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Artigo de revisão

Resposta inflamatória de pacientes com doença renal 
crônica em fase pré-dialítica e sua relação com a 
ingestão proteica
Inflammatory response in chronic kidney disease patients in pre-dialysis 
and its relation to protein intake

INTRODUÇÃO

Introdução: a maioria dos distúrbios metabólicos presentes na 
Doença Renal Crônica (DRC) resulta, principalmente, do acú-
mulo de produtos do metabolismo do nitrogênio presentes nos 
alimentos ricos em proteínas. A dietoterapia tem um papel im-
portante no tratamento da DRC, consistindo, principalmente, na 
adequação da oferta diária de proteínas.

Objetivo: discutir a resposta inflamatória e terapia nutricional 
empregada no tratamento conservador e as vantagens do empre-
go de dieta normoproteica à base de soja.

Métodos: realizada revisão da literatura por meio de busca de ar-
tigos científicos indexados em bases de dados online, publicados 
preferencialmente nos últimos dez anos, além de livros técnicos e 
outras formas de publicações.

Resultados: as complicações metabólicas estabelecem conse-
quências importantes na DRC e podem comprometer o estado 
nutricional do indivíduo. Ainda são poucas as referências ao uso 
de dieta normoproteica à base de soja, sendo destacados apenas 
alguns benefícios em curto prazo, com pouca ênfase às metodo-
logias usadas para a terapia nutricional.

Considerações Finais: a evolução do tratamento depende de 
sua qualidade e das estratégias que serão adotadas durante sua 
implementação. A dietoterapia é importante no tratamento da 
DRC, consistindo, principalmente, na redução de oferta diária 
de proteínas. A presença da inflamação influencia negativamente 
o estado nutricional e a evolução da função renal do indivíduo. 
Mais estudos com dieta à base de soja são necessários.
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ABSTRACT

Introduction: Most metabolic disorders present in Chronic Kidney 
Disease (CKD) results mainly from the accumulation of products of 
nitrogen metabolism in foods rich in protein. The diet therapy plays 
an important role in the treatment of CKD, consisting mainly, on the 
matching of supply daily protein.

Objective: discuss the inflammatory response and nutritional therapy 
used in the conservative treatment and the advantages of using a nor-
mal protein diet based on soy.

Methods: literature review was conducted by searching scientific ar-
ticles indexed in online databases, preferably published in the last ten 
years, and technical books and others publications.

Results: Metabolic complications establish important consequences 
in CKD and may compromise the nutritional status of the individual. 
Although, there are few references to the use of a normal protein diet 
based on soy, and posted just a few short-term benefits, with little em-
phasis on the methodologies used for nutritional therapy.

Final Remarks: The evolution of treatment depends on the quality and 
the strategies to be adopted during its implementation. The diet therapy 
plays an important role in the treatment of CRF, consisting mainly in 
the reduction of daily supply of proteins. The presence of inflammation 
adversely affects the nutritional status of renal function and evolution of 
the individual. More studies with soy-based diet are needed.

Keywords: Chronic kidney disease; Inflammation; Low protein 
diet; Normal diet and soy

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma sín-
drome clínica, caracterizada pela redução 
significativa, lenta, gradual e progressiva das 
funções renais excretoras, endócrinas e meta-
bólicas. De acordo com os Guias Norte-ame-
ricanos de Conduta em Nefrologia (National 
Kidney Foundation/ Disease Outcomes Quality 
Initiative- NKF/DOQI), a DRC distingue-se 
de outras patologias renais pela presença de 
dano renal ou redução das funções renais por 
um período igual ou superior a três meses, in-
dependente da etiologia (anormalidades pato-
lógicas e marcadores de lesão renal, incluindo 
alteração na composição do sangue ou urina, 
ou anormalidades em exames de imagem)1.

A incidência da DRC vem aumentando e apre-
senta elevada morbidade e letalidade, mesmo 
na fase pré-dialítica. Estudos têm apontado 
que a DRC é um problema de Saúde Pública, 
por atingir grande parte da população, com 

crescente incidência e tendendo a aumentar 
no futuro; atingir desigualmente diferentes 
segmentos da população; por existirem evi-
dências de estratégias preventivas (políticas, 
econômicas e ambientais) que podem redu-
zir esta condição e por último, por existirem 
evidências de que estas estratégias preventivas 
ainda não estão sendo realizadas2.

Apesar dos avanços tecnológicos em medica-
mentos, terapias renais substitutivas e no su-
porte nutricional, a mortalidade das doenças 
renais continua na faixa de 50% a 60%3,4. No 
Brasil, um estudo sobre Terapia Renal Substi-
tutiva (TRS) baseado em dados coletados em 
janeiro de 2009 mostrou que havia 77.589 pa-
cientes em diálise no Brasil e que a prevalência 
e a incidência de Doença Renal Crônica em Es-
tágio Terminal (DRET) correspondiam a cerca 
de 405/ milhão e 144/ milhão na po pulação, 
respectivamente5-7. Os indicadores epidemioló-
gicos sobre DRC no Brasil ainda são insuficien-
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tória e sua relação com a ingestão proteica.

MÉTODO

A fundamentação teórica foi realizada por meio de 
levantamento bibliográfico de artigos científicos 
publicados nas bases de dados virtuais LILACS, 
Medline, Pubmed, da Cochrane, Scielo e do por-
tal da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. A 
combinação dos seguintes descritores foi utilizada: 
“doença renal crônica”, “inflamação”, “dieta hipo-
proteica”, “dieta normoproteica e soja”, nos idio-
mas português e inglês. Apenas artigos relaciona-
dos com população adulta foram selecionados. A 
seleção foi baseada nos títulos, resumos e anos de 
publicação, com ênfase nos últimos dez anos. Fo-
ram resgatados 100 trabalhos. Os que foram incluí-
dos, publicados anteriormente, são considerados 
relevantes. A triagem dos trabalhos, inicialmente, 
foi baseada nos títulos e resumos ou que contivesse 
pelo menos um dos três descritores relacionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa bibliográfica estão de-
monstrados na Figura 1. Do total de referências 
utilizadas, 3 (4%) foram provenientes de livros, 
30(43%) de artigos originais e 32 (46%) de arti-
gos de revisão. As demais 5 referências (7%) cor-
respondem a comentários e diretrizes, além outras 
formas de publicação (ensaio clínico, editorial, e 
dissertação de mestrado).

tes, entretanto, Lugon (2009), fundamentado 
nos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 
e Exame da Nutrição (National Health and Nu-
trition Examination Survey- NHANES) estimou 
que o número de pacientes com FG inferior a 
60 mililitros por minuto em 1,73 metros qua-
drados, ou seja, 60 ml/ min/ 1,73m², podem 
ter chegado a 15 milhões8. No Brasil, estima-se 
que cerca de 1,4 milhão de indivíduos apre-
sentam algum grau de disfunção renal. Esses 
números fazem da DRC um problema de saúde 
pública e alertam para a importância de estraté-
gias que reduzam sua incidência5.

Revisões sistemáticas publicadas recentemen-
te relacionam a restrição proteica severa (abai-
xo de 0,6 g/kg de peso) com o aumento da 
desnutrição. Estes estudos ainda propõem o 
desenvolvimento de novas pesquisas com o 
uso de dietas normoproteicas, cuja proteína 
provenha de fontes dietéticas vegetais, com 
objetivo de se verificar a evolução da perda de 
função renal, bem como o comprometimento 
do estado nutricional9.

Observadas as dificuldades inerentes à dieto-
terapia na DRC, esta revisão de literatura pro-
põe-se a apresentar o conceito de DRC, bem 
como discutir a terapia nutricional empregada 
no tratamento conservador e a resposta infla-
matória. Espera-se, com isso, buscar associa-
ção da progressão da DRC, resposta inflama-

Figura 1. 
Organograma de Pesquisa Bibliográfica
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Tabela 1. 

Estágios da DRC definida pela Taxa de Filtração 
Glomerular (TFG)

estÁgio tgF desCriÇão

1 90 – 130ml/min
Rim danificado, mas 
normal para a função 
renal aumentada

2 60 – 89 ml/min Leve diminuição na 
função renal

3 30 – 59 ml/min Moderada diminuição na 
função renal

4 15 – 29 ml/min Grave diminuição na 
função renal

5 < 15 ml/min

Insuficiência renal com 
tratamento, definida 
como doença renal em 
estágio terminal

Fonte: NKF/ DOQI, 20021.

A partir do terceiro estágio da DRC, nota-se o de-
senvolvimento de um quadro clínico característi-
co, denominado de  Síndrome Urêmica (SU) ou 
Uremia. A uremia é caracterizada por alterações 
metabólicas e clínicas, provocadas por anormali-
dades fisiológicas e bioquímicas que ocorrem na 
falência renal. A ingestão excessiva de proteínas e 
o estado de hipercatabolismo aceleram o apareci-
mento da síndrome urêmica. A síndrome perpe-
tua com alterações em vários órgãos e sistemas: 
no sistema digestório, os principais achados são 
náuseas, vômitos e anorexia; no sistema cardio-
vascular, HAS, edema, insuficiência cardíaca e 
aterosclerose; sistema hematológico, anemia (di-
minuição da produção de eritropoietina); no siste-
ma músculo-esquelético, osteodistrofia renal; no 
sistema dermatológico, prurido persistente (hiper-
calemia); no e no sistema endócrino, intolerância 
à glicose, dislipidemia, hiperparatiroisimo10.

A DRC, além de afetar o metabolismo hídrico, ele-
trolítico e ácido-básico, repercute em alterações no 
metabolismo de todos os macronutrientes, propi-
ciando situações pró-inflamatórias, pró-oxidativas 
e de hipercatabolismo. Além das consequências 
relacionadas à própria doença, tem-se ainda, as 
consequências da doença de base e suas compli-
cações, que podem interferir na depleção nutri-
cional do paciente. Resistência insulínica, aumen-
to da secreção de hormônios catabólicos, acidose 
metabólica, circulação de mediadores inflamató-
rios e inadequada oferta de substratos nutricionais 
estão entre as principais causas de hipercatabolis-

Doença Renal Crônica e Estado Nutricional

A definição da DRC, segundo NKF/DOQI, é fun-
damentada em três aspectos: um componente ana-
tômico ou estrutural (marcadores de dano renal); 
um componente funcional (baseado na Filtração 
Glomerular- FG) e um componente temporal.Com 
base nessa definição, é portador de DRC qualquer 
indi víduo que, independentemente da causa, apre-
sente taxa de FG < 60 ml/min/1,73m² ou taxa de 
FG > 60 ml/min/1,73m² associada a pelo menos 
um marcador de dano renal parenquimatoso (por 
exemplo, proteinúria) presente há pelo menos 3 
meses1.

As principais causas de DRC compreendem as 
glomerulonefrites, Diabetes Mellitus (DM), Hiper-
tensão Arterial Sistêmica (HAS), sepse, trauma, 
hipotensão, medicamentos e doenças renais pré-
-existentes2,3. Entre as causas menos freqüentes es-
tão compreendidos: rins policísticos, pielonefrites, 
lúpus eritematoso sistêmico e as doenças congê-
nitas4.

Para efeitos clínicos, epidemiológicos e conceituais 
das doenças renais, o NKF/DOQI propôs em 2002, 
uma classificação do estadiamento da DRC basea-
do no grau de lesão renal, sendo este último ava-
liado pela taxa de filtração glomerular. O primeiro 
estágio (FG ≥ 90 ml/min/1,73m²) corresponde à 
fase inicial da lesão renal, caracterizada por FG 
aumentada ou normal associada a pelo menos 
um marcador de dano renal parenquimatoso (por 
exemplo, proteinúria). No segundo estágio (FG 89 
- 60 ml/min/1,73m²), há lesão renal, porém a taxa 
de FG ainda é normal, devendo-se, neste estágio, 
tratar as comorbidades, de forma a retardar a pro-
gressão e reduzir o risco de doenças cardiovascu-
lares (DCV)1. No terceiro estágio (FG 59 – 30 ml/
min/1,73m²) a diminuição da FG está estabeleci-
da, com aumento discreto da creatinina e da ureia 
sérica, havendo, então, necessidade de estimar a 
progressão do dano. No quarto estágio (FG 29 – 
15 ml/min/1,73m²), as alterações laboratoriais são 
mais evidentes e já se observam sinais discretos da 
sintomatologia urêmica. Neste estágio, pode ser 
indicada terapia renal Substitutiva. O quinto está-
gio (FG < 15 ml/min/1,73m²), também conhecido 
como insuficiência renal avançada, ou terminal, 
ou fase dialítica, compreende o momento onde se 
inicia a terapia renal substitutiva (TRS)1. A tabela 
1 descreve a classificação dos estágios da DRC de 
acordo com a FG.
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mo nesses pacientes, contribuindo para a perda 
acentuada de massa magra através da ativação de 
catabolismo proteico muscular, neoglicogênese e 
alteração do metabolismo de aminoácidos vigen-
tes nessas situações11.

Por sua sintomatologia, pelo aumento do catabo-
lismo proteico e pela hiporexia observados, a ure-
mia tem sido apontada como uma das causas da 
Desnutrição Energético-Proteica (DEP) encontra-
da na população10. A presença de DEP em pacien-
tes com DRC é elevada e varia entre 37% a 48%12. 
As causas de DEP são inúmeras e incluem fatores 
relacionados à própria doença e ao tratamento 
empregado. Ambos contribuem para a redução da 
ingestão alimentar e para o aumento do catabo-
lismo proteico. Estudos demonstram uma elevada 
prevalência de pacientes com DRC com níveis ele-
vados de marcadores inflamatórios. A inflamação, 
entretanto, pode levar à DEP por aumentar o ca-
tabolismo proteico e por diminuir o apetite pela 
ação das citocinas pró- inflamatórias10,13. Em um 
estudo que avaliou a perda de massa muscular en-
tre pacientes dialíticos e não dialíticos observou-se 
que nos estágios referentes à fase não-dialítica, a 
prevalência de DEP é menor do que nos estágios 
referentes à fase dialítica. Nesse mesmo estudo, 
mostrou-se que a massa muscular no quinto está-
gio da DRC foi significantemente menor do que no 
quarto estágio. Esse resultado pode ser atribuído 
ao fato de que a sintomatologia urêmica e as com-
plicações metabólicas decorrentes da diminuição 
da função renal se fazem mais presentes no estágio 
5 da DRC, bem como o aumento do catabolismo 
proteico causado pelo procedimento dialítico14,15.

Inflamação e doença renal crônica

A literatura tem descrito associação entre desnu-
trição, inflamação e aterosclerose, referida como 
síndrome Malnutrition, Inflammation and Atheros-
clerosis (MIA). A prevalência desta síndrome é ele-
vada em pacientes em pré-diálise, como também 
em pacientes em tratamento dialítico. Stenvinkel 
et al., definem que a inflamação, evidenciada pelo 
aumento das citocinas e da proteína C –Reativa 
(PCR), pode ter como consequência a desnutrição 
e o início de um processo aterosclerótico da DCV, 
através dos diversos mecanismos (Figura 2)16.

Fonte: Stenvinkel, 2001.

Figura 2. 
Componentes da Síndrome MIA16

Esta síndrome está associada com elevadas taxas 
de mortalidade, sendo que, na medida em que 
seus componentes se somam, há um aumento 
da mortalidade16. A DEP desenvolve-se durante 
o curso da DRC e está relacionada a desfechos 
adversos. O prejuízo no estado nutricional de pa-
cientes com DRC pode ser causado por distúrbios 
no metabolismo proteico e energético, desregula-
ções hormonais e também pela redução espontâ-
nea da ingestão alimentar.

A própria DRC contribui para o aparecimento do 
quadro inflamatório que é um processo fisiológi-
co em resposta a diferentes estímulos. O estado 
inflamatório crônico da uremia está relacionado à 
produção irregular de citocinas pró-inflamatórias 
como fator de necrose tumoral (TNFa), interleuci-
na-6 (IL-6), e traz como consequência, a elevação 
de proteínas de fase aguda, como por exemplo, a 
proteína C reativa (PCR) e o fibrinogênio, estando 
associadas ao hipercatabolismo e desnutrição, en-
tre outras alterações17.

Uma grande parcela de pacientes com DRC, tanto 
na fase não dialítica quanto na fase dialítica, apre-
sentam marcadores inflamatórios elevados, como a 
PCR, IL-6, TNF- a e leptina. Vaccaro et al. (2007), 
realizaram um estudo com pacientes em todos os 
estágios da DRC (estágios 3 e 4, hemodiálise, diáli-
se peritoneal e transplante renal) e com indivíduos 
saudáveis, e notaram que as concentrações séricas 
de PCR, TNF- a, Molécula de Adesão Celular Vas-
cular (VCAM- 1) e Molécula de Adesão Intercelu-
lar (ICAM-1) eram significativamente maiores nos 
pacientes com DRC em relação aos indivíduos sau-
dáveis18. Ramos et al., posteriormente obtiveram 
os mesmos achados em pacientes nos estágios 3 e 
4 da doença renal crônica19.
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Níveis alterados de leptina também podem ser 
prejudiciais aos rins. A cronicidade de hiperlep-
tinemia em pacientes obesos têm se associado a 
alterações estruturais renais, estimulando prolife-
ração celular, síntese de colágeno levando a fibrose 
que aumenta o risco para o desenvolvimento de 
proteinúria e glomerulosclerose. A elevada con-
centração sérica de leptina tem sido observada em 
pacientes com DRC29. Um dos fatores que expli-
cam esse efeito é a diminuição da filtração renal já 
que o rim é o principal local de sua eliminação21. 
O desdobramento dessa elevada concentração de 
leptina na DRC tem sido relacionado à DEP e a 
fatores de risco para DCV, como aqueles que com-
põe a síndrome metabólica21. Em relação à hiper-
leptinemia e inflamação em pacientes com DRC, 
os resultados são controversos. Enquanto um es-
tudo mostrou associação negativa entre leptina e 
biomarcadores inflamatórios, trabalhos mostra-
ram associação positiva20;22-25 ou até mesmo ausên-
cia de correlação26.

Além das citocinas pró-inflamatórias, a PCR tam-
bém é considerada um marcador para DCV, por 
se apresentar associada a mediadores de disfunção 
endotelial ligados a fisiopatologia da aterosclero-
se30. Está associada a fatores de risco tradicionais 
e não tradicionais para DCV31 e é considerada um 
preditor de desfecho cardiovascular como, angina 
e infarto agudo do miocárdio, tanto na população 
geral como na de portadores de DRC32,33.

A DRC está relacionada a fatores de risco consi-
derados clássicos da uremia e da DCV, como ex-
pansão de volume crônico, anemia, distúrbio do 
metabolismo do cálcio x fósforo, hiperhomocistei-
nemia e estado inflamatório associado ao estresse 
oxidativo (EO). A disfunção antecessora à ateros-
clerose, que ocorre no endotélio, está presente na 
uremia e correlaciona-se ao estado inflamatório 
e ao EO. Existem condições pró- inflamatórias, 
como por exemplo: DM, HAS, tabagismo, dislipi-
demia e obesidade, em que ocorre disfunção en-
dotelial, e as células endoteliais passam a expressar 
moléculas de adesão na sua superfície que atraem 
leucócitos circulantes, desencadeando a cascata 
inflamatória. Após estarem aderidos no endoté-
lio, os leucócitos penetram na camada íntima dos 
vasos, liberando fatores quimioatáticos que per-
petuam a resposta inflamatória pela liberação de 
citocinas e fatores de crescimento que estimulam 
macrófagos a fagocitar lipoproteínas circulantes33.

O processo inflamatório vai induzir à oxidação de 
lipoproteínas. As lipoproteínas de baixa densida-

A inflamação pode ser oriunda de diversas causas: 
o próprio procedimento dialítico (infecções do 
acesso vascular para a diálise, bioincompatibilida-
de da membrana, entre outros) e as complicações 
relacionadas à uremia (redução da depuração renal 
das citocinas, estresse oxidativo, acúmulo de pro-
dutos finais da glicação avançada (AGE) e redução 
da resposta imune em razão da ação prejudicada 
de neutrófilos e de células T)12. Assim, todas essas 
condições contribuem de forma significativa para 
a inflamação subclínica nos pacientes com DRC.

Sabe-se que concentrações elevadas de IL-6 e 
TNF-a estão envolvidas no desencadeamento da 
resistência à insulina, possivelmente por 3 vias: A 
primeira pela capacidade do TNF-a em reduzir a 
sinalização da insulina, por meio da redução da 
fosforilação do substrato de receptor de insulina 
1 (IRS-1) e da atividade fosfatidilinositol 3 cinase 
(PI3K), com redução da captação de glicose pelo 
seu transportador de glicose tipo 4 (GLUT4). De-
pois, pelo do aumento da lipólise induzido pelo 
TNF-a, aumentando os ácidos graxos livres circu-
lantes e, terceiro, pela diminuição da secreção de 
adiponectina, que tem por atributo o aumento da 
sensibilidade à insulina20.

Tais citocinas também estão envolvidas no proces-
so inflamatório que favorece a aterogênese, uma 
vez que participam na migração de monócitos e 
sua conversão em macrófagos na parede endo-
telial, por meio da transcrição do fator nuclear 
kappa B (NFκb), que modula várias mudanças 
inflamatórias na parede vascular. De fato, níveis 
plasmáticos elevados de IL-6 e TNF- a são predi-
tores de DCV21,22.

A PCR, outro biomarcador que afeta o estado in-
flamatório na DRC é membro das pentraxinas de 
cadeia curta, sendo uma proteína de fase aguda 
positiva secretada pelo fígado sob estímulo e con-
trole de citocinas pró-inflamatórias, especialmente 
a IL- 623,24. Como o tecido adiposo é responsável 
por parte de síntese de IL-6 e essa por sua vez, é 
capaz de estimular a síntese de PCR, é de se espe-
rar que sua concentração sérica se encontre eleva-
da em indivíduos com excesso de adiposidade. De 
fato, estudos transversais têm mostrado associação 
positiva entre gordura corporal e PCR25,26. Confir-
mando esses resultados, um trabalho que acompa-
nhou a mudança ponderal corporal de pacientes 
por 9 anos, demonstrou que o ganho de peso foi 
acompanhado por aumento na concentração séri-
ca de PCR27,28, o que vem reforçar o fato da obesi-
dade ser uma doença inflamatória.
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controle da pressão arterial, melhora da acidose 
metabólica e manutenção e/ou recuperação do 
estado nutricional37,38. O cuidado nutricional no 
tratamento da DRC é fundamental, tendo em vista 
os preditores de morbimortalidade muitas vezes 
associados ao estado nutricional do paciente.

Restringir proteína e sódio são basicamente as 
terapias dietéticas mais comumente empregadas 
para atenuar e/ou retardar os sinais e sintomas da 
DRC. Pacientes com doença renal avançada estão 
sob o risco de receber um aporte energético in-
suficiente, tendo em vista à prescrição de dietas 
restritas em alguns nutrientes e aumentadas em 
outros. A ocorrência da desnutrição se torna co-
mum, o que resulta a importância de se avaliar o 
estado nutricional do doente de forma contínua, 
bem como de se adequar sua dieta39.

A própria uremia na DRC está associada à desnu-
trição, pois está relacionada com anorexia. Existe 
ema relação direta entre doença renal e a redução 
da ingestão espontânea de nutrientes. Além disso, 
dietas com restrição de proteínas podem resultar 
em desnutrição energético proteica, se não forem 
monitoradas corretamente. A acidose metabólica 
também é fator importante na síndrome urêmica, 
pois promove a ativação do catabolismo proteico, 
sendo por isso a terapia de alcalinização um pa-
drão em doentes com DRC40.

No que diz respeito à recomendação proteica, se-
gundo o NKF/DOQI, 2002, a oferta varia de acor-
do com a FG ou depuração de creatinina41. Para 
pacientes com FG <25ml/min/1,73m² a recomen-
dação de proteína deverá ser 0,6g/ kg peso dese-
jável/ dia com ao menos 50% de proteína de alto 
valor biológico (AVB)1. Outros autores sugerem 
restrição quando a FG < 60ml/min/1,73m² em ra-
zão de seus benefícios sobre a condição metabólica 
dos pacientes.2,4-6 Esta recomendação pode variar, 
ainda, entre 0,6 a 0,75g/kg/ dia na concomitância 
de risco nutricional42, diabetes mellitus43, ou ainda 
se o paciente tiver dificuldade de adesão à terapia42.

Segundo Cano et al., quando a TFG se encontra 
entre 25 a 70 ml/min o fornecimento proteico 
deverá ser de 0,55 a 0,60 g/kg/dia, sendo 2/3 de 
valor em proteína AVB; se a FG é inferior a 25 ml/
min as diretrizes apontam para uma ingestão pro-
teica de 0,55 a 0,60 g/kg/dia, sendo 2/3 em pro-
teína de AVB, ou 0,28 + aminoácidos essenciais 
(AAE) ou AAE + cetoácidos (CA). Nesta última 
década, uma vez que os AAE já não são utilizados, 
as dietas muito baixas em proteína na maioria das 

de (LDL), ao serem captadas, sofrem oxidação que 
induz a formação de novas moléculas de adesão, 
assim como proliferação das células musculares 
lisas de parede arterial. Estas últimas produzem 
elastases e colagenases em resposta ao processo in-
flamatório, capazes de enfraquecer a capa fibrosa, 
favorecendo a possibilidade de ruptura. Uma vez 
precipitada a ruptura da placa, ocorre liberação de 
fatores pró-coagulantes, ativação da formação do 
trombo, com consequente oclusão aguda do vaso. 
Assim, o processo inflamatório não somente pro-
move o início do processo aterosclerótico, como 
parece contribuir para a precipitação da síndrome 
coronariana aguda (SCA)34,35.

Terapia nutricional na Doença Renal Crônica

O tratamento nutricional é um alicerce para o 
controle conservador de pacientes com doença re-
nal crônica. A redução da função renal contribui 
para o aparecimento de uma série de distúrbios 
hidroeletrolíticos, hormonais e metabólicos que, 
direta ou indiretamente, contribuem para o desen-
volvimento de um quadro nutricional adverso, ca-
racterizado pela depleção de reservas de gordura e 
proteína, especialmente de tecido muscular11.

O principal objetivo da dietoterapia na doença 
renal é o fornecimento de alimentos adequados 
qualitativa e quantitativamente para melhorar o 
estado nutricional, enquanto minimiza a carga 
funcional para os néfrons remanescentes. As in-
tervenções dietéticas parecem ser mais eficazes 
quando instituídas precocemente. Entretanto, o 
controle dietético é desafiador, pois a perda da 
função renal afeta a maior parte dos sistemas cor-
póreos e a restrição de alguns componentes dieté-
ticos pode ser necessária para compensar efeitos 
secundários da insuficiência renal, o que resulta 
na dificuldade do paciente aderir ao tratamento, 
uma vez que uma série de hábitos alimentares, já 
arraigados, sofrerão modificações2.

O manejo nutricional, na fase pré-dialítica da 
DRC, denominado tratamento conservador, con-
siste em um conjunto de medidas que reduzem a 
toxicidade urêmica e retardam a progressão da fa-
lência renal, além de prevenir e/ou tratar diversas 
complicações da própria doença. O próprio con-
trole da pressão arterial e da glicemia retardam a 
progressão da DRC36.

A terapia nutricional no tratamento conservador 
é muito importante, pois auxilia na atenuação 
dos sintomas urêmicos, redução da proteinúria, 
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caso de intolerância ou inadequação da ingestão 
energética41. A tabela 2 apresenta um resumo des-
tas recomendações.

vezes têm como recomendações 0,3 a 0,4 g/kg/dia 
+ CA. Para pacientes com FG inferior a 25ml/min, 
são indicadas de 0,60 g/kg/dia ou 0,70g/kg/dia em 

Tabela 2. 

Recomendações proteicas para doentes adultos com DRC não- dialisados (g/kg/dia)41

esPeN KF

Fg = 25 – 70ml/min 0,55 – 0,60 (2/3 AVB) –

Fg <25ml/min 0,55 – 0,60 (2/3 AVB) ou 
0,28 + AAE ou AAE + CAa

0,60 ou 0,75 (intolerância ou ingestão energética inadequada) 

ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; NKF, National Kidney Foundation; AAE, aminoácidos essenciais; AVB, Alto valor bioló-
gico; CA, cetoácidos.
aAtualmente, por não se utilizar aminoácidos essenciais, dietas muito baixas em proteína têm muitas vezes como recomendação 0,3-0,4 g proteína/
kg/dia + CA. 

Fonte: Adaptado Cano et al., 2009.

É preciso considerar se quando prescrita uma 
dieta hipoproteica há risco de desenvolvimento 
de quadros de depleção energética e/ou proteica, 
já que a restrição da proteína dietética dificulta o 
alcance das necessidades energéticas e proteicas, 
podendo levar a um balanço nitrogenado negati-
vo. Entretanto, estudos mostraram que pacientes 
com DRC conseguem ativar mecanismos fisiológi-
cos adaptados à redução da ingestão proteica (0,6 
a1, 0g/kg/dia) por meio da redução da oxidação 
de aminoácidos e supressão da degradação de pro-
teína corporal no período pós-prandial44. É válido 
destacar que para que esses mecanismos ocorram 
de maneira correta, é necessária uma adequada 
oferta calórica. Estudo de Kopple et al. corrobora 
esta informação, em que os autores citam que são 
necessárias ao menos 25kcal/kg/dia para alcançar 
balanço nitrogenado com uma dieta hipoproteica 
(0,55 a 0,6g/kg/dia)45.

A recomendação de energia para doentes com DRC 
em tratamento conservador definido pelo NKF/
DOQI, 2002, é de 35 kcal/kg/dia para aqueles, 
com menos de 60 anos, e 30 a 35 kcal/kg/dia para 
aqueles com idade igual ou superior a 60 anos. 
Este nível é semelhante às diretrizes para adultos 
saudáveis estabelecidos pelo Food and Nutrition 
Board da National Research Council. Embora as 
necessidades energéticas sejam similares para in-
divíduos saudáveis e doentes com DRC, estes fre-
quentemente consomem menos energia do que é 
recomendado. Por outro lado, nessa população foi 
observada também uma diminuição de depósitos 
de gordura, associado com o baixo consumo de 
energia41,46.

A avaliação da proteinúria é imprescindível na es-
tratificação do risco para doença cardiovascular 

e progressão de DRC. Além de ser um marcador 
de prognóstico, a proteinúria é considerada como 
um indicador de medida terapêutica na medicina 
cardiovascular. O controle da proteinúria requer 
estratégias que envolvam cuidados com a pressão 
arterial, glicemia, hiperlipidemia, ingestão de pro-
teína e redução do sal dietético. Os autores ainda 
relatam ser necessário estudos clínicos para avaliar 
se redução da proteinúria deve ser um objetivo do 
tratamento para reduzir os danos na fase final da 
doença renal, doença cardiovascular, e melhora da 
sobrevivência nesta população de alto risco47.

As recomendações de ingestão de micronutrientes 
de acordo com as necessidades nutricionais nos 
doentes com DRC são descritas na Tabela 3.

Tabela 3. 

Necessidades minerais para doentes adultos com DRC 
não dialisados 41

MiNerAis reCoMeNdAÇÕes

Fosfato 600-1000 mg/da

Potássio 1500-2000 mg/d

Sódio 1,8 – 2,5 g/d

Fluídos Não limitados
aDe acordo com a atividade física, massa magra corporal, idade, 
gênero, grau de desnutrição.

Fonte: Cano et al., 2009.

Dieta hipoproteica e hipossódica

Mandayam et al., relatam que o conceito de que 
a restrição de proteínas na dieta para evitar po-
tenciais problemas renais não é novo47. Em 1869, 
Beale notou que diminuindo o consumo de ali-
mentos ricos em proteínas, os sintomas da uremia 
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São raros os estudos clínicos, longitudinais e con-
trolados que avaliam o papel da dieta hipossódica 
sobre o retardo da progressão da DRC. Cianciaruso 
et al., em um estudo retrospectivo comprovaram o 
efeito positivo da ingestão limitada de sal (avaliada 
pela excreção urinária) sobre a progressão da DRC, 
em pacientes com FG entre 10-40ml/ min/ 1,73m², 
que seguiam dieta hipoproteica. Eles comprova-
ram que o grupo com uma ingestão menor de sal 
(<100 mEq NaCl/ dia, n= 27) apresentou menor 
declínio da FG quando comparado ao grupo com 
maior ingestão (> 200mEq NaCl/ dia, n=30), que 
também apresentou maior proteinúria55.

Apesar de mais de 100 anos de experiência com 
dietas restritas em proteína para prevenção da 
progressão da DRC, é válido lembrar que constan-
temente essa estratégia é negligenciada. As razões 
pelas quais a restrição proteica é constantemente 
questionada incluem a possibilidade de pacientes 
urêmicos perderem peso, massa muscular, entre 
outros. Existem evidências de que a DRC, bem 
como o câncer e outras condições inflamatórias, 
podem causar anorexia e, pacientes renais crôni-
cos podem naturalmente diminuir a ingestão de 
proteínas com a progressão da doença56,57. Esses 
achados permitiram alguns nefrologistas concluí-
rem que a restrição proteica tem como consequên-
cia a desnutrição. 

A desnutrição é constatada como consequência 
lógica da DRC. Entretanto, Mandayam et al., afir-
mam que a questão é apenas observar os concei-
tos. A desnutrição refere-se às anormalidades cau-
sadas por dietas insuficientes ou desequilibradas, 
e, portanto, deve ser resolvida com aumento da 
ingestão proteica na dieta. Os problemas metabó-
licos atribuídos à desnutrição em pacientes com 
doença renal crônica são, de fato, causados por 
complicações da DRC, todavia, em boa parte dos 
casos, há uma soma de fatores47. O paciente sofre 
de desnutrição devido à evolução da doença, mas 
também por uma série de carências nutricionais 
que precederam o desenvolvimento da DRC ao in-
vés de uma dieta inadequada. Por exemplo, uma 
concentração sérica de albumina diminuída nos 
pacientes com DRC, está mais ligada à inflamação 
do que a ingestão proteica58.

A adesão à dieta hipoproteica e hipossódica no 
tratamento conservador também é uma questão 
que permite inferir que a restrição de proteínas na 
dieta de pacientes com DRC talvez não seja tão 
eficiente. Em um estudo realizado em uma clínica 
especializada em DRC, onde os pacientes foram 

seriam amenizados em pacientes com doença re-
nal crônica. Similarmente, em 1931, Lyon apon-
tou que o acúmulo de ácidos é responsável por 
muitos dos sintomas da uremia48.

Na década de 1950, começaram a surgir estudos 
relacionados aos benefícios da restrição proteica, 
com trabalhos experimentais utilizando modelos 
de animais portadores de doença renal crônica49. 
Comprovaram que dietas restritas em proteínas e 
fósforo reduziam o dano renal, e, por conseguinte, 
preveniriam as complicações da insuficiência re-
nal bem como sua progressão50-52.

Com a falência/ dano renal, o sistema músculo-
-esquelético sofre consequências pela diminuição 
da produção e conversão da vitamina D em cal-
citriol ativo que, no rim normal, tem função de 
controlar a absorção de cálcio e fósforo no trato 
gastrintestinal. Esta deficiência, assim como a per-
da de néfrons, intervém no balanço cálcio-fósfo-
ro e, na tentativa de restabelecer este equilíbrio, 
ocorre uma adaptação renal para tentar diminuir 
a reabsorção tubular de fósforo, resultando em 
fosfatúria. Entretanto, quando a FG é menor que 
25mL/min, este mecanismo adaptativo fica com-
prometido, ocasionando a hiperfosfatemia e, con-
seqüentemente, a hipocalcemia. Essas alterações 
estimulam a secreção do hormônio da paratireói-
de (PTH), que, por sua vez, promove a liberação 
de cálcio do tecido ósseo, desenvolvendo o hi-
perparatiroidismo secundário, causando compro-
metimento ósseo. A combinação da elevação dos 
níveis de cálcio e fósforo favorece a calcificação 
de tecidos moles e aumenta o risco para calcifica-
ção cardiovascular. Além dessas alterações, o pa-
ciente também apresenta prurido persistente, uma 
manifestação cutânea decorrente da hiperfosfate-
mia50-52. 

Em 1970, observou-se que a taxa de redução da 
filtração glomerular é previsível na maioria dos 
pacientes com DRC. Este fato, juntamente com a 
análise dos efeitos nefrotóxicos de uma dieta hi-
perproteica, levou os pesquisadores a ponderarem 
a cerca da restrição proteica. Tal restrição seria um 
fator retardante da perda de função renal em pa-
cientes com DRC53.

Em relação ao sódio, estudos mostram que a 
dieta hipossódica possui efeito renoprotetor de-
vido ao melhor controle da pressão arterial, à 
diminuição da proteinúria, além da redução do 
estresse oxidativo e da fibrose glomerular, entre 
outros fatores53,55.
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Experimentos feitos com animais com DRC su-
gerem que as dietas vegetarianas são nutricional-
mente adequadas, tendo em vista sua importân-
cia na regulação da perda de peso em pacientes 
obesos ou com sobrepeso que tenham DRC. Além 
disso, tais dietas podem representar uma alterna-
tiva para pacientes com DRC que são incapazes 
de seguir as recomendações do NKF/DOQI, com 
restrição severa de proteínas de origem animal66.

Recentemente, pesquisadores observaram efeitos 
diferentes entre proteínas animais e vegetais sobre 
a função renal. Alguns estudos sugerem que dietas 
ricas em proteína vegetal não aceleram a progres-
são da DRC na mesma velocidade que as dietas 
com proteína de origem animal62-65,67-69.

Barsotti et al., indicaram que o consumo da pro-
teína de soja tem efeito renoprotetor, enquanto o 
consumo de proteína animal excessiva pode ser 
prejudicial aos rins. Em modelos animais, ratos 
alimentados com proteína de soja tiveram pro-
gressão mais lenta da doença renal em relação aos 
ratos que foram alimentados com caseína63.

Em contrapartida, Kontessis e colaboradores ran-
domizaram pacientes com função renal normal 
em dois grupos, onde um grupo recebeu 1,1g/
kg/ dia de proteína animal e outro grupo recebeu 
0,95g/kg/ dia de proteína vegetal por 4 semanas. 
Concluíram que aqueles indivíduos que recebe-
ram dieta de origem animal apresentaram maior 
taxa de filtração glomerular e albuminúria com-
parado com o grupo que recebeu proteína de ori-
gem vegetal. Em outro estudo, randomizaram os 
pacientes por 3 semanas, ofertando 1g/kg/dia de 
proteína animal ou proteína de soja (não identifi-
caram o tipo) ou proteína animal, suplementada 
com fibras. Relataram que aqueles que receberam 
dieta com proteína animal apresentaram fluxo de 
plasma renal significativamente maior, taxa de fil-
tração glomerular e proteinúria em comparação 
àqueles que receberam dieta à base de soja. A fibra 
não alterou de forma significativa os resultados67.

Pacientes portadores de DRC respondem à oferta 
de proteínas de origem vegetal e animal de manei-
ra diferente daqueles que apresentam função renal 
normal. A tabela 4 a seguir mostra alguns estudos 
realizados, comparando os diferentes efeitos da 
proteína de origem animal e a de origem vegetal 
na função renal.

acompanhados por 1 ano, observou-se que apenas 
20% aderiram à dieta contendo 0,6g/ kg/ dia de 
proteína e 35kcal/ kg/ dia de calorias58. Recente-
mente, o mesmo grupo de pesquisadores, realizou 
estudo de monitoramento por 18 meses consta-
taram melhora na adesão, sendo que 27% dos 
pacientes aderiram à dieta com 0,55g/ kg/ dia e 
53% aderiram à dieta com 0,8g/ kg/ dia, mostran-
do que, no último caso, a probabilidade de adesão 
pode ser alcançada por mais da metade dos pa-
cientes com DRC58.

Em outro estudo randomizado e controlado com 
pacientes portadores de DRC, orientados por nu-
tricionista a seguir dieta com 0,6g proteína/kg 
peso/ dia e 30 kcal/ kg peso/ dia, observou-se após 
três meses, redução em torno de 40% da proteína 
ingerida60.

Os métodos de avaliação de consumo alimentar 
mais empregados para avaliar a ingestão de pro-
teína e a adesão à dieta são o registro alimentar, 
recordatório alimentar de 24h (R24h) e o questio-
nário de frequência alimentar. Porém, esses méto-
dos estão sujeitos a falhas, sendo na maior parte 
relacionadas aos próprios entrevistados43.

De acordo com Halpin et al., além dos riscos de 
desnutrição, dietas de baixo aporte proteico são 
geralmente de baixa palatabilidade e de difícil 
adesão, por isso as partes devem ser ponderadas. 
Estes aspectos podem afetar a qualidade de vida 
das pessoas com DRC e, portanto, as recomenda-
ções sobre restrição dietética devem ter por base a 
evidência científica60.

Dieta à base de soja

Em indivíduos portadores de DRC, dietas hiper-
proteicas têm sido mostradas como aceleradoras 
da lesão renal, enquanto dietas hipoproteicas au-
mentam o risco da desnutrição proteica. Dietas 
vegetarianas têm sido promovidas como forma 
de retardar a progressão do dano renal, além de 
manter nutrição adequada. Outro benefício re-
side no fato de que fontes vegetais de proteínas 
promovem um resíduo alcalino, o que preveni-
ria o dano causado pela acidose. Recentemente, 
pesquisadores observaram efeitos diferentes entre 
proteínas de origem animal e proteínas de origem 
vegetal. Alguns estudos sugerem que dietas ricas 
em proteína vegetal não aceleram a DRC na mes-
ma proporção que as proteínas de origem animal 
fazem61-65.
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Poucos foram os estudos recentes encontrados 
que falavam diretamente da qualidade da proteína 
da dieta e a evolução da doença renal. De acordo 
com revisão de Bernstein, Treyzon& Li66, as dietas 
vegetarianas têm sido estudadas como detentoras 
da progressão da doença renal, mantendo uma 
alimentação adequada. Compararam os efeitos de 
proteína animal e vegetal sobre a função renal em 
indivíduos saudáveis e doentes renais crônicos, 
sendo também revistas dietas com quantidades 
convencionais de proteína, assim como dietas ri-
cas em proteínas. Estes autores relatam que, em 
curto prazo, baseado nos resultados dos ensaios 
clínicos, as proteínas animais têm efeitos dinâmi-
cos sobre a função renal, enquanto que a clara de 
ovo, laticínios e soja não. Estas diferenças são en-
contradas tanto em dietas com quantidades con-
vencionais de proteína assim como com quantida-
des elevadas de proteína67,68.

Os efeitos a longo prazo de proteína animal so-
bre a função renal normal não são conhecidos. 
Embora os dados incertos e limitados sobre pa-
cientes com DRC, tem-se que a alta ingestão de 
proteínas animais e vegetais antecipa o processo 
de doença subjacente, não só em estudos fisio-
lógicos, mas também nos ensaios de intervenção 
de curto prazo. Os autores referem que os efei-

tos a longo prazo da ingestão de proteína na DRC 
ainda são pouco conclusivos e que vários estudos 
têm sido propostos para compreender os distin-
tos efeitos das proteínas animais e vegetais sobre 
a função renal normal, incluindo diferenças nos 
hormônios pós-prandiais circulantes, os locais do 
metabolismo proteico e interação com a presen-
ça de micronutrientes. Uma revisão recentemente 
publicada por Rigalleau, Gin & Combe69, refere 
que alguns alimentos ricos em proteína, como a 
carne vermelha, podem ser mais especificamente 
a causa da albuminúria encontrada em diabéticos, 
num estudo sobre restrição proteica. Contudo, re-
ferem que a substituição da proteína animal por 
proteína vegetal evidencia pouco efeito70.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As complicações metabólicas estabelecem conse-
quências importantes na DRC e podem compro-
meter o estado nutricional do indivíduo. A maio-
ria dos distúrbios metabólicos presentes na DRC 
resulta principalmente no acúmulo de produtos 
do metabolismo do nitrogênio presentes nos ali-
mentos ricos em proteínas. Dietas hiperproteicas 
estão associadas à hiperperfusão, hipertensão e 
hiperfiltração glomerular e, consequentemente, à 
progressão da DRC. A dietoterapia tem um papel 

Tabela 4. 

Estudos em Humanos com proteína animal (A) e vegetal (V) associado à função renal

estudo e Ano tipo de 
Proteína

desenho de 
estudo Função renal resultados

Anderson e cols; 
199875 A, V Ensaio clínico- 8 

semanas DRC HP A, V:diminuem a TGF

Barsotti e cols; 199176 V (vegan) Ensaio clínico- 1 
a 7 meses DRC Sem alterações na clearence de 

creatinina (CC)

Barsotti e cols; 199677 V (vegan) Ensaio clínico- 4 a 
6meses DRC Diminuição da TGF

Jenkins e cols; 200181 V Ensaio clínico- 4 
semanas Normal HP; sem alterações em comparação 

com dieta normal

Jibani e cols; 200182 V Ensaio clínico- 8 
semanas Normal (diabéticos) Diminuição albuminúria

Knight e cols; 200383 A,V 11 anos Normal, DRC

N: não há relação entre proteína e 
TGF. DRC: dieta HP apresentou maior 
diminuição da TGF em relação à dieta 
vegetal

A: animal; V: vegetal; DRC: Doença renal Crônica; HP: Dieta hiperproteica; TGF: Taxa de filtração glomerular; CrCl: Clearence de creatinina; N: Função 
renal normal;NP: Dieta normal em proteína (igual ou menor que a recomendação das Ingestões de Recomendações Dietéticas (DRIs).

Fonte: Adam et al.; 200775.
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acompanhamento nefrológico e a implementação 
das medidas que retardam a progressão da DRC 
são estratégias fundamentais no manuseio ade-
quado da doença. Entretanto, a complexidade e o 
impacto devastador que ela provoca na família são 
indicadores da necessidade de uma abordagem 
que vai muito além dos aspectos médicos e nutri-
cionais, na qual se privilegie o processo educati-
vo, preferencialmente com o apoio de uma equipe 
multidisciplinar.

importante no tratamento da DRC, consistindo, 
principalmente, na redução de oferta diária de 
proteínas. A presença da inflamação influencia ne-
gativamente o estado nutricional e a evolução da 
função renal do indivíduo.

Por ser uma patologia clínica importante, a pro-
gressão da DRC está relacionada à qualidade do 
tipo de tratamento oferecido. O diagnóstico pre-
coce da doença, o encaminhamento imediato para 
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