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P R E F A C I O 



Depois da caracterização e descrição do quadro uri-

•ico crônico, que floresceu nos meados do século XIX, una série 

de distúrbios clínicos foras sendo conhecidos, a Medida que a 

doença renal crônica evoluía, tornando-se evidente todo o seu 

cortejo de sintomas. 

0 aparecimento-dos métodos dialíticos representou 

recurso de grande alcance na minimi zação dos efeitos da insufi

ciência renal crônica e contribuiu para o prolongamento da vida» 

0 transplante renal trouxe novas perspectivas e substancial 

opção para o doente renal crônico, principalmente, tendo em vis, 

ta a compreensão cada vez maior dos mecanismos imunológicos res 

ponsãveis pela rejeição. 

A partir de então, a possibilidade do prolongamento 

da vida por estas sofisticações técnicas tornou o doente renal 

crônico alvo de problemas emergentes, antes desconhecidos pela 

sobrevivência curta. 

Essa situação obrigou o corpo médico ao questiona

mento dessas novas dificuldades, resultando em medidas e esfor

ços para obtenção de soluções. 

A repercussão sistêmica da doença, dificuldades de 

reabilitação, qualidade de vida, são alguns dos problemas en

frentados para recuperação psicosocial do doente renal crônico. 

A doença óssea urêmica desponta como uma das com

plicações mais importantes na insuficiência renal crônica, em 

conseqüência de distúrbios metabólicos, em torno dos quais exis 

tem amplas discussões na literatura (73,74,90;. 

Este problema nos estimulou a estudar a doença ós

sea urêmica. em nossos pacientes submetidos a diálise peritonial, 

hemodiálise e transplante Tenal, através de avaliação clínica , 

bioquímicae ainda por meio do estudo radiológico e cínti-

grafia óssea. Este último, sendo uma técnica de real valor pe

la detecção precoce de alterações ósseas e, sobretudo, de espe

cial interesse neste trabalho, em virtude de não termos encon • 

trado nenhum relato sobre o emprego deste método na literatura 

nacional, relacionado com as alterações ósseas na insuficiência 

renal crônica. 



1 - I N T R O D U Ç Ã O 



1.1 - HIPERPARATIRBOID^D SECUNDÁRIO 

Precocamente em 1883, DeLuca e cols, identificaram 

a relação entre doença óssea e comprometimento renal, ao obser

var quatro adolescentes apresentando simultaneamente alterações 

ósseas e albuminuria (77). 

MacCllum, em Í905, foi o primeiro a observar a hy

perplasia das glândulas paratireoidos em pacientes que morreram 

de insuficiência renal crônica (IRC), sendo posteriormente es

sas observações confirmadas por outros pesquisadores (78). 

Hunter e Turbull, em 1930, mostraram os efeitos mor 

folÓgicos do hiperparatireoidismo secundário no osso. Descreve

ram fibrosa medular, aumento de atividade osteoclãstica e forma 

ção da lacuna de Howshipp (56). 

Follis e Jackson, descreveram a coexistência 

de osteite fibrosa e osteomalacia (38). 

Pela dosagem de hormônio paratireoide (PTH) por ra

dio imunoensaio, Berson e Iallow, em 1966, encontraram altas con 

centrações desse hormônio na circulação (9,93,102). Ocasiona^ 

mente, excessivas taxas desse hormônio ê lançado na circulação, 

mesmo mediante a indução de hipercalcemia, sendo essa atividade 

secretora autônoma considerada como hiperparatireoidismo tercia 

rio (31). 

0 aumento da PTH sérico é detectado precocemente na 

IRC, tão logo a filtração glomerular caia para 70 a 80/ml/min. 

(103). 

Slatopolsky, em 1971, em experiência realizada em a 

nimais, demonstrou a importância da retenção de fósforo no de

senvolvimento do hiperparatireoidismo secundário. Sugerindo, en 

tão, que hiperparatireoidismo poderia ser controlado através da 

redução do fósforo na dieta de acordo com a queda da filtração 

glomerular (116). Todavia, Wong e cols, em 1978, evidenciaram a 

través de técnica de micropunção, em animais com retenção nitro 

genada e hiperfosfatemia, que i reabsorção tubular de fósforo e 

ra independente do PTH, da expansão do volume plasmãtico ou níveis 



J 

de cálcio sérico (134). Como colorãrio dessa proposição, 

Caversazio e cols. constataram adaptação da reabsorção tubular 

de fósforo em relação ao fósforo dietêtico, em ratos paratireo^ 

dectomizados com nefrectomia subtotal, significando, que mesmo 

na ausência de PTH o tubulo renal era capaz de adaptar a reab

sorção tubular de fósforo em resposta ao fósforo da dieta (22). 

Entretanto, existem outros fatores que exercem in

fluência no PTH de varias formas; sendo o cálcio o mais impor -

tante estímulo para secreção de PTH, há certamente influencia dos 

efeitos do cálcio do banho de diálise no cálcir plasmático iôni 

co. 

A publicação de Fournier e cols. indicou que baixas 

concentrações de cálcio no banho de diálise (5.6mg/100) redunda 

riam em níveis de PTH plasmático mais aumentado do que o empre

go do banho da diálise com altas concentrações de cálcio. Ao 

mesmo tempo, altos níveis de PTH correlacionavam-se diretamente 

com doença óssea (39). 

Na experiência de Bernstein e cols.demonstraram que 

concentrações diminuídas de magnésio no banho de diálise(0,5mEq/l), 

redundaram em acentuado aumento do PTH, sem alteração do cálcio 

e fósforo, ao passo que altas concentrações de magnésio no ba

nho de diálise (1,5 a 2,5mEq/l), resultaram em diminuição no 

PTH, cálcio e fósforo, sugerindo, ainda, diminuição da ativida

de de reabsorção óssea (?). 

Blum e cols., em 197S, observaram (em experiência 

executada em vacas), elevação das taxas de PTH plasmático, indu 

zida pela infusão de beta adrenérgico (11) . 

Brancaccio e cols., em 1979, obtiveram controle de 

hiperparatireoidismo secundário fazendo uso de propranolol, ten 

do concluído pela efetividade desse composto na inibição do hi

perparatireoidismo secundário (17) . 

No mesmo ano,Bonomini e cols., administraram calei* 

tonina subeutânea em 15 pacientes em programa de diálise perió

dica, tendo observado melhora naqueles pacientes com predomínio 

de hiperparatíreoidísir.o secundário, isto e, significante redu

ção na hiperatividade osteoclástica (15). 



Beehler e cols, em 1980, após o uso de cimetidine 

em 12 pacientes es hemodiálise periódica, notaram acentuado di 

minuição dos níveis do PTH, três semanas apôs o inicio do em

prego da droga. Essa diminuição do PTH era visto em todos os 

pacientes (variando de 50 a 89») sendo atribuída ao efeito so

bre a adenosina-monofosfato (AMP) ciclício (6). 

Massry demonstrou que a infusão de extrato parati-

reoide em pacientes portadores de IRC não produziu resposta cal̂  

cêmica equivalente aquela vista em pessoas normais (81). Al

guns fatores são discutidos como associados a essa resistência: 

o papel desempenhado pelo 1,25 hidroxi vitamina D, (1.250HD-) 

no transporte transcelular de cálcio (52), a presença de exces_ 

so de osteóide cobrindo a superfície óssea metabolicamente ati 

va (61) substâncias tóxicas da uremia, inibidoras do transpor 

te de cálcio (118). 



1.2 - VITAMINA D EM CONDIÇÃO NORMAL 

Nos anos 50, Kodicek tentava una primeira experiên

cia com vitamina D com o objetivo de observar se era metaboliza 

da, tendo concluído pela existência do processo, sem detectar 

algum metabolito biologicamente ativo (69). 

Na década de 60, a'utilização de vitamina D radioa

tiva de alta atividade específica permitiu demonstrar metabóli-

tos da vitamina D nos rins, ossos e intestinos, agindo com mais 

rapidez do que a forma precussora (12,76,87). Em 1968, este com

posto era isolado e sua estrutura reconhecida como 25 hidroxivi 

tamina D3 (250HD,), revelou muit. maior efetividade na mobiliza 

çâo de cálcio ósseo e transporte de cálcio intestinal do que a 

vitamina D3 (12,92,127). 

A vitamina D3 chega a circulação através da absor

ção de alimentos de natureza animal ou pelo efeito de irradia

ção ultravioleta sobre a pele., onde a vitamina D2 ê convertida 

em D3, sendo armazenada no músculo, tecido adiposo e transporta^ 

da por uma 6-lipoproteína para o fígado onde é transformada em 

250HD, (128). Esta reação se verifica na fração microssomial 

do retículo endoplasmático, determinada pela enzima 25 hidroxi-

lasc, que requer oxigênio nucleotídeo piridínico (43). 

É discutida a possibilidade de que a 25 hidroxila-

ção ocorra em sítios extra hepáticos. Ratos submetidos a hepa-

tectomia, coro sobrevivência de 4 horas, não produziram 250HD. 

(98). Experiência com o emprego de técnica cirúrgica, que 

permitiu a execução de hepatectomia em ratos, mantendo uma so

brevivência de 12 horas, mostrou que uma taxa alta de vitamina 

D» se acumula no plasma desses animais por um período prolonga

do, resultando em uma formação insignificante de 250HD,, poden-

do-se inferir a importância do fígado como maior ou única fonte 

de 25 hidroxilação, 

Existem evidências sugestivas de que a 25 hidroxila 

çâo é controlada de acordo com o nível de 250HD, hepático. A 

taxa aumentada da substância, no fígado, determinaria uma su

pressão do mecanismo de hidroxilação, estando a diminuição do 

seu nível, acompanhada de um estímulo para esse processo (10). 
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Tem sido reconhecida a existência de uma proteína 

no soro (de peso molecular 52000 e grande afinidade pela 250HD-) , 

responsável pelo transporte de vitamina D e seu metabólito 2S0HD-. 

(47,57 )• 

Em 1971, De Lucas e cols., através do emprego de rea 

ção química específica conseguiram isolar do intestino de gali

nhas um metabólito polar, reconhecido como 1.2S0HD.. Este com

posto revelou notável eficácia na'mobilização do cálcio ósseo, 

transporte de cálcio intestinal e ação mais rápida do que 250HD. 

(32). 

Frazer e Kodicek demonstraram que o rim ê a única 

fonte de síntese de 1.250HD. (40). Tem sido estabelecido o 

conceito que PTH interfere na biogênese de 1.250HD,. Ratos com 

concentração plasmática de cálcio baixo aumentam a produção de 

1.250HD, ( 32 ) . Se paratireoidectomizados, a capacidade de 

produzir 1.250HD- cai dentro de 48 horas, ao mesmo tempo que o-

corre um estímulo à produção de 24,25(OH)_D , cuia função não é 

conhecida, podendo, entretanto, converter-se em um outro hormô

nio, 1,24,25, trihidroxi vitamina D-, (l,24,25(OH) D ), especí

fico para transporte de cálcio intestinal (16,54,92). Nestes mes

mos animais, a administração do PTH normaliza a produção de 

1,250HD3 (32). 

Existem evidências sugestivas de que a concentração 

de fósforo no córtex renal é um dos fatores responsáveis pela 

síntese de 1.250HD,. Quando a concentração de fósforo, nesta 

região, cai abaixo de 400pç/100, passa a ocorrer unicamente 

produção de 1.250HD,. Acima daquele valor, ocorre supressão 

da síntese de 1.250HD. e estímulo para formação de 24,250HD, 

( 126). 
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1 *3 " VITAMINA D NA INSUFICIÊNCIA RENAL ÇRQXICA 

I.iu e Chu, há 30 anos aproximadamente, sugeriram, o 
riginalmente, distúrbio do metabolismo da vitamina D, em pacien 
tes com doença renal crônica. Essa especulação veio a ser con
firmada posteriormente por outros investigadores (73,74,128). 

Na IRC, a doença óssea instalada é vitamina D resi£ 

tente, uma vez que a dose necessária para produzir, uma respos

ta biológica é bem maior do que àquela necessária a indivíduos 

em condições fisiológicas (74). O rim está envolvido 

neste processo desde que é. o único sítio de produção de 

1,250HD3 (40). 

Hamtenbow e cols. encontraram redução de transporte 

de cálcio intestinal e diminuição de 1.2S0HD. em pacientes com 

IRC (51). 

Em 1973, Coburn e cols. através de técnica radioat_i 
va, observaram diminuição da absorção de cálcio em pacientes 
portadores de IRC avançada, com retorno â normalidade após transplante re
nal (TO). Todavia, neste último grupo, havia persistência da diminuição de 
absorção de cálcio, naqueles pacientes com creatinina sérica a-
cima de 2mg/100 e, ocorreu ainda associação inversa com a dosa
gem de prednisona (26). 

Em 1974, Eastwood e cols. administraram vitamina D, 

em dose elevada, em um grupo de pacientes com IRC, com traços 

histológicos de osteomalacia; todos responderam com reminerali-

^ação óssea (34) . 

Enquanto isto, um ano depois, Coburn e ecls. trata
ram um grupo de pacientes com osteodistrofia renal sintomática 
severa, empregando 1.2S0HD. ou lo250HD. e encontraram melhora 
histológica, clínica e laboratorial de osteite fibrosa e osteoma^ 
lacia em muitos pacientes; todavia, outros falharam na resposta 
terapêutica; um grupo com acentuado hiperparatireoidismo secun
dário e outro com osteomalacia (25). 

Por seu turno, Riela e cols. observaram em 9 pacien* 

tes em diálisc periódica, após a administração de 1.250HD-, me

lhora em todos os pacientes com osteite fibrosa ;porém, a respos. 



ta foi ineficaz para osteomalacia, cuja progressão da doença não 

foi alterada (105). 

Kanis e cols., publicaram em 1978, que pequena dose 

de 24,25(011)0,, induzia aumento de rcabsorção de cálcio e reni-

neralização óssea em pacientes com IRC, mesmo se tratando de pa 

cientes anêfricos (66). 

Bordier e cols., em 1978, obtiveram um resultado 

mais efetivo na remineralização óssea dê pacientes com IRC, em

pregando 250HD.., em comparação com o uso de 1.25QHD. (14). 

Essas experiências indicam a existência de refrata-

riedade de um grupo de pacientes com doença renal crônica em rjs 

laçio a 1.250HD-, sugerindo outres fatores além do distúrbio no 

metabolismo de vitamina D na gênese da esteodistrofia renal. 

Jowsey e cols. observaram aumentado aparecimento de 

osteomalacia em pacientes dialisados com água que contém flúor 

(62,63). Alguns elementos acumulam-se no doente renal crônico 

hemodialisado, através do líquido de diálise, podendo provocar 

doença óssea. 0 estrôncio, magnésio, cobre, alumínio, flúor es_ 

tão incluídos. Porém, com exceção dos dois últimos, que têm si_ 

do associados com o aparecimento de osteomalacia, o papel desem 

penhado na doença óssea pelos demais é desconhecido (61,62,65, 

99). 



1.4 - ALTERAÇÕES HISTOLOCICAS E RADIOLQçiCAS NA INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÔNICA 

A incidência de manifestações radiolõgicas de doen

ça óssea em pacientes dialisados tende a aumentar proporciona^, 

mente ao tempo de dialise: 181, 70% e 921, com menos de um ano, 

1 a 2 anos e acima de 2 anos, respectivamente (82). Os tra

ços dessas manifestações são: osteomalacia,osteite fibrosa, os-

teoporose e osteosclerose. 

A natureza dessas alterações podem ser determinadas 

por condições geográficas e sõcio-econômicas, associadas a luz 

solar e hábitos dictéticos. A osteomalacia ê mais comum na Eu

ropa e menos freqüente nos Estados Unidos ( 32 ). 

1.4.1 - OSTEITE FIBROSA E OSTEOMALACIA 

O quadro histolõgico da osteite fibrosa ê caracteri^ 

zado pelo aumento de reabsorção osteoclástica, acompanhado mui

tas vezes 0c lacuna de Howshipp, multiplicação de osteo-

clasto e fibrose medular, provocado pelo excesso de PTH circu -

lante (56). Dentro desse critério, Ellis e cols., em 1973 , 

estudaram histologicamente, pacientes portadores de IRC, tendo 

verificado uma incidência de 931 de osteite fibrosa.(35). 

A osteomalacia se desenvolve como conseqüência de 

um distúrbio da mineralização óssea ( 35,59 ). resultando em um 

aumento de camada de osteóide e diminuição de zona ativa de cal_ 

cificação (41). 

Ingham, em 1973, encontrou uma incidência de 30°. de 

osteomalacia nos seus pacientes com IRC, que se revelou na ca

suística de Eastwood, para 44,71 dessa alteração em 38 pacien

tes com IRC em fase terminal (34). 

Stamburg e cols., em 1966, estudaram pacientes,com 

IRC e observaram que, quando a concentração de cálcio sérico e-

ra menor do que 9mgl, havia uma tendência para predominar os

teomalacia, prevalecendo osteite fibrosa quando esse nível se 

elevava acima de 9mgl. Todavia, deixaram claro, que geralmente 

havia coexistência de ambas condições (120). 

Sherrard e cols., em 1972, estudaram histologícamen 

te um grupo de pacientes hemodialisados * observaram elevação 
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de cálcio sérico em associação com osteite fibrosa. Contudo, a 

maioria dos pacientes tinha cálcio normal. 0 cálcio sérico di

minuído era encontrado mais comumente naqueles pacientes com os_ 

teomalacia. contudo, sem representar um valor significativo (112). 

Denney e cols. mediram o cálcio total do corpo em 

pacientes em programa de diálise através da análise de ativação 

de neutrons, tendo encontrado diminuição c balanço negativo de 

cálcio progressivo, nos pacientes com osteomalacia. Já os paci

entes com osteite fibrosa se caracterizavam por um valor normal 

ou alto de cálcio total do corpo e balanço de cálcio em condi

ções estáveis (33). 

Riella e cols., através de achados histolégicos, en 

contraram predomínio de osteite fibrosa em um grupo não dialisa 

do, enquanto em outro grupo em programa de diálise, observaram 

prevalência de osteomalacia (1Q4). 

Na literatura,não existe um consenso em relação aos 

achados radiológicos. Simpson e cols. encontraram alterações 

radiolõgicas com características de osteomalacia em 11 pacien

tes hemodialisados, isto e, padrão trabecular anormal, melhor 

observado nas mãos, com espessamento em algumas trabéculas e d£ 

saparecimento de outras. Estas alterações apareceram em 9 paci 

entes no espaço de 2 anos cm diálise, c 4 anos apôs todos ti

nham sido acometidos; fratura óssea, sobretudo de costelas, era 

um traço comum (114). 

Por outro lado, os achados radiológicos Johnson e 

cols. em pacientes com IRC, revelaram traços dominantes de hi-

perparatíreoidismo secundário, predominantemente reabsorção sub 

periõstica (60). 

1.4.2 -. 0STE0P0R0SE 

Nordin, em 1961, definiu osteoporose como uma redu

ção na quantidade de osso, sem alteração na sua composição quí

mica (89). De acordo com este critério, a osteoporose é infre

quent e na IRC e a redução no volume ósseo, geralmente, vem acom 

panhado de anormalidade de ordem qualitativa. 
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Garden c Ball encontraram osteoporose em 1 j e 18 

$0$ e Elias e Peart e» BI dos seus pacientes co» IRC. C3S.4n ~ 

1.4.3 - OSTEOSCLEROSE 

Giniler e cols., em 1953, encontraram em 3 pacien

tes de um grupo de 12 com IRC. submetidos a autópsia, traços his 

tológicos de osteosclerose e concluíram que este processo teria 

sido determinado pelo estímulo de formação óssea, que predominou 

sobre a atividade de reabsorção, no decorrer de um longo perío

do (44). 

Anos mais tarde,Kalu e cols., em 1970, usando ratos 

tiroparatireoidectomizados em crescimento, mostraram o efeito 

do extrato de paratireóide, na indução de osteosclerose, atra

vés da formação óssea aumentada (64). 

Em seguida, Campos e cols. encontraram taxas de PTH 

e excreção de hidroxiprolina mais alta em indivíduos que tinham 

osteosclerose. Estes achados associaram idade, remodelação ós

sea, PTH e estado urêmico como fatores determinantes dessa al

teração óssea (21). 

1.4.4 - NECROSE ASSÉPTICA 

Bailey e cols. publicaram 22 casos de pacientes po£ 

tadores de IRC, em programa de diálise, que apresentaram necro

se avascular de cabeça de fêmur; 21 indivíduos tinham evidênci

as de hiperparatireoidismo secundário, sendo sugerido uma asso

ciação o>m este fator (4). 

1.4.5 - CALCIFICAÇ&O METASTÁTICA 

. A calcificação metastática é comum em pacientes com 

IRC, ocorrendo como resultado do produto cálcio X fósforo, per

sistentemente maior do que 75 (46). 

Tatlcr e cols., em 1971, encontraram uma incidência de 

831 de calcíficações metastática cm seus pacientes após 9 anos 

de diálise (125). 

Dois anos mais tarde, Contiguglia e cols. mostra

ram em 35 pacientes com IRC terminal, a existência de 2 tipos 
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de depósito de cálcio. 0 material encontrado em calcificaçâo 

nlo visceral era formado de cristais de hidroxiapatite consti

tuído de cálcio:fósforo:magnésio(30:1:18), enquanto em calcifi

caçâo visceral a composição era semelhante (4,9:1:4,6), revelan 

do níveis elevados de magnésio. Além desta diferença quíiaica, 

encontraram variações nas características ã difraçâo do raio X: 

enquanto a primeira exibiu, uma reação fibrótica com cncapsula-

ção do material, o segundo mostrou somente uma discreta respos

ta fibrótica. Os seus achados mostraram que a calcificaçâo não 

visceral pode ser evitada pela redução do fósforo sérico, toda

via, a calcificaçâo visceral persiste, uma vez que o magnésio é 

um constituinte importante (28). 
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1.5 - TRANSPLANTE RENAL E DOENÇA ÓSSEA 

1.5.1 - O TR tem representado a melhor alternativa para 

o paciente COE IRC, tendo em vista os crescentes avanços alcan

çados neste campo. Contudo, a doença óssea não desaparece após 

o TR e constitui una preocupação na recuperação e qualidade 

de vida do paciente transplantado. 

Nas observações de Meintosh e cols.,realizadas em 

1966, foi assinalada a autonomia de função paratireóide em pacî  

entes com TR: 5 pacientes transplantados apresentaram hipercal-

cemia c hipofosfatemia após o TR, sendo que cm 3 houve persis -

tência da hipercalcemia e a paratireoidectomiã foi executada no 

período de 59 a 96 dias após o TR (84). 

No final da década de 60, Alfrey c cols. publicaram 

1? casos de TR. dos quais S apresentavam características radio-

lógicas de osteodistrofia renal e exibiam fosfatase alcalina e-

levada, antes do TR, enquanto no restante não era documentado tal 

alteração. No grupo com traços de hiperparatireoidismo secunda 

rio, 4 evoluíram com hipercalcemia no pós TR. No outro, sem s^ 

nais de hiperparatireoidismo secundário, S pacientes apresenta

ram hipercalcemia. Aferiram, então, de acordo com esta experi

ência, a incapacidade de prevenir hipercalcemia no pós TR pelos 

achados radiológicos e bioquímicos, tendo programado a paratire 

oidectomia prévia (1). 

Massry e cols., em 1975,publicaram ter encontrado re 

absorção tubular de fósforo diminuída em 9 de 10 pacientes com 

TR. Oestes, apenas 1 com reabsorção tubular de fósforo normal 

era encontrada 2 anos após o TR. Sugeriram, então, que essa fos 

fatúria poderia ser justificada pela marcada hiperplasia das 

glândulas paratireoides, existente antes do TR e função renal 

nem sempre restaurada (81). 

Em 1976, Bernheim e cols. fizeram teste de infusão 

de cálcio em 2 pacientes recentemente submetidos a TR e em um 

outro com 4 anos de operado. Em um paciente houve diminuição dos 

níveis de FTH, 1 mês após o TR; nos dois últimos, ocorreu "fenô 

meno rebote" depois de 24 horas (7). 

Os achados de Huffer e cols. mostraram que em um 



14 

grupo de pacientes submetidos a TR. ocorreu reabsorção óssea em 

maior proporção do que em pacientes dialisados e não dialisacos. 

0 volume de reabsorção óssea foi máximo nos primeiros 6 meses, 

após o TR; o volume ósseo começou a cair durante o primeiro ano 

e declinou progressivamente por 96 meses. Concluíram que a re

absorção óssea provocada estaria associada ã supressão da fase 

de remodelação óssea, induzidas pelo PTH (5S). 

Nielsen e cols., em 1978, em estudo efetuado em 1S8 

pacientes após o TR, através de fotoabsormetria encontraram con 

teúdo mineral ósseo no grupo de pacientes com necrose asséptica 

e fratura espontânea, em proporção menor do que no grupo detrans^ 

plantados sem lesão óssea. Neste mesmo estudo, constataram uma 

significante diminuição do conteúdo mineral ósseo em pacientes 

dialisados por tempo superior a 12 meses em relação aqueles com 

duração entre 6 e 12 meses. Nenhuma relação era demonstrada en 

tre conteúdo mineral ósseo e duração da terapêutica imunosu?res_ 

sora (88). 
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1.6 - A CI NT I GRAF l A ÓSSEA NA DOENÇA ÓSSEA UREMICA 

1.6.1 - A cintigrafia óssea vem ganhando importância cada 

ver saior na pratica médica diária. O profissional de nedicina 

nuclear vem sendo solicitado freqüentemente no auxílio de elu

cidação de sintomas indefinidos como dor óssea não esclarecida 

eu fratura espontânea. Isto deve-se ã precocidade diagnostica 

proporcionada em relação ao exame radiolõgico do esqueleto 

(91,9S).Enquanto este último revela alterações apenas tardias, 

isto é. quando o teor de cálcio ósseo já se encontra signifi -

cantemente diminuído, em torno de 30 a 501 (123) , o que expri

me alterações bastante grosseiras. Por este motivo, muitas do

enças passam despercebidas ao raio X do esqueleto, e só alguns 

meses depois ê que se tornam evidentes i técnica radiolõgica. 

Enquanto, em determinadas fases de doenças malignas ou metabõ-

licas, as cintigrafias ósseas mostram imagens ostensivaaente a 

normais, os estudos radiolõgicos tim sido negativos (109.1Z3}. 

Os esforços, desenvolvidos no sentido de encontrar 

um radioelemento capaz de participar efetivamente no mapeamento 

ósseo, perduram há aproximadamente duas décadas. 

Bauer e cols. em 1962 em trabalho executado com es_ 

trõncio-85 ( Sr), encontraram acúmulo desse radionuclideo em 

tumores malignos, fraturas e outras lesões associadas com alte 

rações no metabolismo do cálcio. Este radionuclideo foi abando 

nado cm virtude de sua meia vida demorada c resolução cintigrã 

fica prolongada (S,37,117,119). 

Entretanto, estrôncio-87m( '*Sr) demonstrou ser 
- ás 

mais aceitável do que Sr. Todavia a curta meia vida desse e-

1emento resultou em dificuldades de interpretações da imagem, 

porquanto esta era obtiüa, quando a taxa sangüínea era alta e 

a atividade "background" baixa, em relação a lesão (31,119). 

Posteriormente, foi introduzido o fluor-18 ( F) 

no mapeamento ósseo. A partir daí, foi considerado o agente de 

escolha para cintigrafia esquelética. Todavia, o seu emprego 

foi se tornando restrito em virtude do alto custo, meia vida 

muito curta e problemas técnicos associados à imagem (71,108, 

119,130). 
Um 1972, Submanian e cols., propuseram um novo agen 
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te para cintigrafia óssea: polifosfato marcado cora tecnecio-99 

( ic-PP). Este composto e seus análogos apresentaram caract£ 

rísticas próximas do agente ideal para mapeamento esquelético 

(121,122). 

Wever e cols. publicaram estudo comparativo entre 

"TC-PP e F. Os resultados obtidos mostraram vantagem do 

primeiro, em termos econômicos e na superação de problemas téc

nicos, sobretudo com relação à exibição de uma imagem mais de

talhada, permitindo melhor visualização das estruturas esquelé

ticas (130). 

Atualmente, em nosso meio e nos centros mais avança-

dos, o pirofosfato marcado com 'Tc, e o radiotraçador mais am 

piamente usado, em virtude de suas propriedades de oferecer boa 

resolução cintigráfica e disponibilidade econômica (123). 

1.6.2 - MECANISMO DE AÇÃO 

Estudos efetuados, em animais e homens, indicam que 
QQm 

existe una afinidade de Tc por colãgeno imaturo e que esta 

condição contribui para o aumento difuso na captação de radio

traçador em esqueletos osteomalãcicos (67,109,110). 

Tem sido sugerido que a ligação de ic-PP ocorre 

pela alteração iônica na superfície do cristal, que ê maior no 

osso imaturo onde o osteóide é recentemente depositado (71,110). 

Genant e cols. sugeriram que a captação aumentada 

do agente radionuclídeo está intimamente relacionada com o flu

xo sangüíneo e independe de atividade osteogênica (42). Por ou 

tro lado, Lintle e cols. demonstraram que em um determinado sjí 

tio ósseo anormal, o fluxo sangüíneo favorece ã captação naque

le local. Todavia, a sua fixação ê determinada por outros fato 

res (4 2). 

fcm estudo efetuado em ratos, induzidos ã uremia, 

Russel e cols., documentaram defeito da maturação do colãgeno 

c mineralização óssea após 2 semanas de instalação da uremia, 

tendo progredido com o avanço da doença (111). 

Kayo e cols. produziram experimentalmente alteração 
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do grau de ligação inteimolecular entre as fibras do colágeno, 

â semelhança do colágeno imaturo, tendo observado uma capacida-

de de ligação maxima com Tc (67). 

Wiegmarm e cols. observaram uma significante corre

lação entre captação óssea e níveis de hidroxiprolina no plasma 
99m 

e soro, sugerindo que a ligação Tc-PP, guarda relação com o 

metabolismo do colágeno (131). 

Em 1976, Olgaard e cols. constataram que 901 de um 

grupo de pacientes em hemodiálise periódica apresentava acúmulo 

anormal no traçador- Essa anormalidade era mais comum naque

les pacientes que tinham anteriormente sido submetidos a TR e 

perdido o enxerto, observando, então que o tratamento com glico 

corticõide podia ter agravado a resposta anormal da cintigrafia 

óssea (91) . 

No mesmo ano, Sy e cols. observaram anormalidade da 

cintigrafia óssea em 13 de 14 pacientes com IRC, atribuindo es

sas alterações aos efeitos do hiperparatireoidismo (124). 

Por seu turno, Wiegmann e cols. estudaram alterações õs 

seas em grupos de pacientes com hiperparatireoidismo primário e 

secundário, respectivamente, através da cintigrafia óssea, usan 

do técnica quantitativa. Observaram ausência de alterações, na 

captação de radionucleotídeo, no osso de pacientes com hiperpa

ratireoidismo primário. Naqueles indivíduos com hiperparatire

oidismo secundário, houve significativo aumento na captação ós

sea. Apenas uma limitada diminuição da captação óssea ocorreu 

após execução de paratireoidectomia. Concluíram que a ativida

de paràtireoide parece ter pouca influência na captação do 
99mTc-PP (132). 

. Estudos experimentais de Lien e cols. executados 

em animais induzidos ã uremia e grupo controle consistiram na 

infusão de hemãeias marcadas com mTc e albumina sérica marca

da com Iodo-131.Não constataram diferença do espaço vascular nos 

dois grupos e sugeriram que o aumento do fluxo vascular não é 

um componente significativo na captação de Tc-PP no estado 

urêmico. Ao mesmo tempo, enfatizaram a importância da altera

ção do metabolismo do colágeno nu anormalidade da cintigrafia õs_ 

sea (72). 
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Patel e cols, em 1979, detectaram anormalidade das 

cintigrafias ósseas em 71» de 17 pacientes em programa de diá-

lise periódica. Embora anormalidades cintigrãficas fossem rela 

cionadus com níveis de PTH aumentado, não existia elevação sig

nificativa desses valores em comparação com aqueles associados 

com cintigrafia óssea normal (95). 



2 - CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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2.1 - CASUÍSTICA 

Estudamos 30 pacientes de ambos os sexos com idade 

entre 20 a 45 anos, nos quais efetuamos avaliação de ostcodis -

trofia renal, através de estudo radiológico do esqueleto, cinti 

grafia óssea e determinações de cálcio, fósforo, magnésio e fos 

fatase alcalina sérica. Foram feitas, ainda, dosagens de tran

saminases (TGO e TGP) para afastar possível patologia hepática, 

que pudesse interferir nos valores da fosfatase alcalina, estan 

do os resultados normais. A dosagem de proteínas totais e fra

ções efetuadas em todos os doentes estava dentro da normalida

de. Estes pacientes foram divididos em três grupos de acordo 

com o regime terapêutico vigente para tratamento da IRC, na ép£ 

ca das nossas observações. Cada grupo era composto de 10 indi

víduos em hemodiâlise (IID), diálise peritonial (DP) e TR, respectivamente. 

Dois grupos, cada um com 10 pacientes foram utiliza 

dos como controle de dosagens bioquímicos e cintigrafia õssea, 

respectivamente. 

A seguir descrevemos particularmente cada grupo, de 

acordo com suas características. 

DIÁLISE PERITONIAL - Dez pacientes com IRC terminal 

e índice de filtração glomerular abaixo de 5ml/min/l,73m de 

superfície corporal. Estes indivíduos estavam.no mínimo, há 3 

meses em programa de diálise peritonial, cora duas sessõeá sema

nais, perfazendo cerca de 24 horas de tratamento por semana. A 

concentração de cálcio no banho de diálise consistia de 6mg/100 

e a concentração de magnésio de 1.5mEq/l. A idade variou de 25 

a 40 anos (média: 33,4 •_ 5,18). As causas determinantes da IRC 

foram: glomerulonefrite crônica (GNC): 5 casos; piolonefrite 

crônica (PNC): 2 casos; nefroesclerose maligna (NM): 3 casos; o 

tempo do doença variou de 6 a 120 meses (media: 56 *_ 36); o tem 

po de tratamento dialítico variou de 3 a 25 meses (média: 10,8 

•_ 8,03). As informações sobre este grupo constatam da tabela 2. 

HEMODIÂLISE - Jez pacientes em hemodiâlise e com fil̂  

tração glomerular idêntica ao grupo acima. Estes pacientes ti

nham ,no mínimo,6 meses em hemodiâlise; com três sessões sema

nais, totalizando aproximadamente 18 horas de tratamento dialí-

http://estavam.no
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tico por semana. 

No decorrer da diálise recebiam cerca de 10.00U de 

heparina. A concentração de cálcio no banho de diálise era de 

7mg/100 e o líquido de diálise era preparado com água comum de 

torneira. A idade desses pacientes variou de 24 a 45 anos (média: 

32,7 •_ 7,3). As doenças primárias responsáveis pela IRC foram: 

GNC: 6 casos; NM: 2 casos; PNC: 1 caso, nefrite intersticial 

(NI): 1 caso, o tempo de doença variou de 9 a 252 meses(média: 

66,7 ± 68); o tempo de tratamento de 6 a 52 meses (média: 21,6 _+ 

15). As informações sobre este grupo são dadas na Tabela 1. 

TRANSPLANTE RENAL - Dez indivíduos foram submeti

dos a TR, estando o enxerto funcionando normalmente. A idade 

variou de 20 a 45 anos (média: 29,4 •_ 7,72). As causas deter

minantes do IRC foram: GNC: 7 casos; PNC: 3 casos. O tempo 

de doença variou de 8 a 228 meses (média: 55,4 +_ 74,9); o tem

po de tratamento (TR) variou de 11 a 48 meses (média: 24,3 •_ 

11,7). Todos os indivíduos faziam uso de azatriopina (Imuran), 

100-200mg/dia e de prednisona, 12,5-15mg/dia. As informações 

sobre este grupo constam da Tabela 3. 

Os pacientes desses grupos recebiam uma dieta li

vre e hidróxido de alumínio dose regularmente. Não faziam uso 

de suplemento de cálcio e vitamina D. Nenhum havia sido sub

metido a paratireoidectomia. Os pacientes em DP e HP não fa

ziam uso de drogas como propranolol e cimetidina, enquanto 3 

daqueles submetidos a TR faziam uso de propranolol. 

GRUPO CONTROLE - Um grupo de 10 indivíduos sem 

doença renal ou metabõlito, com idade entre 22 a 3Q anos (mé

dia: 31,1 * 6,12) foram submetidos a dosagens de cálcio, fós

foro, magnésio e fosfatase alcalina, Outro grupo de 10 indi

víduos nas mesmas condições se submeteu a cintigrafia óssea, 

com o propósito de estabelecer um padrão cintigráfico normal 

para comparação. 
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2.2 - MÉTODOS 

COLHEITA DE SANGUE 

A colheita de sangue para realização dos exames foi 

feita pela manhã; naqueles pacientes em diálise, antes do seu 

início. A realização desses exames foi feito no Laboratório Cen 

trai do Hospital de Clínicas da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro é no Laboratório de Análise Clínicas Dr. Sergio Fran 

co. 

CÁLCIO 

0 cálcio sérico foi dosado de acordo com o método 

de Labtcst, cujo princípio se fundamenta na reação do cãl -

cio com a purpura de ftaleina em meio alcalino, formando um com 

plexo de cor violeta com absorção máxima de 570nm ( 27 ) . Es

te método emprega reagente aquoso acrescido de um estabilizador 

potente, que concorre para manter a integridade do desempenho do 

reagente. Os reagentes utilizados foram: tampão, reagente de 

cor e padrão. 

FÓSFORO 

Foi feita dosagem de fósforo inorgânico através do 

método calorímetro, cujo princípio se baseia na capacidade do 

fosfato em formar um complexo corado com molibdato e vanadato 

em presença de ácido nítrico ( 13 ) . Foram usados os seguin -

tes reativos: vanadato, molibdato e padrão fósforo, além do á-

cido tricloroacético, como reativo auxiliar (135). 

MAGNÉSIO 

Foi feita dosagem de magnésio plasmático de acordo 

com o método de Mann e Yoe (79). Os ions produzem uma cor 

complexa com uma solução alcoólica aquosa de Mann e coloração 

de Yoe, sendo que a intensidade da cor é proporcional a concen

tração de magnésio, que é fotometricamente determinado. Foram 

usados os seguintes reagentes: reagente tetraborato de sódio e 

padrão, além dos reagentes auxiliares etanol 96* e ácido perclo 

rídrico 0,33mm. 
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FQSFATASE ALCALINA 

A dosagem de fosfatase alcalina foi executada de a-

cordo com o método de determinação cinetica. A fosfata-

se alcalina cataliza a hidrólise de p-nitrofenilfosfato para 

p-nitrofenol e ácido fosfórico. A produção de p-nitrofenol é 

proporcional a atividade da fosfatase, sendo fotometricamente me 

dida em meio alcalino ( 1Q1). Foram usados os seguintes rea 

gentes: 1) solução de trabalho, tampão do dietaxiolanine; 2) 

desencadeante; 3) solvente. 

RAIO X DE ESQUELETO 

Foram realizadas radiografias do esqueleto apendicu 

lar e axial, utilizando o aparelho convencional Siemens, foco 

grosso, técnica variando de 10-80mAs; KY 30 a 120. Filme: Sie

mens Special; tamanho variável com a área radiografada. ECRAM 

SIEMENS SPECIAL, técnica de fixação e revelação automática (pro 

cessadora KODAK) . 

As leituras se processaram usando a técnica conven

cional, através de negatoscõpio de intensidade de luz média e 

utilização de um sistema de reprodução em televisão, com dispo

sitivo para aumento da imagem em até 10 vezes,podendo ainda "ne 

gativar" as radiografias. Neste último, as radiografias foram 

examinadas em positivo e em negativo. 0 exame do trabeculado ó*£ 

seo foi realizado em negativo, permitindo a visualização de uma 

imagem mais ampla e mais nítida, sobretudo das falanges das 

mãos, cujas alterações detectáveis tornam-se imperceptíveis ao 

olho humano desarmado. Este aparelho é usualmente utilizado pa 

ra subtração de imagens em exames com contraste e consta de duas 

cameras de televisão dispostas paralelamente, com capacidade de 

projetos em vídeo acoplado, uma de cada duas imagens, em posit_i 

vo, negativo ou simultaneamente, podendo ampliar a imagem proje 

tada. Este exame foi feito no Serviço de Radiologia do Hospi -

tal de Clínicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

C1NTICRAFIA ÓSSEA 

Para proceder a realização das cintigrafias ósseas, 
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empregamos como radiotraçador, pirofosfato marcado com tecne -

cio-99m (99mTc-PP). 

Esta substância foi relacionada para o estudo de a-

cordo com critérios já fixados para escolha de um agente, cujos 

atributos tornam aceitáveis o seu emprego na realização de cin-

tigrafia óssea, isto é, fácil disponibilidade, . facilidade de 

preparação, emissão de raios Gana de 100 a 200 K e V, captação 

óssea elevada, boa resolução cintigráfica e ausência de efeitos 

colaterais. 

Utilizando o gerador de teenécio 99a, eluimos o ra

dionuclide© e efetuamos a marcação do pirofosfato segundo a on 

entação do fabricante. 

A marcação consiste na formação de um complexo Tc-PP, 

um radiofármaco de baixa capacidade de irradiação (140 K e V) , 

meia vida curta (6 horas), baixo custo e sem efeitos adversos 

constatados até o momento (123). 

A dose de 10 milicurie (lOmCi) em uma composição de 

2ml, era retirada de uma seringa e injetada por via endovenosa. 

Quatro horas após quando era atingido um valor máximo de rela

ção radioatividade no osso/no sangue, processamos o registro to 

pográfico do esqueleto, através de Gama camera. As imagens e-

ram obtidas pela posição padrão de todas as partes do esqueleto 

sob o detector. Quando necessário, a atividade esquelética era 

corrigida por decaimento radioativo. Este exame foi feito no 

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara. 
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2.2.8 - ANALISE ESTATÍSTICA 

1. Empregamos a análise de variância para compa

rarmos 4 grupos, devendo testar a hipótese de nulidade de que 

as médias são iguais, contra a hipótese alternativa de que as 

médias são diferentes a um nível de significância prê-fixado, 

isto c: Ho: M. * M- * M. * M^ e 111: pelo menos uma média é 

diferente (8). 

2. 0 teste "t" de Student foi usado para comparar 

duas amostras, provenientes de duas populações normais e inde

pendentes. 0 teste típico para diferença das médias é: 

Ho: M- • M- • 0 contra Hi: M. • M» f 0, ou seja, Ho.afirma que 

não existe diferença entre as duas médias, denominando-se de 

hipótese nula. Fixamos a, calculamos Z (correspondente a uma 

area), cuja leitura se fez na tabela e determinamos ainda a 

partir dos dados amostrais: 

(Xj - x2) 

[ItFti 
V"l U2 

que é o valor final que na tabela de distribuição "t" para o 

valor de o especifico e g graus de liberdade determinamos a 

probabilidade de rejeição da hipótese nula (23). 

3. Para verificar se existia associação entre duas 

variáveis, por exemplo X e Y, empregamos o teste estatístico de 

correlação linear. Uma medida quantitativa de correlação li

near é dado pelo coeficiente de correlação linear, representa

do pela letra r, que é obtido através dessa fórmula: 

r- — - (x. - x) (yi - y), 
MS S . . x 

x y i • • 1 

onde, (Xj, y.) são os pares de valores disponíveis das variá

veis observadas, x e y as médias dos n valores disponíveis de 

x. e yjí Sx e S os desvios padrões (23). 
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4. Tara estabelecer algum tipo de associação en

tre dois conjuntos de dados aplicamos o teste do Qui-quadrado 

(X ). De acordo com a freqüência observada (o) e esperada (e) 

calculamos a partir dos dados amostrais: 

k 2 
<T (0. - e.) 

x2 - ± -J li 
J=l C; 

Se para um valor do X calculado for maior do 

que um valor crítico (por exemplo X 0,95 para uma significân-

cia de 0.05 e g grau de liberdade), pode-se inferir que as fre 

quências onservadas diferem significativamente das esperadas 

e Ho será rejeitado no referido nível de significãncia(23). 

5. Empregamos o teste exato de Fischer para execu 

çâo do teste de associação cm Tabela 2 x 2 com pequeno número 

de amostras (8). 
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CÁLCIO 

Os níveis de cálcio foras encontrados diminuídos em 

3 pacientes ea DP (casos n*s 12. 15 e 17), 5 ea HD (casos n»s 

2. 3. 6. 5 e 10) e 1 submetido a TR (caso n* 24). Houve 1 case 

de hipercalceaia entre os pacientes em DP (caso n* 13) e TR (ca 

so n» 24), respectivamente. Não houve diferença significativa en 

tre os grupos em DP, HD, TR e controle, de acordo com o teste 

de analise de variância (p>0.05). * 

Pelo teste de correlação linear a um nível de signî  

ficância de SI, não observamos correlação entre cálcio e: tempo 

em DP. tempo em HD, tempo de diãlise antes do TR, fósforo e fos_ 

fatase alcalina nos 3 grupos em DP. HD e TR. 

FÓSFORO 

Observamos aumento dos níveis de fósforo em 8 paci

entes em DP (Tabela 9), 9 em HD (Tabela 8). Naqueles pacien

tes submetidos a TR, 2 pacientes tinham valores discretamente di_ 

minuídos (Tabela 10). 0 teste de análise de variância demons -

trou que havia diferença significativa entre os grupos em DP, 

HD. TR e controle (p<0,0001). 

De acordo com o teste "t" de Student, as elevações 

de fósforo no grupo em DP eram significativas em relação aos 

grupos submetidos a TR (p<0,001) e controle (p<0,001). Da mesma 

forma, o aumento de fósforo no grupo em HD constituiu diferença 

significativa em relação aos grupos submetidos a TR (p<0,001) 

e controle (p<0,001). 

Não houve diferença significativa entre os grupos ea 

HD e DP (p>0,05), o mesmo ocorrendo entre os indivíduos perten

centes aos grupos controle e TR (p>0,05). 

Pela técnica de correlação linear a um nível de sig 

nificância de Si, não constatamos correlação entre as dosagens 

de fósforo e: tempo de DP, tempo de HD, tempo de diálise antes 

do TR, tempo de TR e tempo de doença nos 3 grupos. 

PRODUTO CÁLCIO (Ca) % FÓSFORO (P) 

Esteve elevado em 2 pacientes em DP (casos n9s 18, 
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20) e 2 em HD (casos n»s 4 e 9). Os indivíduos subsetidos a TR 

tinham valores normais (Tabela 10). Fixamos cow» valores altos 

aqueles aciaa de 7S. considerados como tendentes a provocares 

calcificação aetastâtica. 

De acordo COR O teste "t" de Student, os resultados 

dos produtos Ca x P ea DP apresentara» diferenças significati

vas em relação aos grupos de indivíduos submetidos a TR (p<0,001). 

e Controle (p<O.0Ol). Os valores do grupa ca HD também fora» estatisticamen 

te significativos ea relação aos grupos submetidos a TR (p<0,001) e con

trole (p<0,001). Não ocorreu diferença significativa entre os 

grupos ea HD e DP (p>0,0S), TR e controle (p>0.0S). 

De acordo coa o teste de correlação linear, a ua ní 

vel de significância de 51. verificaaos associação significati

va (negativa) entre produto Ca X P e tempo de heaodiãlise (p*0.05). 

Não encontramos correlação entre produto Ca x P e: tempo de DP. 

teapo de diálise antes do TR e teapo de TR. 

MAGNESIO 

Esteve elevado ea todos os pacientes ea DP e HD (Ta 

belas S e 9)e noraal ea todos os indivíduos submetidos a TR. Os re 

sultados das dosagens, revelaraa diferença significativa entre 

os grupos, de acordo coa o teste de análise de variância (p<0,0001). 

Os níveis elevados de aagnésio no grupo ea DP apre

sentaram diferenças significativas ea relação aos grupos subae-

toüos a TR (pvO.001) e controle (p<0,001). Os valores do grupo 

ea HD foram significativos ea relação ao grupo de indivíduos sub 

net idos a TR (p<0.001) e controle (p<0,001). Não houve relação 

significativa entre os grupos: DP e HD (p>0,05) TR e controle 

(p>0.05). A avaliação estatística foi realizada de acordo coa 

o teste "t" de Student (Tabela 15). 

De acordo coa o teste de correlação linear, a ua ní 

vel de significância de SI, não houve associação entre aagnésio 

e: teapo de DP. teapo de HD, teapo de diálise antes do TR, tem

po de TR e tempo de doença nos grupos. 

FOSFATASE ALCALINA 

Os valores de fosfatase alcalina estiveram elevados 

em 3 pacientes em DP (casos n's 11, 15 e 16) e 4 em HD (casos 
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n's 6, 8, 9 e 10), enquanto nos indivíduos submetidos a TR eram 

normais (Tabela 10). Através do teste de análise de variância 

observamos diferença significativa entre os grupos (p<0,0001). 

De acordo com a avaliação estatística procedida pe

lo teste "t" de student, os níveis de fosfatase alcalina do gru 

po em DP foram significativos em relação aos grupos: TR (p<0,04) 

e controle (p<0,04). Os resultados correspondentes ao grupo em 

HD apresentaram relação significativa com a população submetida 

a TR (p<0,01) e controle (p<0,OÍ). Não houve relação significa

tiva entre os grupos: DP e HD (p>0,05); TR e controle (p>0,05). 

Pelo teste de correlação linear a um nível de signi 

ficância de 51, não houve relação entre fosfatase alcalina e: 

tempo em DP, tempo em HD, tempo de diálise antes do TR, tempo 

de TR e tempo de doença nos grupos. 

ESTUDO RADIOLflGICO DO ESQUELETO 

A presença de alterações ósseas ocorreu em 13 (431) 

dos casos estudados, sendo encontrado em 3 pacientes em DP (n's 

1, 3 e 18), 5 em HD (n9s 1, 6, 7, 8 e 9) e em 5 submetidos a TR 

(n*s 23, 25, 27, 29 e 30). Essas alterações tinham predominan

temente características de rarefação óssea e comprometimento do 

padrão trabecular. Dois pacientes (casos n9s 9 e 13) tinham si 

nais de reabsorção óssea. Com o objetivo de observar se exis

tia diferença significativa em relação as alterações ósseas ve

rificadas por este exame nos grupos em DP, HP .> TR, aplicamos o 
2 — 

teste do Qui-quadrado (X ) para uma significancia de S% (a»0,05). 
2 2 

Na associação testada observamos que X < X , o que implica na 

aceitação da hipótese (Ho), de que as variáveis são independen

tes, isto é, não existe diferença significativa entre os gru

pos. 

CINTIGRAFIA 0SSEA 

Dos 30 pacientes avaliados os resultados das cinti-

grafias ósseas estiveram alterados em 23 (761), de acordo com a 

seguinte distribuição: 6 em DP (Tabela 18), 9 em HD (Tabela 19) 

e 8 submetidos a TR (Tabela 20). As mãos foram as áreas acome 

tidas mais freqüentemente, nesse total de exames anormais. 



31 

Procurando testar se havia diferença significativa entre os gru 

pos, dois a dois, em relação as alterações cintigrificas dos es 

quclctos, utilizamos o teste exato de Fischer, admitindo as hi

póteses (Ho) que: HD=DP, DP=TR, HD=TR e as hipótese (H } que: 

HD^DP, DP^TR, HO/TR. Para um nível de significância fixado 

em 51 obtivemos os seguintes resultados entre as associações: 

HD e DP, resultou em rejeição da hipótese (Ho) , ou seja, ocor

reu diferença significativa entre esses grupos. Para HD e TR, 

DP e TR, houve aceitação da hipótese (Ho), isto é, estes grupos 

não possuiam diferenças significativas com relação aos estudos 

das cintigrafias dos esqueletos. 

No sentido de comparar a efetividade dos dois méto

dos (cintigrafia óssea c raio X de esqueleto) empregados na de

tecção das alterações ósseas, nos grupos em DP, HD e TR, empre

gamos o teste exato de Fischer. Admitindo a hipótese (Ho): de 

acordo com os resultados das alterações ósseas diagnosticadas pe

la cintigrafia óssea e raio X de esqueleto, a efetividade des

ses dois métodos é igual. Admitindo a hipótese (Hl): a cinti

grafia óssea ê mais eficaz do que o estudo radiologico do esque 

leto no diagnóstico das lesões ósseas. Para um nível de signi-

ficância de S\ ( *0,05) rejeitamos a hipótese (Ho), isto é, e-

xiste diferença significativa do grau de positividade de cinti

grafia óssea em relação ao raio X de esqueleto na detecção das 

alterações ósseas nos grupos em DP, HD e TR. 

SINTOMAS ÓSSEOS 

Sintomas ósseos ocorreram em 10 pacientes, 6 em HD 

(Tabela 1) e 4 em DP (Tabela 2), manifestados através de dor 

localizada nas mãos, pés, joelhos e esterno. A paciente n9 13, 

apresentava ainda, fraqueza muscular intensa nos membros inferi 

ores que a incapacitava de executar livremente os movimentos, 

como andar sozinha ou subir escadas. Os membros inferiores ti

nham diminuição da força, sendo que os reflexos eram mantidos. 

Os pacientes submetidos a TR, apesar dos achados ra 

diológicos e cintigráficos de doença óssea, eram assintomáticos. 

Os doentes com sintomas ósseos tinham a cintigrafia 

anormal cm todos eles, o raio X de esqueleto estava alterado em 

7 (701) e a fosfatase alcalina revelava aumento 5 (50%) desses 

pacientes. 
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A doença óssea é um dos traços mais freqüentes em 

pacientes com IRC terminai, assumindo características mais marcan

tes cora a duração da doença (68,86,94). Todo doente renal crôni

co, já no período prê-dialítico, apresenta lesões ósseas histo-

lógicas: osteite fibrosa, osteomalacia ou ambas. No período 

dialítico, evolui apresentando graus variáveis dessas altera

ções (107) . 

CÁLCIO 

A patogênese da osteodistrofia renal está relaciona^ 

da ao distúrbio do metabolismo da vitamina D e hiperparatireoi-

dismo secundário 06,94,128). 0 defeito da absorção intestinal de 

cálcio decorrente da alteração do metabolismo da vitamina D (24,90), 

associada â refratariedade a resposta calcêmica do PTH (80,81 ) , 

contribui para instalação da hipocalcemia. 0 nosso estudo re

fletiu essa tendência em 3 pacientes em DP e 5 em HD (gráfico 

I). Por outro lado, encontramos apenas um caso de hipercalce -

mia nos doentes dialisados, que é consentâneo com os achados da 

literatura de que a elevação do cálcio sérico é um dado pouco 

comum em doentes portadores de IRC (46,133). Todavia, a sua 

ocorrência pode ser atribuída a ingestão de grande quantidade de 

carbonato de cálcio ( 84 ). tratamento com vitamina D f 19 ) , 

concentrações altas de cálcio no banho de diãlise (25,45 ) e hi 

perparatireoidismo (82,100,l33).Por exclusão, acreditamos que este 

último tenha sido o fator indutor no único caso da hipercalce -

mia nos nossos doentes dialisados. 

Constatamos hypercalcemia em um paciente submetido 

a TR após 12 meses de diálise antes do transplante. De acordo 

com as observações de Pleteka e cols., depois do TR a hipercal

cemia pode surgir imediatamente, após várias semanas ou meses 

de cirurgia, tracando-se geralmente de uma síndrome transitória, 

tendo relacionado esse processo com a hiperplasia das glân

dulas paratireoides pré TR e, encontrando uma incidência de 100* 

de- hiperparatireoidismo em pacientes dialisados acima de 12 me

ses antes do TR (97 ). Hampers e cols., em 150 pacientes h£ 

modialisados, encontraram 4 com hipercalcemia persistente e 10% 

com hipercalcemia transitória (50). 

Apesar das concentrações de cálcio serico estarem 

diminuídas em uma parcela de pacientes dialisados e em apenas 1 
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submetido a TR, não constatamos diferença significativa entre 

os grupos em: DP, HD, TR e Controle (Tabela 12). 0 cálcio séri. 

co não esteve relacionado com o tempo era DP, tempo em HD, tempo 

de diálise antes do TR, tempo de TR. fósforo e fosfatase alcali 

na. 

FÓSFORO 

Geralmente, todos os pacientes antes do início da 

diálise têm fósforo sérico elevado. Durante a diálise periódi

ca esses pacientes permanecem hiperfosfatêmicos (68,98 ) . A in

gestão de dieta rica em fósforo pode concorrer para elevação dos 

seus níveis plasmáticos. 0 uso de anti-ácidos, como hidróxido 

de alumínio, pode afetar apreciavelmente suas concentrações sé-

ricas (68). 

No nosso estudo, 8 pacientes em DP e 9 em HD, ti

nham fósforo sérico elevado (gráfico II). Esses doentes faziam uso de 

anti-ácidos irregularmente em quantidades insuficientes, em virtude 

do sabor desagradável desse medicamento, o que poderia ter con

tribuído para elevação do fósforo sérico. 

Os níveis elevados de fósforo sérico no grupo em DP e 

no grupo em HD eram estatisticamente significativos em relação 

aos grupos de indivíduos submetidos a TR (p<0,001) e contro

le (p<0,001). De acordo com o gráfico VI, verificamos correlji 

ção (negativa) entre fósforo e tempo de HD que,todavia,não era 

estatisticamente significativa. 

Após o TR bem sucedido, o fósforo sérico tende a 

cair acentuadamente, mantendo níveis normais ou subnormais 

d . 97 ). 

Encontramos no grupo de TR, 2 pacientes com fósforo 

sérico discretamente diminuídos. 

Alfrey e cols. encontraram hipofosfatemia na maio

ria dos seus pacientes transplantados e aferiram que essa depl£ 

ção de fósforo era decorrente do uso de anti-ácidos e diminui

ção da reabsorção tubular de fósforo, esta última provocada pe

lo hiperparatireoidismo residual e tratamento corticosteróide 

d). 
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Não encontramos relação significativa entre os ní

veis de fósforo sérico dos grupos suhroetidos a TR e controle. 

PRODUTO Ca X P 

Tem sido relatada a elevação do produto Ca x P, co

mo fator importante no aparecimento de calcificação metastãtica 

cujo aumento acima de 75 propicia a precipitação de calcifica -

çâo extra esquelética (46). Na unidade"de diãlise do Fuihara Hos_ 

pitai, em Londres, onde este produto ê mantido abaixo de 70, em 

50 pacientes hemodialisados, não houve calcificação metastãtica. 

Enquanto isto nos pacientes de Massry, cujos valores eram mais 

altos, a presença de calcificação metastãtica sintomática era 

vista comumente (68). Jã Katz não encontrou correlação desses 

valores com os achados de calcificação metastãtica (82). 

No nosso estudo. 2 pacientes em DP e 2 em HD, apre

sentavam valores acima de 75 (Grafico III). Contudo, em nenhum 

desses casos era constatado calcificação metastãtica. 

A concentração aumentada de magnésio sérico parece 

desempenhar um papel importante na formação de calcificação vÍ£ 

ceral, independente do valor do produto Ca x P (28). Neste ul

timo, a redução do fósforo sérico seria exeqüível para preverir 

calcificação não visceral. Todavia, não parece ser uma medida 

efetiva na prevenção da calcificação visceral. 

Encontramos relação negativa entre produto Ca x P e 

tempo de HD (r» -64), representado pelo Gráfico VII. A efetivi 

dade da HD em reduzir o fósforo sérico, pelo tempo mais prolon

gado neste grupo do que naquele cm DP, pode ter exercido alguma 

influência neste sentido. 

MAGNÉSIO 

Em doentes portadores de IRC, a hiperpagnesemia é 

um dado comumente observado. Isto é compreendido em virtude de 

ausência de capacidade excretora renal e a manutenção em condi

ções normais da absorção intestinal de magnésio (68,94). 

Em pacientes dialisados os níveis de magnésio no ba 

nho de diãlise influem na sua concentração scrica. Shimidt e 

cols. empregaram 0,22mEq/l no banho de diãlise, tendo encontra-
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do uma perda de ?10mg em um paciente durante 7 horas de hemodiá 

lise, enquanto o emprego de l,5raEq/l resultou em um ganho de 

102mg ( 113). Esse último corresponde a concentração do ba

nho de diálise dos nossos pacientes que, adicionalmente, faziam 

uso de anti-ácidos contendo magnésio. Esses dois fatores possi 

vclmente contribuiram como coadjuvantes na elevação do magnésio 

sérico, que estava aumentado era todos os nossos doentes dialisa 

dos (gráfico IV). 

Os pacientes submetidos a transplante renal tinham 

os valores normais e não apresentavam diferença significativa em 

relação ao grupo controle. As elevações de magnésio sérico no 

grupo em HD e no grupo em DP eram estatisticamente significati

vas cm relação aos grupos submetidos a TR (p<0,001) e controle 

(p<0,001). 

0 magnésio tem sido implicado na secreçao de PTH. 

Pleteka e cols. demonstraram que a concentração de magnésio no 

banho de diãlise de l,5mEq/l para 2,5mEq/l conduziu a diminui -

ção do PTH sérico (96) .Porém, Ritz e cols., com semelhante experi

ência, demonstraram tratar-se de uma medida inócua para supres

são de PTH quando os pacientes estavam sendo dialisados com con 

centrações ideal de cálcio (7mg/l) no banho de diálise (106). 

0 emprego de magnésio no banho de diálise na concen 

tração de Q,5m£q/1 tem sido recomendada e existem algumas su

gestões de que a composição química do osso torna-se mais está

vel com hipomagnesemia ( 20 ). Alfrey e cols. sugeriram que 

a presença em excesso de pirofosfato de magnésio no osso de pa

ciente com IRC poderia afetar a renovação óssea ( 2 ). 

FOSFATASE ALCALINA 

A .fosfatase alcalina sérica advém de isoenzimas que 

surgem do intestino, fígado, rins e ossos; todavia, os estudos 

têm demonstrado que o aumento da fosfatase alcalina na IRC sur

ge primariamente do osso ( 115 ), sendo que a normalidade des

se composto não exclui doença óssea. A elevação de fosfatase 

alcalina correlaciona-se com osteomalacia e osteite fibrosa, em 

bora esta última seja mais sensível ã elevação dos seus níveis 

séricos. 
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Alvarez-Ode e cols, encontraram fisfatase alcalina 

aumentada em 471 em 85 pacientes em heraodiálise periódica, que 

se associava com achados histológicos de osteite fibrosa e si

nais radiológicos de hiperparatireoidismo (3). 

Encontramos aumento desse composto em 3 pacientes 

em DP e 4 em HD (gráfico V). Destes, um caso tinha sinais de 

reabsorção óssea. 

0 grupo submetido a TR tinha níveis normais e não 

apresentava diferença significativa em relação ao grupo contro

le. 

0 aumento de fosfatase alcalina no grupo em DP e no 

grupo em HD era significativo em relação aos grupos em TR (p<0,001) 

e controle (p<0,001). 

ALTERAÇÕES ÓSSEAS 

Quando a terapia dialítica ê instituída, virtualmen 
te todos os pacientes apresentam doença óssea metabólica quando 

estudados adequadamente através da histologia óssea, todavia, 

só um pequeno número é portador de sinais radiológicos do esque 

leto (107). Um progressivo aumento de incidência de altera -

ções ósseas é visto com a duração da diálise (67,83,94). 

Neto e cols.,em avaliação radiológica procedida em 

100 pacientes dialisados, encontraram 58% de rarefação óssea, 

161 envolvendo reabsorção óssea, fraturas patológicas, calcifi-

cações metastãticas e 21 de osteosclerose (86 ). Já Cohen e 

cols. encontraram uma alta incidência de reabsorção subperioste 

ai e osteosclerose em seus pacientes hcmodialisados (24). 

No nosso estudo, o comprometimento radiológico ob

servado ocorreu principalmente nas mãos, evidenciando sinais de 

desmineralização. Verificamos presença de apenas 1 caso de fra 

tura (caso n* 11), ao contrário de Alvarez-Ude e cols. que en

contraram 471 de fraturas em seus pacientes (3). Não observamos 

calcificação metastãtica no nosso estudo. 

Nos nossos pacientes dialisados 3 em DP e 5 em HD, 

cursavam com alterações radiológicas. Enquanto isso, 6 em DP 

e 9 em HD portavam alterações cintigráficas. 0 maior índice de 
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coaproaetiaento Ósseo nos pacientes em HD, justificar-se-ia pe

lo tempo aais prolongado de tratamento neste método do que em 

DP. De modo que encontramos diferença significativa dos resul

tados positivos das cintigrafias ósseas no grupo ea HD ea rela

ção ao grupo em DP. Não constatamos diferença significativa en 

tre os grupos: DP e TR. HD e TR. Com relação aos resultados do 

estudo radiológico do esqueleto nâo encontramos diferença sig

nificativa nestes grupos. 

Hudson e cols., em L7. pacientes hemodialisados com 

histologia anormal, evidenciando hiperparatireoidisao e osteoma 

lacia, executaram cintigrafia óssea, tendo encontrado anormali

dade em 941 (16), elevação da fosfatase alcalina em 881 (15) e 

alteração radiológica em 411 (7,53). 

No nosso estudo, nos 20 pacientes dialisados, obser 

vamos alteração cintigrafica e radiológica em 75 e 401, respec

tivamente, enquanto os níveis de fosfatase alcalina estavam 

aumentados em 3S1. 

Em comparação com o trabalho de Hudson e cols., os 

nossos pacientes apresentavam um maior índice de positividade 

detectado pelo raio X de esqueleto do que pela dosagem de fosfa 

tase alcalina. Em ambos os trabalhos, a cintigrafia óssea des

pontava como o indicador mais sensível para detecção de altera 

ções ósseas na IRC. 

0 paciente n* 2 apresentou fratura do colo de fêmur 

um ano após a realização da cintigrafia óssea. Na época em que 

foi feito esse exame a textura cintigrafica revelou alteração nes_ 

ta região, estando o raio X normal. Em experiência semelhan

te, Madson e cols. constataram em um paciente submetido a TR com 

dores constantes nos quadris, evidência da cintigrafia óssea pa 

tológica e raio X normal. Três a quatro semanas depois o raio 

X mostrava lesão compatível com necrose de cabeça de femur» 

Esses achados indicam o valor da cintigrafia óssea 

em diagnosticar a doença óssea desde as etapas precoces do seu 

desenvolvimento. Porém, esse exame não oferece informações pa

ra precisar o tipo de lesão óssea, sendo possível apenas " a-

ves do dados histológicos (53, 91). 

0 distúrbio do metabolismo mineral associado a IRC 



c corrigido pelo TR. 0 nível diminuído de 1.250HD. ê revertido 

«pós cirurgia be» sucedida (75,85). Contudo, persistes altera

ções ósseas nestes pacientes que pode» ser atribuídas ao grau 

de lesão óssea antes do TR (96), extensão de hiperplasia das 

glândulas paratiereoides e o seu grau de involução (18,30), os

teomalacia hipofosfatêmica (70) e osteoporose induzida por es-

teróides (48,49,70). Huffer e cols. observaraa defeito da aine 

ralização ea seus pacientes transplantados que se aanifestava 

de foraa aais severa do que aqueles não dialisados, ea condi

ções equivalentes àqueles dialisados por ua curto período de 

teapo e ea aenor intensidade do que aqueles dialisados por ua 

longo período (55). Dalen e Alvertrand determinaram o conteúdo 

aineral ósseo ea 11 pacientes no período de IRC e depois do TR, 

tendo verificado uma significativa redução 2 a 4 meses após a 

cirurgia de transplante (29). No nosso grupo de transplantados, 

encontramos S pacientes com raio X de esqueleto anormal e 8 com 

cintigrafias ósseas alteradas. Os casos n*s 21 e 27 mesmo com 

tempo prolongado de TR (3 a 4 anos, respectivamente), apresenta^ 

vam alterações ósseas cintigrãficas, sendo que o último associa 

va ainda desaineralização óssea difusa. Isto sugere que o TR 

não melhora as lesões ósseas instaladas no curso da IRC. 0 em

prego da terapêutica corticosterõide de manutenção e seu efei

to deletério na síntese do colágeno, diminuição da absorção in

testinal de cálcio (129) e efeito fosfatúrico (1,48) podem 

estar relacionados com a progressão da doença óssea. 

SINTOMAS ÓSSEOS 

Verificamos doença óssea sintomática em 6 pacientes 

ea HD e 4 em DP (Tabelas 1,2; Gráfico VIII), que se associava 

plenamente com os achados cintigrãficos alterados em todos eles 

e com 701 de alterações radiológicas. 0 caso 13 apresentava a-

centuada fraqueza muscular debilitante. A radiologia revelava 

sinais de reabsorçâo óssea e a cintigrafia óssea mostrava áreas 

de hiperfixaçao do radionuclídeo de intensidade mais acentuada 

nas mãos. 0 quadro laboratorial e sobretudo a clínica incapaci 

tante exibida, sugeria miopatia proximal. 0 caso n' 9 apresen

tou rutura do tendâo do quadriceps. Ambas as condições patoló

gicas são provocadas presumivelmente pelo hiperparatireoidisno 

secundário. 



5 - C O N C L U S Õ E S 
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CONCLUSÕES 

Constatamos uma tendência para hipocalcemia nos pacientes 

dialisados: 4 indivíduos em DP e 5 em HD apresentaram re

dução do cálcio sérico. Um indivíduo, apenas, tinha hiper 

calcemia, confirmando que esse achado ê pouco freqtlente em 

pacientes com IRC. Nos pacientes submetidos a TR, consta

tamos um caso de hypercalcemia, provavelmente secundário a 

persistência de hiperparatireoidismo. Não houve diferença 

significativa com relação ao cálcio sérico entre os gru

pos: DP, HD, TR e Controle. 

Verificamos aumento dos níveis séricos de fósforo em 8 pa

cientes em DP e 9 em HD, o que ratifica a presença usual 

de hiperfosfatemia em pacientes em programa de diálise. Na 

queles submetidos a TR, havia 2 casos de . hipofosfatemia 

discreta, provavelmente, devido a diminuição da reabsorção 

tubular de fósforo secundário ao hiperparatireoidismo res^ 

dual e ao uso de corticosteróide. Verificamos diferença sijj 

nificativa entro os grupos: a) DP c Controle; b) DP e TR; c) HD 

e Controle; d) HD e TR. Não houve diferença significativa 

entre: a) DP e HD; b) TR e Controle. 

0 produto Ca x P esteve elevado, acima de 75, em 2 pacien

tes em DP e 2 em HD e normal no grupo submetido a TR. Os 

resultados apresentaram diferença significativa entre os 

grupos: a) DP e Controle; b) DP e TR; c) HD e Controle; 

d) HD e TR. Não houve diferença significativa entre os 

grupos: a) DP e HD; b) TR e Controle. 

0 magnosio sérico esteve elevado em todos os pacientes dia 

Usados e normais naqueles submetidos a TR. Constatamos dl 

ferença significativa entre os grupos: a) DP e Controle; 

b) DP e TR; c) HD e Controle; d) HD e TR. Não houve di

ferença significativa entre os grupos: a) HD e DP; b) TR 

e Controle. 

A fosfatase alcalina esteve elevada em 3 pacientes em DP 

e 4 em HD, enquanto no grupo submetido a TR as dosagens e-
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ram normais. Verificaaos diferença significativa entre os 

grupos: a) DP e Controle; b) DP e TR; c) HD e Controle; 

d) HD e TR. Não observamos diferença significativa entre 

os grupos: a) HD e DP; b) TR e Controle. 

0 estudo radiolõgico do esqueleto aostrou alteração ea 5 

pacientes em DP, 5 ea HD e 5 submetidos a TR, sendo a des-

aineralização óssea os .acliados mais frcqUcntcs, 

encontrados principalaente nas vãos. As alterações 

detectadas ao raio X de esqueleto não apresentaraa diferen 

ça significativa entre os grupos: DP. HD e TR. 

A cintigrafia óssea aostrou anoraalidade ea 6 pacientes ea 

DP, 9 em HD e 8 submetidos a TR. Os resultados positivos 

das alterações ósseas verificados através desse exame eram 

estatisticamente significativos em relação aos resultados 

constatados pelo raio X de esqueleto nos grupos ea DP, HD 

e TR. 

0 radio x de esqueleto apresentou un maior índice de posi-

tividade (431) do que a fosfatase alcalina (23i) na detec

ção de doença óssea, enquanto a cintigrafia óssea despon -

tou como o indicador mais sensível (761) dentre esses meto 

dos empregados. 

A detecção precoce de doença óssea cm pacientes com IRC a-

través do uso da cintigrafia óssea representa um dado im

portante para iniciar cedo o tratamento de osteodistrofia 

renal com 1.250HD, ou seus análogos sintéticos. 



6 - R E S U M O 
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Avaliamos a doença óssea urêmica cm 10 pacientes 

em diálise peritcnial, 10 em hemodiálise e 10 submetidos a 

transplante renal. De acordo com avaliação bioquímica, obser

vamos hypocalcemia em alguns pacientes dialisados e hipercalce 

mia em um submetido a transplante renal e em outro em diálise 

peritonial; entretanto, não havia diferença significativa en

tre a concentração de cálcio sérico nestes grupos e o grupo con 

trolc. Verificamos hipcrfosfatcmi-a cm 8 pacientes em diálise 

peritonial e 9 em hemodiálise; nos indivíduos submetidos a 

transplante renal, 2 apresentavam discreta hipofosfatemia. 0 

produto Ca x P esteve elevado em 2 doentes em diálise peritoni 

ai e 2 em hemodiálise. As concentrações séricas de magnésio 

estiveram aumentadas em todos aqueles em diálise e os níveis 

séricos de fosfatase alcalina estiveram elevados em 3 doentes 

em diálise peritonial e 4 em hemodiálise. De acordo com a ava_ 

liação estatística em relação as concentrações séricas de fós

foro, produto Ca x P, magnésio e fosfatase alcalina, constata

mos a existência de diferença significativa entre os grupos: 

a) diálise peritonial e controle; b) diálise peritonial e 

transplante renal; c) hemodiálise e controle; d) hemodiálise 

e transplante renal. Não havia diferença significativa entre 

os grupos: a) diálise peritonial e hemodiálise; b) transplan 

te renal e controle. Verificamos correlação (negativa) entre 

produto Ca x P e tempo de hemodiálise. 0 estudo radiológico do 

esqueleto mostrou alterações em 3 pacientes em diálise perito

nial, 5 em hemodiálise e 5 submetidos a transplante renal. Po

rém, não havia diferença significativa com relação a esses re

sultados. A cintigrafia óssea estava alterada em 6 pacientes 

em diálise peritonial, 9 pacientes em hemodiálise e 8 submeti

dos a transplante renal. Constatamos diferença significativa 

dos resultados positivos obtidos através deste exame em rela

ção ao raio. X de esqueleto. A doença óssea urêmica sintomáti

ca era vista em 4 pacientes em diálise peritonial e 6 em hemo

diálise, enquanto o grupo submetido a transplante renal era as_ 

sintomático, o que sugere que a doença óssea evolui de forma 

mais benigna neste grupo. A cintigrafia óssea apresentava-se 

como o indicador mais sensível para detecção das alterações ós_ 

seas entre esses métodos empregados, pelas suas propriedades de 

detectar precocemente essas alterações. 



7 - S U M M A R Y 
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S U M M A R Y 

*f% evaluated the uremic bone disease in 1Q patients 

on peritonial dialysis, 10 on hemodialysis and 10 subraited to 

renal transplantation. Acording to biochimical evaluation we 

observed hypocalcemia in some patients on dialysis and hyper

calcemia in a renal transplantated and in another on peritoni

al dialysis. However, there was no. significative diference in 

the serum calcium concentration between the grups and the con

trol group. Hyperphosphatemia ocorred in 8 patients on perito

nial dialysis and in 9 on hemodialysis and slight hiperphospha^ 

temia ocorred in 2 renal transplantated patient. The product 

calcium X phosphorus was elevated in 2 patients on peritonial 

dialysis and in 2 on hemodialysis. The magnesium serum con

centration were hight in all patients on dialysis and the al-

kalina phosphatase serum levels were hight in 3 patients dia

lysis peritonial and 4 on hemodialysisf) Acording to the sta

tistical evaluation there was significant diference between the 

grups below related to phosphorus serum concentration, pro

duct calcium X phosohorus, magnesium and alkalina phosphatase: 

a) peritonial and control; b) peritonial and renal traisplan 

tation; c) hemodialysis and control; d) hemodialysis and re

nal transplantation. There was no significant diference betw

een the grups: al peritonial and hemodialysis; b) renal trans_ 

plantation and control. We noticed inversa relationship betw

een calcium X phosphorus product and time of hemodialysis. [A 

skeleton scurvey showed abnormalitis in 3 patients on peri

tonial dialysis, 5 on hemodialysis and of 5 renal transplanta-

ded patients. However there was no significant diference 

between these results. The bone scanning was abnormal in 6 

patients on peritonial dialysis, 9 patients on hemodialysis and 

in 8 renal transplantaded. The positive results of bone scann

ing compared with X ray were statiscally significative J Uremic 

bone disease was symptomatic in 4 patients on peritonial dia

lysis, in 6 on hemodialysis and assintomatic in the renal trans_ 

plantation grup. So it is possible that the bone disease has 

a bening course in the latter grup. (jBone scanning was the most 

sensitive method used to detect early abnormalites.1 
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a 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES EM "HEHODIALISE ' DE A-

CORDO COM: SEXO, IDADE. EVOLUÇÃO CONHECIDA DA DO

ENÇA, TEMPO EM HEMODIALISE E DOENÇA BÁSICA 

CASO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

IDENTIFI 
CAÇÃO 

CASM * 

EMFS * 

JBFS 

LES 

ZMR 

MPO * 

CAS * 

METM * 

JMS * 

JGB 

SEXO 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

IDADE 
(ANOS) 

24 

30 

36 

29 

37 

25 

24 

40 

45 

37 

EVOLUÇÃO 
CONHECIDA 
DA DOENÇA 
(MESES) 

29 

60 

9 

6(1 

ÔO 

34 

252 

56 

36 

21 

TEMPO EM 
HEMODIALI
SE (MESES) 

18 

52 

6 

9 

6 

24 

32 

39 

12 

IS 

DOENÇA 
BÁSICA 

CNC 

PNC 

NM 

GNC 

GNC 

GNC 

GNC 

NM 

NI 

GNC 

MEDIA 32,7 66,70 21,60 

DP 7,33 68,85 15,29 

1'NC - Piclonofritc crônica 

GMC - Glomerulo nefrite crônica 

NI - Nefrite Intersticial 

NM - Nefroesclerose maligna 

* Paciente portador de sintomas ósseos. 
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2 - DISTRIBUIÇÃO DQ GRUPO EM DiALISE PERITQNIAL. DE 

ACORDO COM: SEXO, IDADE, EVOLUÇÃO CONHECIDA DA 

DOENÇA, TEMPO DE DiALISE E DOENÇA BÁSICA 

IDADE EVOLUÇÃO CONHE 

(ANOS) ClDA DA DOENÇA 

(MESES) 

IDENTI

FICAÇÃO 

AC * 

EPS 

E \ B * 

HRX 

J > S 

MPS* 

RAA 

VMB* 

WM 

AMBF 

SE® 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

30 

40 

40 

40 

35 

30 

25 

32 

30 

32 

60 

72 

108 

120 

28 

6 

26 

48 

36 

S6 

TEMPO DE 

DiALISE 

(MESES) 

.12 

24 

6 

15 

25 

6 

5 

6 

6 

3 

10,8 

8,03 

DOENÇA 

BASICA 

GNC 

NM 

NM 

NM 

PNC 

GNC 

GNC 

GNC 

GNC 

PNC 

MEDIA 3 3 , 4 0 56,0 

DP 5 , 1 8 36,08 

ciente portador de sintomas ósseos. 
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T a b e l a 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A TRANS

PLANTE RENAL DE ACORDO COM: SEXO, IDADE. EVOLU

ÇÃO CONHECIDA DA DOENÇA. TEMPO DE D I A L I S E , TEMPO 

DE TRANSPLANTE E DOENÇA BÁSICA 

CASO 
N» 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

IDENTIFI
CAÇÃO 

EVB 

JAA 

JGA 

JAPV 

MTS 

ÍMA 

NGO 

PJSV 

ESS 

!EFS 

SEXO 

F 

M 

M 

iM 

M 

F 

F 

M 

F 

M 

IDADE 
(ANOS) 

35 

34 

45 

25 

26 

24 

24 

25 

36 

20 

EVOLUÇÃO 
CONHECIDA 
DA DOENÇA 
(MESES) 

51 

24 

27 

24 

12 

8 

228 

12 

12 

156 

TEMPO DE 
DIALISE 
(MESES) 

1 

10 

18 

12 

8 

5 

8 

7 

8 

4 

TEMPO DE 
TRANSPLANTE 

(MESES) 

36 

24 

11 

11 

11 

29 

48 

24 

25 

24 

DOENÇA 
BÁSICA 

GNC 

GNC 

GNC 

GNC 

GNC 

GNC 

PNC 

GNC 

PNC 

PNC 

MÉDIA 29,40 55,40 8,1 24,30 

DP 7 , 7 2 74,98 4.65 11,79 
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Tabela 4 - DISTRIBUIÇÃO DO GRUrO "CONTROLE" DE ACORDO COM: 

SEXO, IDADE, URÉIA E CREATININA 

N» 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

IDENTIFI
CAÇÃO 

GM 

PPRR 

CNC 

MNA 

PP 

SA 

SO 

JLV 

RYA 

MCFS 

SEXO 

M 

M 

F 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

IDADE 
' (ANOS) 

-te 

22' 

37 

31 

42 

27 

38 

26 

29 

30 

29 

URÉIA 
mg/100 

56 

40 

34 

37 

28 

25 

37 

39 

28 

37 

CREATININA 
mg/100 

0.9 

1.0 

0.9 

1.1 

0.7 

0.9 

1.0 

1.0 

0,9 

0,3 

MÉDIA 31.1 36.1 0,93 

DP 6,12 8,7 0,1 



Tabela 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES EM "HEMODlALISE" DE 

ACORDO COM: URÉIA F. CREATININA PLASMATICA 

N« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

•URÉIA 
mg/100 

-te 

144 

190 

130 

86 

143 

114 

175 

215 

182 

160 

CREATININA 
mg/100 

12.2 

13.4 

9.5 

8.6 

11.5 

11,4 

13.0 

14.0 

13,8 

12.5 

MEDIA 154 11,99 

DP 36 1,79 
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Tabela 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES EM "DIÃLISE PERI7CNIAL" 

DE ACORDO COM: URÉIA E CREATINIXA PLASMATICA 

s« 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

URÉIA 
mg/100 

140 

130 

128 

160 

130 

205 

174 

173 

120 

142 

CREATININE 
«g/100 

8.3 

7.3 

6.9 

12,3 

7 "» 

11,5 

10,5 

10,8 

7,0 

10,0 

MÉDIA 150,2 9,18 
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Tabela 7 - DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE TRANSPLANTE RENAL DE A-

CORDO: URElA, CREATINIXA E CLEAREXCE DE CREATINE 

s» 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

URÉIA 
mg/100 

22 

50 

24 

26 

46 

25 

18 

23 

27 

25 

CREATININA^ 
mg/100 . 

0,5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

1.0 

0.9 

0.5 

1,0 

0.7 

C c r (ml/min) l,73ra2 

105 

100,0 

133,0 

113,0 

109,0 

112 

100 

123,0 

100 

115,0 

MCDIA 2 9 , 1 0 0 , 8 5 

DP 1 0 , 3 9 0 , 2 
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T a b e l a 8 - RESULTADO DAS POSAGEXS DE CÁLCIO, FflSFORQ. PRQ-

inrro c.x x p. r:Ac\rsto L FOSFATASE ALCALINA 

NO GRUPO EM "HEMODIÃLISE" 

N« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEDIA 

DP 

CÁLCIO 
mg/100 

9,0 

6,8 

8,3 

9.4 

9.4 

7.8 

10.0 

SJ 

9,8 

8.4 

8,73 

0.98 

FÓSFORO 
mg/100 

7.5 

5.5 

5.7 

9.0 

6.8 

6,5 

6.0 

5,0 

9.0 

7.0 

6.8 

1.38 

PRODUTO 
Ca X P 

67,5-

37,4 

47,31 

84,6 

63,92 

50,7 

60,0 

42,0 

88,2 

58,8 

60,0 

16,8 

MAGNÉSIO 
mEq/l 

3,8 

3.4 

3.7 

3.0 

3.0 

3,7 

3.8 

3,4 

2,8 

3,4 

3,4 

0,36 

FOSFATASE 
ALCALINA (U) 

146 

179 

185 

152 

86 

544 

203 

540 

343 

342 

272,5 

165 
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Tabela 9 - RESULTADO DAS DOSACENS DE CÁLCIO. FÓSFORO. PRO-

rarro Ca x P . HAGXCSIO E FOSFATASE ALCALINA 

NO GRUPO FM "DlAlISE PERITONIAL" 

N« 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

MEDIA 

DP 

CÁLCIO 
mg/100 

8.» 

7,6 

1 0 . 4 

1 0 . 6 

8.3 

9,4 

7,2 

1 1 , 0 

9,4 

1 3 , 0 

9 , 5 7 

1 .74 

FÓSFORO 
mg/100 

6 ,0 

6 .8 

4 ,5 

6 ,5 

5.0 

5 ,5 

5,6 

7 ,0 

5,5 

7,5 

5 , 9 9 

0 , 9 4 

PRODUTO 
Ca X P 

5 2 , 8 

5 1 , 6 8 

4 6 . 8 

6 8 , 9 

4 1 . 5 

5 1 . 7 

4 0 , 3 2 

77 

5 1 , 7 

9 7 . 5 

5 7 , 9 9 

1 7 , 9 4 

MAGfíESIO 
« E q / l 

3 ,6 

3 .2 

3 ,0 

3.2 

3 .0 

2.6 

3 ,3 

2,6 

3.2 

3,8 

3 , 1 5 

0 , 3 8 

FOSFATASE AL
CALINA (U) 

599 

188 

240 

106 

360 

544 

128 

80 

12» 

164 

2 5 3 , 5 

186 



Tabela 10 - RESULTADO DAS DOSAGENS DE CÁLCIO. FÓSFORO. FRO-

ÜUTO Ca x P. ?t\CX£SIO I: FOSFATASE ALCALINA 

NO GRUPO EM "TRANSPLANTE RENAL" 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

.MÉDIA 

DP 

CÁLCIO 
•g/100 

9.4 

8,-» 

10.0 

11.4 

9.0 

9.4 

9.0 

10,6 

9,2 

10,6 

9,7 

i 0.92 

FÓSFORO 
•g/100 

2.8 

4.5 

2,7 

4.0 

2.3 

2,8 

2.4 

4.0 

3.7 

3,5 

3,27 

1 0,76 

PRODUTO 
Ca X P 

26.32 

37.8 

27 

4S.6 

21.7 

26,32 

21,6 

42,4 

34,04 

37,1 

; 31,98 

| 8,57 

MAGNÉSIO 
•Eq/1 

2.4 

2.0 

2.0 

2.4 

2.0 

2.2 

2.0 

2.5 

2.3 

2.4 

| 2,22 

í 0.19 

FOSFATASE 
ALCALINA (U) 

97 

152 

129 

71 

129 

77 

103 

152 

117 

106 

113.3 

1 27,96 
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T.'bela 11 - RESULTADO DAS DOSACENS DE CÁLCIO, FÓSFORO, PRO

DUTO Ca x P. MAGNÉSIO E FOSFATASE ALCALIXA 

NO GRUPO "CONTROLE" 

N? 

31 

32 

33 

34 

25 

36 

37 

38 

39 

40 

MÉDIA 

DP 

CÁLCIO 
mg/100 

9,2 

9,8 

9.4 

9,7 

9,4 

8,8 

9,2 

8,8 

9,4 

10,4 

9,41 

0,48 

FÓSFORO ' 
mg/100 

3,2 

5,0 

3.5 

3,7 

3,9 

3,7 

3,7 

3,2 

3.7 

4.0 

3,76 

0,51 

PRODUTO 
Ca X p 

29.44 

49,0 

32.9 

35,89 

36,66 

28,16 

34,04 

28,16 

34,78 

41,6 

35.07 

6,43 

MAGNÉSIO 
mEq/1 

2,2 

2.4 

2,4 

2,5 

2,4 

2.4 

2.4 

2.2 

2,4 

2,5 

2.40 

0,16 

FOSFATASE 
ALÇALINA (U) 

188 

100 

59 

97 

112 

59 

97 

74 

103 

103 

99,2 

36,45 
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Tabela 12 - MÉDIA DAS DOSAGENS DE CALCIO, FCSFORO E 

GRUPO 

DP 

HD 

TR 

C 

CALCIO 
mg/100 

9,57 + 
1.74 

8,73 + 
0,98 " 

9,7 + 
0.92 ~ 

9,41 • 
0,48 " 

CALCIO X FÕSFORO 

FÕSFORO 
Elg/lOO 

5.99 + 
0,94 

6,8 + 
1,38 w 

3,27 • 
0,76 ~ 

3.76 • 
0,51 " 

PRODUTO 
Ca X p 

57.99 • 
17.94 ~ 

60.0 + 
16,8 

31.98 + 
8,57 ~ 

35,07 • 
6,43 " 

PRODUTO 

CALCIO 

FÕSFORO 

PRODUTO 
CALCIO X 

FÓSFORO 

FÕSFORO 

FÕSFORO 

FÕSFORO 

FÓSFORO 

FÕSFORO 

PRODUTO 
CALCIO X 

PRODUTO 
CALCIO X 

PRODUTO 
CALCIO X 

PRODUTO 
CALCIO X 

PRODUTO 
CALCIO X 

PRODUTO 
CALCIO X 

FÓSFORO 

FÓSFORO 

FÓSFORO 

FÕSFORO 

FÕSFORO 

FÕSFORO 

FÕSFORO 

DP 
HD 
TR 
C 
DP 
HD 
TR 
C 

DP 
HD 
TR 
C 

DP 
C 

HD 
C 
TR 
C 

DP 
HD 

DP 
TR 

HD 
TR 

DP 
C 
HD 
C 
TR 
C 

DP 
HD 

DP 
TR 

HD 
TR 

NS (ANALISE DE VARIA.NCIA) 

P < 0,0001 (ANALISE DE VARlANCIA) 

P < 0.0001 (ANALISE DE VARlANCIA) 

p < 

p < 

p > 

p > 

p < 

p < 

p < 

p < 

p > 

p > 

p < 

p < 

0,0001 

0,001 

0,05 

0,05 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

0,05 

0,05 

0,001 

0,001 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TESTE 

(TOSTE 

(TESTE 

(TESTE 

"t" 

M(É. f f 

"t" 

"t" 

"t" 

"t" 

"t" 

"t" 

"t" 

"t" 

"f" 

"t" 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DE 

DD 

DE 

DE 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 

STUDENT) 
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Tabela 13 - MEDIA DAS DOSAGENS DE MAGNESIO E FOSFATASE ALCALIXA 

DP 

HD 

TR 

C 

MAGNESIO 
mEq/1 

3,15 • 
0,38 

3,4 • 
0,36 

2,22 • 
0,19 

2,40 • 
0,16 

FOSFATASE 
ALCALINA 

(U) 

253,5 • 
186 

- 272,5 • 
164 

113,3 • 
27.96 

99,2 + 
36,45 

P < 0,0001 (ANALISE DE VARlANCIA) 

P < 0,05 (ANALISE DE VARlANCIA) 

P < 0,001 (TESTE "i" DE STUDENT) 

P < 0.001 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P > 0,05 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P > 0,05 (TESTE *"t" DE STUDENT) 

P < 0.001 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P < 0,001 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P < 0,04 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P < 0,01 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P > 0,05 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P > 0,05 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P < 0,04 (TESTE "t" DE STUDENT) 

P < 0,01 (TESTE "t" DE STUDENT) 

MAGNESIO 

F.ALCALINA 

MAGNESIO 

-

. 

MAGNESIO 

F.ALCALINA 

F.ALCALINA 

F.ALCALINA 

F.ALCALINA 

!•'. ALCALINA 

F.ALCALINA 

DP 
HD 
TR 
C 
DP 
HD 
TR 
C 

DP 
C 

HD 
C 

TR 
C 

DP 
HD 

DP 
TR 

HD 
TR 

DP 
C 

HD 
' C 

TR 
C 

DP 
HD 

DP 
TR 

HD 
TR 



Tabela 14 - RESULTADOS DO ESTUDO RADIOLOGIA DO ESQUELETO NOS 

GRUPOS EM: DIÃLISE PERITONIAL, HEMOPTISE E 

TRANSPLANTE RENAL 

NORMAL 

ANORMAL 

TOTAL 

DlALISE PERITONIAL 

7 

5 

10 

HEMÒDIÂLISE 

5 

5 

10 

TRANSPLANTE 

RENAL 

5 

5 

10 
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Tabela 15 - RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOLOGICOS DOS ESQUELE

TOS E CINTIGRAFIAS ÓSSEAS DO GRÜPO EM HEMO-

DlALISE 

NORMAL 

ANORMAL 

RAIO X DE £SQUELETO 

5 

5 

CINTIGRAFTA 

OSSEA 

1 

9 
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Tabela 16 - RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOLflGICOS DOS ESQUELE

TOS E CI NT IGRAFIAS ÓSSEAS DO GRUPO EM DIALISE 

PERITONEAL 

NORMAL 

ANORMAL 

RAIO X DE ESQUELETO 

7 

3 

CINTIGRAFIA 

ÓSSEA 

4 

6 
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Tabela 17 RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOLOGICOS DOS ESQUELE

TOS E CIXTIGRAFIAS ÓSSEAS DO GRUPO SUBMETIDO A 

TRANSPLANTE RENAL 

NORMAL 

ANORMAL 

RAIO X DE ESQUELETO 

5 

5 

CINTIGRAFIA 

ÓSSEA 

2 

8 
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Tabela IS - RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOL0GICOS E DAS CINTI-

GRAFIAS ÓSSEAS DO GRUPO EM HEMODIÃLISE 

CASO N» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

RADIO X DE ESQUELETO 

Desmineralização óssea 

difusa. Aumento da den

sidade óssea dos carpos 

e joelhos. Acentuação 

do trabeculado ósseo pri 

mário sobretudo nas cos

telas. 

* Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Desmineralização óssea 

difusa. Adelgaçamento 

das corticais das falan 

ges proximais do 4* po-

dodactilo (D e E). 

Acentuação do trabecul£ 

do ósseo da coluna. 

Desmineralização da 4a. 

falange do bordo radi

al (D). 

Reabsorção sub periostî  

ca e subcondral das fa

langes médias e proxi

mais . 

10 j Normal 

CINTIGRAFIA ÓSSEA 

Hiperfixação intensa: mãos, 

antebraços, punhos, joelhos 

e arcos costais. 

Hiperfixação: crânio, joe

lhos, punhos,mãos,1/3 sup.fimur( 

Hiperfixação: joelhos e 

mãos (intensa). 

Hiperfixação: mãos, joelhos 

e arcos costais. 

Normal 

Hiperfixação: esterno, om

bros, cotovelos, joelhos, 

mãos e pés. 

Hiperfixação: intensa em to 

do o esqueleto. 

Hiperfixação: intensa em to 

do o esqueleto. 

Hiperfixação: articulações 

i/.terfalangeanas das mãos; 

pés e joelhos. 

Hiperfixação: punhos, arti

culações metatarso falangea-

nas e joelhos. 

* Apresentou fratura de colo de fêmur após um ano. 
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Tabela 19 - RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOLOCICOS E CINTIGRA-

FIAS ÓSSEAS DO GRUPO EM DIÃLISE PERITONIAL 

CASO N« 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

RAIO X DE ESQUELETO 

Desmineralização das fa 

langes das mãos. Fratu

ra do 6» e 9» arcos co£ 

tais. 

Normal 

Desmineralização das fa 

langes médias e proxi-

mais das mãos. Reabsor-

ção ao nível das claví-

culas, mais acentuada 

ã direita. 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Desmineralização óssea 

da falange proximal no 

4» quirodactilo (E) 

Normal 

CINTIGRAFIA ÓSSEA 

Hiperfixação: ombros, 69 e 

9' arcos costais, terço in

ferior da tibia, mãos e artî  

culaçõcs mctatarso falangea-

nas. 

Hiperfixação: discreta, no 

punho da mão (D). 

Hiperfixação: mãos (inten -

sa), bacia, arcos costais e 

coluna. 

Normal 

Normal 

Hiperfixação: ombro (D), 

mãos e pés. 

Normal 

Hiperfixação: região fron

tal, ombro, mão (E) e joe

lhos. 

Hiperfixação: região fron

tal, mãos e joelhos. 

Hiperfixação: todo o esque

leto, mais acentuado nas ar

ticulações metatarso fal3n -

gcnnas. 
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Tabela 20 - RESULTADOS DOS ESTUDOS RADIOLOGICS E CISTICRA-

FIAS ÓSSEAS DO GRUPO SUBMETIDO A TRANSPLANTE RE

NAL 

G\SO N* 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

RAIO X DE ESQUELETO ' CINTIGRAFIA ÓSSEA 

Normal 

Normal 

Acentuação do trabecula-

do primário da coluna; 

desmineralização dos pés. 

Desmineralização da ca

lota craniana. 

Normal 

Acentuação do trabecula-

do primário das costelas. 

Normal 

Desmineralização óssea 

difusa. 

Normal 

Acentuação do trabecula-

do primário das costelas. 

Desmineralização óssea 

difusa. 

Normal 

liiperfixaçâo: calota crania 

na, externo, arcos costais, 

articulações falangeanas das 

mãos e ossos carpianes. 

Kiperfixação: mãos, pês, co 

luna e arcos costais e na 

região frontal da caloia era 
niana. 

Hiperfixação: crânio, es ter

no, arcos costais, articula

ções falangeanas das mães e os_ 

sos carpianos (E). 

Hiperfixação: cartilagens 

costais e falanges das mãos. 

Normal 

Hiperfixação: crânio, arcos 

costais e articulações do car-

po e metacarpo falangeanas 

Hiperfixação: ombro (E), es-

terno, articulações falangea 

nas das mãos, arcos costais 

e sacro ilíaco. 

Hiperfixação: bacia e coste

las. 

Hiperfixação: em todo o es

queleto. 



GRAFICO I 

CÁLCIO 
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6 

4 

TR DP HD 

Concentrações de cálcio sérico nos grupos controle (O, 
transplante renal (TR), diálise perítonial (DP) e 

hemodiálise (HO). 

Limite superior e inferior da normalidade. 



GRAFICO II 

FÓSFORO 
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TR DP HD 

Concentrações de fósforo sérico nos grupos 
controle (C), transplante renal (TR), díólise perítonial (DP) 
e hemodiólise (HO). 

Limite superior e inferior do normalidade. 
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GRAFICO H I 

PRODUTO Ca x P 

••• 

TR DP H D 

Produto Ca x P nos grupos controle (C), transplante renal (TR), 

diólise perHoniol (DP) e nemodiólise (HO). 

Limite $uperior(75)f acima do qual torna-se favorável 
o aparecimento de colcificaçõo metastática. 
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GRAFICO IV 

MAGNÉSIO 

•Eq/« 4 

3 

2 

1 

C 

*•• • • 

TR 

• 

• • 

DP 

•• •• 

• • 
• 

HD 

Concentrações de mognásio nos grupos controls (C), 
transpkmtt rcnoi (TR), dióSse peritoniol (OP) e 
hemodiélise (HO). 

Limito svpsrior t inferior da normolhtodo. 



GRÁFICO V * 

FOSFATASE ALCALINA 

600, 

400. 

200. • 

• • 
• • 

• • 
• • 

4 

• 

• 

• • 
• • • 

t 

• * 

• 

TR DP HD 

Concentrações de fosfatase olcalino nos grupos 
controle (C), transplante renal (TR), diólise peritoniol (DP) 

e hemodiálise (HD). 

Limite superior e inferior da normalidade. 



GRAFICO VI 

73 

9 * 

6.. 

o o 

u. o 

TEMPO (mete») 

• • 

12 24 

R= - 0,60 

P >0,05 

36 48 60 

Correlação entre fósforo sérico e tempo cie hemodíólise 



GRAFICO VII 

74 

9 0 , 

60,. 

o 
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O 
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Z> 
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30 

TEMPO (meses) 12 2 4 3 6 48 60 

Correlação entre produto Ca x P e tempo 
de hemodiálise. 
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GRÁFICO VIU 

Vi 

o 
ÜJ 

9 
e 
z 
<75 

DP HD IR 

Incidência de sintomas ósseos nos grupos em 
diálise peritoniol (DP), hemodiólise (HD) e 

transplonte renal (TR). 
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Figura 1 - Cuo 5. Cintígrafia óssea normal. 



Figura 2 - Caso 30. Cintigrafia dt crânio. 

Hiperfixação do radionnclídao na 

calota craniana. 

.«-T-T 

Figura 3 - Raio X do crânio normal do cato aciaa. 



VÍ*.(tf;Í*^í 

Figura 4 - Caso 9. Cintigrafia óssea das mãos. Hiperfixação 

interfaiangeanas do radionudídeo. 

Figura 5 - Raio X de falange média e distal (spot) do caso 

acima. Reabsorção subperióstica de falange mé

dia (seta grande) e reabsorção subcondral de fa 

lange média e distai (seta pequena). 



Figura 6 - Caso 13. Cintigrafia óssea das mi 

xação intensa do traçador. 

•aos. Hiperfi-

Figura 7 - Raio X da falangt média (spot) do caso acima. 

Rcabsorçâo subperióstica da bordo radial. 



Figura 8 - Caso 11. Cintigrafia da arcos 
ta is . flipcrfixação do 69 • 99 
cos cos ta is . 

Figura 9 - Raio X da arcos cos tais (spot) de 
caso aciaa. Fratura do 99 sreo cos
tal . 
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