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Introdução 

 
A doença renal crônica (DRC) representa um grave problema de saúde pública no Brasil e é caracterizada pela perda 

progressiva da função dos rins. O desenvolvimento da doença ocorre com a diminuição da taxa de filtração glomerular 

que evolui consequentemente à insuficiência renal crônica [1]. Na doença renal crônica terminal (DRCT) o estado de 

saúde do indivíduo agrava podendo ocasionar doenças cardiovasculares, anemia, distúrbios do metabolismo mineral e 

inflamação sistêmica [2]. Isso requer a inserção de algum tipo de terapia renal substitutiva como a diálise (hemodiálise 

ou diálise peritoneal) ou o transplante renal [3].  O objetivo do presente estudo é verificar possíveis associações de 

dados antropométricos, bioquímicos e de força muscular de indivíduos com DRCT. 

 

Material e métodos 

A. Amostras 

Foi realizado um estudo de caso controle e transversal, de caráter analítico onde foi feita a seleção da amostra 

(pacientes com doença renal crônica e indivíduos sadios) e coleta dos dados sócio-demográficos, clínicos, bioquímicos e 

antropométricos .Foi realizada entre os anos de 2013 e 2014 em instituições públicas vinculadas ao tratamento de 

doença renal crônica na cidade de Montes Claros - Minas Gerais. O grupo controle foi constituído por 171 indivíduos 

sadios com idade superior a 40 anos e que não apresentavam doença crônica não transmissível e/ou doença infecciosa 

ou contagiosa, desordens alimentares e deficiência musculoesquelética dos membros superiores. O grupo de casos foi 

constituído por 82 indivíduos com doença renal crônica terminal com idade superior a 40 anos. Todos os pacientes 

encontravam-se em tratamento de hemodiálise em instituições de referência para tratamento de doentes renais crônicos. 

Todos os indivíduos selecionados foram submetidos à coleta de sangue venoso para análise bioquímica. Os dados sócio-

demográficos, clínicos e antropométricos foram coletados e digitados no programa de estatística SPSS®, versão 18.0, 

para Windows® e submetidos a análises estatísticas específicas. O nível de significância considerado no estudo foi 

fixado em 5% (p<0.05). 

B. Aspectos éticos 

Todos os indivíduos selecionados receberam um termo de consentimento livre e esclarecido juntamente com um 

termo de concessão de amostras biológicas para armazenamento e conservação em um biobanco público. Este projeto 

foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (parecer 

226.701/2013). 

 

Resultados e Discussão 
 

No presente estudo, foi avaliado pacientes com doença renal crônica, apontando uma expressiva prevalência de 

portadores de hipertensão e diabetes. Em função dos poucos estudos envolvendo idosos com DRC, propomos neste 

estudo avaliar indivíduos com idade superior a 40 anos [4].  Os testes qui-quadrado e exato de fisher foram  utilizados 

para avaliar as possíveis associações entre variáveis (Tabela 2). 

A Tabela 1 analisa as variáveis idade, força muscular, gordura muscular, gordura corporal e água corporal em 

indivíduos casos e controles. Não houve diferença estatística entre os grupos analisados.  A porcentagem de gordura 

corporal em média foi menor nos doentes quando comparado com os saudáveis (porcentagem de gordura corporal de 

20,20%).  

A baixa contagem de hemácias e hemoglobina na DRCT está em conformidade com alguns estudos na literatura, o 

qual propõe que estas alterações são decorrentes da anemia evidenciada na DRC [5-6]. De acordo com nossos 

 
 



resultados foi possível verificar uma diminuição no número de hemácias (p<0.001) e hemoglobina (p<0.001) nos 

indivíduos com DRCT quando comparados com indivíduos sadios. Sobre os resultados da análise bivariada, pode-se 

verificar altos níveis de monócitos (p<0.001), eosinófilos (P<0.001) e basófilos (P=0.018) nos indivíduos com DRCT. 

Na análise multivariada utilizando a regressão logística múltipla (Tabela 3) foi observado que os indivíduos com baixo 

número de hemácias (p<0.001 OR= 81.651) e hemoglobina (p<0.001 OR= 23.128) apresentavam uma maior razão de 

chances de desenvolver a doença renal crônica. 

 Níveis elevados de monócitos, basófilos e eosinófilos foram mais prevalentes na maioria dos doentes quando 

comparados aos saudáveis. Um estudo de corte demonstrou que os eventos inflamatórios caracterizados por aumentos 

de neutrófilos, monócitos e eosinófilos estão independentemente associadas com doença renal terminal e mortalidade[7].  

  A análise bioquímica por PCR( proteína C reativa) com resultado positivo foi mais significativa (p<0.001) nos 

indivíduos que apresentavam DRCT (60,8%) quando comparados com indivíduos controles (39%). Através dessa 

análise foi possível identificar que altos níveis de monócitos (p=0,002  OR=20,127) e eosinófilos (p=0,030  OR=8,346) 

apresentam uma maior razão de chances de desenvolver a doença. Outros estudos confirmam esse resultado, 

demonstrando que indivíduos com DRC apresentam aumento nas concentrações séricas da PCR. [8].  

Considerações finais 

 
Pessoas acometidas pela doença renal crônica apresentaram diferenças expressivas nos resultados dos exames 

bioquímicos em comparação com os indivíduos sadios, notadamente nos níveis de PCR.  Percebe-se a necessidade de 

novos estudos acerca da doença renal crônica associada a fatores inflamatórios com vistas ao desenvolvimento de alvos 

terapêuticos que possam reduzir a incapacidade física nos indivíduos doentes. Além disso, a execução de atividades 

físicas direcionadas a essas pessoas podem reduzir significativamente o fator inflamação incluindo a diminuição dos 

índices da proteína C reativa associada a outros componentes sanguíneos.  
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Tabela 1. Idade, força muscular e porcentagens de água e de gordura corporais em indivíduos casos e controles investigados. 

Variáveis 

Total Controles Casos p 

(Média ± DP) (Média ± DP) (Média ± DP) 
 

Idade (anos) 57,98 ± 11,72 56,05 ± 11,64 62,08 ± 10,86 0,051* 

Força muscular (Kgf) 25,15 ± 10,37 27,39 ± 10,13 20,44 ± 9,29 0,281* 

Gordura Corporal (%) 32,04 ± 10,82 33,22 ± 10,89 20,20 ± 10,15 0,059* 

Água Corporal (%) 54,48 ± 9,72 52,87 ± 8,88 58,38 ± 10,60          0,385 
Análises realizadas com utilização dos testes de t-Student.* Variáveis incluídas na análise múltipla. 

 

Tabela 2. Distribuição de pessoas saudáveis e com DRCT conforme variáveis sócio-

demográficas, antropométricas, clínicas e laboratoriais analisadas nos anos 2013 e 2014 no 

município de Montes Claros/MG. 

Variáveis n (%) Controles (%) Casos (%) p 

Sexo     

Masculino 126 (49,8) 77 (45,0) 49 (59,8) 0,028 * 

Feminino 127 (50,2) 94 (55,0) 33 (40,2)  

IMC (kg/m2)     



Normal 124 (49,0) 78 (45,6) 46 (62,2) 0,051 

Sobrepeso 79 (31,2) 62 (36,3) 17 (23,0)  

Obesidade 42 (16,6) 31 (18,1) 11 (14,8)  

Hemácias (milhões/mm3)     

Baixo 65 (26,5) 7 (4,1) 58 (78,4) 0,000 * 

Normal/Alto  180 (73,5) 164 (95,9) 16 (21,6)  

Hemoglobina (g/dL)     

Baixo 69 (28,2) 12 (7,0) 57 (77,1) 0,000 * 

Normal/Alto 176(71,8) 159 (93,0) 17 (22,9)  

Leucócitos (células/mm3)     

<4.500 35 (14,3) 29 (17,0) 6 (8,1) 0,069 

>4.500 210 (85,7) 142 (83,0) 68 (91,9)  

Neutrófilos (células/mm3)     

Baixo 102 (42,0) 83 (49,5) 19 (26,4) 0,001* 

Normal/Alto 141 (58,0) 88 (51,5) 53 (73,6)  

Linfócitos (células/mm3)     

Baixo 9 (3,7) 1 (0,6) 8 (10,8) 0,000 * 

Normal/Alto 236 (96,3) 170 (99,4) 66 (89,2)  

Monócitos (células/mm3)     

Normal 216 (88,2) 161 (94,2) 55 (74,3) 0,000 * 

Alto 29 (11,8) 10 (5,8) 19 (25,7)  

Eosinófilos (células/mm3)     

Baixo 20 (8,3) 19 (11,1) 1 (1,4) 0,000 * 

Normal 185 (77,1) 139 (81,3) 46 (66,7)  

Alto 35 (14,6) 13 (7,6) 22 (31,9)  

Basófilos (células/mm3)     

Baixo 98 (40,3) 77 (45,0) 21 (29,2) 0,018 * 

Normal 123 (50,6) 83 (48,5) 40 (55,6)  

Alto 22 (9,1) 11 (6,5) 11 (15,2)  

PCR     

Negativo 196 (79,4) 151 (88,3) 45 (59,2) 0,000 * 

Positivo 51 (20,6) 20 (11,7) 31 (40,8)  
Análises realizadas com utilização dos testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. * p valor 

significativo < 0,05.  

 

Tabela3. Análise de regressão logística binária entre as características sócio-

demográficas, antropométricas e bioquímicas dos indivíduos estudados.  

Parâmetros 

p OR 

IC95% OR 

 
Inferior Superior 

Idade (anos) a 0,282 1,041 0,968 1,120 

Força muscular (Kgf) a 0,005* 0,871 0,791 0,958 

IMC b     

Normal  1   

Sobrepeso 0,553 1,641 0,320 8,427 

Obeso 0,058 0,101 0,010 1,078 

Hemácias b     

Normal  1   

Baixa 0,000* 81,651 6,873 970,017 

Hemoglobina b     

Normal  1   

Baixa 0,006 * 23,128 2,440 219,199 

Monócitos b     

Normal  1   

Alta 0,002 * 20,127 3,028 133,784 

Eosinófilos b     

Normal  1   

Baixo 0,242 0,201 0,014 2,959 

Alto 0,030 * 8,346 1,224 56,919 

PCR b     

Negativo  1   



Positivo 0,006 * 11,105 2,001 61,618 
OR. razão de chances; IC. intervalo de confiança; * p valor significativo < 0.05; a variáveis 

numéricas; b variáveis categóricas;Teste de Hosmer e Lemeshow p:0,82. 


