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1. RESUMO  

A doença renal crônica se caracteriza por ser uma doença irreversível e progressiva. 

Vários fatores tem sido descritos como determinantes para a progressão do dano 

renal, entre eles se destaca a presença de diabetes e hipertensão. Além disso, a 

presença destas patologias correspondem a cerca de 30% das causas de doença 

renal crônica. As dietas ricas em sal têm sido associados a um maior risco de 

hipertensão, acidente vascular cerebral, e outras doenças cardiovasculares. Vários 

métodos têm sido utilizados para calcular o consumo de sódio assim como a análise 

de sódio na urina coletadas ao longo de 24 h. No presente projeto será avaliado o 

impacto da ingestão de sódio estimada pelo sódio urinário na urina de 24 horas nos 

desfechos renais e seu impacto sobre a hipertensão arterial sistêmica. De forma 

específica será correlacionado o nível de sódio urinário com o aumento da creatinina 

e com a com a variação dos níveis pressóricos em 5 anos.  

2. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial é um dos fatores mais importantes para a progressão da 

doença renal crônica (DRC). As dietas ricas em sal têm sido associados a um maior 

risco de hipertensão, acidente vascular cerebral, e outras doenças cardiovasculares. 

Vários métodos têm sido utilizados para calcular o consumo de sódio. Em geral, esta 

informação é obtida através da aplicação de questionários ou medindo a excreção 

de urina deste íon. No entanto, o uso de recordatório alimentar para estimar a 

ingestão de sal nutricional e análise de dietas duplicadas foram consideradas 

ferramentas de pesquisa insatisfatórias, devido à imprecisão de relato da ingestão 

de alimentos ou bancos de dados de alimentos imprecisas e incompletas. Assim, a 

análise de sódio na urina coletadas ao longo de 24 horas tem sido considerada o 

método de referência para estimar a ingestão diária desses minerais.Portanto, 

baseado nos dados da literatura seria fundamental avaliar a ingestão de sódio nos 

pacientes com DRC, através da analise da urina de 24 horas; como ferramenta de 

avaliação e manejo da progressão desta patologia. 

 3. OBJETIVOS  



Objetivo Primário: Avaliar o impacto da ingestão de sódio estimada pelo sódio 

urinário na urina de 24 horas nos desfechos renais e seu impacto sobre a 

hipertensão arterial sistêmica. 

Objetivo Secundário: Correlacionar o nível de sódio urinário com o aumento da 

creatinina em 5 anos. Correlacionar o nível de sódio urinário com a variação dos 

níveis pressóricos em 5 anos. 

4. METODOLOGIA  

As variáveis contínuas serão apresentados como médias ± desvio padrão e as 

categóricas serão expressas em números (porcentagem). Os valores de sodio 

urinario na urina de 24 horas serão classificados em tercis. Vamos comparar a taxa 

de progressão da DRC e a variação da pressão arterial em cada tercil de sódio 

urinário. Definiremos progressão da doença renal crônica como o declínio da taxa de 

filtração glomerular estimada maior que 10% em 5 anos ou a necessidade de terapia 

renal substitutiva. Definiremos variação da pressão arterial como a diferença entre a 

pressão arterial média com 5 anos menos a basal. As comparações entre os grupos 

serão feitas pelos testes t-Student e Mann-Whiyney quando apropriados. Testes qui-

quadrado ou Fischer serão utilizados para comparações de proporções. Para 

avaliação intragrupos serão usados Wilcoxon e t-pareado quando apropriados. Um 

valor de p0,05 foi considerado estatisticamente significante. As análises serão 

realizadas pelo programa SPSS for Windows (SPSS Inc, Chicago, IL) 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Está em analise dados de 150 prontuários médicos. Os dados são coletados 

utilizando-se uma ficha que contempla as seguintes variáveis: gênero, raça, 

estatura, peso e faixa etária à época da coleta do sódio urinário, etiologia da DRC, 

Doenças de base e comorbidades, anti-hipertensivos em uso, uso de 

hipoglicemiantes orais, uso de insulina, uso de bicarbonato de cálcio. Além disso, as 

seguintes variáveis serão coletadas à época da coleta do sódio urinário e 5 anos 

depois da realização do exame: Pressão arterial, exames laboratoriais e proteinúria 

de 24h. A taxa de filtração glomerular é obtida pelo método de CKD EPI.  



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Este trabalho encontra-se em fase de coleta de dados. A análise destes dados 

ajudará a mostrar que o sódio urinário na urina de 24horas, como marcador do 

consumo de sal, é uma boa ferramenta de orientação para o paciente e de 

seguimento clínico para indivíduos com disfunção renal crônica. 
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