linfócitos, sugerindo que essa condição clínica contribui para uma função imune 

prejudicada27. 

Caspase-3 

 A homeostase celular requer que a degradação protéica seja precisamente regulada. 

O processo inicial da quebra da proteína muscular em condições catabólicas é mediada pela 

caspase-3, uma protease que degrada a actinomiosina muscular, fornecendo substratos para 

o sistema proteolítico ubiquitina-proteasome25, 26. Du et al (2004) determinaram que a 

enzima caspase-3 quebra a estrutura complexa das miofibrilas em culturas de células 

musculares e músculos de ratos com uremia, nos quais apresentaram acelerada atrofia 

muscular 28. 
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Sistema ubiquitina proteasome 

Estudos clínicos e experimentais indicam que a atrofia muscular associada à doença 

renal crônica e em outras condições catabólicas (deficiência de insulina, queimadura, 

câncer, sepse, etc.) é devido à estimulação do sistema proteolítico ubiquitina-proteasome, 

dependente de ATP 7, 29. Esta via parece estar envolvida na degradação protéica decorrente 

da acidose, a qual é ativada pelo aumento da expressão dos genes que codificam a 

ubiquitina, subunidades de proteasoma e outras enzimas que participam desta via 

proteolítica, como observado pelo aumento do número de RNAm19. A atividade desse 

mecanismo se correlaciona com o grau de acidose, com a maior atividade observada na 

acidose metabólica mais severa 11. 

Bailey et al (1996) demonstraram que acidose em IRC estimula o mecanismo 

ubiquitina-proteasome no músculo para degradar proteína, quando eles mostraram que a 

inibição do mecanismo previne o catabolismo protéico excessivo30. No entanto, Roberts 

(2002) não verificou diferença na expressão da ubiquitina após tratamento com bicarbonato 

em pacientes com IRC, sugerindo que a complexidade deste mecanismo e a mudança na 

expressão da ubiquitina poderiam estar associadas às alterações bruscas de pH ou na 

acidemia severa 31. 

Enzima ∝-cetoácido desidrogenase 

Pelo importante papel no metabolismo protéico, os aminoácidos de cadeia 

ramificada (AACR) têm sido utilizado como marcadores de desnutrição em várias doenças, 

incluindo IRC 11. Valores subnormais de AACR são comuns em pacientes com IRC 32. 
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A atividade aumentada da enzima α-cetoácido desidrogenase participa da proteólise 

associada a acidemia33, na qual é responsável pela oxidação irreversível dos aminoácidos 

ramificados – leucina, isoleucina e valina32, 34. Sob condições de acidose metabólica há um 

aumento na atividade desta enzima11, dependente da presença da acidificação e dos 

glicocorticóides32. Distúrbios metabólicos de AACR podem alterar as atividades tissulares, 

particularmente a função cerebral, além do estado nutricional 35. 

 

EFEITOS DA CORREÇÃO DA ACIDOSE METABÓLICA NO ESTADO 

NUTRICIONAL 

Richard Bright (1831) foi o primeiro pesquisador a sugerir a terapia com álcali 

como benéfica para o paciente com IRC; Lyon et al. (1930) mostraram que o tratamento 

com álcali promovia melhora em vários sintomas da uremia, bem como diminuição nos 

níveis de uréia sangüínea. Desde então, vários outros trabalhos têm mostrado que a 

correção da acidose, pela suplementação de bicarbonato de sódio, melhora a degradação 

protéica19.  

A correção da acidose pode prevenir a perda protéica, sendo portanto recomendado 

que bicarbonato de sódio oral seja provido a todos os pacientes com IRC em tratamento 

conservador para corrigir qualquer tendência à acidose36. 

Na terapia dialítica, o tampão no dialisato deveria ser suficiente para compensar a 

geração de ácidos no período interdialítico37,10, no entanto, um número significante de 

pacientes permanece acidóticos como evidenciados por valores de bicarbonato pré-

diálise38,39.  
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Alguns estudos não encontraram efeitos prejudiciais da acidose metabólica leve e o 

aumento no bicarbonato sérico não se associou com melhora significativa do estado 

nutricional40. Um estudo foi realizado por Brady & Hasbargen (1998) para investigar o 

efeito do aumento da concentração sérica pré-diálise de bicarbonato na nutrição de 

pacientes em hemodiálise, medidos através da albumina e da contagem total de linfócitos 

em 36 pacientes. Os autores mostraram que as mudanças na concentração sérica de 

bicarbonato foram bem toleradas sem qualquer efeito colateral, mas concluíram que o 

aumento na concentração de bicarbonato sérico de 3mEq/L no período de 16 semanas não 

surtiu efeito nos indicadores de nutrição que eles utilizaram41.  

Lin et al (2002) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a incidência e a 

associação da acidose metabólica com o estado nutricional em pacientes em HD e, após um 

período de 6 meses, observaram que a correção da acidose metabólica não afetou os 

parâmetros nutricionais, avaliados mediante a antropometria, PNA e marcadores 

bioquímicos, sugerindo que a acidose pode ser resultado de um consumo protéico 

aumentado e que esta não afetaria negativamente o estado nutricional 4. 

Evidências na literatura têm evidenciado redução da degradação protéica em 

pacientes em hemodiálise e em pacientes submetidos à diálise peritoneal após a correção da 

acidose metabólica37,42,6. Alguns estudos mostraram uma melhora significativa dos 

parâmetros antropométricos, como pregas cutâneas, circunferência muscular do braço e 

peso43,44. Outros pesquisadores observaram melhora da morbidade, com menor tempo de 

internação entre pacientes com balanço ácido-base normalizado44,45, assim como maiores 

concentrações de albumina sérica6.  
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Num estudo, o efeito da correção da acidose metabólica utilizando suplementação 

oral de bicarbonato de sódio por 3 meses em 12 pacientes submetidos à hemodiálise  

observou melhora da concentração de albumina sérica6. Estes autores também encontraram 

que a correção da acidose induz a um decréscimo nos valores do PNA, sugerindo que na 

presença de acidose moderada a severa este parâmetro não reflete o real consumo protéico 

dos pacientes, provavelmente como resultado do aumentado catabolismo de proteínas 

endógenas. Os autores concluíram que a correção da acidose metabólica deveria ser 

considerada de grande importância em pacientes em hemodiálise6. 

A fim de avaliar o papel da dose de diálise e da acidose metabólica no estado 

nutricional, Movilli et al (1998) mediram o bicarbonato sérico pré-diálise, pH, albumina 

sérica, PNA, índice de remoção de uréia (Kt/V) e Índice de Massa Corpórea (IMC) em 81 

pacientes urêmicos em hemodiálise por 93 ± 80 meses, observando que nos pacientes com 

Kt/V adequado, a acidose metabólica exerceu um efeito prejudicial na concentração sérica 

de albumina parcialmente independente do consumo protéico, como avaliado pelo PNA. 

Por esta razão, os autores recomendam que o PNAn deveria ser considerado com cuidado 

como uma estimativa do consumo protéico dietético nos pacientes em HD na presença de 

acidose metabólica46. 

  Kooman et al (1997) investigaram se a suplementação de bicarbonato em pacientes 

acidóticos em HD resultaria em um aumento nos níveis plasmáticos de AACR e concluíram 

que a correção da acidose metabólica após um período de 6 meses resultou em um aumento 

nos níveis plasmáticos dos AACR, reforçando que estudos posteriores seriam necessários 

para elucidar a importância clínica destas observações12. 
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O efeito da correção da acidose metabólica crônica em pacientes com IRC em HD 

foi determinado por Graham et al (1997) através da cinética da infusão de L-[l-13C] 

Leucina, onde 6 pacientes em HD foram estudados antes e após a correção da acidose. Os 

resultados demonstraram que correção da acidose em HD é benéfica em termos do turnover 

protéico e pode melhorar o estado nutricional em longo prazo nesses pacientes37. 

Com o objetivo de examinar os efeitos do aumento na dose de bicarbonato no 

dialisato de 35mmol/L para 39mmol/L em relação ao estado nutricional de 248 pacientes 

em HD, Blair et al (2003) realizaram um estudo longitudinal, observacional, conduzido em 

quatro centros de diálise em Massachusetts. Os pacientes foram acompanhados por seis 

meses após a mudança na dose de bicarbonato e os parâmetros de investigação incluíram 

bicarbonato sérico pré-diálise, albumina, hemoglobina, potássio, fósforo, cálcio, PTH e 

PNA. Foi observado um aumento no bicarbonato sérico e uma diminuição dos níveis de 

fósforo; os níveis de cálcio, PTH e potássio permaneceram relativamente estáveis. O 

bicarbonato sérico foi inversamente e significantemente correlacionado ao PNA. Estes 

autores concluíram que o aumento da dose de bicarbonato melhoraria os níveis de 

bicarbonato sérico e poderia diminuir o catabolismo, reforçando que mais estudos seriam 

necessários para confirmar os potenciais benefícios nutricionais47. 

Szeto et al (2005) selecionaram 60 pacientes submetidos à diálise peritoneal com 

acidose com Kt/V menor que 2,1 e suplementaram com bicarbonato de sódio oral ou 

placebo por 12 meses, comparando o estado nutricional mediante escores da Avaliação 

Subjetiva Global (ASG) e PNA, hospitalização e mortalidade. Os níveis de bicarbonato, os 

escores da ASG e PNA aumentaram no grupo suplementado com bicarbonato, 

apresentando menor tempo de hospitalização. Apesar de o estudo ter poder estatístico 
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limitado, os autores encontraram que em pacientes em diálise peritoneal com acidose 

severa e Kt/V menor que 2,1, bicarbonato de sódio oral provavelmente melhora o estado 

nutricional e reduz a duração da hospitalização45. 

O efeito da correção da acidose metabólica no estado nutricional de idosos foi 

avaliado por Verove et al (2002) após seis meses da suplementação de bicarbonato de sódio 

oral em 18 pacientes com IRC, tendo sido evidenciado um aumento dos níveis de albumina 

e pré-albumina, além de um decréscimo na degradação protéica corporal48. 

Pickering et al (2002) realizaram um estudo com o objetivo de determinar se o 

aumento da concentração sérica de bicarbonato de pacientes em diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (CAPD) melhoraria o estado nutricional, aumentaria níveis 

plasmáticos de AACR e reduziria o RNAm para a ubiquitina nos músculos como um índice 

de atividade suprimida do sistema ubiquitina-proteasoma. Os resultados indicaram que 

mesmo uma pequena correção do bicarbonato sérico melhora o estado nutricional, 

diminuindo a degradação dos AACR e a proteólise muscular mediante o sistema ubiquitina-

proteasoma 49.  

CONCLUSÃO 

Estas evidências demonstram que a acidose metabólica, freqüente nos pacientes 

com IRC, é um fator importante na etiologia da desnutrição, podendo contribuir para o 

aumento na morbimortalidade. A monitorização do bicarbonato sérico, em intervalos 

regulares, e a correção da acidose metabólica para manter o bicarbonato sérico acima de 22 

mMol/L deveria ser objetivo na conduta de pacientes em hemodiálise, a fim de minimizar 

os efeitos deletérios no estado nutricional. 
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Novos estudos deverão ser realizados para avaliar os efeitos em longo prazo da 

correção da acidemia, particularmente, sua correlação com o estado nutricional e ingestão 

protéica, assim como a avaliação da morbidade e mortalidade nesse grupo populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Cuppari L, Avesani CM, Mendonça COG, Martini LA, Monte JCM.Doenças 

Renais. In:Cuppari L. Guia de Nutrição – Nutrição Clínica no Adulto. 1ed. São 

Paulo: Manole, 2002, 167-190.  

2. Sesso, R. Epidemiologia da Insuficiência Renal Crônica no Brasil. In: Ajzen H, 

Schor N.Guia de Nefrologia. 1ed. São Paulo: Manole, 2002, 1-7. 

3. Sesso R. Inquérito epidemiológico em unidades de diálise no Brasil. J Bras Nefrol 

2000; 22 (3 Supl 2):23-26. 

4. Lin SH, Lin YF, Chin HM, Wu CC. Must metabolic acidosis be associated with 

malnutrition in haemodialysed patients?. Nephrol Dial Transplant, 2002; 17: 2006-

2010. 

5. Kaminski MV Jr, Lowric EG, Rosenblatt SG, Haase T. Malnutrition is lethal, 

diagnosable and treatable in ESRD patients. Transplant Proc, 1991; 23: 1810-1815. 

6. Movilli E, Zani R, Carli O, Sangalli L, Pola A, Camerini C, Cancarini GC, Scolari 

F, Feller P, Maiorca R. Correction of metabolic acidosis increases serum albumin 

concentrations and decreases kinetically evaluated protein intake in haemodialysis 

patientes: a prospective study. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1719-1722. 

7. Mitch WE. Metabolic acidosis stimulates protein metabolism in uremia. Miner 

Electrolyte Metab, 1996; 22: 62-65. 

8. Mitch WE. Influence of metabolic acidosis on nutrition. Am J Kidney Dis, 1997; 

29: xlvi-xlviii. 



 
 

38

9. Szeto CC, Lai KN. Metabolic acidosis and nutritional status of patients receiving 

continuos ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Int Artif Organs, 1998; 21: 192-

195. 

10. Ledebo, I. Acid-base correction and convective dialysis therapies. Nephrol Dial 

Transplant, 2000; 15 (2): 45-48. 

11. Bailey JL. Metabolic acidosis: An unrecognized cause of morbidity in the patient 

with chronic kidney disease. Kidney International, 2005; 68 (96): S15-S23. 

12. Kooman JP, Deutz NEP, Zijilmans P, Bake, A van den Wall, Gerlag PGG, Hooff JP 

van, Leunissen KML. The influence of bicarbonate supplementation on plasma 

levels of branched-chain amino acids in haemodialysis patients with metabolic 

acidosis. Nephrol Dial Transplant 1997; 12: 2397-2401. 

13. Kamimura MA, Draibe AS, Sigulem DM, Cuppari L. Métodos de avaliação da 

composição corporal em pacientes submetidos à hemodiálise. Rev Nutr. 2004; 17 

(1): 97-105. 

14. Santos NSJ, Draibe AS, Kamimura MA, Cuppari, L. Albumina sérica como 

marcador nutricional de pacientes em hemodiálise. Rev Nutr 2004; 17(3): 339-349. 

15. Valenzuela RGV, Giffoni AG, Cuppari, L. Estado nutricional de pacientes com 

insuficiência renal crônica em hemodiálise no Amazonas. Rev Assoc Med Bras 

2003; 49 (1): 72-78. 

16. Martins C, Riella MC. Nutrição e Hemodiálise. In: Riella MC, Martins C. Nutrição 

e o Rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 114-131.  



 
 

39

17. Wolfson M. Management of Protein and Energy Intake in Dialysis Patients. J Am 

Soc Nephrol, 1999; 10: 2244-2247.  

18. Kovacic V, Roguljic L, Kovacic V. Metabolic Acidosis of Chronically 

Hemodialyzed Patients. Am J Nephrol, 2003; 23: 158-164. 

19. Mafra D, Burini, RC. Efeitos da correção da acidose metabólica com bicarbonato de 

sódio sobre o catabolismo protéico na insuficiência renal crônica. Rev Nut. 2001; 14 

(1): 53-59. 

20. Kopple JD, Kalantar-Zadeh K, Mehrotra R. Risks of chronic metabolic acidosis in 

patients with chronic kidney disease. Kidney Int Suppl, 2005; (95): S21-27. 

21. Kraut JA. Disturbances of Acid-Base Balance and Bone Disease in End- Stage 

Renal Disease. Seminars in Dialysis, 2000; 13 (4): 261-266. 

22. Hara Y, May RC, Kelly RA, Mitch WE. Acidosis, not azotemia, stimulates 

branched-chain, amino acid catabolism in uremic rats. Kidney Int, 1987; 32: 808-

814. 

23. Bergstrom J, Alvestrand A, Furst P. Plasma and muscle free amino acids in 

maintenance hemodialysis patients without protein malnutrition. Kidney Int, 1990; 

38: 108-114. 

24. Mitch WE, Hu Z, Woo Lee S, Du L. Strategies for syppressing muscle atrophy in 

chronic kidney disease: Mechanisms activating distinct protealytic systems. Journal 

of Renal Nutrition, 2005; 15 (1): 23-27. 



 
 

40

25. Du J, Hu Z, Mitch WE. Molecular mechanisms activating muscle protein 

degradation in chronic kidney disease and other catabolic conditions. European 

Journal of Clinical Investigation, 2005; 35: 157-163. 

26. William E, Mitch MD. Proteaolytic Mechanisms, Not Malnutrition, Cause Loss of 

Muscle Mass in Kidney Failure. Journal of Renal Nutrition, 2006; 16 (3): 208-211. 

27.  Caso G, Garlick BA, Caélia GA, Sasvary D, Garlick PJ. Acute metabolic acidosis 

inhibits muscle protein synthesis in rats. Am J Phisiol Endocrinol Metab, 2004; 287: 

E90-E96. 

28. Du J, Wang X, Meireles CL, Bailey JL, Debigare R, Zheng B et al. Activation of 

caspase 3 is an initial step triggering muscle proteolysis in catabolic conditions. J 

Clin Inves, 2004; 113: 115-23. 

29. Mitch WE, Goldberg AL. Mechanisms of muscle wasting: The role of the ubiquitin-

proteasome system. N Engh J Med 1996; 335: 1897-905. 

30. Bailey JL, Wang X, England BK, Price SR, Ding X, Mitch WE. The acidosis of 

chronic renal failure activates muscle proteolysis in rats by augmenting transcription 

of genes encoding proteins of the ATP-dependent, ubiquitin-proteasome pathway. J 

Clin Invest, 1996; 97: 1447-1453. 

31. Roberts RG, Redfern CPF, Graham KA, Bartlett K, Wilkinson R, Goodship THJ. 

Sodium bicarbonate treatment and ubiquitin gene expression in acidotic human 

subjects with chronic renal failure. European Journal if Clinical Investigation, 2002; 

32: 488-492. 



 
 

41

32. Mitch, WE. Insights into the Abnormalities of Chronic Renal Disease Attributed to 

Malnutrition. J Am Soc Nephrol. 2002; 13: S22-S27. 

33. Kalantar-Zadeh K, Mehrotra R, Fouque D, Kopple JD. Metabolic Acidosis and 

Malnutrition-Inflammation Complex Syndrome in Chronic Renal Failure. Seminars 

in Dialysis, 2004; 17 (6): 455-465. 

34. Mehrotra R, Koople JD, Wolfson M. Metabolic acidosis in maintenance dialysis 

patients: clinical considerations. Kidney Int Suppl, 2003; 88: S13-S26. 

35. Cano NJM, Fouque, D, Leverve XM. Application of Branched-Chain Amino Acids 

in Human Pathological States: Renal Failure. J Nutr. 2006; 136: 299S-307S. 

36. Lindholm B, Heimburger O, Stenvinkel P. What are the causes of protein-energy 

malnutrition in chronic renal insufficiency? American Journal of Kidney Diseases. 

2002; 39 (2): 422-425. 

37. Graham KA, Reaich D, Channon SM, Downie S, Goodship THJ. Correction of 

Acidosis in Hemodialysis Decreases Whole-Body Protein Degradation. J Am Soc 

Nephrol, 1997; 8: 632-637. 

38. Oster JR, lopez RA, Silverstein FJI. The anion gap of patients receiving bicarbonate 

maintenance haemodialysis. Trans Am Soc Artif Intern Organs, 1989; 35: 800-804. 

39. Ward RA, Wathen RL, Williams TE, harding GB. Haemodialysis composition and 

interdialytic metabolic, acid-base and potassium changes. Kidney Int, 1989; 32: 

129-135. 



 
 

42

40. National Kidney Foundation: NKF-DOQI – I. Adult guidelines – A. Maintenance 

Dialysis – 2. Management of Acid-Base Status. New York: National Kidney 

Foundation, 2000. 

41. Brady JP, Hasbargen JA. Correction of metabolic acidosis and its effect on albumin 

in chronic hemodialysis patients. American Journal of Kidney Diseases. 1998; 31 

(1): 35-40. 

42. Graham KA, Reaich D, Channon SM et al. Correction of Acidosis in CAPD 

Decreases Whole-Body Protein Degradation. Kidney Int, 1996; 49: 1396-1400. 

43. Williams AJ, Dittmer ID, McArley A, Clarke J. High bicarbonate dialysate in 

haemodialysis patients: effect on acidosis and nutritional status. Nephrol Dial 

Transplant, 1997; 12: 2633-2637. 

44. Stein A, Moorhouse J, Iles-Smith H et al Role of an improvement in acid-base 

status and nutrition in CAPD patients. Kidney Int, 1997; 52: 1089-1095. 

45. Szeto CC, Wong TY, Chow K, Leung C, Li PK. Oral sodium bicarbonate for the 

treatment of metabolic acidosis in peritoneal dialysis patients: a randomized 

placebo-control trial. J Am Soc Nephrol, 2003; 14: 2119-2126. 

46. Movilli E, Bossini N, Viola BF, Camerini C, Cancarini GC, Feller P, Strada A, 

Maiorca R. Evidence for na independent role of metabolic acidosis on nutritional 

status in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1998; 13: 674-678. 

47. Blair D, Bigelow C, Sweet SJ. Nutritional effects of delivered bicarbonate dose in 

maintenance hemodialysis patients. J Ren Nutr, 2003; 14 (3): 205-211. 



 
 

43

48. Verove C, Maisonneuve N, El Azouzi A, Boldron A, Azer R. Effect of the 

correction of metabolic acidosis on nutritional status in elderly patients with chronic 

renal failure. J Ren Nutr, 2002; 12 (4): 224-228. 

49. Pickering WP, Price SR, Bircher G, Marinovic AC, Mitch WE, Walls J. Metabolic 

Acidosis of Chronically Hemodialyzed Patients. Kidney Int, 2002; 61 (4): 1286-

1292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44

 

5.2. Segundo Artigo: Artigo Original. 

 

Avaliação da prevalência e dos fatores determinantes da acidose 

metabólica de pacientes mantidos em hemodiálise. 
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RESUMO 

A acidose metabólica (AM) é freqüente em pacientes em diálise. A terapia dialítica deveria 

ser suficiente para compensar a geração de ácidos, no entanto, um número significativo de 

pacientes permanece acidóticos. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e os 

fatores implicados no desenvolvimento da AM em pacientes em hemodiálise. Métodos: Os 

pacientes foram selecionados, de acordo com os critérios: idade acima de 18 anos, em 

diálise por pelo menos 6 meses com acesso por fístula arterio-venosa e não ser portador de 

outras patologias crônicas e consuptivas. A duração da diálise era de quatro horas, com 

freqüência de três vezes por semana, utilizando bicarbonato de 35 mEq/L no dialisato. A 

AM foi definida por bicarbonato < 22 mMol/L. A amostra de sangue foi retirada no início 

da diálise e analisada em 30 minutos. Após a diálise, outra amostra de sangue foi avaliada 

para determinação da uréia e cálculo do Kt/V. Função renal residual (FRR) foi 

caracterizada por diurese  >  200 ml/ 24 h. Análise de regressão linear foi realizada para 

avaliar os fatores determinantes da AM. Resultados: Dos 30 pacientes estudados, 27 

(90,0%) apresentavam AM. Os pacientes tinham idade de 52,1 ± 13,3 e 53,3% eram do 

sexo feminino. Estavam em diálise a 37,25 ± 25,53 meses, com adequada eficiência 

dialítica (Kt/V = 1,73 ± 0,3) e 56,7% apresentavam FRR. O IMC se situou dentro da faixa 

de normalidade (24,23 ± 3,83 Kg/m2) e a ingestão protéica foi de 83,7 ± 18,62g. De acordo 

com a regressão linear, o IMC foi o único fator determinante da AM (r2=0,51, p<0.05), 

apresentando correlação negativa (r=-0.413, p=0,023). Conclusões: 1-Alta prevalência de 

AM na população estudada. 2-IMC foi o único fator determinante da AM.  

Unitermos: Doença renal crônica, hemodiálise, acidose metabólica, IMC. 



 
 

47

ABSTRACT 

Metabolic acidosis (MA) is commonly found in patients under dialysis. The buffer used 

should be sufficient to compensate for the production of acids. However, a significant 

number of patients remain acidotic. This study aimed to assess the prevalence and factors 

implied in the development of MA in haemodialysis’ patients. Methods: Patients were 

selected, according to the following criteria: 18-80 years old, taking part in the 

haemodialysis for at least six months with access through arteriovenous fistula and not 

having any other type of chronic and consumptive disease. Dialysis duration was four hours 

and took place three times per week, using bicarbonate dose of 35 mEq/L in the dialysis 

solution. The MA was defined by bicarbonate < 22 mMol/L. The blood sample was taken 

at the start of dialysis and analyzed within 30 minutes. After the dialysis, another blood 

sample was assessed to determine urea and then calculate Kt/V. Residual renal function 

(RRF) was characterized by a diuresis > 200 ml/ 24 h. Linear regression was performed to 

assess factors determining of MA. Results: Among the 30 patients studied, 27 (90.0%) had 

MA. Mean age was 52.1 ± 13.3 years and 53,3% were women. Patients’ dialysis time was 

37.25 ± 25.53 months, with adequate dialysis efficiency (Kt/V = 1.73 ± 0.3) and 56,7% still 

presented RRF. The BMI was within the normality range  (24.23 ± 3.83 Kg/m2) and  the 

protein ingestion was 83,73 ± 18,62 g. According to the linear regression analysis, the BMI 

was the only determinant factor of MA (r2=0,51, p<0.05), with a negative correlation (r=-

0.413, p=0,023). Conclusions: 1- High prevalence of MA this population. 2- The BMI was 

the determinant factor of MA. 

Uniterms: chronic kidney disease, haemodialysis, metabolic acidosis, BMI. 
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INTRODUÇÃO: 

Uma complicação freqüente da IRC é a acidose metabólica1, resultante do prejuízo 

da reabsorção tubular de bicarbonato e da diminuída excreção de íons H+ pela massa renal 

diminuída2.  

A prevalência de acidose metabólica relatada na literatura varia de 17 a 61% em 

pacientes mantidos em hemodiálise3,4, sendo considerada uma importante causa de 

morbidade nessa população5.  A terapia dialítica deveria ser suficiente para compensar a 

geração de ácidos no período inter-dialítico6,7 , no entanto, um número significante de 

pacientes permanece acidóticos, como evidenciado por valores de bicarbonato pré-diálise8.  

Dentre os fatores responsáveis pela manutenção da acidose metabólica na diálise, 

destacam-se: diálise inadequada9; elevada produção de ácido no período interdialítico, 

derivados principalmente do metabolismo de aminoácidos sulfurados7; etiologia da doença 

renal10, ausência de função renal residual10, composição corporal11,12, características 

individuais13 e concentração de bicarbonato no dialisato14.  

De acordo com Ferriani (2003), a acidose metabólica, em pacientes submetidos à 

mesma prescrição dialítica, é determinada pela produção ácida metabólica e a transferência 

de bicarbonato entre o nível sérico e o fluido da diálise13. No início da sessão de diálise esse 

gradiente é máximo, reduzindo após o aumento do bicarbonato sérico, no qual, em parte, 

depende da concentração de bicarbonato no dialisato14. A rápida adição de álcali durante a 

sessão de diálise estimularia a produção ácida como mecanismo de defesa contra a alcalose, 

contribuindo para a variabilidade intra-individual na homeostase ácido-base14.  

Considerando que a acidose metabólica resulta em conseqüências adversas a 

pacientes renais crônicos, este estudo visa determinar a prevalência da acidose metabólica e 



 
 

49

os fatores implicados no seu desenvolvimento em pacientes submetidos à hemodiálise em 

um centro de tratamento de Pernambuco/ Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética, para estudos em 

humanos, do Centro de Ciências da Saúde (CEP/ CCS/ UFPE), de acordo com a resolução 

nº 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Estudo, do tipo série de casos, realizado no centro de hemodiálise do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no qual 47 pacientes estão 

inseridos no programa de hemodiálise. Foram selecionados 30 pacientes de acordo com os 

seguintes critérios de elegibilidade: idade maior ou igual a 18 anos, em diálise por um 

período maior que seis meses, possuir fístula arterio-venosa e não ser portador de outro tipo 

de patologia crônica e consuptiva (foram excluídos pacientes portadores do vírus HIV, 

hepatopatias e neoplasias malignas).  

Todos os pacientes dialisavam com membrana de polissulfona, capilar F8 

(Fresenius®), fluxo de sangue entre 350 e 400 mL/min, fluxo de dialisato de 500 mL/mim 

e utilizavam soluções de diálise contendo 3,5 mEq/L de cálcio e 35 mEq/L de bicarbonato.  

A duração da diálise era de quatro horas, com freqüência de três vezes por semana. Dezoito 

pacientes faziam uso de algum tipo de quelante de fósforo, sendo que dez utilizavam o 

carbonato de cálcio e oito, sevelamer. 

Acidose metabólica foi definida como bicarbonato sérico pré-diálise < 22 

mMol/L15, baseado na média de três medidas mensais consecutivas, tomadas 
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anaerobicamente. A amostra de sangue foi analisada dentro de 30 minutos para evitar 

diminuição do bicarbonato em virtude do retardo na mensuração.  

Uma amostra de sangue foi retirada no início da diálise do maior período 

interdialítico para avaliar os seguintes parâmetros laboratoriais: pH sanguíneo ( 7,31 – 7,41; 

método: gasometria venosa GEM 3000); concentração de bicarbonato sérico (22 - 26 

mmol/l; método: gasometria venosa GEM 3000); uréia (17-43 mg/dl; método: urease – 

gldh diasys); creatinina (7 – 12 mg/dl; método: architect abbott). Após a diálise, outra 

amostra de sangue foi avaliada para determinação da uréia e posterior cálculo do Kt/V, 

considerando-se adequado, valores > 1,216.  

Foram avaliados os seguintes parâmetros clínicos e demográficos: idade, sexo, 

etiologia da doença renal, função renal residual (FRR) e tempo de diálise. A presença de 

FRR foi definida por diurese > 200 mL/24h.  

A avaliação nutricional foi realizada através de indicadores antropométricos e 

dietéticos. As mensurações antropométricas, realizadas após a sessão de hemodiálise, 

foram: Índice de Massa Corporal (IMC) – avaliado de acordo com a classificação da 

WHO,199517 - prega cutânea tricipital (PCT) e circunferência muscular do braço (CMB) - 

classificados de acordo com o padrão de referência de Frisancho18 e medidas no braço sem 

fístula. Para análise do consumo alimentar, utilizou-se  o registro alimentar de três dias, 

incluindo 1 dia do final de semana, 1 dia do período inter-dialítico e 1 dia da diálise19, 

sendo avaliada a variação intrapessoal. Todos os pacientes foram orientados por 

nutricionista para a realização do diário alimentar.  
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Processamento e análise dos dados  

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi Info versão 6.0420. O 

programa estatístico SPSS foi utilizado para avaliar o comportamento das variáveis 

quantitativas segundo o critério de normalidade da distribuição e nas subseqüentes análises 

estatísticas21.  

A correlação entre os níveis séricos de bicarbonato e variáveis quantitativas foi 

realizada pelo coeficiente de correlação de Spearman’s, uma vez que este método apresenta 

melhor fidedignidade em amostras pequenas. Nos resultados de natureza não-paramétrica 

foi utilizado o qui-quadrado convencional e teste de probabilidade de Fisher, nas análises 

em cujas células foram encontrados resultados inferiores a cinco. Foi adotado o nível de 

significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

Análise de regressão linear foi realizada para avaliar os fatores determinantes do 

nível sérico de bicarbonato. Neste modelo, foram testados os seguintes parâmetros: Kt/V, 

ingestão protéica, uréia, creatinina, IMC, CMB e PCT. 

A análise da composição da dieta foi realizada através do software de apoio a 

Nutrição da Escola Paulista de Medicina (1993)22.  A tabela base deste programa é a do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ano 1976-1986. Em virtude da 

ocorrência de inúmeros produtos de consumo regional, alguns alimentos foram analisados 

pela Tabela de Franco/Brasil (1997)23.  

 

RESULTADOS 

Dos 30 pacientes selecionados, 27 tinham acidose metabólica o que corresponde a 

uma prevalência de 90%. Conforme pode ser observado na Tabela 1, a idade média dos 
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pacientes era de 52,8 ± 13,4 anos e 53,3% eram mulheres. Com relação à etiologia da 

doença renal, 40% dos pacientes eram classificados como causa indeterminada; nefropatia 

diabética e nefroesclerose hipertensiva representaram 13,3% e 10,0% da amostra, 

respectivamente. Os pacientes estavam em diálise por um período médio de 37,25 ± 25,53 

meses. A avaliação da adequacidade dialítica revelou um Kt/V médio de 1,73 ± 0,3. 

Apenas dois pacientes possuíam Kt/V considerado inadequado. Dezessete pacientes 

(56,7%) ainda apresentavam FRR. 

Na tabela 2, encontram-se os resultados dos parâmetros bioquímicos. A média do 

bicarbonato sérico foi de 19,01 ± 2,33 mmol/L, sendo o pH médio 7,33 ± 0,04. Observou-

se uma albumina sérica dentro dos parâmetros de normalidade (3,77 ± 0,33 g/dl). 

A tabela 3 mostra os dados referentes à avaliação antropométrica. A média do IMC 

situou-se dentro da faixa de normalidade. A análise da CMB definiu desnutrição leve e 

eutrofia para o sexo masculino e feminino, respectivamente. Já a PCT classificou como 

desnutridos, ambos, homens e mulheres.  

Com relação à avaliação dietética, o consumo médio diário de calorias e proteínas 

foram 1914,0 ± 773,0 Kcal e 87,1 ± 23,9 g, respectivamente (Tabela 4). 

Não foi encontrada associação entre a presença de FRR (p=0,224) e de nefropatia 

diabética (p=0,568) com a presença da acidose metabólica. 

Como pode ser observado na tabela 5, observa-se uma correlação negativa entre o 

nível sérico de bicarbonato com o IMC (r=-0,413, p=0,023). De acordo com a análise da 

regressão linear, o IMC foi o único fator determinante do nível sérico de bicarbonato (r2 = 

0,51 p< 0,05). 
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DISCUSSÃO 

 Com a perda da função renal, ocorre uma progressiva redução na excreção de ácidos 

e conseqüente desenvolvimento de acidose metabólica, principalmente em estágios mais 

avançados da IRC1.  

A terapia dialítica, responsável pelo clareamento das toxinas urêmicas e pelo 

controle do balanço hidroeletrolítico e ácido-base, tem como objetivos melhorar a 

qualidade de vida e reduzir a morbimortalidade dos pacientes renais crônicos24. Entretanto, 

vários são os trabalhos que demonstram que uma parcela importante de pacientes em 

diálise permanece acidóticos, a despeito de um bom índice de adequação dialítica4,25. De 

fato, nosso trabalho encontrou uma alta prevalência de acidose metabólica (90%), em 

pacientes hemodialisados com adequado Kt/V.  

A concentração média de bicarbonato pré-diálise encontrado no nosso estudo foi de 

19,0 ± 2,3 mmol/l,  à semelhança de outros trabalhos, nos quais têm sido observada acidose 

de grau leve a moderado, com níveis séricos variando de 12 a 22 mMol/L, raramente sendo 

encontrados valores inferiores a 12 mMol/L8. Kooman (1997) encontrou uma média de 

bicarbonato sérico de 18,8 ± 2,2 mMol/L25, enquanto Movilli (1998) observou média de 

21,2 ± 1,9 mMol/L, ambos em pacientes submetidos à hemodiálise4.  

 Dentre os diversos fatores que poderiam justificar a manutenção da acidose 

metabólica em pacientes em hemodiálise, destacam-se etiologia da doença renal, ausência 

de função renal residual, ingestão protéica elevada, baixa adequacidade dialítica, solução 

tampão utilizada no dialisato e características individuais, como por exemplo, composição 

corpórea. 
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 Em relação à etiologia da doença renal, é sabido que doenças túbulo-intersticiais 

induzem a acidose mais precoce e gravemente do que doenças predominantemente 

glomerulares10. Por outro lado, Caravaca et al (1999) observaram que pacientes com 

diabetes apresentaram acidose metabólica menos severa, provavelmente por disporem de 

um mecanismo de geração de bicarbonato extra-renal mais eficiente do que pacientes não 

diabéticos26. Em nossa casuística, não encontramos associação entre a presença de diabetes 

e a concentração plasmática de bicarbonato. No entanto, identificamos alto percentual de 

etiologia não determinada (40%), o que pode explicar o fato de não termos observado essas 

associações.  

Sabe-se que a preservação da FRR em pacientes em diálise associa-se com maior 

sobrevida, diminuição da morbidade, melhor estado nutricional e nível reduzido de 

marcadores inflamatórios27, além de determinar maior excreção de metabólitos ácidos e 

conseqüentemente, melhor controle do estado ácido-básico28. Tian et al (2005), estudando 

pacientes em diálise peritoneal, encontraram maior susceptibilidade à acidose metabólica 

em pacientes com maior função renal residual, provavelmente por perda renal de 

bicarbonato29. Em nosso estudo, não foi encontrada associação entre acidose metabólica e 

FRR. No entanto, nesse aspecto nosso estudo foi limitado por considerar apenas o volume 

urinário residual desses pacientes, sem a adequada quantificação da função renal. 

A produção ácida diária varia entre 50 e 70 mEq em indivíduos saudáveis. Cada 

kilograma de peso corpóreo ou cada grama de proteína ingerida geram 1 mEq de 

hidrogênio por dia, podendo alterar em diferentes condições11,12. Na IRC, este padrão de 

produção ácida parece inalterado30, embora algumas evidências demonstram que, em 
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pacientes mantidos em diálise, esta produção é menor quando comparada a indivíduos 

saudáveis com uma ingestão semelhante de proteína31.   

 As fontes endógenas da produção ácida incluem a oxidação de proteínas 

musculares, principalmente em estados catabólicos, e a oxidação lipídica em condições 

anaeróbicas e de resistência à insulina11. Assim, deve-se considerar a composição corporal 

dos pacientes como possível fator determinante da acidose metabólica. O IMC é uma 

avaliação dos compartimentos ósseo, muscular e adiposo, enquanto que as medidas do 

braço - CMB e PCT - são medidas antropométricas que avaliam de forma isolada a massa 

magra e gorda, respectivamente.  Os cálculos destas medidas antropométricas podem sofrer 

influência do estado de hidratação32, no entanto, segundo as diretrizes da National Kidney 

Foundation (K/DOQI), o IMC é um indicador tido como válido e clinicamente útil na 

avaliação de pacientes renais crônicos19. Nesse estudo, verificou-se uma correlação inversa 

entre IMC e concentração plasmática de bicarbonato, demonstrando que pacientes com 

maior IMC eram mais acidóticos. Resultados semelhantes foram encontrados por Chaveau 

et al (2000)33 e por Dumler et al (1998)34 que demonstraram maior IMC em pacientes com 

acidose metabólica mantidos em hemodiálise e diálise peritoneal, respectivamente. 

Adicionalmente, Lin et al (2002) reportaram maiores IMC, PCT e ingestão protéica, em 

pacientes acidóticos em hemodiálise. Estes autores sugeriram que o maior consumo 

protéico seria o fator determinante para o desenvolvimento da acidose metabólica e, 

portanto, relacionada a um melhor estado nutricional3. De fato, evidências na literatura 

mostram que a oxidação de proteínas dietéticas pode ser um fator responsável pela acidose 

metabólica2,7. Nosso trabalho, entretanto, não encontrou correlação do nível sérico de 

bicarbonato com o consumo protéico e nem com a creatinina sérica, esta última considerada 
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um marcador indireto da ingestão protéica e produção ácida endógena. O estudo da análise 

de regressão linear demonstrou que o IMC foi o único fator preditivo do nível sérico de 

bicarbonato nesta população.  

A adequacidade da diálise é freqüentemente analisada pelo índice de remoção de 

uréia, o Kt/V. Atualmente, a recomendação é de um Kt/V igual ou superior a 1,3 para a 

hemodiálise, sendo que, possivelmente, valores entre 1,4 e 1,6 estejam entre os melhores35.  

A razão Kt/V representa quantas vezes a água corporal de um paciente foi totalmente 

depurada de um soluto, no caso, a uréia36. Desta forma, não considera outros fatores 

igualmente importantes para uma boa diálise, como o controle da pressão arterial e 

manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico37 e ácido-base38. Os resultados deste estudo 

mostram que os pacientes foram submetidos a sessões de hemodiálise com boa remoção de 

toxinas urêmicas (Kt/V = 1,73 ± 0,3), porém as mesmas não se mostraram adequadas na 

correção da acidose metabólica. Em adição, não verificamos correlação do Kt/V com a 

concentração plasmática de bicarbonato. Resultados semelhantes foram descritos por Lin et 

al (2002) que observaram valores adequados de Kt/V quando estudaram pacientes com 

balanço ácido-básico normal, acidose ou alcalose metabólica, sugerindo que o Kt/V não foi 

responsável pelos diferentes valores de bicarbonato pré-diálise3.  

A solução tampão utilizada no dialisato é um dos fatores que influencia na 

habilidade da hemodiálise em corrigir o desequilíbrio ácido-base39. Embora a severidade da 

acidose metabólica crônica possa variar dependendo de fatores intradialíticos e 

características individuais, a concentração de bicarbonato no dialisato geralmente é 

arbitrária e varia de 32 a 35 mmol/l39. Como conseqüência desta padronização, alguns 

pacientes podem permanecer acidóticos8 e outros podem evoluir para alcalose metabólica 
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de severidade variável40. Vários autores têm demonstrado que a concentração de 

bicarbonato no dialisato deve ser individualizada para alcançar níveis ótimos de 

bicarbonato pré-diálise13,27,41.  

Nesse estudo, a concentração de bicarbonato utilizada (HCO3= 35 mmol/l), 

provavelmente, foi insuficiente para compensar a geração de ácido endógena nessa 

população, sendo um fator contribuinte para a alta prevalência de acidose encontrada. De 

acordo com o DOPPS (2004), deve-se considerar o peso corpóreo para a prescrição 

dialítica, sendo aconselhável uma avaliação periódica da alteração ponderal42. O EBPG 

Guideline on Nurition (2007) sugere que, em pacientes submetidos à hemodiálise, o estado 

nutricional deve ser monitorado a cada três ou seis meses, dependendo da idade e do tempo 

de diálise do paciente32. 

 Em resumo, encontramos alta prevalência de acidose metabólica nos nossos 

pacientes mantidos em hemodiálise, sendo esta determinada exclusivamente pelo IMC. 

Acreditamos que os nossos pacientes necessitariam de uma concentração maior de 

bicarbonato no dialisato para compensar a produção ácida endógena, uma vez que não 

encontramos correlação entre ingestão protéica e o nível sérico de bicarbonato. Assim, 

nosso estudo enfatiza a necessidade da avaliação nutricional periódica de pacientes 

mantidos em hemodiálise, visando a prescrição individualizada da diálise. Novos estudos 

são necessários em um grupo com maior número de indivíduos a fim de avaliar se esse 

fenômeno se repete. 
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TABELAS 

Tabela 1 – Características clínicas e demográficas de pacientes submetidos à 
hemodiálise no Hospital das Clínicas/2006. 
 

Parâmetros  Valores 
Sexo [N(%)]   

Masculino 14 46,7 
Feminino 16 53,3 

Idade [N(%)]   
≤ 60 anos 20 66,7 
> 60 anos 10 33,3 

       Média = 52,1 ± 13,3  
Etiologia da IRC [N(%)]   

Causa indeterminada 12 40,0 
Diabetes 4 13,3 

Hipertensão 3 10,0 
Outras causas 11 36,7 
FRR [N(%)]   

Sim 17 56,7 
Não 13 43,3 

Tempo de diálise (meses) 37,25 ± 25,53  
Kt/V (médio) 1,73 ± 0,3  

   
    N=30 
 
 
Tabela 2 – Dados laboratoriais de pacientes submetidos à hemodiálise no Hospital das 
Clínicas/2006. 
 

Variável Média ± DP Valor normal* 

pH 7,33 ± 0,04 7,31 − 7,41 
HCO3 (mMol/l) 19,01 ± 2,33 22 − 26 

Uréia pré-diálise (mg/dl) 155,79 ± 43,47 130 − 200  
Uréia pós-diálise (mg/dl) 40,31 ± 12,94 17 − 43 

Creatinina (mg/dl) 10,07 ± 2,72 7 − 12 
   

N=30    * métodos descritos no texto 
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Tabela 3 – Dados antropométricos de pacientes submetidos à hemodiálise no Hospital 
das Clínicas/2006. 
 

Variável Média ± DP Diagnóstico 
IMC (Kg/m2) 24,23 ± 3,83 Eutrofia 

CB (cm)   
Masculino 27,39 ± 3,18 Desnutrição leve 
Feminino 28,97 ± 3,99 Eutrofia 

CMB (cm)   
Masculino 24,26 ± 2,23 Desnutrição leve 
Feminino 23,63 ± 2,64 Eutrofia 

PCT (mm)   
Masculino 9,93 ± 5,59 Desnutrição leve 
Feminino 17,06 ± 5,68 Desnutrição leve 

   
N=30 
 
 
 
 
 
Tabela 4 – Consumo energético-protéico de pacientes submetidos à hemodiálise no 
Hospital das Clínicas/2006. 
 

             Nutrientes          Média ± DP Valor normal* 
Energia (Kcal) 1914,0 ± 773,0 2268  

Energia (Kcal/ Kg de 
peso) 

29,5 ± 10,1 35 

Proteína (g) 87,1 ± 23,9 77,4 a 90,3 
Proteína (g/ Kg de peso) 1,35 ± 0,35 1,2 a 1,4 

   
                              N=30   *Martins & Riella, 2001 
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Tabela 5 – Correlação de níveis séricos de bicarbonato e variáveis quantitativas de 
pacientes submetidos à hemodiálise no Hospital das Clínicas/2006. 
 

Bicarbonato Variáveis Coeficiente de Correlação* p-valor 
Idade (anos)  0,264 0,158 

Tempo de HD (meses)  0,126 0,506 
Kt/V -0,080 0,674 

IMC (Kg/m2) -0,413 0,023a

PCT (mm) -0,237 0,207 
CMB (cm) -0,266 0,155 

Uréia pré (mg/dl) -0,350 0,058 
Creatinina (mg/dl) -0,176 0,410 

Ingestão protéica (g) -0,175 0,461 
   

N=30    *Correlação de Spearman's    a p < 0,05 
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RESUMO 
 
A acidose metabólica (AM) é freqüente na insuficiência renal crônica, sendo um importante 

fator na etiologia da desnutrição nesse grupo populacional, uma vez que estimula a 

degradação protéica e a oxidação de aminoácidos. O objetivo deste estudo foi avaliar o 

efeito da correção da AM no estado nutricional de pacientes em hemodiálise. Métodos: 

Foram estudados por um período de 6 meses, 20 pacientes portadores de AM, definida por 

bicarbonato sérico < 22 mMol/L. Os pacientes estavam em diálise há pelo menos 6 meses e 

não eram portadores de outras doenças crônicas e consuptivas. A duração da diálise era de 

quatro horas, com freqüência de três vezes por semana, utilizando bicarbonato de 35 mEq/L 

no dialisato. Estes pacientes foram submetidos à correção da AM, mediante a elevação do 

bicarbonato no dialisato para valores que não ultrapassaram 40mEq/L, objetivando alcançar 

um bicarbonato sérico entre 22-26 mMol/L. Para tal, gasometria venosa era obtida 

mensalmente, durante o período estudado. Os seguintes parâmetros foram avaliados no 

início e final do estudo: avaliação antropométrica, dietética, bioquímica e Avaliação 

Subjetiva Global (ASG). Resultados: Bicarbonato sérico e pH aumentaram de 18.20 ± 1.64 

para 22.00 ± 1.70 (p< 0.001) e de 7.32 ± 0.45 para 7.37 ± 0.41 (p<0.001), respectivamente. 

Houve melhora da ASG (21.7 ± 6.4 vs 16.8 ± 6.6, p<0.001) e aumento na ingestão calórica 

(1892.61 ± 454.30 vs 2110.30 ± 869.24, p<0.05). Nenhuma alteração foi observada nos 

demais parâmetros. Conclusões: Nossos resultados demonstram que a manutenção do 

bicarbonato sérico >22 mMol/L deveria ser objetivo na conduta de pacientes em 

hemodiálise, a fim de minimizar os efeitos deletérios sobre o estado nutricional. 

Unitermos: Doença renal crônica, hemodiálise, acidose metabólica, ASG. 
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ABSTRACT 

Metabolic acidosis (MA) is commonly found in chronic renal failure (CRF) and can be an 

important factor in the etiology of malnutrition in this population group, by stimulating 

protein degradation and oxidation of amino acids. This study aimed to determine the 

nutritional effects of correcting MA in patients in haemodialysis. Methods: Were studied, 

during a six-month period, 20 patients with MA, defined by bicarbonate < 22 mMol/L and 

not having any other type of chronic and consumptive disease. Dialysis duration was four 

hours and took place three times per week, using bicarbonate of 35 mEq/L in the dialysis 

solution. These patients were submitted to MA correction by increasing the bicarbonate 

dose in the dialysis solution, not exceeding 40mEq/L, with a view to reaching serum 

bicarbonate between 22-26 mmol/l. Blood gas changes were followed monthly, for six 

consecutive months. The following parameters were assessed at the beginning and end of 

the study: biochemical, anthropometric and dietetic assessment and Global Subjective 

Assessment (GSA). Results: Serum bicarbonate and pH increased, respectively, from 18.20 

± 1.64 to 22.00 ± 1.70 (p<0.001) and 7.32 ± 0.45 to 7.37 ±  0.41 (p<0.001).  Τhere was 

improvement in GSA (21.7 ± 6.4 versus 16.8 ± 6.6, p<0.001) and increased calorie intake 

(1892.61 ± 454.30 versus 2110.30 ±  869.24, p<0.05). No alteration was found in the other 

parameters. Conclusions: Our results demonstrate that maintaining serum bicarbonate level 

> 22 mMol/L should be a goal in dealing with chronic renal patients undergoing dialysis, 

with a view to trying to minimize the noxious effects on their nutritional status. 

Uniterms: chronic renal disease, haemodialysis, metabolic acidosis, GSA. 

 



 
 

71

INTRODUÇÃO 

Desnutrição energético-protéica (DEP), caracterizada por redução da massa 

muscular, anormalidades no metabolismo de aminoácidos e reduzidas concentrações de 

proteínas séricas1, constitui complicação prevalente na insuficiência renal crônica (IRC), 

contribuindo de forma importante para a morbidade e mortalidade dos pacientes renais 

crônicos, principalmente naqueles em diálise2,3.  

Vários são os fatores que predispõem à DEP em pacientes em hemodiálise: o 

procedimento dialítico resulta em perda de nutrientes, aumento do catabolismo4 e 

diminuição da síntese de proteínas5; sintomas de uremia, incluindo náuseas, anorexia e 

vômitos, reduzem a ingestão calórica e protéica6; resistência à insulina resulta em 

aceleração da atrofia muscular7 e, mais recentemente, o papel da acidose metabólica tem 

sido enfatizado8.  

Acidose metabólica é comumente encontrada em pacientes com IRC, 

principalmente naqueles em estágios mais avançados9. Um dos objetivos do tratamento 

dialítico é corrigir o desequilíbrio ácido-base, no entanto, acidose metabólica é mantida em 

uma parcela importante de pacientes submetidos à hemodiálise, a despeito de um bom 

índice de adequação dialítica10,11,12. 

A acidose metabólica desenvolve papel importante na patogênese da DEP em 

pacientes renais crônicos, por inibir a síntese protéica em diferentes tecidos13,14 e estimular 

a degradação protéica e a oxidação de aminoácidos de cadeia ramificada, resultando em 

balanço nitrogenado negativo15. Este efeito é dependente de glicocorticóide e mediado 
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através da protease caspase-316,17,18, do sistema ubiquitina-proteasome dependente de ATP 

e da enzima cetoácido-desidrogenase19.  

Vários estudos clínicos prospectivos observaram o efeito benéfico da correção da 

acidose metabólica em pacientes renais crônicos tanto na fase pré-dialítica quanto naqueles 

em diálise. Alguns autores demonstraram redução da proteólise muscular e da oxidação de 

aminoácidos de cadeia ramificada1,20, enquanto outros verificaram elevação da 

concentração da albumina sérica21,22, melhora significativa dos parâmetros antropométricos, 

como pregas cutâneas e circunferência muscular do braço23,24 e redução da morbidade, com 

menor tempo de internação24,25. 

Considerando que a acidose metabólica é um importante fator na etiologia da 

desnutrição em pacientes com IRC e que a normalização do desequilíbrio ácido-base 

reverte os seus efeitos deletérios sobre o estado nutricional, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o impacto da correção da acidose metabólica no estado nutricional em uma 

população em hemodiálise de um centro de tratamento de Pernambuco/ Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 Casuística 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética, para estudos em 

humanos, do Centro de Ciências da Saúde (CEP/ CCS/ UFPE), de acordo com a resolução 

nº 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Estudo prospectivo, do tipo série de casos, realizado no Serviço de Hemodiálise do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no qual 
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existem 47 pacientes regularmente cadastrados. Foram selecionados 27 pacientes de acordo 

com os seguintes critérios de elegibilidade: portadores de acidose metabólica, com idade 

maior ou igual a 18 anos, em diálise por um período superior a seis meses, com acesso por 

fístula arterio-venosa e que não apresentavam outro tipo de patologia crônica e consuptiva 

(foram excluídos pacientes portadores do vírus HIV, hepatopatias e neoplasias malignas).  

Todos os pacientes dialisavam com membrana de polissulfona, capilar F8 

(Fresenius®), fluxo de sangue entre 350 e 400 mL/min, fluxo de dialisato de 500 mL/mim 

e utilizavam soluções de diálise contendo 3,5 mEq/L de cálcio e 35 mEq/L de bicarbonato.  

A duração da diálise era de quatro horas, com freqüência de três vezes por semana. Dezoito 

pacientes faziam uso de quelante de fósforo, sendo que dez utilizavam o carbonato de 

cálcio e oito, sevelamer. 

Protocolo do estudo: 

 Os pacientes foram submetidos a três mensurações do bicarbonato sérico, realizadas 

em meses consecutivos. Acidose metabólica foi definida quando a média aritmética destas 

medidas foi inferior a 22 mMol/L26. A amostra de sangue venoso foi retirada no início da 

diálise, após o maior intervalo entre diálises, e analisada dentro de 30 minutos para evitar 

diminuição da concentração de bicarbonato devido ao retardo na mensuração. 

Os pacientes foram acompanhados por 6 meses, o que constituiu o período de 

intervenção. Durante este período, a correção da acidose metabólica foi realizada 

mediante a elevação da concentração de bicarbonato no dialisato, que variou de 36 a 40 

mEq/L. Objetivou-se alcançar um bicarbonato sérico entre 22 e 26 mMol/L e para tal, 

gasometria venosa era obtida mensalmente para monitorização desta intervenção. Durante 
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todo o período estudado, os demais parâmetros da prescrição dialítica não foram 

alterados. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros clínicos e demográficos: idade, sexo, 

etiologia da doença renal, função renal residual (FRR), tempo de diálise e indicadores 

sócio-econômicos (renda familiar e escolaridade). A presença de FRR foi definida por 

diurese > 200 mL/24h.  

A avaliação do estado nutricional foi realizada no início e no término do estudo, 

mediante a determinação de indicadores bioquímicos, antropométricos, dietéticos e da 

avaliação subjetiva global (ASG).  

Os parâmetros laboratoriais foram determinados em amostra pré-dialítica de sangue 

venoso: uréia (17-43 mg/dl; método: urease – gldh diasys); creatinina (0,6 – 1,4 mg/dl; 

método: architect abbott); albumina (3,5 – 5,2 g/dl; método: verde de bromocresol diasys); 

colesterol total (150 – 199 mg/dl; método: cho – pap diasys). No início do estudo, amostra 

pós-dialítica de sangue foi retirada para determinação da uréia plasmática e posterior 

cálculo do Kt/V, considerando-se adequados valores superiores a 1,227.  

 As mensurações antropométricas, realizadas após a sessão de hemodiálise, foram: 

Índice de Massa Corporal (IMC) – calculado pelo peso seco e avaliado de acordo com a 

classificação da WHO,199528 - prega cutânea tricipital (PCT) e circunferência muscular do 

braço (CMB) - classificadas de acordo com o padrão de referência de Frisancho29 e 

medidas no braço sem fístula.  

A ASG foi realizada por única nutricionista, conforme descrito por Kalantar-Zadeh 

et al30. Cada item foi pontuado de acordo com a intensidade da alteração encontrada, 

variando de normal (1 ponto) a muito grave (5 pontos). Um score de desnutrição foi obtido 
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mediante o somatório dos pontos, sendo que os pacientes eutróficos têm valores igual a 7 e 

os gravemente desnutridos, próximos a 35.  

Para análise do consumo alimentar, utilizou-se  o registro alimentar de três dias, 

incluindo 1 dia do final de semana, 1 dia do período inter-dialítico e 1 dia da diálise31, 

sendo avaliada a variação intrapessoal. Todos os pacientes foram orientados por 

nutricionista para a realização do diário alimentar. As recomendações nutricionais para 

pacientes em tratamento dialítico (35Kcal/Kg/dia e 1,2 a 1,4g de proteína/Kg/dia) foram 

estipuladas de acordo com os valores de referência descritos por Martins & Riella (2001)32.  

Processamento e análise dos dados: 

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi Info versão 6.0433. O 

programa estatístico SPSS foi utilizado para avaliar o comportamento das variáveis 

quantitativas segundo o critério de normalidade da distribuição e nas subseqüentes análises 

estatísticas34.  

A comparação entre as médias (dados paramétricos) foi realizada pelo teste “t” de 

Student pareado. Foi adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de 

nulidade. 

A análise da composição da dieta foi realizada através do software de apoio a 

Nutrição da Escola Paulista de Medicina (1993)35.  A tabela base deste programa é a do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ano 1976-1986. Desse modo, em 

virtude da ocorrência de inúmeros produtos de consumo regional, alguns alimentos foram 

analisados pela Tabela de Franco/Brasil (1997)36. Como o registro foi feito em medidas 

caseiras, houve a necessidade de conversão destas em gramas, utilizando-se como padrão 

de referência, a Tabela de Pinheiro et al (1994)37. 
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RESULTADOS 

Dos 27 pacientes que iniciaram o estudo, 20 concluíram o período de observação e 

compuseram a amostra estudada. As perdas na amostra ocorreram por óbito (um paciente), 

internamento hospitalar (dois pacientes), transferência (um paciente) e mudança no 

tratamento (três pacientes). 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, a idade média dos pacientes era de 51,7 

± 12,9 anos, sendo 10 pacientes do sexo masculino e 10 pacientes do sexo feminino. Com 

relação à etiologia da doença renal, 35% dos pacientes foram classificados como causa 

indeterminada; nefropatia diabética e nefroesclerose hipertensiva representaram cada uma, 

15% da amostra. Os pacientes estavam em diálise por um período médio de 40,2 ± 26,9 

meses, com boa eficiência dialítica (Kt/V=1,68 ± 0,24); 11 pacientes (55%) ainda 

apresentavam FRR. 

Quanto aos indicadores sócio-econômicos, observamos que 18 pacientes (90,0%) 

apresentavam renda familiar mensal ≤ dois salários mínimos. Em relação à instrução, 

quatro pacientes eram analfabetos (20%), doze possuíam ensino fundamental (60,0%) e 

quatro, ensino médio completo (20%). 

A tabela 2 mostra os dados referentes à avaliação antropométrica. A média do IMC 

se situou dentro da faixa de normalidade. A análise da CMB definiu desnutrição leve e 

eutrofia para o sexo masculino e feminino, respectivamente. Já a PCT classificou como 

desnutridos, ambos, homens e mulheres.  

No gráfico 1, pode-se observar a classificação do estado nutricional de acordo com 

à ASG, a qual revelou déficit nutricional em todos os pacientes.   
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Na tabela 3, observamos os resultados dos parâmetros bioquímicos. A média do 

bicarbonato sérico foi de 18,2 ± 1,64 mmol/L e o pH médio, 7,33 ± 0,04. Observou-se uma 

albumina sérica dentro dos parâmetros de normalidade (3,77 ± 0,33 g/dl).  

Com relação à avaliação dietética, o consumo de calorias foi de 1892,6 ± 454,29 

Kcal e o de proteínas de 83,7 ± 18,6 g. Em média os pacientes ingeriram 29,7 ± 10,1 

Kcal/Kg/dia e 1,31 ± 0,35 g de proteína/Kg/dia.  

Os resultados descritos acima se referem à avaliação nutricional mensurada na fase 

inicial do estudo. O efeito da correção da acidose metabólica sobre os parâmetros 

laboratoriais e nutricionais estão apresentados na tabela 5. Pôde-se observar elevação 

estatisticamente significante do pH sanguíneo (7,3 ± 0,05 versus 7,4 ± 0,04) e do 

bicarbonato (18,2 ± 1,64 versus 21,0 ± 1,72). Os parâmetros antropométricos mantiveram-

se estáveis em todo o período estudado. Houve aumento significante da ingestão calórica 

(1892,60 ± 454,29 versus 2110,00 ± 170,26) e melhora dos scores da ASG (21,70 

± 6,40 versus 16,80 ± 6,60). 

DISCUSSÃO 

A desnutrição é freqüente em pacientes com IRC e se associa ao risco elevado de 

morbidade e mortalidade, principalmente em pacientes mantidos em diálise3.  

Dentre os fatores que predispõem à DEP em pacientes em hemodiálise, grande 

importância tem sido dada ao papel desenvolvido pela acidose metabólica20. Infelizmente, a 

hemodiálise nem sempre é eficaz no controle do equilíbrio ácido-base e uma parcela 

importante de pacientes permanece acidóticos, a despeito de bons resultados de Kt/V. No 

nosso trabalho, pôde-se observar que a elevação de bicarbonato no dialisato promoveu 
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aumento significante do pH e da concentração sérica de bicarbonato, de modo que 85% dos 

pacientes alcançaram, ao final do estudo, nível sérico de bicarbonato pré-diálise entre 22 e 

26 mMol/L.  

Evidências têm demonstrado que a acidose metabólica é ambas, catabólica e 

antianabólica38. Segundo Mitch (2006), os mecanismos ativados pela acidose metabólica 

que estimulam o catabolismo protéico são complexos e incluem: degradação da proteína 

muscular e a oxidação irreversível dos aminoácidos de cadeia ramificada17. A atividade 

desse mecanismo se correlaciona com o grau de acidose, com maior atividade observada na 

acidose metabólica mais severa15. Outros autores demonstraram que a acidose metabólica 

pode afetar a síntese protéica do músculo esquelético13 e hepática14. No entanto, estudos 

epidemiológicos recentes têm observado associação entre acidose metabólica e melhores 

marcadores nutricionais, caracterizando a chamada epidemiologia reversa10,39,40.  Lin et al 

(2002) reportaram maiores IMC, PCT e ingestão protéica em pacientes acidóticos em 

hemodiálise, sugerindo que a oxidação da proteína dietética seria o fator responsável pelo 

desenvolvimento da acidose metabólica e, portanto, relacionada a um melhor estado 

nutricional40. 

 Não existe um protocolo ideal para avaliar o estado nutricional de pacientes renais41. 

Os padrões de referência não são específicos para esta população e as variações de água 

corporal podem influenciar as medidas antropométricas42. Em função disso, a 

recomendação é a utilização de métodos múltiplos, aplicados simultaneamente43. A 

avaliação do estado nutricional no nosso estudo foi realizada mediante parâmetros 

antropométricos (PCT, CMB e IMC), dietéticos, subjetivos (ASG) e bioquímicos. Dentre 
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os marcadores bioquímicos, utilizamos os níveis séricos de albumina, creatinina e 

colesterol total. 

Ao se avaliar parâmetros antropométricos dos nossos pacientes, verificamos que os 

mesmos foram classificados como eutróficos de acordo com o IMC. Quando os índices 

utilizados foram as medidas do braço houve diferença entre os sexos, evidenciando-se 

desnutrição apenas no sexo masculino. Já quando avaliamos a PCT, ambos os sexos se 

mostraram desnutridos. Dados similares foram observados por Valenzuela et al (2003) ao 

estudar pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise. Estes autores encontraram uma 

média do IMC dentro do limite da normalidade, no entanto, 45% dos seus pacientes 

apresentavam desnutrição identificada por PCT e/ou CMB ≤ percentil 5 do padrão de 

referência da população dos Estados Unidos44. O cálculo do IMC pode ser influenciado 

pela hiper-hidratação dos pacientes, a qual aumenta o peso corporal, porém com pouca 

repercussão nas medidas da PCT e CMB44. Entretanto, segundo as diretrizes da National 

Kidney Foundation (K/DOQI), o IMC é um indicador tido como válido e clinicamente útil 

na avaliação do estado nutricional e como preditor de mortalidade em pacientes renais 

crônicos31. Na tentativa de minimizar o erro na interpretação, avaliamos as medidas 

antropométricas após a sessão da hemodiálise do meio da semana e calculamos o IMC a 

partir do peso seco, embora a melhor avaliação da variação de volume de água corporal 

deve ser realizada mediante a bioimpedância45. Infelizmente, no nosso estudo, não foi 

realizada tal avaliação, o que poderia enriquecer a análise dos nossos resultados. 

 Após a correção da acidose metabólica, não observamos modificações nos índices 

antropométricos. Outros autores também não foram capazes de demonstrar alteração da 
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composição corporal, após 6 meses de intervenção com a suplementação de 

bicarbonato40,46. Por outro lado, Seyffart et al mostraram um aumento significante do IMC 

em pacientes submetidos à hemodiálise, quando aumentaram a dose de bicarbonato no 

dialisato durante um período de 12 a 19 meses47. De forma semelhante, Williams et al 

(1997), em um estudo duplo-cego conduzido por 6 meses, encontraram aumento da PCT no 

grupo de pacientes com maiores concentrações de bicarbonato no dialisato48. Assim, o 

impacto da correção da acidose metabólica sobre os parâmetros antropométricos não é 

concordante na literatura e no nosso estudo, acreditamos que o tempo de intervenção possa 

ter sido insuficiente para determinar alguma mudança, uma vez que, tendo ocorrido 

aumento da ingestão calórica era de se esperar um ganho de massa corpórea.    

A ASG é recomendada em pacientes mantidos em diálise, considerada válida e 

fortemente associada à mortalidade42. Segundo o DOPPS (2002), em um estudo 

prospectivo que avaliou risco de mortalidade em pacientes hemodialisados, pacientes com 

desnutrição severa de acordo com o índice de ASG apresentavam 33% maior risco de 

mortalidade do que os eutróficos49. Em nossa casuística, evidenciamos um alto percentual 

de desnutrição segundo este parâmetro (65%), sendo que 45% destes eram considerados 

desnutridos moderados. Após o período de intervenção, melhora significativa do índice de 

ASG foi observada, mostrando que 50% dos pacientes se mantiveram com desnutrição, mas 

apenas 10% foram classificados com grau moderado. À semelhança dos nossos resultados, 

Szeto et al (2003) também reportaram melhora no score da ASG em pacientes em diálise 

peritoneal, suplementados com bicarbonato de sódio oral25. Entretanto, Blair et al (2003) 

não observaram alteração no índice de ASG, em um estudo longitudinal que corrigiu a 

acidose metabólica por aumento da concentração de bicarbonato50. Vale ressaltar que a 
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subjetividade deste parâmetro pode mostrar resultados variáveis, dependendo da 

experiência e da habilidade do examinador3. 

A albumina sérica, apesar de suas limitações, tem sido amplamente utilizada na 

avaliação nutricional do paciente renal crônico31. Na presença de inflamação aguda ou 

crônica, a síntese da albumina é prejudicada, limitando sua utilização como marcador do 

estado nutricional, mormente em pacientes dialíticos42. Entretanto, a hipoalbuminemia é 

considerada preditor forte e independente de mortalidade em diálise 42.  Blair et al (2003) 

observaram que a elevação da concentração de bicarbonato no dialisato não resultou em 

aumento da albumina sérica50. Por outro lado, Verove et al (2002), avaliando o efeito da 

correção da acidose metabólica no estado nutricional de idosos com IRC, evidenciaram 

aumento dos níveis de albumina e pré-albumina, após seis meses de suplementação de 

bicarbonato de sódio oral51. Já Movilli et al (1998), ao aumentar a concentração do 

bicarbonato no dialisato, demonstraram aumento da albumina sérica, mesmo em pacientes 

que já apresentavam níveis de albumina normais (3,49 ± 2,1 g/dl vs 3,79 ± 2,9, p<0,01)21. A 

despeito do diagnóstico de desnutrição, nossos pacientes apresentaram níveis séricos 

normais de albumina, os quais se mantiveram após a correção da acidose metabólica. 

Podemos sugerir que a manutenção da adequada ingestão protéica, possivelmente foi um 

fator contribuinte para o resultado encontrado. 

A baixa concentração plasmática de colesterol (<150 mg/dl) é um fator preditivo de 

mortalidade, uma vez que se associa tanto a déficit nutricional quanto à inflamação42. 

Pacientes em diálise que apresentam colesterol sérico entre 150-180 mg/dl devem ser 

avaliados para possíveis déficits nutricionais e para outras condições co-mórbidas3. 
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Segundo Kuhlmann et al (2007), a concentração sérica de colesterol reflete ingestão 

calórica, não sendo afetada pela ingestão protéica3. Nosso estudo demonstrou que, após a 

correção da acidose metabólica, houve um aumento significante da ingestão calórica (29,7 

Kcal/Kg/dia vs 32,5 Kcal/Kg/dia), porém ainda considerada abaixo da recomendação. Os 

pacientes com idade menor ou igual que 60 anos deveriam ingerir cerca de 35 

Kcal/Kg/dia32. Desta forma, o nível de colesterol encontrado em nossa casuística poderia 

refletir a baixa ingestão calórica observada. Apesar de não termos estudado marcadores de 

inflamação, nossos critérios de exclusão para seleção dos pacientes, bem como o fato dos 

mesmos apresentarem albumina sérica normal, sugerem que a inflamação possa não ter 

sido fortemente presente na nossa população.  

O nível de creatinina sérica, em pacientes renais crônicos mantidos em diálise, é 

proporcional à ingestão protéica e à massa muscular3. Assim, é recomendado que pacientes 

com creatinina sérica pré-diálise inferior a 10 mg/dl deva ser avaliado para possível déficit 

protéico3. Em nosso estudo, os pacientes apresentavam adequados níveis de creatinina, 

antes e depois da correção da acidose metabólica, o que possivelmente pode ser explicado 

pela manutenção da ingestão protéica durante o período de observação.     

A ingestão deficiente de energia e proteínas tem sido colocada como uma das 

principais causas de desnutrição no tratamento dialítico32. Os nossos dados demonstraram 

que a ingestão calórica se mostrou inferior ao recomendado para pacientes em diálise com 

menos de 60 anos e adequado quanto ao consumo de proteínas32. Após a correção da 

acidose metabólica, os pacientes apresentaram um aumento significativo do consumo 

energético, provavelmente secundária a melhora do apetite, fato referido durante a ASG. 

Outros autores também mostraram que a correção da acidose metabólica apresentou um 
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efeito positivo sobre o apetite, resultando em um aumento da ingestão dietética25,52 . 

Evidências na literatura têm demonstrado que um pobre apetite é fator de risco para 

hospitalização e, provavelmente a melhora do apetite diminui o risco de mortalidade em 

pacientes hemodialisados53. Vale ressaltar que, segundo o K/DOQI (2000), o registro 

alimentar de três dias fornece uma estimativa confiável da ingestão dietética do paciente em 

tratamento dialítico31. 

Em conclusão, a suplementação de bicarbonato na solução de hemodiálise é método 

efetivo para a correção da acidose, influenciando positivamente no estado nutricional, uma 

vez que se associou com aumento da ingestão calórica e melhora nos scores da ASG. Deste 

modo, a correção da acidose metabólica individualizada deve ser objetivo na conduta de 

pacientes mantidos em hemodiálise, a fim de minimizar os efeitos deletérios no estado 

nutricional e, assim, favorecer o prognóstico desta população em longo prazo. 
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TABELAS E GRÁFICOS 

Tabela 1 – Características clínicas e demográficas de pacientes com acidose 
metabólica mantidos em hemodiálise no Hospital das Clínicas/2007. 

Parâmetros  Valores 
Sexo [N(%)]   

Masculino 10 50,0 
Feminino 10 50,0 

Idade [N(%)]   
≤ 60 anos 14 70,0 
> 60 anos 06 30,0 

       Média = 51,7 ± 12,9  
Etiologia da IRC [N(%)]   

Causa indeterminada 7 35,0 
Diabetes 3 15,0 

Hipertensão 3 15,0 
Outras causas 7 35,0 
FRR [N(%)]   

Sim 11 55,0 
Não 9 45,0 

Tempo de diálise (meses) 40,20 ± 26,90  
Kt/V (médio) 1,68 ± 0,24  

    N=20 
 
Tabela 2 – Avaliação antropométrica de pacientes com acidose metabólica mantidos 
em hemodiálise no Hospital das Clínicas/2007. 
 

Variável Média ± DP Diagnóstico 
IMC (Kg/m2) 24,23 ± 3,83 Eutrofia 

CB (cm)   
Masculino 27,39 ± 3,18 Desnutrição leve 
Feminino 28,97 ± 3,99 Eutrofia 

CMB (cm)   
Masculino 24,26 ± 2,23 Desnutrição leve 
Feminino 23,63 ± 2,64 Eutrofia 

PCT (mm)   
Masculino 9,93 ± 5,59 Desnutrição leve 
Feminino 27,06 ± 5,68 Desnutrição leve 

  N=20 



Gráfico 1 – Estado nutricional segundo a ASG em pacientes com acidose metabólica 

mantidos em hemodiálise no Hospital das Clínicas/ 2007. 
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Tabela 3 – Parâmetros bioquímicos de pacientes com acidose metabólica mantidos em 
hemodiálise no Hospital das Clínicas/2007. 

 
         Variável Média ± DP Valor normal* 

pH 7,3 ± 0,05 7,31 − 7,41 
Bicarbonato (mmol/l) 18,2 ± 1,64 22 - 26 

Uréia (mg/dl) 166,2 ± 43,96 17 − 43 
Creatinina (mg/dl) 10,0 ± 2,68 7 − 12 
Albumina (mg/dl) 3,8 ± 0,27 3,5 - 5,2 

Colesterol total (mg/dl) 158,3 ± 43,43 150 - 199 
       N=20  * métodos descritos no texto 
 
 
 
Tabela 4 – Consumo calórico-protéico de pacientes com acidose metabólica mantidos 
em hemodiálise no Hospital das Clínicas/2007. 
 

             Nutrientes          Média ± DP Valor normal* 
Energia (Kcal) 1892,6 ± 454,29 2268  

Energia (Kcal/ Kg de peso) 29,7 ± 10,1 35 
Proteína (g) 83,7 ± 18,62 77,4 a 90,3 

Proteína (g/ Kg de peso) 1,31 ± 0,35 1,2 a 1,4 
   

                                   N=20 * Martins & Riella, 2001. 
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 Tabela 5 – Correção da acidose metabólica sobre os parâmetros laboratoriais e 
nutricionais de pacientes mantidos em hemodiálise no Hospital das Clínicas/2007. 

 
Momento Variáveis Tempo 0 Tempo 6 p-valor * 

    
Gasometria venosa    

pH 7,3 ± 0,05 7,4 ± 0,04 0,000a

pCO2 (mmHg) 34,7 ± 4,11 37,6 ± 3,72 0,011a

Bicarbonato (mmol/l) 18,2 ± 1,64 21,9 ± 1,72 0,000a

Avaliação 
Antropométrica 

   

IMC (Kg/m2) 24,6 ± 3,58 25,0 ± 3,71 0,108 
PCT (cm) 18,6 ± 6,27 19,2 ± 7,06 0,323 
CMB (cm) 24,2 ± 1,99 24,5 ± 2,22 0,261 

Avaliação Subjetiva    
ASG 21,7 ± 6,4 16,8 ± 6,6 0,000a

Avaliação Bioquímica    
Uréia (mg/dl) 166,2 ± 43,96 164,4 ± 40,58 0,864 

Creatinina (mg/dl) 10,0 ± 2,68 10,0 ± 2,46 0,939 
Albumina (mg/dl) 3,8 ± 0,27 3,8 ± ,32 0,930 

Colesterol total(mg/dl) 158,3 ± 43,43 162,7 ± 25,83 0,744 
Avaliação Dietética    

Ingestão calórica 1892,6 ± 454,29 2110,0 ± 170,26  0,026a

Ingestão protéica 83,7 ± 18,62 89,2 ± 17,28 0,185 
    

                 N=20   (*) Teste t Student Pareado (a) p< 0,05  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos avanços da terapia dialítica, a mortalidade de pacientes renais crônicos 

permanece inaceitavelmente elevada. Dentre os fatores que contribuem para esta 

mortalidade, grande importância tem sido dada à desnutrição (KAMIMURA et al, 2004). 

Desta forma, o diagnóstico e tratamento precoce da DEP tornam-se essenciais para 

propiciar uma abordagem terapêutica mais apropriada nesta população (KULHMANN et 

al, 2007). 

A acidose metabólica desenvolve papel importante na patogênese da DEP, mediante 

mecanismos complexos de ativação da degradação protéica, oxidação de aminoácidos 

essenciais (DU & MITCH, 2005) e inibição da síntese protéica (CASO et al, 2004; 

BALLMER et al, 1995). Alguns trabalhos descreveram que a correção da acidose 

metabólica, tanto por suplementação de bicarbonato oral quanto pela elevação da 

concentração do bicarbonato no dialisato, reverte os efeitos deletérios da acidemia 

(VEROVE et al, 2002; PICKERING et al, 2002).  

A prevalência de acidose metabólica na nossa casuística foi extremamente elevada, 

tendo sido superiores às descritas na literatura, que varia de 17 a 61% (LIN et al, 2002; 

MOVILLI et al, 1998).  Estudando os possíveis fatores determinantes da acidose 

metabólica, encontramos que o IMC foi o único fator preditivo do nível sérico de 

bicarbonato.  Assim, nosso estudo enfatiza a necessidade da avaliação nutricional periódica 

de pacientes mantidos em hemodiálise, visando a prescrição individualizada da diálise.  

A avaliação do estado nutricional nos pacientes em hemodiálise é complexa, uma 

vez que as variações de água corporal podem influenciar nos índices antropométricos e a 

presença da fístula arteriovenosa dificulta a correta mensuração das medidas do braço. 
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Além disso, os padrões de referência não são específicos para esta população. Neste 

contexto, mais recentemente vem sendo utilizada a ASG modificada para pacientes em 

diálise que se mostrou um parâmetro mais válido na avaliação nutricional destes pacientes 

(FOUQUE et al, 2007), por não sofrer as influências supracitadas.  

A suplementação de bicarbonato na solução de hemodiálise foi método efetivo para 

a correção da acidose em nossos pacientes, influenciando positivamente no estado 

nutricional. De fato, a melhora do índice da ASG e o aumento do consumo calórico 

refletem o efeito benéfico da intervenção. 

Outros efeitos positivos da acidose metabólica têm sido descritos na literatura, em 

pacientes renais crônicos tanto na fase pré-dialítica quanto naqueles em diálise. Alguns 

autores demonstraram melhora dos parâmetros antropométricos, como pregas cutâneas, 

circunferência muscular do braço e peso (WILLIAMS et al, 1997; STEIN et al, 1997); 

enquanto que outros verificaram melhora da morbidade, com menor tempo de internação 

(STEIN et al, 1997; SZETO et al, 2003) e maiores concentrações de albumina sérica 

(MOVILLI et al, 1998).  

A correção da acidose metabólica, portanto, deve ser objetivo na conduta de 

pacientes mantidos em hemodiálise, a fim de minimizar os efeitos deletérios no estado 

nutricional e, assim, favorecer o prognóstico desta população em longo prazo. Para isso, 

deve-se individualizar a prescrição dialítica, considerando o peso seco do paciente. 

Com a realização desta pesquisa, esperamos contribuir para uma terapêutica mais 

adequada aos pacientes mantidos em diálise e propiciar menor morbidade e 

conseqüentemente melhor qualidade de vida.  
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 (Parecer do Comitê de Ética) 
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ANEXO 2 ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa) 

Eu, __________________________________________, paciente inscrito no programa de 

hemodiálise do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o 

registro _____________, declaro que fui devidamente informado pela Nutricionista Eduila Maria 

Couto Santos – CRN-6 4126, sobre as finalidades da pesquisa “Acidose metabólica e estado 

nutricional de renais crônicos submetidos à hemodiálise” e que estou perfeitamente ciente de que: 

 

1. O objetivo principal deste estudo é avaliar o efeito da correção da acidose metabólica nos 

parâmetros nutricionais nos pacientes portadores de insuficiência renal crônica submetidos 

à hemodiálise regular. 

2. Concordei em participar da pesquisa sem que recebesse nenhuma pressão de qualquer 

profissional.  

3. Continuarei recebendo todo o atendimento nutricional e dispondo de toda a atenção, 

independente de minha participação ou não na pesquisa. 

4. Para o estudo serão necessários os meus dados de peso, altura, circunferência do braço, 

prega cutânea tricciptal, aferidos periodicamente durante o período de tratamento; exames 

bioquímicos e registro alimentar de 3 dias. Todos estes procedimentos já são realizados 

rotineiramente no serviço de hemodiálise, sendo realizados por técnicos especializados do 

próprio serviço. 

5. Será garantido total sigilo das informações aqui obtidas. 

6. Estarei submetido ao risco de sofrer um hematoma no local da coleta dos exames 

bioquímicos e posso sofrer constrangimento. 
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7. Em caso de sentir constrangimento, poderei desistir de participar da pesquisa em qualquer 

etapa, antes ou após o início da coleta dos dados, sem que isso venha a prejudicar a 

qualidade do atendimento nutricional que recebo.   

8. Os resultados do estudo serão muito úteis para que os nutricionistas tenham um melhor 

conhecimento sobre as alterações que podem comprometer o estado nutricional destes 

pacientes e verificar o efeito de uma terapia rotineira nos parâmetros nutricionais.  

9. Não receberei nenhum tipo de ônus financeiro. 

10. Esta pesquisa trará benefícios para os pacientes submetidos à hemodiálise por ajudar a 

identificar as repercussões nutricionais da acidose metabólica, na tentativa de minimizá-las 

através de uma conduta nutricional apropriada. 

11. Qualquer dúvida com relação a esta pesquisa devo me dirigir a Nutricionista Eduila Couto 

através do telefone 8787-7007, ou pelo endereço R. Ernesto Nazareth, 224, aptº 15. 

Estância, Recife/ PE. 

 

 

 

Recife,____ de________________de_______ 

 

 

__________________________________                     ______________________________ 

                     Paciente                                                                     Pesquisador 

 

__________________________________                    _______________________________ 

                                  Testemunha                Testemunha 

 



ANEXO 3 (Comprovação de publicação do artigo) 
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