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RESUMO: A doença renal crônica (DRC) é acompanhada de uma deterioração 

progressiva da homeostase mineral levando a anormalidades ósseas relacionadas 

ao balanço positivo de cálcio e fósforo no organismo e ao desenvolvimento de 

calcificação vascular, o que causa um maior risco de fraturas e pior prognóstico 

cardiovascular. Na prática clínica, pouca atenção tem sido dada ao cálcio do 

dialisato como ferramenta terapêutica adicional para o manejo dos distúrbios 

minerais. Estudo realizado recentemente pelo nosso grupo sugere que a 

remodelação óssea poderia afetar a massa de cálcio transferida durante a 

hemodiálise. O objetivo do presente trabalho é avaliar o balanço de cálcio na 

hemodiálise com Ca dialisato de 1,25, 1,5 e 1,75 mmol/L dos pacientes envolvidos 

no referido estudo em andamento pré e pós paratireoidectomia (PTX). 

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é acompanhada de uma deterioração 

progressiva da homeostase mineral, ocasionada por alterações hormonais e no 

metabolismo do cálcio e fósforo. Essas alterações exercem um papel fundamental 

na remodelação óssea. Como resultado, anormalidades ósseas são encontradas 

quase de forma universal nos pacientes com DRC em diálise, tendo sido 

relacionados à elevada morbi-mortalidade. Isso se deve ao maior risco de fraturas e, 

mais recentemente, à associação entre desordens do metabolismo mineral e o 

balanço positivo de cálcio e fósforo no organismo e o desenvolvimento de 

calcificação da camada média das artérias. Apesar de diversos estudos 

multinacionais contemplarem as anormalidades minerais na hemodiálise (HD), não 

há consensos que integrem a prescrição do cálcio e fósforo na dieta, o uso de 

quelantes de fósforo, o uso de análogos da vitamina D, calcimiméticos e o cálcio do 

dialisato. Em estudo publicado recentemente por nosso grupo, Karohl e cols. 

estudaram os efeitos do remodelamento ósseo sobre a massa transferida de cálcio 

durante a hemodiálise. Foi demonstrado que a transferência da massa de cálcio 

variou de forma dependente do cálcio do dialisato e com o remodelamento ósseo do 

paciente, inferido através do PTH e da osteocalcina. 

OBJETIVOS: Avaliar o balanço de cálcio durante a hemodiálise em pacientes com 

hiperparatireoidismo pré e pós paratireoidectomia. 

METODOLOGIA: Foram avaliados 15 pacientes com diagnóstico clinico de 

hiperparatiroidismo com indicação cirúrgica de patireoidectomia com programação 



cirúrgica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Estes pacientes 

foram submetidos a sessões consecutivas de diálises com [Ca]d de 1.25, 1.5 e 1.75 

mmol/L em ordem randômica, com 4 horas de duração. Após a PTX foi realizado 

novamente as 4 diálises durante o período de “fome óssea” seguido por mais 4 

sessões em uma fase mais tardia. Amostras de sangue para determinação do cálcio 

ionizado e PTH foram coletadas imediatamente antes de cada sessão de 

hemodiálise e a cada 30 minutos até o término da sessão.   

DESENVOLVIMENTO: Distúrbio Mineral e Ósseo da Doença Renal Crônica (DMO-

DRC) é uma desordem que engloba uma variedade de anormalidades vistas na 

DRC, que incluem alterações do cálcio, fósforo, PTH e vitamina D; distúrbios na 

remodelação óssea com desenvolvimento de fraturas e calcificações vasculares e 

de tecidos moles. Percebemos na figura 1 e 3 que o mesmo paciente pode ganhar, 

perder ou até mesmo manter seu balanço de cálcio neutro durante a hemodiálise, 

dependendo da concentração do cálcio do dialisato. Este fato confirma nossa 

hipótese de utilizar o cálcio do dialisado como ferramenta terapêutica no DMO-DRC. 

Quando observamos a Figura 2, notamos que os valores de PTH podem mudar 

completamente durante a sessão de diálise dependendo da concentração de cálcio 

utilizada. O que podemos afirmar até o momento, é que se percebe uma tendência 

em ganhar cálcio quando o banho é de 3,5 mEq/L, que mostrou balanço de cálcio 

significantemente positivo, quando utilizada esta concentração de cálcio, mostrado 

na figura 1. Desta forma, nossos achados parciais são interessantes e sugerem que 

a concentração de cálcio do dialisato possa ser utilizada como ferramenta no 

tratamento do DMO-DRC. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Figura 1 – Balanço de Ca nas Diferentes Concentrações de Ca no Dialisato 
Pré-Paratireoidectomia 
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Dados expressos em Média ± EP; * = p < 0,05 em relação às diálises com 



concentração de Ca de 2,5 e 3,0 mEq/L. 

 

Figura 2 – Variação de PTH nas Diferentes Concentrações de Ca no Dialisato 
Pré-Paratireoidectomia 
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Figura 3 – Variação de cálcio nas Diferentes Concentrações de Ca no Dialisato 
Pré-Paratireoidectomia 
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