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SINOPSE 

A nefropatia diabética acomete, aproximadamente, 30 a 

40% de pacientes com diabete mélito insulina-dependente (DM I). 

A hiperfil tração glomerular tem sido considerada como uma 

alteração precursora da nefropatia diabética, enquanto que, o 

aparecimento da microalbuminúria já parece ser um indicativo de 

doença renal estabelecida. 

A hiperfiltração glomerular é uma alteração 

potencialmente reversivel. A melhora do controle metabólico, 

assim como a redução de proteinas da dieta têm sido os fatores 

relacionados à hiperfil tração glomerular mais estudados. A 

manipulação destes representa uma intervenção precoce no curso da 

nefropatia clinica (excreção de proteinas na urina de 24h ~ 0,5 

g) podendo retardar ou até evitar a sua instalação. O seguimento 

de uma dieta hipoprotéica à longo prazo pode ser de dificil 

aderência por parte dos pacientes. Já foi demonstrado que o tipo 

de proteina da dieta pode alterar de forma distinta a 

hemodinâmica renal. 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito de uma 

dieta hipoprotéica, de uma dieta isoprotéica com carne de galinha 

e peixe e de uma dieta usual sobre a filtração glomerular (FG) em 

pacientes DM I normoalbuminúricos. 

Os pacientes foram submetidos aos três tipos de dietas 

por um periodo de 3 semanas cada uma. No final de cada periodo, 

os paci entes eram avaliados em relação à FG (medida pela técnica 

do 51cr- EDTA), avaliação laboratorial geral, excreção urinária de 

albumina (EUA, medida por radioimunoensaio), pressão arterial, 
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peso e altura. A aderência às dietas foi comprovada através da 

medida da excreção urinária de uréia em 24 h. 

Foram avaliados 15 pacientes DM I normotensos e 

normoalbuminúricos, 8 mulheres e 7 homens, com idade de 32,8 ± 

5,8 anos e duração do DM de 9,7 ± 7,9 anos. Os pacientes foram 

divididos em hiperfiltrantes ( n = 6. 
I FG = 161,1 ± 15,4 

ml/min/1,73 m2) e normofiltrantes (n = 9; FG = 112,7 ± 11,7 

ml/min/1,73 m2), de acordo com o limite superior da normalidade 

da FG previamente estabelecido em nosso serviço. Os dois grupos 

não diferiram em relação à distribuição de sexo, presença de 

tabagismo, idade, duração do DM, indice de massa corporal, 

pressão arterial média, controle metabólico assim como a presença 

de complicações crônicas. 

Quando avaliado o grupo como um todo, os valores da FG 

após a dieta hipoprotéica (114,9 ± 16,9 ml/min/1,73m2) assim corno 

após a dieta com galinha e peixe (122,7 ± 19,7 ml/min/1,73m2) 

foram significativamente menores do que os valores observados 

após o seguimento da dieta usual (132,0 ± 27,7 ml/min/1,73m2). 

Resultado semelhante foi observado quando o grupo de pacientes 

hiperfiltrantes foi analisado de forma isolada: FG após dieta 

usual = 161,1 ± 15,4 ml/min/1,73m2, FG após dieta hipoprotéica = 

129,8 ± 9,0 ml/min/1,73m2 e FG após dieta isoprotéica com galinha 

e peixe = 136,5 ± 3,1 ml/min/1,73m2. Entretanto, na análise 

isolada do grupo de pacientes normofiltrantes, não foi encontrada 

diferença nos valores de FG após o seguimento das três dietas, 

apesar de ter havido uma tendência à diminuição da FG após 

periodo de dieta hipoprotéica (FG após dieta usual = 112,7 ± 11,7 
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ml/min/1, 73m2, FG após dieta hipoprotéica = 105, O ± 12,3 

ml;min/1,73m2 e FG após dieta com galinha e peixe = 113,6 ± 3,1 

ml;min/1,73m2). Somente foi observada redução da excreção de 

uréia urinária após o per iodo de dieta hipoprotéica. Náo foram 

encontradas diferenças entre o controle metabólico, EUA e indices 

nutricionais quando foi analisado todo o grupo de pacientes, 

assim como na avaliação isolada dos pacientes normofiltrantes e 

hiperfiltrantes após os três periodos de dieta. Foram observados 

valores aumentados de colesterol tota l após a dieta usual (199,9 

± 40,1 mg/dl) quando comparado aos valores após dieta 

hipoprotéica (177,9 ± 37,9 mg/dl). O nivel de colesterol total 

após dieta usual, da mesma maneira que os valores observados após 

dieta hipoprotéica não diferiram dos niveis encontrados após 

dieta isoprotéica com galinha e peixe (188,7 ± 44,7 mg/dl) quando 

todos os pacientes foram analisados em conjunto. No grupo de 

pacientes normofil trantes, os valores de colesterol total após 

dieta hipoprotéica (179,1 ± 40,3 mg/dl), assim como os valores de 

HDL-colesterol ( 45,4 ± 8, 6 mg/dl) foram significativamente 

menores do que após a dieta usual (214,6 ± 26,8 mg/dl e 59,4 ± 

16, 7 mg/dl, respectivamente) e após dieta com galinha e peixe 

(201,7 ± 45,6 mg/dl e 55,1 ± 10,9 mg/dl, respectivamente). 

A redução da quantidade de proteinas da dieta assim 

como a alteração dos constituintes da mesma é capaz de reduzir a 

taxa de FG em pacientes DM I hiperfiltrantes. Este efeito não foi 

observado quando o grupo de pacientes normofil trantes foi 

analisado de forma isolada, apesar de ter havido uma tendência à 

diminuição da FG após dieta hipoprotéica neste grupo. Este 

fenômeno pode se dever a uma maior responsividade vascular dos 
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pacientes com hiperfiltaçao glomerular. 

Em pacientes DM I com hiperfiltraçao glomerular, a 

adoçao de uma dieta com a mesma quantidade de prote1nas do que 

uma dieta usual, porém contendo apenas carne de galinha e peixes 

pode representar uma alternativa à dieta hipoprotéica. 
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SUMMARY 

Diabetic nephropathy occurs in approximately 30 to 40 % 

of patients with type 1 diabetes mellitus. Glomerular 

hyperfiltration has been considered an early alteration of 

diabetic nephropathy while microalbuminuria is supposed to be 

an indicative of established renal disease. 

Glomerular hyperfiltration is a potentially reversible 

al teration. The most frequently studied factors related to the 

glomerular hyperfiltration are the metabolic control as well as 

the reduction of protein diet. These factors manipulation 

representa an early intervention on the course of clinical 

nephropathyf defined as a 24 h urinary protein excretion ~ Of5 gf 

and this manipulation could halt or even prevent its 

development. A long term follow- up of a low protein diet could be 

difficult to be accomplished by the patients. It has been 

demonstrated that different kinds of proteins could interfere in 

a diverse way on renal hemodynamics. 

The aim of this study was to evaluate the effect of a 

low protein dietf a normal protein diet only with chicken and 

fish meat and the usual patient' s diet on the glomerular 

filtration rate (GFR) in type 1 diabetic patients. 

Each patient follows the three different kinds of diets 

by a period of three weeks each. At the end of these periods they 

Were evaluated regarding glomerular filtration rate (analysed by 

the 51cr- EDTA technique) f general laboratory analysis f urinary 

albumin excretion ( radioimunoassay method) f arterial blood 

Pressure and they had their weight and height verified. The diets 
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compliance was confirmed by the 24 h urinary urea excretion. 

Fifteen normotensive and normoalbuminuric type 1 

diabetic patients were evaluated, 8 females and 7 males, with a 

mean age of 32.8 ± 5.8 years and mean diabetic duration of 9.7 ± 

7. 9 years. They were divided according to the upper limit of 

normality previously established in our unit as hyperfiltering 

patients (n = 6; GFR = 161.1 ml/min/1.73 m2) and as 

normofiltering patients (n = 9; GFR = 112.7 ± 11.7 ml/min/1.73 

m2). The groups were matched for sex distribution, smoking 

habits, age, diabetes duration, body mass index, mean blood 

pressure, metabolic control and the presence of chronic 

complications. 

When the whole group was analysed, the GFR after the 

low protein diet ( 114.9 ± 16.9 ml/min/1. 73 m2) and after the 

normal protein diet with chicken and fish meat ( 122.7 ± 19.7 

ml/min/1. 73 m2) were significantly lower than the GFR values 

after the usual diet period (132.0 ± 27.7 ml/min/1.73 m2). 

Similar results were observed when the hyperfiltering patients 

Were analysed 

usual diet = 

in an independent way: GFR after the patient 's 

161.1 ± 15.4 ml/min/1. 73 m2, GFR after the low 

Protein diet = 12 9. 8 ± 9. O ml/min/ 1. 7 3 m2 and GFR a f ter the 

normal protein diet with chicken and fish meat = 136.5 ± 3.1 

lnl/min/1. 7 3 m2. However, ln the isolated analysis of the 

normofiltering patients, there were no differences among the 

glomerular fil tration rates after the three diet periods were 

observed, despi te o f a tendency toward reduction a f ter the low 

Protein diet period ( GFR after the patient's usual diet = 112.7 
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± 11.7 ml/min/1.73 m2, GFR after the low protein diet = 105.0 ± 

12.3 ml/min/1. 73 m2 and GFR after the normal protein diet with 

chicken and fish meat = 113.6 ± 3.1 ml/min/1.73 m2). It was only 

observed an urinary urea excretion reduction after the low 

protein diet per iod. There were no differences among the 

metabolic control, urinary albumin excretion and nutricional 

indexes after the follow-up of the three kinds of diet. It was 

observed a higher total cholesterol values after the patient' s 

usual diet ( 199.9 ± 40.1 mg/dl) when compared with the values 

after the low protein diet (177.9 ± 37.9 mg/dl). These values did 

not differ from the values observed after the normal protein 

diet with chicken and fish meat (188.7 ± 44.7 mg/dl) in the whole 

group analysis. In the normof i 1 ter ing patients, the total 

cholesterol values ( 179.1 ± 40.3 mg/dl) as well as the HDL

cholesterol values after the low protein diet (45.4 ± 8.6 mg/dl) 

Were significantly lower than the values observed after the 

Patient's usual diet (214.6 ± 26.8 mg/dl and 59.4 ± 16.7 mg/dl, 

respectively) and after the normal protein diet with chicken and 

fish meat (201.7 ± 45.6 mg/dl and 55,1 ± 10.9 mg/dl, 

repecti vely) . 

The reduction of the protein diet content and an 

alteration of its constituents would be able to reduce the GFR in 

hyperfiltering type 1 diabetic patients. This effect was not 

observed in the normofiltering group, despite of a tendency to a 

GFR reduction after the low protein diet period. This observation 

could be attributed to a greater vascular re sponsiveness in 

hyperfiltering diabetic patients. 

In hyperfiltering type 1 d i abet ic pat ients a diet with 
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the same protein content of the usual patient 's diet but only 

with chicken and fish meat, could represent an alternative for 

the low protein diet. 
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INTRODUÇãO 

1. Consideraçoes Gerais 

A nefropatia diabética é uma séria complicação do 

diabete mélito (DM) e acomete cerca de 30 a 40% de pacientes 

diabéticos do tipo I (DM I) (70), sendo o pico de sua incidência 

em torno de 10 a 15 anos de doença (96) . Após o aparecimento da 

Proteinúria, o tempo médio para o desenvolvimento da 

insuficiência renal é de 7 anos (49). Portanto, no momento em que 

é feito o diagnóstico de nefropatia diabética através da detecção 

de proteinúria cl1nica (valores iguais ou maiores do que 

0,5g/24h), as lesoes renais já estão num estágio avançado e 

irrevers1vel. 

o fato de nem todos os pacientes desenvolverem a 

nefropatia diabética, leva a crer que existam fatores 

Predisponentes para a sua gênese. Recentemente, foi demonstrado 

que filhos diabéticos de pais com nefropatia diabética tinham uma 

frequência de doença renal cinco vezes maior do que os filhos 

diabéticos de pais diabéticos sem nefropatia (155). A importância 

da hereditariedade foi enfatizada pela demonstração de 

hipertensão arterial em pais de pacientes diabéticos 

Proteinúricos (177). Krolewski e colaboradores demonstraram 

aumento do risco de nefropatia em mais de três vezes naqueles 

Pacientes que tinham um dos pais com hipertensão ( 97). A 

atividade do contratransporte de sódio-litio nos eritrócitos, 

considerada um marcador para o risco de desenvolvimento de 

hipertensão essencial, mostrou-se aumentada em pacientes com 

nefropatia estabelecida quando comparados com pacientes 
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diabéticos sem nefropatia e pacientes não diabéticos com doença 

renal de outra origem ( 109). Um grau maior da a ti v idade do 

contratransporte eritrocitário de sódio-litio também foi 

demonstrado nos pais dos pacientes com nefropatia ( 181) . Em 

vista destes achados, fica fortalecida a possibilidade de que 

fatores hereditários sejam importantes na suscetibilidade para 

nefropatia diabética. 

Em 1983, Mogensen propôs urna classificação na qual a 

nefropatia diabética é dividida em cinco estágios distintos 

( 126). Esta classificação evolutiva é útil do ponto de vista 

Clinico, já que o objetivo do tratamento é a prevenção da 

nefropatia e a redução da taxa de declinio da função renal. o 

fato de um paciente passar de urna fase para outra ou estar num 

estágio predi ti vo de nefropatia c linica, perrni ti r ia uma 

intervenção mais precoce. 

O estágio 1 já ocorre no momento do diagnóstico e é 

também denominado estágio de hiperfunção e hipertrofia renal. É 

caracterizado por elevação da taxa de filtraçao glomerular (FG) e 

hipertrofia renal. A excreção urinária de albumina (EUA) é 

normal mas pode estar aumentada e a pressáo arterial (PA) é 

normal. No estágio 2 ou estágio silencioso, a FG pode estar 

normal ou elevada. Já há espessamento da membrana basal e 

expansão rnesangial, a EUA é normal, mas pode estar aumentada em 

situações de estresse e a PA apresenta-se normal ou levemente 

aumentada. No estágio 3, também conhecido como nefropatia 

incipiente, a FG geralmente está normal ou elevada e se 

caracteriza pela presença de rnicroalbuminúria com valores de 20-
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70 ug/min num estágio inicial e 70-200 )lg/min numa fase 

posterior. A PA está, frequentemente, elevada e as alterações 

estruturais estão num estado intermediário entre o estágio 2 e o 

estágio 4, denominado de nefropatia estabelecida. Este último se 

caracteriza por redução progressiva da FG, proteinúria clinica 

(EUA > 200 )lg/min) e hipertensão arterial. Existe um aumento do 

espessamento da membrana basal e expansão mesangial, estenose 

glomerular e hipertrofia dos glomérulos remanescentes. O estágio 

5, estágio de uremia, caracteriza-se por insuficiência renal 

terminal. Deve ser lembrado que a doença renal no DM evolui num 

continuo e sua história natural ainda não está totalmente 

esclarecida. 

2. Alterações Funcionais Precoces 

2.1. Microalbuminúria 

Em 1963, foi desenvolvido o primeiro radioimunoensaio 

Para detecção de albumina em baixas concentrações na urina 

(93), sendo que em 1982 o termo microalbuminúria foi consagrado. 

Diferentes técnicas de coleta de urina para a medida da 

EUA têm sido descritas. No nosso meio, tem sido utilizada a 

dosagem da EUA em urina de 24 h. 

A detecção da microalbuminúria assume crucial 

importância visto que, estudos realizados em pacientes DM I, 

demonstraram haver associação de determinados valores de EUA com 

0 desenvolvimento posterior de nefropatia clinica (111,127,174). 

Três estudos prospectivos tentaram determinar valores de risco 

Para nefropatia clinica em DM I. No estudo de Mogensen e 
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Christensen, ( 127) o valor encontrado foi de 15 pg/min, no de 

Viberti e colaboradores ( 174) o valor foi de 30 ug/min e no 

estudo de Mathiensen e colaboradores (111) o valor considerado 

preditivo para o desenvolvimento de nefropatia cl1nica foi de 70 

)lg/min. Estas diferenças podem se dever ao tipo de coleta de 

urina utilizada em cada estudo e os tempos diferentes de 

acompanhamento entre os três grupos de pacientes. 

Em 1986, houve um consenso de diversos pesquisadores 

(128), tendo sido definido que microalbuminúria seria um n1vel 

de EUA entre 20-200 pg/min o que corresponde à 30-300 mg/24 

horas. A nefropatia diabética incipiente seria caracterizada 

quando a microalbuminúria fosse detectada em duas de três 

amostras de urinas colhidas em intervalos de seis meses, com 

intervalo m1nimo de um mês. 

o mecanismo pelo qual a microalbuminúria levaria à 

nefropatia diabética estabelecida ainda não está completamente 

esclarecido. Chavers e colaboradores ( 30) demonstraram que as 

alterações glomerulares tipicas da nefropatia diabética só são 

consistentemente observadas quando a hipertensão ou a diminuição 

da FG estáo associadas com a microalbuminúria. Contudo, estudo 

recente realizado em pacientes DM I mostrou haver diferença na 

estrutura glomerular quando comparados os pacientes 

microalbuminúricos e normoalbuminúricos, todos normotensos. Os 

Parâmetros para glomerulopatia foram avaliados por análise 

microscópica após biópsia percutânea. Foi demonstrado que a 

membrana basal era mais espessada nos pacientes 

microalbuminúricos e as relações mesângio/glomérulo e 

matriz/glomérulo estavam aumentadas neste grupo de pacientes 
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quando comparados aos normoalbuminúricos. Apenas um paciente 

microalbuminúrico apresentava uma diminuição da FG (182). Os 

dados acima demonstram que as alteraçoes glomerulares podem 

existir na ausência de hipertensão e al teraçoes na FG. Ao 

contrário do que se pensava anteriormente, a microalbuminúria já 

é um estágio da doença renal e não um marcador da mesma. 

Uma série de fatores podem estar relacionados ao 

aumento da excreção urinária de albumina. 

Até o presente momento, ainda não foi estabelecida com 

clareza a ligação entre a hiperglicemia e a nefropatia diabética 

em seres humanos. Foram descritas quatro rotas bioquimicas do 

metabolismo da glicose que, quando alteradas, poderiam levar a 

alteraçoes funcionais e dano tecidual renal. A alteração da rota 

do poliol levaria a um acúmulo de sorbitol pelo aumento da 

atividade da enzima aldose-redutase com a consequente diminuição 

do mio-inositol e dano tecidual. Apesar de haver evidências desta 

sequência de eventos na gênese da neuropatia diabética, dados em 

relação aos estágios iniciais da nefropatia diabética em seres 

humanos ainda são escassos. O aumento da glicosilação não 

enzimática poderia causar um acúmulo de produtos finais desta 

9licosilação e estes interagiriam com proteinas levando a 

defeitos estruturais. A auto-oxidação da glicose poderia levar a 

modificaçoes oxidativas de lipidios e proteinas o que também 

acarretaria danos estruturais no DM. A modificação da 

lipoproteina de baixa densidade (LDL} é uma das etapas na gênese 

da aterosclerose, podendo ser estabelecida uma analogia entre 

estas alteraçoes e as encontradas na nefropatia diabética. 
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Finalmente, a sintese "de novo" do diacilglicerol levaria a 

ativaçao da proteinaquinase C e da fosfolipase A2 com o aumento 

da sintese de DNA, da taxa de crescimento das células vasculares, 

da contração muscular e aumento das prostaglandinas. Este aumento 

poderia estar relacionado à gênese da nefropatia diabética. Esta 

hipótese é reforçada pela observaçao de reduçao do grau de 

albuminúria em ratos diabéticos nos quais foram utilizados 

inibidores das prostaglandinas (100). 

Apesar de muitos mecanismos potenciais poderem levar a 

uma sequência de eventos que culminariam em alterações 

caracteristicas dos estágios iniciais do DM, o papel exato destes 

Processos na gênese da nefropatia diabética em seres humanos 

ainda precisam ser esclarecidos. Entretanto, já foi demonstrado 

que o mau controle metabólico está associado a aumentos da EUA 

(45,119,136,173). uma reduçao significativa da EUA foi observada 

em pacientes submetidos à melhora do controle metabólico após o 

Uso de bombas de infusao subcutânea de insulina (92). 

Recentemente, este efeito foi comprovado após periodos mais 

longos de observaçao, de até 8 anos ( 62) . Alguns estudos 

retrospectivos e outros prospectivos mas nao "randomizados" 

realizados em animais demonstraram que as 

microvasculares do 

hiperglicêmico (100). 

diabete sao dependentes 

complicações 

do estado 

o achado de que o aumento da PA estaria associado ao 

estágio de microalbuminúria levou à ponderaçao de que, medidas 

Para a sua diminuiçao, deveriam ser adotadas antes de que niveis 

hipertensivos convencionais fossem atingidos, com o objetivo de 

reduzir os niveis de EUA (139,175). Christensen e colaboradores 
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(31) observaram urna diminuição da rnicroalburninúria em pacientes 

tratados com diuréticos e betabloqueadores. Foi também observado, 

urna diminuição da rnicroalburninúria em pacientes com PA normal ou 

com valores 1 irni trof es tratados com inibidores da enz irna 

enquanto o grupo que não conversora da angiotensina, 

recebeu tratamento persistiu 

(110). 

com niveis crescentes de EUA 

Existe urna discussão a cerca da relação temporal entre 

a rnicroalburninúria e niveis pressóricos elevados em pacientes DM 

I. Estudos recentes demonstraram que a rnicroalburninúria precede a 

hipertensão arterial (111a,148), sugerindo que esta última seja 

consequência do envolvimento renal pelo DM. 

o aumento da ingestão protéica contribui para 

alterações da hernodinârnica renal levando ao aumento da EUA (16). 

Foi observada urna diminuição dos niveis de EUA em pacientes DM I 

submetidos a urna dieta hipoprotéica (43,189). 

Alterações hernodinâmicas assim como modificações nas 

Propriedades da barreira glomerular têm sido implicadas na gênese 

da microalbuminúria. Em ratos diabéticos, o uso de bloqueadores 

da enzima conversora preveniu aumentos na pressão hidrostática 

transglornerular, impedindo o aparecimento de rnicroalburninúria 

(192). A rápida reversibilidade da rnicroalburninúria observada em 

resposta ao melhor controle metabólico (95), está associada, pelo 

menos em parte, às alterações hemodinâmicas glornerulares. A 

hipertensão capilar glornerular é um provável fator de risco para 

a injúria glornerular. Elevações na pressáo hidráulica 

transcapilar levariam a um aumento na produção da matriz 
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mesangial e ao espessamento da membrana basal (83). Finalmente, 

alterações na permeseletividade da membrana promoveriam um 

aumento da permeabilidade às macromoléculas implicando no 

aparecimento da microalbuminúria. Porém, é improvável que as 

alterações na estrutura da barreira glomerular contribuam para a 

EUA em fases precoces do DM. Em pacientes diabéticos de curta 

duração, a população de poros está distribuida normalmente 

(120). A reversão em poucos dias da microalbuminúria associada ao 

mau controle metabólico (173), assim como a microalbuminúria que 

aparece após o esforço fisico (123,172) reforça a idéia de que 

as alterações hemodinâmicas sejam preponderantes no aparecimento 

da microalbuminúria nos estágios iniciais do DM. 

2.2 Hiperfiltração Glomerular 

Em 1934, Cambier sugeriu que a filtração glomerular 

Poderia estar aumentada em diabéticos ( 25), Este achado foi 

confirmado em estudos posteriores que demonstraram um aumento 

de cerca de 20 a 40% na taxa de filtração glomerular tanto em 

crianças diabéticas (159), como em adultos (34,51,116,186). 

Aproximadamente, 25% dos pacientes com DM I apresentam uma taxa 

de FG superior ao limite máximo da normalidade (186) 

o fenômeno da hiperfiltração é de especial interesse. 

Este processo, o qual está relacionado com a hipertensão 

glomerular, pode ser o caminho final para a destruição dos 

nefrons seja qual for a natureza da doença glomerular primária 

(192). Estudo s em rat os com hiperfiltração induzida por 

diminuição da massa renal demonstraram que este fenômeno levou a 

danos estruturais glomerulares (81,82,160,192), alterações estas 
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similares, em certos aspectos, às decorrentes da nefropatia 

diabética. 

Apesar de ainda nao se ter evidências conclusivas, a 

hiperfiltraçao glomerular tem sido postulada como precursora da 

nefropatia diabética. Esta afirmaçao é sugerida pelo fato de que 

a frequência de hiperfiltraçao glomerular e de nefropatia clinica 

é semelhante em pacientes DM I (70,116). Mogensen e Christensen 

(127) acompanharam 43 pacientes DM I por um periodo médio de 10 

anos e observaram que, o grupo de pacientes com EUA entre 

15).lg/min e 70 )lg/min no inicio do estudo, evoluiram para 

proteinúria clinica. Estes pacientes também apresentaram uma FG 

inicial maior do que a dos pacientes que nao desenvolveram 

Proteinúria. um estudo posterior do mesmo autor (129), acompanhou 

12 pacientes DM I por 13 anos, 

desenvolveram microalbuminúria no 

sendo que 5 pacientes 

final do per iodo de 

acompanhamento. A hiperfiltraçao inicial foi a única 

caracteristica que distinguia estes pacientes do grupo que nao 

apresentou um aumento da EUA. Contudo, a EUA nao foi avaliada de 

forma sistemática em todos o pacientes no inicio do estudo, nao 

tendo sido possivel afirmar que, a hiperfiltraçao por si só, 

tenha sido um fator preditivo da nefropatia clinica. Contudo, 

esta associaçao náo foi confirmada por alguns autores. Viberti e 

colaboradores (175), em um estudo retrospectivo de 91 pacientes 

DM I, náo encontraram correlaçao da FG na avaliaçao inicial e o 

desenvolvimento de microalbuminúr ia. Levando-se em consideração 

08 problemas inerentes a um trabalho retrospectivo, o mesmo grupo 

de pesquisadores iniciou um estudo prospectivo e, após cinco anos 
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de acompanhamento, observou apenas uma maior redução dos valores 

de FG nos pacientes com hiperfil traçao quando comparados aos 

pacientes com FG normal. Entretanto, havia pacientes 

microalbuminúricos em ambos os grupos estudados ( 88). Redução 

semelhante na FG em pacientes hiperfiltrantes (O, 5 ml/min/mês) 

foi também observada em estudo prospectivo de aproximadamente 40 

meses de duração onde foram estudados somente pacientes DM I 

normoalbuminúricos ( 8) • Lervang e colaboradores (103) 

acompanharam 29 pacientes DM I por um periodo médio de 18 anos e 

observaram que os pacientes que haviam desenvolvido 

microalbuminúria tinham niveis de FG inicial similares ao grupo 

que não desenvolveu esta complicação. Entretanto, valores finais 

de EUA, considerando conjuntamente microalbuminúria e proteinúria 

clinica, relacionaram-se de forma inversa à FG final. Além 

disso, a EUA nao havia sido medida no inicio do estudo. Da mesma 

forma, Mathiensen e colaboradores (111), em um estudo 

transversal, também nao encontraram correlação entre FG e EUA. 

Por outro lado, recentemente, Rudberg e colaboradores (148), em 

um estudo prospectivo, demonstraram que uma FG superior a 125 

ml/min/1,73m2 era preditiva para o desenvolvimento de nefropatia 

incipiente ou clinica em crianças e adolescentes portadoras de DM 

I. O valor preditivo positivo para uma FG inicial maior do que 

125 mljmin/1,73m2 foi de 53% e o valor preditivo negativo para 

uma FG inferior a 125 ml/min/1,73m2 foi de 95% tanto em 

Pacientes normoalbuminúricos quanto microalbuminúricos. Estes 

dados sugerem que a hiperfiltraçao é um fator decisivo para o 

desenvolvimento da nefropatia, independente do nivel de EUA. 

Entretanto, a hiperfiltraçao é necessária, porém não suficiente 
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para o desenvolvimento da nefropatia diabética. Uma evidência que 

fortalece a associação entre hiperfil traçao glomerular e o 

desenvolvimento de complicaçoes renais é o achado da elevação da 

FG em pacientes que apresentam aumento do contratransporte 

eritrocitário de sódio-litio (109). 

o fato da hiperfiltraçao glomerular ser potencialmente 

reversivel, torna de extrema importância o conhecimento de seus 

determinantes e fatores relacionados, já que, alterações nos 

mesmos levariam a modificaçoes na hemodinâmica renal. 

A FG é determinada por quatro fatores: 

~luxo Plasmático Renal: O fluxo plasmático renal (FPR) apresenta 

uma boa correlação com a FG em pacientes diabéticos (35,121,143) 

e está aumentado em cerca de 26% em pacientes DM I (34). Este já 

foi encontrado aumentado (37,120), diminuido (52) ou 

inalterado (121) em pacientes diabéticos. 

Os estudos iniciais de Mogensen (115) não demonstraram 

aumento do FPR em pacientes recém-diagnosticados não tratados, 

enquanto que, em pacientes com duração da doença de 1 a 12 anos, 

este mostrou - se elevado em, aproximadamente, 10% quando 

comparados com individues normais (116,120). Sendo o FPR 

considerado o maior determinante da FG (176), este contribui de 

forma significativa na determinação da hiperfiltraçao glomerular. 

~essao Hidrostática Transglomerular: Não existem medidas diretas 

da pressão transglomerular em seres humanos. Estudos de 

micropunção em ratos hiperglicêmicos mostraram um aumento desta 

var iável ( 80,84). A FF representa a fraç ã o do FPR f ilt rada no 

glomérulo (120) e é expressa através da relação FG/FPR. Aumentos 
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da pressão hidrostática transglomerular podem causar aumentos da 

FF e FG (17). Foi demonstrado um aumento da fração de filtração 

(FF) em pacientes DM I recém-diagnosticados, sugerindo um aumento 

da pressão transglomerular nestes individuas ( 4 o) • 

A FF parece depender do controle metabólico. Alguns 

autores demostraram uma elevação da FF em pacientes com um mau 

controle metabólico, tendo esta sido reduzida após a melhora do 

mesmo (37,120), o que sugere que o controle metabólico seja capaz 

de interferir na pressão hidrostática transglomerular. 

,Ç__oeficiente de Ul trafil tração glomerular: O coeficiente de 

Ultrafiltração glomerular (Kf) representa o produto da 

Permeabilidade à água pela barreira capilar e a área da 

superf1cie de filtração disponivel. 

A área de filtração se mostrou aumentada em alguns 

estudos em pacientes com DM I e em estudos em ratos diabéticos 

(67,98). Há uma correlação significativa entre a FG e a área de 

superf1cie de filtração no DM I (78), sendo que um aumento desta 

área pode ser um determinante do aumento da FG (73). 

No momento do diagnóstico, assim como há um aumento da 

FG, também existe hipertrofia renal (121,122,180). Alguns autores 

observaram uma associação entre a hiperfiltração glomerular e a 

hipertrofia renal no DM de inicio recente (33,121,143). Este 

aumento da FG poderia se dever, em parte, ao aumento do tamanho 

glomerular, levando, então, ao aumento do Kf (125). Contudo, deve 

ser lembrado que a participação dos glomérulos no tamanho renal é 

Pequeno. 

Mesmo com a normalização parcial da FG após 8 dias de 

insulinoterapia, os rins permanecem aumentados (37), sendo que a 
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normalização do volume renal só ocorre cerca de 3 meses após o 

inicio do tratamento ( 122). A partir destes dados, conclui-se 

que o aumento do tamanho renal contribuiria para o aumento da FG 

apenas nas fases iniciais do DM. Recentemente, foi proposto por 

Schwieger e Fine (154) que a hipertrofia renal poderia ser 

considerada um outro paràmetro prognóstico da nefropatia 

diabética. Os autores sugerem que, caso não haja regressão do 

tamanho renal após três meses de controle metabólico estrito, um 

processo de crescimento autônomo poderia estar presente, tornando 

o paciente um candidato à progressão da doença renal. 

Wiseman e Viberti ( 184) observaram que pacientes 

portadores de DM I com volume renal aumentado podem ter FG normal 

mas, por outro lado, pacientes com volume renal normal, pouco 

Provavelmente terão uma FG aumentada. Em face à dissociação entre 

a FG e o tamanho renal, o Kf teria apenas um papel permissivo na 

hiperfiltração glomerular. 

~ressão Oncótica Capilar: A concentração sérica de albumina é o 

maior determinante da pressão oncótica. Os niveis de albumina são 

normais em diabéticos de inicio recente ( 135). Pacientes 

diabéticos têm uma pressão oncótica sistêmica dentro da 

normalidade (115) sendo que, em modelos animais, não houve 

alteração da pressão oncótica capilar (80). 

De acordo com o que foi exposto, as alterações 

hemodinâmicas responsáveis pela hiperfiltração glomerular residem 

basicamente no aumento do FPR 

Pressão tranglomerular, sendo 

estabelecido. 
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Os mecanismos relacionados à hiperfiltração glomerular 

ainda são controversos. Outros fatores têm sidos relacionados a 

aumentos da FG, sendo que alguns foram melhor estudados do que 

outros. Pode-se citar: 

Controle Metabólico: A FG mostra-se aumentada após injeção 

endovenosa de glicose em individues normais e os incrementos 

podem v ar i ar de 6 a 15%, segundo os diferentes autores 

(20,34,118,125). Por outro lado, glicemias em niveis maiores do 

que 252 a 288 mg/dl, não demonstraram estar associados com uma 

elevação da FG, mas sim com uma filtração normal ou reduzida 

(117,186), sugerindo que a hiperfiltração é um fenômeno que 

ocorre em situaçoes de hiperglicemia moderada. 

A resposta da FG à hiperglicemia parece depender dos 

niveis prévios da primeira. Wiseman e colaboradores (191) 

demonstraram que pacientes hiperfiltrantes aumentaram a sua FG de 

forma significativa, em média 13,2%, em resposta à glicose 

endovenosa, o que não ocorreu nos pacientes normofiltrantes. 

É sabido que um controle metabólico estrito reduz a 

taxa de filtração glomerular (37,120,136). Um estudo prospectivo 

demonstrou que, em pacientes hiperfiltrantes, um controle 

metabólico estrito através do uso de bombas de infusão de 

insulina, levou à diminuição da FG no periodo do estudo. Este 

fenômeno não se manteve quando o tratamento convencional foi 

reinstituldo (187). Outros autores comprovaram estes achados, 

demonstrando que a redução da FG obtida com o tratamento a longo 

Prazo com bombas de infusão foi significativamente diferente 

quando comparada aos resultados obtidos em pacientes DM r em 

tratamento convencional (45,61). Recentemente, foi feita uma 
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reavaliação dos pacientes avaliados em dois destes estudos (62), 

onde 69 pacientes DM I foram analisados. O tempo de seguimento 

foi de 5 a 8 anos. Os autores observaram um maior declinio da FG 

naqueles pacientes submetidos ao tratamento convencional quando 

comparados ao grupo submetido à infusão subcutânea continua de 

insulina. o aparecimento de nefropatia clinica e de hipertensão 

arterial também foi maior no grupo que seguiu o tratamento 

convencional. Estes achados sugerem que o controle metabólico é 

importante na determinação da FG em fases iniciais da doença 

assim como na prevenção da deterioração da função renal em 

estágios mais tardios. Por outro lado, um estudo posterior com 

45 pacientes DM I acompanhados por 7 anos não confirmou estes 

resultados. os autores nao observaram alteraçoes significativas 

na taxa de FG no grupo de pacientes que apresentou um melhor 

controle metabólico durante o per iodo de acompanhamento, assim 

como também não foi demonstrada uma me l hora nos niveis de pressão 

arterial. Entretanto, o grupo de pacientes que apresentou um 

nivel médio de hemoglobina glicosada < 8,5% apresentou uma 

d i minuição da taxa de EUA, enquanto os pacientes com valores > 

lO% demonstraram um aumento da EUA quando esta foi avaliada no 

final do periodo de estudo (46). 

o mecanismo pelo qual a hiperglicemia leva a um 

aumento da FG ainda não está esclarecido. Niveis elevados de 

glicose poderiam levar a uma vasodilatação renal (6). Redução no 

nivel de mioinositol vasc ular secundário à hiperglicemia e ao 

acúmulo de sorbitol t e m sido s ugerido no favorecimento desta 

vasodilatação ( 65, 69). O aumento da reabsorção acoplada de 
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glicose, sódio e água no túbulo proximal também poderia explicar 

o aumento da FG em situações de hiperglicemia (104). 

Apesar da importância do controle glicêmico na 

determinação da hiperfiltração, este não é o único determinante 

já que a normalização da FG não ocorre em todos os pacientes 

tornados normoglicêmicos. 

o aumento na concentração sangu1nea de corpos cetônicos 

em n1veis encontrados em situações de mau controle metabólico 

leva ao aumento da FG e FPR em individues normais e diabéticos. o 

aumento da FG demonstrado após infusão de corpos cetOnicos foi 

de 22 a 48% e, nos pacientes diabéticos, esta elevação foi 

acompanhada por um aumento de 29% no FPR. Foi excluido o poss1vel 

efeito da acidose pois com a administração de ácido clor1drico 

este fenômeno não foi observado ( 16 3, 164) . Contudo, o papel 

critico destas substâncias na hiperfiltração glomerular é 

duvidoso já que o aumento da FG pode existir sem a ocorrência de 

cetose (164). 

Insulina: Em um estudo com pacientes DM I, foi demonstrada uma 

diminuição de 9 % na FG e 13 % no FPR após a injeção endovenosa 

de 7 a 8 u de insulina com consequente diminuição nos n1veis de 

glicemia (124). A questão que se levantou foi se a causa da 

diminuição da FG teria sido a correção do estado de 

hipoinsulinemia ou a queda dos niveis glicêmicos. Posteriormente, 

foi demonstrado que o aumento da FG e do FPR nao era corrigido 

com a infusão de insulina caso a glicose plasmática fosse mantida 

em n1veis elevados com a concomitante infusão de glicose 

endovenosa (35). Este achado foi interpretado como indicativo de 
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que, a falta de insulina por si só, nao levaria á hiperfiltraçao 

glomerular. Contudo, um estudo recente em ratos demonstrou que a 

infusão de insulina reduziu a pressão glomerular mesmo em 

vigência de um estado de hiperglicemia. Este achado implicaria em 

urna ação da insulina na hernodinâmica renal independente do seu 

efeito no nivel plasmático de glicose (151) . 

Hormônio de crescimento ª glucagon: Niveis aumentados de hormônio 

de crescimento e glucagon sao encontrados no DM I I 

Particularmente em situações de mau controle metabólico 

(107,169). Estudos demonstraram que a infusão destes hormônios 

induzem a uma elevação da FG e FPR em pacientes DM I (38,138). 

Em 1962, foi demonstrado que o hormônio de crescimento 

era capaz de aumentar a FG e o FPR em individuos normais após 

quatro dias de injeções intramusculares (44). Em 1982, 

Christiansen e colaboradores (38) estudaram o efeito da injeção 

subcutânea diária de 6 UI de hor mônio de crescimento humano em 

Pacientes com DM r, observando um aumento de 7% e 6% na FG e no 

FPR, respectivamente, sem ter havido alteração do controle 

glicêmico. Contudo, outro autor não encontrou correlação da FG 

com a concentração de hormônio de crescimento em pacientes 

diabéticos ( 106) f não tendo sido também demonstrada diferença 

nos niveis de hormônio de crescimento quando comparados pacientes 

DM I hiperfiltrantes e norrnofiltrant e s (188). 

Embora os niveis periféricos de glucagon nao parecem 

estar aumentados nos pacientes hiperfiltrantes (188), a injeção 

intraportal de glucagon elevou a FG ( 170). Alguns autores 

sugerem que uma substância denominada glomerulopressina, a qual é 
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liberada pelo figado apos a infusão do glucagon, pode ser a 

responsável por este efeito (4). Este hormônio seria liberado na 

circulação sistêmica após um aumento da captação de aminoácidos 

pelo figado e, no rim, elevaria o FPR e a FG através de uma 

dilatação seletiva da arteriola aferente (142). 

Renina: Ainda não está esclarecido o papel da renina na 

hiperfiltração glomerular. 

Em ratos com DM de inicio recente, os niveis de renina 

estão diminuidos, o que poderia se dever ao aumento do volume 

plasmático ( 42). Outro autor demonstrou uma diminuição na 

concentração de receptores para angiotensina II em ratos 

diabéticos, o que poderia explicar a diminuição na responsividade 

vascular renal á angiotensina I I que ocorre no DM ( 9). Alguns 

autores demonstraram que o nivel de atividade de renina 

Plasmática (ARP) era menor em pacientes diabéticos (23,57), sendo 

que o nivel de renina inativa era muito elevado nos pacientes com 

nefropatia ( 23, 105). Este aumento da renina inativa poderia se 

dever a uma incapacidade renal da conversão da forma inativa na 

forma com atividade biológica, levando a um estado de 

hiporreninismo (23). Por outro lado, Wiseman e colaboradores 

(185) demonstraram um aumento da renina em pacientes 

hiperfiltrantes após deambulação, não tendo encontrado diferença 

nos valores basais quando comparados o grupo de pacientes 

diabéticos com os individuas controles. Entretando, resultados 

divergentes foram encontrados recentemente. Azevedo e 

colaboradores (8) demonstraram que a ARP em pacientes DM I estava 

aumentada em situação basal e após 25 mg de Captopril via oral 

quando comparados com o grupo controle, mas nao houve diferença 
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quando foram comparados pacientes hiperfiltrantes com 

normofiltrantes . 

Prostaglandinas: Distúrbios na produção e/ou responsividade às 

catecolaminas e prostaglandinas foram demonstrados no DM I 

(3,64,86,92). o favorecimento da vasodilatação renal no diabete e 

a redução da FG após o uso de acetilsalicilato, um inibidor da 

produção de prostaglandinas, são sugestivos de que as 

prostaglandinas estejam envolvidas no aumento da FG e do FPR no 

DM (57). No entanto, estes achados não foram comprovados por 

outros autores, os quais não demonstraram um excesso intrarrenal 

da atividade de prostaglandinas vasodilatadoras. Além disso, 

também não foi observada redução na FG e FPR após o uso de outro 

bloqueador de sintese das prostaglandinas, a indometacina, sendo 

os resultados obtidos semelhantes ao encontrados após o uso de 

Placebo (41). Entretanto, r ecentemente, Trevisan e colaboradores 

( 16 5) demonstrar am haver um aumento da excreção de 

Prostaglandinas renais quando pacientes DM I hiperfil trantes 

foram comparados a pacientes DM I normofil trantes. Os autores 

sugerem que um des e quilibr io entre as prostaglandinas 

vasodilatadoras e vasoconstritoras possam contribu i r para a 

h i perf i ltração glomerular em pacientes DM I . 

Outro e s t udo r ea l izado em ratos demons t rou haver uma 

Vasodilatação sustentada e dose dependente após a perfusão renal 

de glicose. As p r ostaglandi nas poderiam esta r envolvi das nas 

alteraçõe s re na is p r ovoc adas pela glicose , sendo q ue o s 

i n i b i dores das mesmas reduziriam em 50 % a vasodilataç ão renal. 

É possivel que os efeitos induzid os pe la glicose nas 
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prostaglandinas intra-renais sejam importantes determinantes na 

hiperfiltração glomerular observada no DM de inicio recente 

( 9 2) f porém o seu papel ainda não está claramente 

definido. 

~unção Tubular: Demonstrou-se que, no DM de curta duração, há um 

aumento da capacidade de reabsorção tubular máxima de glicose 

(117). Em um estudo de crianças diabéticas hiperfiltrantes, foi 

observado um aumento na velocidade de reabsorção tubular de 

Sódio, glicose e cálcio. O aumento da glicose ultrafiltrada 

levaria a uma maior reabsorção de sódio e água (co-transporte) 

e seria este 0 mecanismo básico responsável pelo aumento da FG 

observado no DM I (53). Por outro lado, outros autores não 

observaram alteração da chegada de sódio e água no segmento 

distal do néfron durante variações da FG ( 22), não ficando, 

ent·· ao, estabelecida com clareza uma relação de causa-efeito. 

~: o fumo tem sido implicado como um possivel fator no 

desenvolvimento da nefropatia clinica · Estudos demonstraram que 

Pacientes DM I fumantes têm uma frequência maior de 

macroalbuminúria do que pacientes diabéticos não fumantes (130). 

Um estudo com um grupo de 120 pacientes DM I demonstrou uma maior 

Prevalência de hiperfiltração glomerular em fumantes do que não 

fumantes (41% versus 18%) (55)· Os mecanismos determinantes 

deste fenômeno não estão bem definidos. Individues fumantes 

apresentam um nivel aumentado de noradrenalina e vasopressina, 

sugerindo uma ativação simpato-adrenal. Além disto, os niveis de 

noradrenalina aumentam durante o ato de fumar (153). A 

hiperfiltração glomerular em pacientes com uma pequena exposição 

à . n~cotina pode ser dependente de um aumento no FPR devido à 
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ativação simpática. Por outro lado, um aumento na dose de 

nicotina, levaria a uma vasoconstrição renal (79). 

Fator atrial natriurético e outras substâncias vasoativas: 

Estudos em ratos diabéticos demonstraram urna diminuição da FG 

após a infusão de anticorpos contra o fator atrial natriurético. 

Este achado sugere que este peptideo possa contribuir para a 

hiperfiltração glomerular (134). Contudo, um estudo posterior 

realizado em pacientes DM I, demonstrou que o fator atrial 

natriurético plasmático estava aumentado em diabéticos quando 

comparados a individuos normais, mas não demonstrou diferença 

entre os niveis dos pacientes hiperfiltrantes e normofiltrantes 

( 165). o fator endotelial relaxador assim como o óxido nitrico 

também demonstraram ser vasodilatadores em diabete experimental, 

Provavelmente contribuindo para alterações na hemodinâmica renal 

( 7 5) • 

l:roteinas da dieta: É de longa data, a observação de que 

alterações no conteúdo protéico da dieta pode exercer alterações 

na FG. A manipulação da proteina da dieta poderia ser uma das 

medidas preventivas em relação à nefropatia diabética ( 43). o 

Papel das proteinas da dieta sobre a função renal será abordado 

de forma independente a seguir. 

3. Proteinas da dieta e filtração glomerular 

3.1. Considerações gerais 

No inicio do século, muitos pesquisadores já relatavam 

alterações estruturais renais em animais alimentados com urna 

dieta rica em proteinas, particularmente aqueles submetidos a 
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nefrectomias (29,133). 

os mecanismos responsáveis pelo aumento do fluxo 

plasmático renal e da filtração glomerular após ingestão protéica 

levariam, através de um efeito cumulativo, à hipertrofia renal e 

à hiperfiltração sustentada (16). Estes mecanismos ainda não 

estão claramente estabelecidos, contudo parece ser necessário um 

aumento no nivel de aminoácidos circulantes. Foi demonstrado que 

a administração de glicina em cães resultou em um aumento da FG e 

do FPR decorrentes de uma queda da resistência renal (141). 

Brenner (16) sugere que a hiperfiltração induzida pela proteina 

seria o resultado de uma diminuição da resistência vascular 

Principalmente a nivel de arteriola aferente. Outro estudo 

demonstrou que a perfusão de aminoácidos em um rim isolado tem um 

Pequeno efeito na FG ( 108), sugerindo que existam outros 

intermediários neste fenômeno. O hormônio de crescimento e o 

glucagon são liberados em resposta à infusão de aminoácidos ou à 

ingestão protéica, e cada um produziu um aumento da FG após sua 

administração ( 8 7 ) • Este efeito foi bloqueado pela 

somatostatina, substância que inibe a liberação destes hormônios 

( 2 6) • Um estudo recente realizado em pacientes com 

glomerulonefrite crônica e insuficiência renal demonstrou um 

aumento na depuração de creatinina endógena após a ingestão de 

1 f 2 a 1, 5 g de proteina/Kg de peso. Este aumento foi 

acompanhado de uma elevação do glucagon plasmático, sugerindo que 

este poderia ser o mediador do efeito (5). Entretanto, permanecem 

dúvidas em relação à importância destes achados. Premen e 

Colaboradores (142) infundiram glucagon em cães à niveis 
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comparáveis aos pós-prandiais sem ter sido demonstrado aumentos 

significativos na FG e FPR. Não foi encontrada diferença quando 

foi comparada a FG após a infusão de aminoácidos em individues 

normais e deficientes de hormônio de crescimento (76). A dieta 

prévia do paciente também parece influenciar a resposta renal a 

uma refeição protéica. Seis individues normais foram submetidos 

a uma dieta normoprotéica e a uma dieta hipoprotéica por um 

periodo de três semanas cada uma. A FG era determinada no final 

de cada periodo e uma sobrecarga com 80 g de proteina animal era 

administrada. A variação percentual da FG medida após a refeição 

protéica foi maior após o periodo de dieta hipoprotéica do que 

após o periodo de dieta normoprotéica (178). 

As prostaglandinas também têm sido implicadas na 

resposta renal à ingestão de proteinas. Vanreterghem e 

colaboradores ( 171) estudando individues normais após uma 

sobrecarga protéica, observaram um pico na depuração de inulina 

e no FPR após duas horas. Este efeito foi bloqueado pela a 

administração de indometacina. Resultados semelhantes foram 

encontrados em estudos em ratos diabéticos (150), sugerindo que 

as prostaglandinas renais teriam, pelo menos em parte, um papel 

na hemodinâmica renal após sobrecarga protéica. 

o controle glicêmico também parece estar envolvido na 

resposta da hemodinâmica renal à infusão de aminoácidos. 

Recentemente, Tuttle e colaboradores (168), em um estudo 

controlado, submeteu pacientes DM I a três regimes de controle 

metabólico: situação de hiperglicemia, após 36 horas de 

infusão de insulina continua e após três meses de insulinoterapia 

intensiva. No primeiro e no segundo regime, tanto a FG basal 
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quanto o incremento após a infusão de aminoácidos foi maior no 

grupo de pacientes do que no grupo controle, o mesmo ocorrendo 

com o FPR. contudo, após três meses de controle estrito, não 

houve diferença entre os dois grupos. O mecanismo responsável 

pela diminuição da resposta hemodinâmica que ocorreu após o 

terceiro regime não foi esclarecido, entretanto, a hipertrofia 

renal poderia ter tido um papel permissivo já que o tamanho renal 

diminuiu significativamente neste esquema terapêutico. 

3.2. Quantidade de proteinas da dieta 

Em 1948, Addis (1) já sugeria que a ingestão protéica 

deveria ser reduzida em pacientes com insuficiência renal crônica 

a fim de diminuir a sobrecarga nos néfrons funcionantes. 

Pullman e colaboradores (144), analisando individues 

normais submetidos a três dietas com quantidades protéicas 

diferentes, demonstraram que a FG, calculada pela depuração de 

inulina, e o FPR eram maiores naqueles submetidos a dieta com 

teor protéico mais elevado (2,3 - 3,0 g/kg/dia). A FG e o FPR 

após a dieta com conteúdo protéico intermediário ( 1, O 1, 4 

g/Kg/dia) também foi significativamente maior que a hipoprotéica 

(0,1- 0,4 g/Kg/dia). Azevedo e colaboradores (7) demonstraram 

urna redução de 13,8% na FG em pacientes com DM I submetidos a uma 

semana de dieta hipoprotéica com O, 5 g/Kg/dia de proteina. um 

estudo do tipo "cross-over" em pacientes com DM I, demonstrou que 

os individues submetidos a uma dieta hipoprotéica e a sua dieta 

normal por um periodo de 3 semanas cada uma, apresentaram uma 

diminuição na FG de 10% após a dieta hipoprotéica, não havendo 
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diferença no fluxo plasmático renal ( 189). O fato de haver uma 

diminuição da FG independente do FPR, está em desacordo com os 

achados de estudos em individues normais ( 144), sugerindo que 

urna dieta restrita em proteinas possa afetar de forma diferente a 

hernodinârnica renal em diabéticos e não diabéticos. Contudo, um 

estudo controlado em individues diabéticos e individues normais, 

mostrou que tanto a FG quanto o FPR não foram diferentes nos dois 

grupos após urna semana de dietas contendo 3,5 e 1,5 g/Kg/dia de 

proteinas (99). Estas discrepâncias nos resultados obtidos 

poderia se dever ao tempo de seguimento da dieta, à quantidade 

protéica de cada uma e aos diferentes estágios de comprometimento 

renal dos pacientes. Um estudo semelhante com pacientes DM I 

rnicroalburninúricos, demonstrou haver uma redução de 8% na FG após 

dieta hipoprotéica e diminuição da alburninúria paralelamente, 

sugerindo um papel benéfico da restrição protéica na 

Perrneseletividade da membrana. O FPR não foi medido (43). 

Bosch e colaboradores (15), em um estudo "agudo", 

obtiveram um incremento de 50 rnl/rnin na depuração de inulina 

após a administração de 80 g de proteina. Rudberg e 

colaboradores ( 147) estudaram 16 pacientes DM I 

norrnoalburninúricos e microalburninúricos e observaram urna 

diminuição da FG após restrição protéica. Esta redução foi maior 

nos pacientes 

norrnofiltrantes. 

hiperfiltrantes quando comparados aos 

Achados semelhantes já haviam sido descritos 

anteriormente (7). 
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3.3. Constituintes protéicos da dieta 

Alguns autores têm sugerido que o tipo de proteina da 

dieta também seria de importância nas alterações da hernodinârnica 

renal. Em vegetarianos estritos os valores de fil traçao 

glomerular, EUA e pressão arterial diastólica sao menores do que 

em individuas ornnivoros (190). 

Solling e colaboradores (158) estudaram dois grupos de 

individuas normais, um grupo recebeu urna refeição contendo 500 g 

de carne de gado e o outro grupo urna soluçao de aminoácidos. 

Houve aumento do FPR e FG após os dois tipos de sobrecarga, mas 

após o uso de carne vermelha, a elevação se manteve por mais de 2 

horas havendo, também, diminuição da resistência vascular. 

Posteriormente, outros estudos foram desenvolvidos também em 

individuas normais. Dhaene e colaboradores (50) estudou o efeito 

de urna sobrecarga protéica com carne vermelha e urna preparação 

dietética com a mesma quantidade de proteina, mas com urna 

distribuição diferente de aminoácidos. O pico da FG medida com a 

depuração de creatinina foi menor com a preparação dietética a 

qual continha 1,8 vezes menos alanina, 2 vezes menos arginina e 

2' 5 vezes menos glicina, aminoácidos que sabidamente têm 

influência na hemodinârnica renal (5). Resultados semelhantes 

foram encontrados por Jones e colaboradores (89), os quais 

compararam o efeito agudo e crônico da ingestão de carne 

vermelha, de um preparado com proteinas lácteas de quantidades 

equivalentes à carne vermelha e de uma salada contendo o mesmo 

conteúdo de gordura e carboidratos. Houve um aumento imediato 

e sustentado da depuração de creatinina endógena após o uso de 
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carne vermelha o que não ocorreu com a preparação de proteinas do 

leite, tanto agudamente quanto por um per iodo de cinco dias. 

Entretanto, a depuração de creatinina não é um bom método para 

estimativa da FG. Além disto, no estudo anteriormente citado , 

houve problemas no delineamento experimental já que nem todos os 

individuas receberam as três refeiçoes, não ficando claro o 

periodo de "wash-out" utilizado na investigação daqueles que 

receberam mais de um tipo de sobrecarga. Um estudo mais recente 

do tipo "cross-over" demonstrou que a FG, o FPR e a depuração 

fracionada de albumina eram maiores após um periodo de três 

semanas de dieta contendo 70% de proteina animal e 30% de 

proteina vegetal quando comparados com os resultados obtidos 

após o mesmo periodo de dieta estritamente vegetariana com o 

mesmo teor protéico. o método empregado para medida da FG foi a 

infusão de polifructosan o qual é comparável com a infusão de 

inulina (94). 

Foi demonstrado que refeiçoes contendo peixes e aves 

teriam uma ação intermediária no aumento da FG quando comparados 

a refeiçoes de carne de gado e proteinas vegetais ( 146, 183). 

Outros autores sugeriram que a resposta à ingestão de 

diferentes tipos de proteinas poderia ser diferente de acordo com 

estágio de envolvimento renal de pacientes diabéticos (131). 

Já está estabelecido que uma dieta hipoprotéica diminui 

a filtração glomerular. Contudo, uma dieta deste tipo a longo 

Prazo já demonstrou ser de pequena adesão por parte dos pacientes 

(58) • 

Face ao que foi exposto, há evidências de que 

diferentes composiçoes de aminoácidos poderiam afetar de forma 
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distinta a hemodinâmica renal, existindo tipos de proteinas que 

poderiam não elevar a FG exageradamente. Neste sentido, o 

seguimento de dietas que possam ter influência sobre esta 

hemodinâmica e proporcionem uma maior adesão por parte dos 

pacientes é de extrema importância. Sendo a hiperfil tração 

glomerular potencialmente reversivel (49), torna-se obrigatória 

a tentativa de sua normalização, com o objetivo de postergar ou 

até evitar a instalação da nefropatia clinica. 
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OBJETIVO 

Verificar o efeito de uma dieta hipoprotéica, de uma 

dieta isoprotéica com carne de galinha e peixes e de uma dieta 

usual sobre a filtração glomerular em pacientes com DM I. 
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MÉTODOS 

1. Delineamento experimental 

Trata-se de 

do tipo "cross-over". 

um ensaio clinico randomizado controlado 

Periodo de recrutamento: Nesta fase, que durou em média 

seis meses, tentou-se obter o melhor controle metabólico 

possivel. Para isto, solicitou-se que os pacientes fizessem 

monitorizaçao domiciliar da glicemia através de fitas reagentes 

("Haemoglukotest") pelo menos duas vezes ao dia e quando houvesse 

suspeita de hipoglicemia e comparecessem regularmente às 

consultas com os resultados anotados. As alterações necessárias 

na dose de insulina foram feitas neste per iodo. Durante o 

experimento procurou-se nao alterar a dose de insulina. 

Durante o per iodo de recrutamento, os pacientes 

preencheram um questionário alimentar durante dois dias de semana 

e um dia de final de semana descrevendo o tipo e a quantidade dos 

alimentos ingeridos. O objetivo de preenchimento destes 

questionários foi avaliar a dieta usual dos pacientes a qual 

havia sido orientada, anteriormente, por uma nutricionista. 

Foram utilizadas balanças caseiras comerciais com escala de 25g 

para pesagem dos alimentos (56). 

As dietas hipoprotéica e isoprotéica com galinha e 

Peixe foram orientadas por uma mesma nutricionista com base nos 

dados do questionário alimentar. Com o objetivo de tornar a 

quantidade al i mentar i nge r ida ma is exa ta, foram fornecidas 

balanças caseiras aos pacientes durante o periodo de experimento. 
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Periodo de experimento: Os pacientes seguiram três 

tipos de dieta por um per iodo de três semanas cada uma: dieta 

usual do paciente, dieta hipoprotéica e dieta isoprotéica com 

galinha e peixe. 

li 

A dieta usual era a mesma que o individuo vinha 

seguindo antes de iniciar o experimento. 

A dieta hipoprotéica continha a mesma quantidade 

calórica da dieta usual do paciente (minimo de 30 kcal/Kg/dia), 

uma média de 0,5 g de proteina por Kg de peso corporal (origem 

vegetal e leite e derivados), correspondendo a 7% do valor 

calórico total. o restante era preenchido com, aproximadamente, 

60% de carboidratos e 33% de lipidios. 

A dieta com carne de galinha e peixes era idêntica a 

que vinha sendo seguida pelos pacientes, sendo que toda a 

quantidade de carne vermelha ingerida foi substituida por carne 

de galinha e peixes. 

Durante a realização do experimento, cada paciente 

compareceu a revisões semanais com a nutricionista e com a 

autora deste estudo para verificar de que forma a dieta 

prescrita vinha sendo cumprida e, se necessário, eram feitas 

correções. o controle domiciliar da glicemia também era avaliado 

nestas visitas. 

Os pacientes foram distribuidos de forma aleatória 

para seguirem o experimento em uma determinada sequência: dietas 

usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe; dietas 

usual, isoprotéica com galinha e peixe e hipoprotéica; dietas 

hipoprotéica, usual e isoprotéica com galinha e peixe; dietas 

hipoprotéica, isoprotéica com galinha e peixe e usual; dietas 
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isoprotéica com galinha e peixe, usual e hipoprotéica ou dietas 

isoprotéica com galinha e peixe, hipoprotéica e usual. Após cada 

per iodo, 0 paciente entrava numa fase de "wash-out", de pelo 

menos uma semana, quando seguia a sua dieta habitual. 

No final de cada periodo de três semanas em cada uma 

das dietas, 0 paciente era avaliado em relação a peso, pressão 

arterial, medida da filtração glomerular, glicemia de jejum, 

creatinina, uréia, colesterol total, HDL-colesterol, 

triglicer1dios, albumina, proteinas totais e hemograma completo, 

assim como exame comum de urina e medidas em urina de 24 h de 

glicose, proteinas, uréia, fósforo, sódio, cálcio e dosagem de 

excreção urinária de albumina em urina estéril (urocultura 

negativa). 

Os testes de medida de FG foram realizados em jejum 

Pela manhã, de modo a permitir as demais análises laboratoriais. 

Após a coleta da primeira amostra de sangue e injeção do 

radiofármaco, o individuo recebia a sua dose habitual de 

insulina, fazendo, então, o desjejum que vinha seguindo durante o 

Perfodo de dieta. A aderência à dieta foi aferida através de 

inquérito alimentar e medida da excreção urinária de uréia em 24 

horas (85). 

De acordo com a medida da FG após dieta usual, os 

Pacientes foram di v idos em dois grupos: normof il trantes e 

hiperfiltrantes, tendo sido então comparados os resultados entre 

si. Foi considerado hiperfiltrante, aquele paciente que 

apresentou uma taxa superior ao limite superior da FG 

estabelecido previamente em individuas normais da mesma faixa 
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etária do que os pacientes estudados (média + 2 desvios padrão), 

isto é> 134,0 ml/min/1,73m2 (63). Foi considerado normofiltrante 

aquele paciente que apresentou uma FG ~ 134,0 ml/min/1,73m2. 

Os resultados obtidos após os três periodos de dieta 

foram comparados entre si em todo o grupo de pacientes DM I, 

assim como isoladamente no grupo de pacientes hiperfiltrantes e 

normofiltrantes. 

2. Pacientes 

Foram estudados pacientes portadores de DM I, atendidos 

no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital de Clinicas de Porto 

Alegre no periodo de 1990 à 1992, que concordaram em participar 

do estudo após seleção inicial. Foram incluidos os pacientes com 

diagnóstico de DM há pelo menos 12 meses, albuminúria < 30 ~g/min 

(174) em, pelo menos, 2 a 3 medidas em um periodo de 6 meses com 

intervalos de pelo menos um mês entre cada medida, ausência de 

hipertensão arterial sistêmica (TA < 140/90 mmHg) (162) ou 

doença cardiovascular, ausência de outra doença renal, 

neuropatia autônoma e obesidade (indice de massa 

corporal=peso/altura2 >30 Kg/m2) ( 14), sem uso de outras drogas 

que não insulina. 

Foram considerados pacientes portadores de DM I aqueles 

com inicio do quadro antes dos 40 anos de idade, que tivessem 

apresentado pelo menos um episódio de cetoacidose diabética e/ou 

cetonemia e/ou necessidade inequivoca do uso de insulina para 

manutenção da vida (132a). 

Os pacientes foram acompanhados por um periodo minimo 
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de seis meses anterior ao inicio do estudo, periodo de 

recrutamento, a fim de se obter um melhor grau de controle 

metabólico possivel bem corno para se determinar com certeza os 

critérios de inclusão. 

Hipertensão arterial sistêrnica foi afastada através da 

anamnese e exame fisico com medida da pressão arterial (fases 

I/V) com esfigrnornanôrnetro aneróide com aproximação de 2 rnrnHg em 

posição sentada após 10 minutos de repouso, utilizando-se o valor 

médio de duas aferições consecutivas, com intervalo de 10 

minutos. 

Doença cardiovascular foi afastada pela ausência de 

história cornpativel, eletrocardiograma de repouso e RX de tórax 

sugestivos de cardiopatia isquêrnica e insufiência cardiaca. 

A presença de neuropatia autônoma foi avaliada através 

dos cinco testes cardiovasculares descritos por Ewing (59): 

Variação da frequência cardiaca à manobra de Valsalva, à 

respiração profunda e ao ortostatisrno e variação da pressão 

arterial à força manual sustentada e também ao ortostatisrno, 

assim como queixas e manifestações clinicas cornpativeis 

(distúrbios genitourinários e gastrintestinais, sudorese 

gustatória e hipotensáo postural sintomática). Foram incluidos os 

Pacientes que apresentaram os cinco testes cardiovasculares 

normais ou apenas alteração de um deles. Todos os pacientes eram 

assintornáticos em relação às manifestações clinicas de neuropatia 

autônoma. 

A retinopatia diabética foi avaliada pela autora 

através da fundos copia sob rnidriase. Os casos duvidosos foram 

encaminhados para um mesmo oftalmologista. Os pacientes foram 
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classificados em dois grupos: retinopatia ausente (fundo de olho 

normal) e retinopatia presente ( retinopatia de base ou 

proliferativa). 

A neuropatia sensitiva foi investigada através dos 

reflexos tendinosos profundos e pesquisa da sensibilidade 

vibratória junto ao maléolo externo utilizando diapasão de 128 

ciclos /segundo. os pacientes foram classificados em dois grupos: 

com ou sem neuropatia sensitiva simétrica. 

Participaram do estudo 15 pacientes ( 8 mulheres e 7 

homens) com idade de 32,8 ± 5,8 anos (24,0 - 42,0 anos) e duração 

do DM de 9,7 ± 7,9 anos (1,0- 29 anos). (Tabela I) 

Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento 

antes de iniciarem o experimento e o estudo foi aprovado pelo 

Grupo de Pesquisa e Pós-graduação do Hospital de Clinicas de 

Porto Alegre, tendo sido submetido à Comissão de ~tica deste 

hospital. 

3. Métodos Laboratoriais 

3.1. Filtração glomerular 

3.1.1. Considerações gerais 

A medida da FG pela técnica do 51cr- EDTA é 

considerada padrão no nosso meio e se correlaciona fortemente com 

a depuração de inulina (127a). Friedman e colaboradores (63), ao 

estudarem pacientes portadores de DM I e diabete mélito tipo II 

( DM I I), observaram uma corre lação forte entre esta técnica e a 

estimativa da depuração da creatinina endógena através da 
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creatinina plasmática, utilizando a fórmula de Cockroft and Gault 

(42a). Mais recentemente, o mesmo grupo 

demonstrou que esta correlação torna-se mais fraca à medida que a 

taxa da FG aumenta (>100 rnl/rnin/1,73rn2), havendo urna subestirnaçao 

dos valores da FG quando estes foram inferidos através da 

creatinina plasmática, idade e peso corporal ( 72) . Portanto, a 

estimativa da FG utilizando-se a fórmula de Cockroft e Gault não 

parece ser adequada para o diagnóstico da hiperfil traçao 

glornerular. 

o 51cr-EDTA é livremente filtrado pelo glornérulo, não 

se liga a proteinas plasmáticas, não é rnetabolizado e sua única 

via de excreção é a renal (21a). É um isótopo de custo acessivel 

sendo o 51cr-EDTA comercialmente disponivel. A dose de radiação 

para o paciente é baixa e a medida da FG pode ser realizada em 

crianças assim corno medidas repetidas podem ser feitas em um 

mesmo individuo (27a). 

3.1.2. Descrição da técnica 

A técnica utilizada foi a descrita por Chantler e 

Barrat (28), a qual se baseia na injeção única do 5 1cr-EDTA. 

Urna quantidade conhecida de 51 cr-EDTA é injetado por 

Via endovenosa e são colhidas amostras de sangue venoso durante 

quatro horas em determinados intervalos de tempo. Este 

procedimento permite a construção de urna curva de desaparecimento 

da substância no plasma a qual apresenta um componente inicial 

rápido (alfa) e um componente mais tardio, lento (beta). o 

componente lento se inicia na maioria dos individues em torno dos 

120 minutos após a injeção. Para fins de cálculo da filtração 
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glomerular, este componente pode ser o único utilizado. 

Após centrifugação, separa-se amostras de plasma as 

quais tem a sua radioatividade medida em um contador gama de poço 

(Ames, modelo Garnmacord) . Os valores em contagens por minuto 

(cpm) são convertidos em logaritmos naturais (base e ) e plotados 

contra o tempo (em minutos) contados da injeção à coleta de cada 

amostra. Através de regressão linear, obtem-se uma reta com o 

conjunto de pontos resultantes e estima-se o valor teórico da 

concentração plasmática do 51 cr-EDTA no tempo zero e o t1/2 da 

fase lenta da excreção da substância. Calcula-se a fil traçao 

glomerular do paciente corrigida para 1,73 m2 utilizando-se estes 

dados, mais o valor em cpm da soluçao padrão, o volume injetado, 

o peso e a altura do paciente. Os cálculos foram feitos em 

microcomputador conforme programa especifico. 

3.1.3. Preparo das soluções 

Dissolve-se 100 mg de ácido etileno-diamino-tetra

cético (EDTA) em 100 ml de água bidestilada. Adiciona-se 1 ml de 

álcool benzilico. Na soluçao obtida, dilui-se 55,5 MBq de 51cr

EDTA ( Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, São Paulo, 

Brasil). Esta soluçao é filtrada em filtros Milipore de 0,22 um. 

diretamente em frascos esterilizados os quais são conservados em 

4. c. 

Para o preparo da soluçao padrão dilui-se 2 ml da 

soluçao de 51 cr-EDTA preparada em 498 ml de água, obtendo-se uma 

diluição de 1:250. 
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3. 1. 4. Roteiro 

1. Coleta-se 10 rnl de sangue venoso em tubo heparinizado (amostra 

basal). 

2. Na mesma veia, injeta-se "em bolo" 10 rnl da solução de 51cr

EDTA sendo que terminada a injeção anota-se o horário, aspira-se 

e reinjeta-se 5 rnl de sangue do paciente. 

3. Aos 120 minutos, 180 minutos e 240 minutos, coleta-se amostras 

de 10 rnl de sangue venoso em tubos heparinizados, anotando-se o 

horário exato de cada coleta. 

4. As amostras são centrifugadas a 3000 rotações por minuto 

(rpm), separando-se o plasma em tubos de polietileno em aliquotas 

duplas de 2 rnl cada urna, usando-se pipeta automática de 500 ul. 

Pipeta-se na seguinte ordem: basal, amostra 3, amostra 2 e 

amostra 1. Com a mesma ponteira pipeta-se 2 aliquotas de 2 rnl da 

solução padrão em tubos de polietileno. 

5. Conta-se a radioatividade de cada um dos 10 tubos por um 

periodo de 10 minutos cada um. 

6. Calcula-se a filtração glomerular. 

3.2. Medida da excreção urinária de albumina (EUA) 

Foi utilizada urina de 24 h e os pacientes foram 

orientados para anotar com precisão o horário (horas e minutos) 

do inicio (primeira urina desprezada) e do término da coleta 

(última urina incluida na amostra). Durante o periodo de coleta, 

os pacientes do sexo feminino estavam fora do seu periodo 

menstrual. As dosagens foram realizadas no setor de 

radioirnunoensaio do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, através 
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de radioimunoensaio com duplo anticorpo utilizando-se "kits" 

comerciais ( "Diagnostic Products Corporation", Los Angeles, 

California). o coeficiente de variação intra-ensaio e inter

ensaio do "kit" utilizado era 2,8% e 2,3%, respectivamente. 

3.3. Outras medidas laboratoriais 

A glicose sérica e urinária foram medidas pelo método 

enzimático colorimétrico glicose peroxidase (166), a 

hemoglobina glicosilada por cromatografia de troca iônica em 

micro-colunas ( "Kit" Labtest) (167), a frutosamina sérica pelo 

método colorimétrico, redução NBT, "kit Labtest" ( 190), a 

creatinina sérica através do método de Jaffé (60), uréia sérica 

e urinária pelo método cinético U.V. (74), sódio uriná r i o por 

fotometria de chama (157), cálcio urinário por 

ortocresolftaleina- complexona sem deproteinização ( 149), 

fósforo urinário pelo método de fosfato enzimático ( 47), 

colesterol total, HDL-colesterol e trigliceridios por método 

enzimático colorimétrico (24,114), albumina sérica pela técnica 

do verde de bromocresol (54), proteinas totais pela técnica do 

método colorimétrico por biureto (66) e proteinúria pelo método 

turbidimétrico de Denis e Ayer (152). 

Também fo r am solicitados hemograma completo, exame 

comum de urina e urocul tura com teste. Estas análises foram 

realizadas nos setores de bioquimica, hematologia, uroaná l ises e 

microbiologia do Hospital de Cl i nic as de Porto Ale gre . 
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4. Análise estatistica 

Foram utilizados testes paramétricas para a análise dos 

dados de comparação entre os dois grupos de pacientes DM I: teste 

t de Student para amostras não equiparadas. Para a análise dos 

dados após as três fases do experimento foram utilizados: análise 

de variância para medidas repetidas (ANOVA) e o teste de 

comparação múltipla de Student-Newrnan-Keuls (SNK). 

Quando os dados eram claramente de distribuição não 

normal ou apresentaram variâncias não homogêneas foram utilizados 

testes não paramétricas: teste U de Mann-Whitney e análise de 

variância de Friedrnan. 

o teste exato de Fisher foi utilizado para comparação 

dos dados qualitativos entre os dois grupos de pacientes. 

O nivel de significância adotado foi de 5%. Os dados 

foram expressos corno média ± desvio- padrão e variação. 
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Tabela I- caracteristicas clinicas dos pacientes DM I (n=15). 

Mulheres/Homens 

Fumantes/Não fumantes 

Idade 
(anos) 

Duração DM 
(anos) 

Indice de massa 
corporal 
(Kg/m2) 

Pressão arterial 
média 
(mm Hg) 

Pacientes DM I 

8/7 

2/13 

32,8 ± 5,8 
(24,0 - 42,0) 

9,7 ± 7,9 
(1,0 - 29,0) 

23,2 ± 2,7 
(17,6 - 27,3) 

83,4 ± 10,0 
(68,3 - 99,3) 

Os dados estão expressos como o número de pacientes com a 

caracteristica analisada ou como média ± desvio padrão e a 

variação entre parênteses. 
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RESULTADOS 

1. Caracterização dos pacientes diabéticos tipo I 

hiperfiltrantes e normofiltrantes 

Foram estudados 6 pacientes DM I hiperfiltrantes e nove 

pacientes DM I normofiltrantes. Nao foi observada diferença 

quanto a presença de tabagismo, idade, duração do DM, indice de 

massa corporal, pressão arterial média, presença de retinopatia, 

neuropatia autônoma, neuropatia periférica e vasculopatia 

periférica entre os dois grupos de pacientes (Tabela II e III). 

Por definição, a FG foi significativamente diferente 

quando comparados pacientes hiperfiltrantes (161,1 ± 15,4 

mlfmin/1,73m2) aos normofiltrantes (112,7 ± 11,7 ml/min/1,73m2) 

(teste t para amostras nao equiparadas; p = 0,00001). Não foi 

observada diferença quando foram comparados em urina de 24 horas 

a excreção de albumina, uréia, sódio, fósforo e cálcio (Tabela 

IV). 

A análise dos indices de controle metabólico mostrou 

niveis de glicosúria de 24 horas maior nos hiperfiltrantes (40,8 

± 30,1 g/24h) do que nos normofiltrantes (10,3 ± 18,2 g/24h; 

teste t para amostra nao equiparadas; p = 0.036). Entretanto, a 

depuração fracional de glicose nos hiperfiltrantes foi 

significativamente menor quando comparada a dos normofiltrantes 

((0,3 ± 0,2 versus 1,7 ± 1,1; teste t para amostras não 

equiparadas; p = 0,0049). Não foi observada diferença quando se 

comparou a glicemia de jejum, hemoglobina glicosada e frutosamina 

(Tabela V). 
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O perfil lipidico nos seus componentes de colesterol 

total, trigliceridios e HDL-colesterol 

os dois grupos (Tabela VI). 

5 6 

não foi diferente entre 



Tabela II caracteristicas clinicas dos pacientes DM I 

hiperfiltrantes (n=6) e normofiltrantes (n=9). 

Mulheres/Homens 

Fumantes/Não fumantes 

Idade 
(anos) 

Duração DM 
(anos) 

Indice de massa 
corporal 
(Kg/m2) 

Pressão arterial 
média 
(mm Hg) 

Hiperfiltrantes 

3/3 

1/5 

30,3 ± 5,7 
(24,0 - 36,0) 

5,8 ± 5,0 
(1,0 - 15,0) 

22,9 ± 2,7 
(18,2 - 26,2) 

82,4 ± 9,1 
(70,0 - 91,3) 

a ~ Teste exato de Fisher 

Normofiltrantes 

5/4 

1/8 

34,5 ± 5,5 
(26,0 - 42,0) 

12,3 ± 8,6 
(2,0 - 29,0) 

23,4 ± 2,9 
(17,6 - 27,3) 

84,0 ± 11,2 
(68,3 - 99,3) 

b ~ Teste t para amostras não equiparadas 

llp" 

a 
1,00 

a 
1,00 

b 
0,19 

b 
0,12 

b 
0,72 

b 
0,77 

Os dados estão expressos como o número de pacientes com a 
caracteristica analisada, como média ± desvio padrão e a variação 
entre parênteses. 
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Tabela III - Presença de complicações crônicas em pacientes DM I 

hiperfiltrantes (n=6) e normofiltrantes (n=9). 

Hiperfiltrantes 

Retinopatia 

Neuropatia 
autônoma 

Neuropatia 
periférica 

Diminuição 
de pulsos 
periféricos 

a = Teste exato de Fisher 

2 

o 

3 

o 

Normofiltrantes 

2 

o 

1 

2 

"ptl 

a 
1,00 

a 
1,00 

a 
0,23 

a 
1,00 

Os dados estão expressos como o número de pacientes com a 
caracteristica analisada. 
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Tabela IV - Indices de função renal ( 51cr-EDTA-FG e excreção 

urinária de albumina) e valores da excreção urinária de uréia, 

sódio, fósforo e cálcio em pacientes DM I hiperfiltrantes (n=6) e 

normofiltrantes (n=9). VALORES BASAIS. 

51cr-EDTA-FG 
(ml/min/1,73m2) 

Excreção urinária 
de albumina 
(ug/min) 

Uréia urinária 
(g/24h) 

Sódio urinário 
(mEq/24h) 

Fósforo urinário 
(g/24h) 

Cálcio urinário 
(mg/24h) 

Hiperfiltrantes 

161,1 ± 15,4 
(139,6 - 180,4) 

6,0 ± 3,3 
(1,4 - 9,3) 

22,4 ± 5,3 
(18,2 - 30,1) 

280,8 ± 131,5 
(150,0 - 517,0) 

1,0 ± 0,3 
(0,5 - 1,2) 

239,6 ± 159,8 
(26,0 - 448,0) 

Normofiltrantes 

112,7 ± 11,7 
(93,9 - 126,4) 

6,9 ± 6,2 
(1,2 - 21,5) 

23,5 ± 6,7 
(13,0 - 34,5) 

186,9 ± 43,8 
(159,0 - 240,0) 

0,7 ± 0,3 
(0,1 - 1,0) 

188,2 ± 116,5 
(73,0 - 467,0) 

a = Teste t para amostras não equiparadas 

b = Teste U de Mann- Whitney 

"pll 

a 
<0,001 

b 
0,85 

a 
0,70 

b 
0,10 

a 
0,06 

a 
0,50 

Os dados estão expressos como média ± desvio padrão e a variaçã 
entre parênteses. 
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Tabela v - Indices de controle metabólico de pacientes DM I 

hiperfiltrantes (n=6) e normofiltrantes (n=9). VALORES BASAIS. 

Hiperfiltrantes Normofiltrantes "p" 

a 
Glicose 161f5 ± 96f5 161f8 ± 158f3 1f00 
(mg/dl) (62f0 - 247f0) (62f0 - 543f0) 

a 
Hemoglobina 7f2 ± 1f4 8f0 ± 1f7 Of39 
glicosada ( 6 f 2 - 9f3) (5f0 - 11f4) 
(%) 

a 
Frutosamina 3f6 ± Of9 2f9 ± Of7 Of11 
(mmol/1) ( 2 f 6 - 4f1) (2f0 - 3f7) 

a 
Glicosúria 40f8 ± 30f1 10f3 ± 18f2 Of04 
(g/24h) (Of03 - 76f6) (O - 50f5) 

a = Teste t para amostras nao equiparadas 

Os dados estao expressos como média ± desvio padrao e a variaçao 

entre parênteses. 

60 



Tabela VI - Perfil lipidico de pacientes DM I hiperfiltrantes 

(n=6) e norrnofiltrantes (n=9). 

Hiperfiltrantes Norrnofiltrantes 

Colesterol 
(rngjdl) 

Trigliceridios 
(rng/dl) 

HDL-Colesterol 
(rngjdl) 

177,8 ± 48,8 
(108,0 - 233,0) 

82,8 ± 42,8 
(35,0 - 148) 

60,2 ± 20,5 
(42,0 - 90,0) 

214,6 
(177,0 

102,0 
(55,0 

59,4 
(32,0 

a = Teste t para amostras nao equiparadas 

± 26,8 
- 252,0) 

± 38,4 
- 164,0) 

± 16,7 
- 85,0) 

llptt 

a 
0,08 

a 
0,37 

a 
0,94 

Os dados estao expressos corno média ± desvio padrao e a variaçao 
entre parênteses. 
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2. Caracteristicas das dietas prescritas 

Quando analisado o valor calórico total, observou-se 

uma diferença significativa, embora pequena, em relação as três 

dietas (ANOVA para medidas repetidas, p = O, 001). O teste de 

comparação múltipla demonstrou um valor calórico total maior na 

dieta hipoprotéica ( 2 033, 7 ± 42 8, O Kcal) e na isoprotéica com 

galinha e peixe (2041,8 ± 451,1 Kcal) quando comparados com a 

dieta usual (1874,9 ± 537,6 Kcal) (SNK, nivel de significância 

adotado: 5%) (Tabela VII). 

Quando analisado o teor de carboidratos, este também 

foi diferente nas três dietas (ANOVA para medidas repetidas, p < 

0,001). A porcentagem da dieta usual (47,5 ± 7,0%) foi 

significativamente menor do que a da dieta hipoprotéica (61,6 ± 

3,6%) e da dieta isoprotéica com galinha e peixe (51,9 ± 5,2%). 

Além disso, o valor das duas últimas foram diferentes entre si 

(SNK, nivel de significância adotado: 5%) (Tabela VIII). 

A porcentagem de lipidios manteve-se inalterada na três 

dietas: 33,0 ± 6,3% na dieta usual, 32,3 ± 3,8% na hipoprotéica e 

31,7 ± 7,1% na dieta isoprotéica com galinha e peixe (Tabela IX). 

Como era o objetivo desejado, houve diferença nos 

Valores da quantidade de proteinas tanto quanto analisadas por 

gramas de proteinas por Kg de peso corporal (ANOVA para medidas 

repetidas, p < 0,001) quanto através da porcentagem de proteinas 

do Valor calórico total durante os três periodos de dieta (ANOVA 

Para medidas repetidas, p = < O, 001) · O teste de comparação 

múltipla demonstrou que a quantidade de proteina por quilo de 

Peso da dieta hipoprotéica (O, 5 ± O, 02 g/Kg) foi 
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significativamente menor do que a da dieta usual (1 1 4 ± 0 1 5 g/Kg) 

e do que a da dieta isoprotéica com galinha e peixe (1 1 2 ± 0 1 3 

g/Kg) as quais não diferiram entre si 

signif icância adotado 1 5%) (Tabela X) • 

(SNK 1 

Já em 

n1vel 

relação 

de 

à 

Porcentagem de prote1nas 1 foi observado que os valores da dieta 

Usual (19 1 1 ± 4 1 0%) foram significativamente maiores do que os 

Valores da dieta hipoprotéica ( 619 ± 113%) e isoprotéica com 

galinha e peixe ( 14 1 8 ± 4 1 3%). Também os valores da dieta 

hipoprotéica e dieta isoprotéica com galinha e peixe foram 

significativamente diferentes (SNKI nivel de significância 

adotado: 5%) (Tabela X). 
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Tabela VII - Valor calórico total das dietas prescritas (Kcal/24h) 

dieta usual 

a 
1874,9 ± 537,6 

(1061,4 3090,4) 

dieta hipoprotéica 

2033,7 ± 428,0 

(1249,2 - 2889,9) 

dieta isoprotéica 
galinha/peixe 

2041,8 ± 451,1 

(1261,3 2992,3) 

a = valor calórico total significativamente menor do que 0 da 
dieta hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe (ANOVA para 
medidas repetidas, P = 0,001; SNK, 5%). 
Os valores estão expressos como média ± desvio-padrão e a 
Variação entre parênteses. 
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Tabela VIII - Porcentagem de carboidratos nas dietas prescritas. 

dieta usual 

a 
47,5 ± 7,0 

(29,0 57,0) 

dieta hipoprotéica 

b 
61,6 ± 3,6 

(58,0 - 69,0) 

dieta isoprotéica 
galinha/peixe 

51,9 ± 5,2 

(40,0 - 56,0) 

a = porcentagem de carboidratos significativamente menor do que 
os valores das dietas hipoprotéica e isoprotéica com galinha e 
Peixe (ANOVA para medidas repetidas, p < 0,001; SNK, 5%). 
b = porcentagem de carboidratos significativamente maior do que 
os valores da dieta isoprotéica com galinha e peixe (ANOVA para 
medidas repetidas, p < 0,001; SNK, 5%) .. 
Os valores estao expressos como méd1a ± desvio-padrao e a 
variação entre parênteses. 
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Tabela XIX - Porcentagem de lipidios nas dietas prescritas 

dieta usual dieta hipoprotéica 

33,0 ± 6,3 32,3 ± 3,8 

(23,0 44,0) (29,0 - 37,0) 

ANOVA para medidas repetidas, p > 0,05 

dieta isoprotéica 
galinha/peixe 

31,7 ± 7,1 

(12,0 42,0) 

Os dados estao expressos como média ± desvio-padrao e a variaçao 
entre parênteses. 
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Tabela X - Prote1nas nas dietas prescritas: g/Kg de peso corporal 

e porcentagem do valor calórico total. 

dieta usual dieta hipoprotéica 

a 
g/Kg 1,4 ± 0,5 0,5 ± 0,02 

( 1 f 1 2,2) (0,5 - 0,6) 

b c 
% 19,1 ± 4,0 6,9 ± 1,3 

(12,0 - 27,0) (5,0 - 11,0) 

dieta isoprotéica 
galinha/peixe 

1,2 ± 0,3 

(0,8 - 1,8) 

14,8 ± 4,3 

(9,0 - 22,0) 

a = prote1nas/Kg significativamente menor do que os valores da 
dieta usual e da dieta isoprotéica com galinha e peixe (ANOVA 
para medidas repetidas, p < 0,001; SNK, 5%). 
b = porcentagem de prote1nas significativamente maior do que os 
valores da dieta hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe 
(ANOVA par medidas repetidas, p < 0,001; SNK, 5%). 
c = porcentagem de proteinas significativamente menor do que os 
valores após dieta isoprotéica com galinha e peixe (ANOVA para 
medidas repetidas, p < 0,001; SNK, 5%). 
Os valores estao expressos corno média ± desvio-padrao e a 
variaçao entre parênteses. 
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3. Efeito da dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe sobre a filtração glomerular e uréia urinária 

Quando analisado o grupo como um todo, houve 

modificação dos valores da FG durante o periodo de estudo (ANOVA 

para amostras repetidas; p = 0,001). O teste de comparação 

múltipla demonstrou que os valores de FG foram significativamente 

mais elevados após a dieta usual (132,0 ± 27,7 ml/min/1,73m2) do 

que após a dieta hipoprotéica (114,9 ± 16,5 ml/min/1,73m2) e após 

a dieta isoprotéica com galinha e peixe ( 12 2, 7 ± 

16, 7ml/min/ 1, 73m2) . Não houve diferença entre os valores de FG 

após as últimas citadas (SNK; nivel de significância adotado: 5%) 

(Figura I) . Os valores de uréia urinária também se 

modificaram durante o periodo de estudo (ANOVA para medidas 

repetidas; p < 0,001). Os valores de uréia urinária após a dieta 

hipoprotéica (12,1 ± 0,5 g/24h) foram significativamente menores 

do que os observados após a dieta usual (23,1 ± 0,6 g/24h) e após 

a dieta isoprotéica com galinha e peixe (19,7 ± 0,5 g/24h), sem 

ter havido diferença entre estas duas últimas ( SNK; nivel de 

significância adotado: 5%). Os valores individuais da FG e uréia 

urinária estão demonstrados na tabela XI. 

Na tabela XIII estão expressos os resultados obtidos na 

análise dos pacientes hiperfiltrantes (n=6). Neste grupo, houve 

modificação dos valores da FG durante o periodo de estudo (ANOVA 

para medidas repetidas; p = O, 0004). Os valores de FG após a 

dieta usual (161,1 ± 15,4 ml/min/1,73m2) foram significativamente 

maiores do que os observados após a dieta hipoprotéica (129,8 ± 

9,0 ml/min/1,73m2) e após a dieta isoprotéica com galinha e peixe 
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(136,5 ± 3,1 ml/min/1,73), sendo que os dois últimos não 

diferiram entre si ( SNK; nivel de significância adotado: 5%) 

(Figura I I). A diferença entre os valores da FG após a dieta 

hipoprotéica em relação à usual foi de -19,1 ± 5,5 ml/min/1,73m2 

e a diferença entre os valores de FG após a dieta isoprotéica com 

galinha e peixe em relação à usual foi de -14,6 ± 8, 8 

ml/min/1,73m2. Estes valores foram significativos, ou seja, foram 

diferentes de zero (teste t para uma amostra, p < O, 05), mas 

quando comparadas entre si não foram diferentes. A uréia urinária 

também sofreu alterações durante o periodo de estudo (ANOVA para 

medidas repetidas; p = 0,001). Os valores após a dieta 

hipoprotéica (13,2 ± 7,3 g/24h) foram significativamente menores 

do que os valores após a dieta usual ( 22,4 ± 5, 3 mg/dl) e os 

valores após a dieta isoprotéica com galinha e peixe (18,2 ± 4,9 

mg/dl). Não houve diferença entre os valores de uréia urinária 

obtidos após a dieta usual e isoprotéica com galinha e peixe 

(SNK; nivel de significância adotado: 5%) (Tabela XII). 

Os valores da FG não se modificaram quando o grupo de 

pacientes DM I normofiltrantes (n=9) foi analisado, apesar de 

ter havido uma tendência à diminu i ção a pós a dieta hipoprotéica 

(Figura I I I). A diferença dos valore s da FG após a dieta 

hipoprotéica em relação a dieta u s ual foi de -6,4 ± 11, o 

mljmin/1,73m2 e a diferença após a dieta isoprotéica com galinha 

e peixe em relação à usual foi de +O, 4 ± 12, 7 ml/min/ 1, 73m2. 

Estas variações não foram significativas, ou seja, não diferiram 

de zero. Contudo, houve alteração dos valores de uréia urinária 

(ANOVA para medidas repetidas; p = 0,0002). Estes valores 
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foram significativamente menores após o periodo de dieta 

hipoprotéica (11,3 ± 3,9 g/24h) do que após a dieta usual (23,5 ± 

6,7 g/24h) e após a dieta isoprotéica com galinha e peixe (20,6 ± 

5, 7 g/24h) . Não houve diferença entre os valores obtidos após 

dieta usual e após dieta isoprotéica com galinha e peixe 

(SNK; nivel de significância adotado: 5%) (Tabela XII). 

A diferença entre a FG após a dieta hipoprotéica e a FG 

após a dieta usual no grupo hiperfiltrante foi 

significativamente maior do que a diferença entre a FG após a 

dieta hipoprotéica e a FG após a dieta usual no grupo 

normofiltrante (p = 0,02, teste t para amostras não equiparadas). 

O mesmo ocorreu quando se comparou a diferença entre a FG após a 

dieta isoprotéica com galinha e peixe e a FG após a dieta usual 

entre os dois grupos 

equiparadas). 

(p = 

70 

0,03, teste t para amostras não 



Tabela XI - Filtração glomerular 51 cr-EDTA-FG - ml/min/1,73m2) 

e uréia urinária (Uur - g/24h) em pacientes DM I após 3 semanas 

de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe -

DADOS INDIVIDUAIS. 

dieta dieta dieta 
usual hipoprotéica isoprotéica 

galinha/peixe 

51 cr-EDTA-FG Uur 51 cr-EDTA-FG Uur 51 cr-EDTA-FG Uur 

1 139,6 16,0 113,5 12,2 138,7 16,0 

2 99,7 28,0 94,1 10,0 87,3 26,8 

3 93,9 22,0 105,4 7,4 109,5 16,0 

4 167,2 20,8 138,7 5,4 137,8 12,3 

5 149,4 18,2 130,5 11,3 132,1 20,3 

6 105,0 25,0 93,5 14,0 116,3 25,7 

7 118,4 34,5 99,7 15,2 122,3 28,0 

8 109,1 29,0 93,6 9,0 94,5 16,2 

9 156,4 30,1 130,6 25,8 139,4 26,0 

10 126,4 19,5 114,2 8,5 127,1 15,8 

11 173,6 27,0 137,2 15,8 132,9 20,0 

12 180,4 22,0 128,2 9,0 138,0 14,7 

13 124,6 24,0 98,3 13,0 104,4 13,5 

14 124,6 13,0 126,7 6,5 130,1 25,1 

15 112,3 16,1 119,1 18,0 130,8 18,0 

média 132,0 23,1 114,9 12,1 122,7 19,7 

desvio 27,7 6,1 16,5 5,3 16,7 5,4 
padrão 
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Tabela XII- Filtração glomerular ( 51 cr-EDTA-FG) e uréia 

urinária (Uur) em pacientes DM I hiperfiltrantes (H-n=6) e 

normofiltrantes (N-n=9) após 3 semanas de dieta usual, 

hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe. 

dieta 
usual 

H 

N 

dieta 
hipoprotéica 

H 

N 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

H 

N 

51cr-EDTA-FG 

(ml/min/1,73m2) 

a 
161,1 ± 15,4 

(139,6 - 180,4) 

112,7 ± 11,7 
(93,9 - 126,4) 

129,8 ± 9,0 
(113,5 - 138,7) 

105,0 ± 12,3 
(93,5 - 126,7) 

136,5 ± 3,1 
(132,1 - 139,4) 

113,6 ± 3,1 
(87,3 - 130,8) 

Uur 

(g/24h) 

22,4 ± 5,3 
(18,2 - 30,1) 

23,5 ± 6,7 
(13,0 34,5) 

b 
13,2 ± 7,3 
(5,4 25,8) 

c 
11,3 ± 3,9 
(6,5 15,2) 

18,2 ± 4,9 
(12,3 26,0) 

20,6 ± 5,7 
(13,5 28,0) 

a = 51cr- EDTA-FG significativamente maior do que após 
dieta hipoproteica e isoproteica (ANOVA para medidas repetidas; 
p = 0,0004; SNK, 5%). 
b = Uur significativamente menor do que após dieta usual e iso
protéica, (ANOVA para medidas repetidas; p = 0,001; SNK, 5 %). 
c = Uur significativamente menor do que após dieta usual e iso
protéica, (ANOVA para medidas repetidas; p = 0,0002; SNK, 5%). 
Os valores estao expressos como média ± desvio-padrão e a varia
ção entre parênteses. 
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4. Efeito da dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe sobre o controle metabólico 

Os niveis de glicosúria de 24 horas se modificaram 

durante o experimento em todo o grupo de pacientes estudados 

(ANOVA para medidas repetidas, p = 0,049) . O teste de comparação 

múltipla demonstrou que os valores de glicosúria de 24 horas após 

a dieta usual (23,4 ± 27,8 g/24h) foram significativamente mais 

elevados do que os niveis após a dieta isoprotéica com galinha e 

peixe (7,4 ± 9,0 g/24h), sem ter havido diferença em relação aos 

niveis após a dieta hipoprotéica (12,8 ± 22,6 g/24h). Os valores 

de glicosúria de 24 horas após a dieta hipoprotéica e isoprotéica 

com galinha e peixe não diferiram entre si (SNK; nivel de 

significância adotado: 5%). Contudo, a depuração fracional de 

glicose não foi diferente após os três periodos de dieta: 0,2 ± 

0,2 após a dieta usual, 0,1 ± 0,1 após a hipoprotéica e 0,06 ± 

O, 7 após a dieta isoprotéica com galinha e peixe. Não houve 

diferença entre os valores sanguineos de glicemia de jejum, 

hemoglobina glicosada e frutosamina (Tabela XIII). 

No grupo de pacientes DM I hiperfil trantes ( n=6), os 

valores da glicosúria de 24 horas também se modificaram durante 

o periodo de estudo (ANOVA para medidas repetidas; p = 0,049). Os 

valores de glicosúria de 24 horas após a dieta usual (40,8 ± 30,1 

g/24h) foram significativamente mais elevados do que os niveis 

após a dieta isoprotéica com galinha e peixe ( 6, 9 ± 8, 4 g/dl) 

sem ter havido diferença em relação aos niveis após a dieta 

hipoprotéica (26,0 ± 30,5 g/dl). Os valores de glicosúria de 24 

horas após a dieta isoprotéica com galinha e peixe e após a dieta 
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hipoprotéica não diferiram entre si. (SNK; nivel de significância 

adotado: 5%). A comparação dos niveis de depuração fracional de 

glicose não foram diferentes: 0,3 ± 0,2; 0,1 ± 0,1 e 0,05 ± 0,06, 

após dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe, 

respectivamente. Não houve diferença entre os valores sangulneos 

de glicemia de jejum, hemoglobina glicosada e frutosamina após o 

perlodo de cada dieta (Tabela XIV). 

Não foi encontrada diferença entre os niveis sangulneos 

de glicemia de jejum, hemoglobina glicosada, frutosamina e 

glicosúria de 24 horas após o periodo de cada dieta no grupo de 

pacientes normofiltrantes (n=9) (Tabela XIV). 
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Tabela XIII - Controle metabólico em pacientes DM I (n=15) após 

3 semanas de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha 

e peixe. 

dieta 
usual 

Glicemia 
jejum 

(mg/dl) 

161,7 ± 132,8 
(62,0 ± 542,0) 

dieta 
hipoprotéica 

106,5 ± 46,6 
(55,0 219,0) 

dieta isoprotéica 
galinha/peixe 

129,1 
(40,0 

± 95,0 
405,0) 

Hemoglobina 
glicosada 

( % ) 

7,7 ± 1,6 
(5,0 - 11,4) 

7,3 ± 1,8 
(5,1 - 9,9) 

7,5 ± 1,5 
(5,0 - 11,1) 

Frutosamina 

(mmol/1) 

3,2 ± 0,1 
(1,7 - 4,8) 

3,4 ± 0,7 
(1,9 - 4,3) 

3,2 ± 0,7 
(2,0 4,8) 

Glicosúria 

(g/24h) 

a 
23,4 ± 27,8 

(O - 76,6) 

12,8 ± 
(O 

22,6 
77,0) 

7,4 ± 9,0 
(O 21,4) 

a = glicosúria de 24 h após dieta usual significativamente maior 
do que após dieta hipopro~éica e isoprotéica com galinha e peixe 
(ANOVA para medidas repet1das; p = 0,049: SNK, 5%). 
os valores estao expressos como média ± desvio-padrao e a variaçao 
entre parênteses 
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Tabela XIV Controle metabólico em pacientes DM I 

hiperfiltrantes (H-n=6) e normofiltrantes (N-n=9) após 3 semanas 

de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe. 

dieta 
usual 

H 

N 

dieta 

Glicemia 
jejum 

(mg/dl) 

161,5 ± 96,5 
(75,0 - 255,0) 

16118 ± 15813 
(6210 - 54210) 

hipoprotéica 

H 123,2 ± 6915 
(5510 - 21910) 

N 9514 ± 2110 
(5810 - 117,0) 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

H 8717 ± 2714 
(4010 11310) 

N 15617 ± 11418 
(53,0 40510) 

Hemoglobina 
glicosada 

( % ) 

7,2 ± 1,4 
(6,2 - 817) 

8,0 ± 117 
(5,0 - 1114) 

714 ± 1,9 
(512 - 9 1 9) 

7,2 ± 1,8 
(51 1 - 9 1 9) 

719 ± 118 
( 6 1 3 - 111 1) 

7,3 ± 1,3 
(510 - 81 8) 

Frutosamina Glicosúria 

(mmol/1) (g/24h) 

a 
3,6 ± 0,9 40,8 ± 30,1 

(214 - 418) (0103 7616) 

219 ± 0,7 1013 ± 18,2 
( 11 7 - 3,7) (O 50,5) 

315 ± 017 26,0 ± 30,5 
( 1 1 9 - 41 3) (O 7710) 

313 ± 017 219 ± 4,5 
(210 - 413) (O 12,0) 

312 ± 016 619 ± 814 
(2,3 318) (o 1 1 2114) 

312 ± 018 718 ± 9,9 
(210 - 41 8) (O 2018) 

a = Glicosúria de 24h significativamente maior após dieta usual 
do que após dieta isoproteica com galinha e peixe (ANOVA para 
medidas repetidas; p = 0 1049; SNK, 5%) 
Os valores estão expressos como média ± desvio-padrão e a variação 
entre parênteses. 
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5. Efeito da dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe sobre o perfil lipidico 

Os niveis de colesterol sérico se modificaram durante o 

per iodo de estudo (ANOVA para medidas repetidas; p = O, 02). Os 

valores encontrados após a dieta usual (199,9 ± 40,1 mg/dl) foram 

significativamente mais elevados do que os valores após a dieta 

hipoprotéica (177,9 ± 37,9 mg/dl), mas nao diferiram dos 

encontrados após a dieta isoprotéica com galinha e peixe (188,7 ± 

44,7 mg/dl). Os valores após a dieta hipoprotéica e após a dieta 

isoprotéica com galinha e peixe nao diferiram entre si ( SNK; 

nivel de significância adotado: 5%). Não foi encontrada 

diferença entre os niveis séricos de trigliceridios e HDL

colesterol após o periodo de cada dieta (Tabela XV). 

Quando analisado isoladamente o grupo de pacientes DM I 

hiperfiltrantes (n=6), também não foi encontrada diferença entre 

os niveis séricos de trigliceridios e HDL-colesterol, assim como 

os niveis de colesterol sérico náo mostraram diferença após o 

término de cada dieta (Tabela XVI). 

Já no grupo de pacientes normofiltrantes (n=9), da 

mesma forma como na avaliação do grupo de pacientes como um todo, 

o colesterol sérico se modificou durante o periodo de estudo 

(ANOVA para medidas repetidas; p = 0,01). Os niveis de colesterol 

sérico após dieta hipoprotéica (179,1 ± 40,3 mg/dl) foram 

significativamente menores do que os niveis após dieta usual 

(214,,6 ± 26,8 mg/dl) e do que os niveis após dieta isoprotéica 

com galinha e peixe (201,7 ± 45,6 mg/dl). Os niveis de colesterol 

sérico após a dieta usual e a dieta isoprotéica com galinha e 
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peixe não diferiram entre si (SNK; nivel de significância dotado: 

5%). Os niveis séricos de HDL-colesterol também se modificaram 

durante o periodo de estudo (ANOVA para medidas repetidas; p = 

0,006). Os valores encontrados após a dieta hipoprotéica (45,4 ± 

8, 6 mg/dl) foram significativamente menores do que os valores 

após a dieta usual (59,4 ± 16,7 mg/dl) e do que os valores após a 

dieta isoprotéica com galinha e peixe (55,1 ± 10,9 mg/dl). Os 

niveis após a dieta usual e após a dieta isoprotéica com galinha 

e peixe não diferiram entre si (SNK; nivel de significância 

adotado: 5%). Os valores séricos de trigliceridios não foram 

diferentes após o periodo de cada dieta. (Tabela XVI). 

Não houve diferença quando foram comparados os valores 

da relação entre colesterol total e HDL-colesterol após os três 

periodos de dieta quando todo o grupo de pacientes foi analisado 

assim como quando os pacientes hiperfiltrantes e normofiltrantes 

foram analisados isoladamente. 
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Tabela XV - Perfil lipidico em pacientes DM I (n=15) após 3 

semanas de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e 

peixe. 

dieta 
usual 

dieta 
hipoprotéica 

Colesterol 

(rng/dl) 

a 
199,9 ± 40,1 

(108,0 - 252,0) 

177,9 ± 37,9 
(113,0 - 236,0) 

dieta 
isoprotéica 
galinha/pei xe 

188,7 ± 44,7 
(141,0 - 278,0) 

HDL-colesterol 

(rng/dl) 

59,7 ± 17,3 
(32,0 - 90,0) 

52,8 ± 16,5 
(29,0 - 88,0) 

58,8 ± 14,6 
(39,0 - 90,0) 

Trigliceridios 

(rng/dl) 

94,7 ± 39,9 
(35,0 164,0) 

87,9 ± 38,5 
(37,0 - 145,0) 

105,5 ± 
(30,0 

62,1 
264,0) 

a = Colesterol signi f icativamente maior após dieta usual do que 
após dieta hipoprotéica (ANOVA para medidas repetidas; p = 0,02; 
SNK, 5 %) • 
Os valores estao expressos corno média ± desvio-padrão e a varia-
ção entre parênteses. 
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Tabela XVI - Perfil lipidico em pacientes DM I hiperfiltrantes 

(H-n=6) e normofiltrantes (N-n=9) após 3 semanas de dieta usual, 

hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe. 

dieta 
usual 

H 

N 

dieta 
hipoprotéica 

H 

N 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

H 

N 

Colesterol 

(mg/dl) 

177,8 ± 48,8 
(108,0 - 233,0) 

214,6 ± 26,8 
(177,0 - 252,0) 

176,0 ± 37,8 
(113,0 - 215,0) 

a 
179,1 ± 40,3 

(145,0 - 236,0) 

169,3 ± 39,1 
(110,0 - 218,0) 

201,7 ± 45,6 
(141,0 - 278,0) 

HDL-colesterol 

(mg/dl) 

60,2 ± 20,5 
(42,0 - 90,0) 

59,4 ± 16,7 
(32,0 - 85,0) 

66,0 ± 19,9 
(42,0 - 88,0) 

b 
45,4 ± 8,6 

(29,0 - 57,0) 

65,4 ± 19,1 
(41,0 - 90,0) 

55,1 ± 10,9 
( 39,0 - 74,0) 

Trigliceridios 

(mg/dl) 

82,8 ± 42,8 
(35,0 148,0) 

102,6 ± 
(55,0 

86,3 ± 
(37,0 

89,0 ± 
(39,0 

89,7 ± 
(32,0 

116,1 ± 
(30,0 

38,4 
164,0) 

42,5 
138,0) 

38,2 
145,0) 

35,2 
123,0) 

75,2 
264,0) 

a = Colesterol significativamente menor após dieta hipoprotéica 
do que após dieta usual e isoprotéica com galinha e peixe (ANOVA 
para medidas repetidas; p = 0,01; SNK, 5%). 
b = HDL - colesterol significativamente menor após dieta 
hipoprotéica do que após die ta usual e dieta isoprotéica com 
galinha e peixe (ANOVA para medidas repetidas; p = 0,006; SNK, 
5%) . 
os valores estão expressos como média ± desvio- padrão e a variação 
entre parênteses. 
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6. Efeito da dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica 

com galinha e peixe sobre a excreção urinária de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário 

Nos pacientes estudados, houve modificação dos valores 

de cálcio urinário de 24 horas durante o experimento (ANOVA para 

medidas repetidas; p = O, 01). O teste de comparação múltipla 

demonstrou que os niveis de cálcio urinário de 24 horas após 

dieta usual (206,6 ± 129,9 mg/24 h) foram significativamente mais 

elevados do que os observados após a dieta hipoprotéica (124,5 ± 

61, 3 mg/24h) e após a dieta isoprotéica com galinha e peixe 

(148,3 ± 71,4 mg/24 h). Os valores após as dietas hipoprotéica e 

isoprotéica com galinha e peixe não diferiram entre si ( SNK; 

nivel de significância adotado: 5%). Não foi encontrada 

diferença quando os niveis de depuração fracional de cálcio 

foram comparados: 1, 6 ± 1, 1 após dieta usual, 3, 5 ± 9, 1 após 

dieta hipoprotéica e 1,3 ± 0,7 após dieta isoprotéica com galinha 

e peixe. Os niveis de excreção urinária de albumina, sódio e 

fósforo não foram diferentes após o periodo de cada dieta (Tabela 

XVI I). 

No grupo de pacientes hiperfiltrantes (n=6), o fósforo 

urinário alterou-se de forma significativa durante o periodo de 

estudo (ANOVA para amostras repetidas; p = 0,008). Os valores 

foram significativamente mais elevados após a dieta usual (1,0 ± 

0,3 g/24h) do que os valores após a dieta hipoprotéica (0,4 ± 0,3 

mg/24h) e após a dieta isoprotéica com galinha e peixe (0,5 ± 0,2 

mg/24h). Após as dietas hipoprotéica e isoprotéica com galinha e 

peixe, não f oi encontrada diferença (SNK; nivel de significância 
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adotado: 5%). A análise da depuração fracional de fósforo neste 

grupo de pacientes demonstrou que os valores após a dieta usual 

(O, 006 ± O, 002) também foram mais elevados do que os valores 

encontrados após as outras duas (O, 003 ± O, 002 após a dieta 

hipoprotéica e 0,003 ± 0,001 após a dieta isoprotéica com galinha 

e peixe), os quais não diferiram entre si (ANOVA para amostras 

repetidas; p = 0,009 e SNK; nivel de significância adotado: 5%). 

Os valores do cálcio urinário de 24h após a dieta hipoprotéica 

(107,4 ± 48,5 mg/24h) foram significativamente menores do que 

após a dieta com galinha e peixe (159,6 ± 74,7 mg/24h) (ANOVA 

para amostras repetidas; p = O, 049) mas não diferiram dos 

valores após a dieta usual ( 2 39, 6 ± 159, 8 mg/24h) . Os valores 

após a dieta usual e a dieta isoprotéica com galinha e peixe não 

diferiram entre si ( SNK; nivel de significância adotado: 5%) 

(Tabela XI I I) . Não houve diferença quando comparada a depuração 

fracional de cálcio: 1,5 ± 1,0; 0,8 ± 0,3 e 1,2 ± 0,6 após dieta 

usual, hipoprotéica e isoprotéica respectivamente. A excreção 

urinária de albumina e o sódio urinário após o periodo de cada 

dieta não foram diferentes. 

Já no grupo de pacientes DM I normofiltrantes (n=9), não 

houve diferença 

sódio, fósforo 

nos valores de excreção 

e cálcio (Tabela XIII). 
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Tabela XII - Valores da excreção urinária de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário em pacientes DM I 

(n=l5) após 3 semanas de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica 

com galinha e peixe. 

dieta 
usual 

Excreção 
albumina 

(pg/min) 

Sódio 
urinário 

(mEq/24h) 

Fósforo 
urinário 

(g/24h) 

Cálcio 
urinário 

(mg/24h) 

6,5 ± 5,1 224,5 ± 97,7 0,8 ± 0,4 206,6 ± 129,9 
a 

(1,2 - 21,5) (121,0 - 517,0) (0,1 - 1,4) (26,0 - 467,0) 

dieta 
hipoprotéica 

4,3 ± 5,0 
(0,3 - 21,8) 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

172,6 ± 84,0 0,5 ± 0,2 124,5 ± 61,3 
(35,0 - 393,0) (0,1 - 1,1) (31,0 - 241,0) 

5,3 ± 6,1 203,7 ± 77,2 0,5 ± 0,3 148,3 ± 71,4 
(0,2 - 26,4) (78,0 - 399,0) (0,1 - 1,1) (49,0 - 248,0) 

a = Cálcio urinário significativamente maior após dieta usual do 
que após dieta hipoprotéica ou isoprotéica com galinha e peixe 
(ANOVA para medidas repetidas; p = 0,01; SNK, 5%). 
Os valores estão expressos como média ± desvio - padrão e a 
variação entre parênteses. 
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Tabela XIII - Valores da excreção urinária de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário em pacientes DM I 

hiperfiltrantes (H-n=6) e normofiltrantes (N-n=9) 3 semanas após 

dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe. 

dieta 
usual 

Excreção 
albumina 

(,ug/min) 

Sódio 
urinário 

(mEq/24h) 

Fósforo 
urinário 

(g/24h) 

a 

Cálcio 
urinário 

(mg/24h) 

H 6,0 ± 3,3 
(1,4 - 8f9) 

280,8 ± 131,5 
(150,0 - 517,0) 

1,0 ± 0,3 239f6 ± 159,8 
(0,1 - 1,4) (26f0 - 448, 

N 6,9 ± 6,6 186f9 ± 43f8 Of6 ± 0,3 
(1f2 - 21,5)(121f0- 240,0) (0,1 - 1,0) 

dieta 
hipoprotéica 

H 2f9 
(0,3 

N 5,8 
(2,5 

dieta 
i soprotéica 
galinha/peixe 

H 4,4 
( 3 f o 

N 6f7 
(Of2 

± 1,6 173f0 
- 5,2) (35f0 

± 6,5 172,3 
- 21,8) (49,0 

± 1,4 222,3 
- 5 f 2) (135,0 

± 8f2 191f2 
- 26f4)(137f0 

± 121f5 0,4 ± Of3 
- 393f0) (0,1 - o f 8) 

± 55,9 0,6 ± 0,2 
- 227f0) (Of2 - o f 9) 

± 98,8 Of5 ± 0,2 
- 399f0) (o f 3 - o f 7) 

± 62f4 Of6 ± Of4 
- 282f0) (Of1 - 1f1) 

188,0 ± 16f5 
(73,0 - 467,0) 

b 
107,4 ± 48f5 
(31f0 151f0) 

134,0 ± 68,2 
(36,0 241f0) 

159,6 ± 74f7 
(52 f O 248f0) 

142f0 ± 73f2 
(50 f O - 247f0) 

a = fósforo urinário significativamente maior após dieta usual 
do que após dieta hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe 
(ANOVA para medidas repetidas; p = 0,008; SNKf 5%). 
b = cálcio urinário significat i vament e meno r após dieta 
hipoprotéi ca do que após dieta isopr otéica com gal i nha e peixe 
(ANOVA para medidas repetidas; p = Of049; SNKf 5%) 
Os valores estão expressos como média ± desvio - padrão e a 
variação entre parênteses. 
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7. Efeito da dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe sobre os 1ndices nutricionais 

Os 1ndice nutricionais analisados (1ndice de massa 

corporal, hernatócrito, hemoglobina, proteinas totais e albumina) 

permaneceram inalterados durante todo o experimento, nao havendo 

modificação após a dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe, tanto quando foram analisados todos os pacientes 

conjuntamente corno quando analisados os pacientes 

hiperfiltrantes e norrnofiltrantes de forma independente. (Tabelas 

XIX e XX). 
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Tabela XIX - Indices nutricionais em pacientes DM I (n=15) após 3 

semanas de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e 

peixe. 

dieta 
usual 

IMC 

(kg/m2) 

23,2 ± 2,7 
(17,6-27,3) 

dieta 
hipoprotéica 

22,9 ± 2,6 
(17,7-27,1) 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

23,0 ± 2,6 
(17,0-26,6) 

Ht 

(%) 

43,0 ± 2,8 
(38,0-47,0) 

41,9 ± 3,6 
(36,0-46,0) 

42,8 ± 3,8 
(35,0-47,0) 

Hb 

(g/dl) 

14,0 ± 1,1 
(11,8-16,0) 

13,4 ± 1,6 
(10,8-15,6) 

13,6 ± 1,4 
(10,6-14,9) 

ANOVA para medidas repetidas; p > 0,05 

Alb 

(g/dl) 

4,4 ± 0,4 
(3,3-5,1) 

4,5 ± 0,3 
(3,9-4,9) 

4,6 ± 0,3 
(4,2-5,0) 

PT 

(g/dl) 

7,5 ± 0,9 
(5,9-9,1) 

7,2 ± 0,6 
(5,4-7,7) 

7,5 ± 0,7 
(6,2-8,3) 

IMC (indice de massa corporal), Ht (hematócrito), 
Hb (hemoglobina), Alb (albumina), PT (proteinas totais) 
Os valores estao expressos como média ± desvio-padrao e a 
Variaçao entre parênteses. 
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Tabela XX Indices nutricionais em pacientes DM I 

hiperfiltrantes (H-n=6) e normofiltrantes (N-n=9) após 3 semanas 

de dieta usual, hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe. 

IMC 

(Kg/m2) 

dieta 
usual 

H 22,9 ± 2,7 
(18,2-26,2) 

N 23,5 ± 2,9 
(17,6-27,3) 

dieta 
hipoprotéica 

H 22,5 ± 2,3 
(18,8-25,6) 

N 23,2 ± 2,8 
(17,7-27,1) 

dieta 
isoprotéica 
galinha/peixe 

H 22,9 ± 2,3 
(18,9-25,6) 

N 23,0 ± 2,9 
(17,0-26,6) 

Ht 

(%) 

43,8 ± 2,5 
(41,0-47,0) 

42,5 ± 3,1 
(38,0-47,0) 

42,5 ± 3,7 
(39,9-46,0) 

41,5 ± 3,8 
(36,0-46,0) 

43,5 ± 3,3 
(40,0-48,0) 

42,3 ± 4,3 
(35,0-47,0) 

Hb Alb PT 

(g/dl) (g/dl) (g/dl) 

14,1 ± 0,2 4,4 ± 0,2 8,0 ± 0,8 
(13,8-14,3) (4,1-4,5) (6,8-9,1) 

13,9 ± 1,5 4,5 ± 0,5 7 , 1 ± 0,8 
(11,8-16,0) (3,3-5,1) (5,9-8,4) 

13,8 ± 1,6 4,6 ± 0,2 7,3 ± 0,5 
(11,9-15,6) (4,5-4,9) (6,7-8,3) 

13,2 ± 1,6 4,5 ± 0,3 7,1 ± 0,8 
(10,8-15,1) (3,9-4,8) (5,4-7,7) 

14,0 ± 0,9 4,7 ± 0,3 7,5 ± 0,7 
(13,3-15,3) (4,2-4,9) (6,3-8,3) 

13,3 ± 1,6 4,6 ± 0,2 7,5 ± 0,8 
(10,6-14,9) (4,3-5,0) (6,2-8,1) 

ANOVA para medidas repetidas; p > 0,05 
IMC (indice de massa corporal), Ht (hematócrito), 
Hb (hemoglobina), Alb (albumina), PT .<proteina~ totais) 
Os valores estão expressos como méd1a ± desv1o padrão e variação 
entre parênteses. 
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DISCUSSãO 

Os dados apresentados no presente trabalho indicam que 

a composição das proteinas da dieta, assim como o conteúdo 

protéico, modificam significativamente a taxa de FG em pacientes 

DM I normoalbuminúricos. 

o seguimento de uma dieta hipoprotéica e de uma dieta 

isoprotéica com galinha e peixe determinou uma redução da FG de 

13% e 7%, respectivamente nos pacientes DM I normoalbuminúricos 

em relação à dieta usual. Este fenômeno apareceu quando todo 0 

grupo foi avaliado, assim como quando apenas os pacientes 

hiperfiltrantes foram analisados. No presente estudo, a 

filtração glomerular nos pacientes normofiltrantes após dieta 

hipoprotéica não diferiu de forma significativa dos valores 

obtidos após a dieta usual. Contudo, houve uma tendência à 

diminuição com um nivel de significância limitrofe (p = 0,09). 

Possiveis explicações para este achado seriam uma pouca aderência 

à dieta por parte dos pacientes, uma menor responsividade deste 

grupo e/ou um pequeno tamanho de amostra. A primeira hipótese 

parece ser pouco provável já que houve uma redução significativa 

da excreção urinária de uréia urinária que é um indice adequado 

da ingestão protéica (85). Trabalho anterior já havia demonstrado 

uma tendência a uma maior redução da FG após 7 dias de dieta 

hipoprotéica em pacientes DM I hiperfiltrantes (-15,5%), quando 

comparados a pacientes DM I normofiltrantes ( - 11,8%) (7). Outro 

estudo também demonstrou que pacientes com uma FG acima de dois 

desvios-padrão da média apresentaram uma diminuição maior da FG 

( 2 o ml ;min) após a redução da proteina da dieta, quando 
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comparados à redução de 7 ml/min apresentada pelos pacientes com 

uma FG inicial dentro da faixa da normalidade (147). Além disso, 

existe alguma sugestão de que os pacientes DM I com 

hiperfiltração glomerular possam apresentar uma maior 

responsividade vascular a determinados estimules. Wiseman e 

colaboradores (191) observaram um aumento da FG após a indução de 

um estado hiperglicêmico apenas em pacientes diabéticos 

hiperfiltrantes quando comparados a pacientes normofiltrantes e 

individues norma1s. Foi relatado um aumento da reatividade 

pressórica em pacientes DMI hiperfiltrantes após um teste de 

força manual sustentada (140). Esta maior responsividade poderia 

se manifestar também a nivel de microvasculatura renal após 

manipulações dietéticas capazes de alterar a hemodinâmica renal. 

É importante ressaltar que tanto em todo grupo de 

pacientes, como no grupo de pacientes hiperfiltrantes, os valores 

da FG após dieta hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe 

foram estatisticamente iguais. As diferenças destes em relação 

aos valores encontrados após a dieta usual foram significativas, 

ou seJa, diferentes de zero. É possivel que o fato de a análise 

de todo o grupo demonstrar esta diferença seja decorrente da 

influência dos resultados obtidos no grupo de hiperfil trantes, 

uma vez que, apenas neste grupo, a FG após dieta com galinha e 

peixe foi diferente da FG após dieta usual. A diminuição da 

filtração glomerular observada nos pacientes com hiperfiltração 

glomerular após o periodo de dieta isoprotéica com galinha e 

pe i xe não se deveu a uma diminuição da ingestão protéica. A 

excreção urinária de uréia após as três semanas de seguimento 
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desta dieta não diferiu dos valores observados após o periodo de 

dieta usual. 

o controle metabólico tem papel importante nas 

alterações da taxa de FG e aumentos da glicemia contribuem 

significativamente para elevar esta última (20,21,35,36,91,186). 

Wiseman e colaboradores (186) demonstraram uma correlação 

positiva entre a glicemia e a taxa de filtração glomerular até um 

nivel de glicose de 238 mg/dl), enquanto outro autor demonstrou 

uma correlação até o nivel de 216 mg/dl (91). Niveis maiores do 

que 252 a 288 mg/dl estão associados a filtrações normais ou 

reduzidas (117,186). Recentemente, demonstrou-se que, em 

pacientes diabéticos do tipo II, alterações da glicemia 

contribuíram para variações na FG em 24% ( 156). Pacientes 

diabéticos submetidos a tratamento convencional apresentaram um 

maior aumento da FG e do FPR após infusáo de aminoácidos do que 

após um periodo de três semanas de controle glicêmico estrito 

com múltiplas doses de insulina diária (168), sugerindo que este 

efeito, assim como o de uma dieta com diferentes composições de 

aminoácidos, poderia ser dependente do controle metabólico 

prévio. A melhora do controle glicêmico levaria à correção de 

diversas anormalidades relacionadas ao aumento da FG como a 

correção do volume extracelular 

natriurético, osmolaridade 

e à redução do 

sérica e da 

prostaglandinas vasodilatadoras (10). 

fator atrial 

produção de 

Náo houve diferença entre os ni veia de glicemia, 

hemoglobina glicosada e frutosamina entre os dois grupos de 

pacientes. Embora a gl icosúr ia de 2 4 h tenha sido 

significativamente maior no grupo de pacientes hiperfiltrantes, a 
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depuração fracional de glicose foi menor neste grupo, sugerindo 

que esta a 1 ter ação seja decorrência do fenômeno de 

hiperfiltração, e não de um pior controle metabólico. 

Após os três per iodos de dieta, também não houve 

alteração nos n1 veis de glicemia, hemoglobina glicosada e 

frutosamina. É importante ressaltar que a paciente n2 8 

apresentou uma glicemia de 542 mg/dl após o per1odo de dieta 

usual. Este achado não parece ter influenciado os resultados já 

que, como foi dito anteriormente, hiperglicemias severas 

tenderiam a reduzir a taxa de filtração glomerular, levando, 

então, a uma menor diferença em relação aos valores encontrados 

após as outra dietas. Por outro lado, o paciente de n2 2 

apresentou valores de glicose plasmática de 405 mg/dl após a 

dieta isoprotéica com galinha e peixe. Este dado também náo 

pareceu alterar os resultados finais, já que as médias das 

glicemias náo foram diferentes após os três periodos de estudo. A 

glicosúria de 24 h sofreu alterações durante o experimento quando 

todo o grupo de pacientes e o grupo de pacientes hiperfiltrantes 

foi analisado. Esta diferença desapareceu ao ser calculada a 

depuração fracional de glicose, demonstrando que este achado se 

relaciona às diferentes taxas de filtração glomerular após os 

três periodos de dieta. 

Vários outros estudos já demonstraram que a redução da 

quantidade de proteinas da dieta diminui a taxa de filtração 

glomerular tanto em individues normais ( 114,178, 190) como em 

pacientes diabéticos (7,43,112,189). Contudo, o seguimento a 

longo prazo deste t ipo de dieta pode ser de pouca aderência por 
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parte dos pacientes (58). 

Dietas vegetarianas a longo prazo (190) ou refeições 

contendo diferentes composições protéicas (50,89,146) alterariam 

a taxa de filtração glomerular de maneira distinta. Isto poderia 

se dever a diferentes composições dos aminoácidos de cada uma das 

dietas. 

os aminoácidos são capazes de atuar na hemodinâmica 

renal aumentando o fluxo sanguineo e a filtração glomerular tanto 

em animais como em seres humanos (68,87,102,141,161). Um achado 

interessante é que alguns aminoácidos quando em concentrações 

fisiológicas parecem produzir um aumento do fluxo renal enquanto 

outros não. Este efeito vasodilatador parece estar relacionado à 

utilização destes aminoácidos como substratos metabólicos pelo 

rim (18). 

Ainda não foi definido o mecanismo pelo qual uma 

sobrecarga protéica induziria a alterações na microvasculatura 

renal. Alguns estudos sugerem que os aminoácidos não teriam um 

efeito direto sobre a filtração glomerular e o aumento da mesma 

após uma sobrecarga protéica poderia ser mediado por outros 

fatores circulantes (87,108,171). Como o glucagon é liberado pelo 

pâncreas após uma refeição protéica, este hormônio poderia ser um 

provável mediador da hiperfiltração glomerular nesta situação 

( 16). o fato de o aumento da filtraçao glomerular induzida 

pelos aminoácidos ser dependente de um aumento do glucagon já foi 

demonstrado por alguns autores ( 5 ) . Outros sugerem que 

precisaria haver um sistema de prostaglandinas intacto o qual 

seria o efetor final deste fenômeno (77). 

Por outro lado, Nakamura e colaboradores observaram uma 
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elevaçao da taxa de filtraçao glornerular após a administração de 

carne de peixe acompanhado de um aumento nos n1veis plasmáticos 

de glicina, arginina e alanina. Estes autores demonstraram que 0 

glucagon, o hormônio de crescimento, o fator atrial natriurético 

e a calicre1na nao estavam envolvidos de forma direta neste 

fenômeno (132). 

Os aminoácidos sabidamente envolvidos na hernodinârnica 

renal sao a glicina, arginina e alanina (5). Estes amino-ácidos 

estao presentes em quantidades diferentes nos diversos tipos de 

alimento protéicos. Foi observado um aumento maior da glicina, 

arginina e alanina após a ingestao de carne de peixe (atum) do 

que após a ingestao de ovo, queijo derivado do leite de vaca ou 

queijo de soja (tofu) (132). 

Em cada 100 g de carne de galinha existem, 

aproximadamente, 443 rng de arginina, 331 rng de alanina e 368 rng 

de glicina. Em relaçao ao peixe, em cada 100 g, há de 270 à 638 

rng de arginina, 173 à 469 rng de alanina e 136 à 431 rng de glicina 

dependendo da espécie analisada. A carne de gado contém 450 rng de 

arginina, 525 rng de alanina e 738 à 1050 rng de glicina em cada 

100 g ( 62a) . Pelo que foi exposto, observa-se que nao só os 

diferentes tipos de alimentos corno os vários tipos de carnes 

contém quantidades diferentes de aminoácidos. 

possui os rna1s altos n1veis destes aminoácidos, 

de glicina, a qual vem sendo implicada nas 

hernodinârnica renal desde a década de 40 (141). 

A carne de gado 

principalmente 

al teraçoes da 

Até o presente momento, os estudos que avaliaram 

alterações na hernodinârnica renal após diferentes tipos de dietas 
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com composição protéica diversa, analisam a filtração glornerular 

após urna refeição única (sobrecarga) (50,89,131,132,146), não 

havendo relatos deste tipo de experimento a longo prazo. 

Entre estes estudos, os que avaliaram pacientes com DM 

são os de Nakarnura (131,132). Um deles foi realizado em 20 

pacientes diabéticos e 11 indi viduos normais submetidos a 

avaliação da FG antes e após a ingestão de 1,0 g/Kg de carne de 

atum e queijo de soja (tofu). Houve um aumento da FG após a 

carne de peixe, o que não ocorreu após o queijo de soja (tofu) 

tanto nos individuas normais corno nos pacientes diabéticos com 

norrnoalburninúria. Nos rnicroalburninúricos não houve alteração da 

FG com qualquer uma das refeiçoes. Já nos pacientes com 

macroalbuminúria, os autores observaram urna diminuição da FG após 

a ingestão do atum e nenhuma alteração após o queijo de soja 

(tofu) ( 131). O fato de o estudo ter analisado pacientes 

diabéticos tanto do tipo I como do tipo I I assim corno com 

diferentes graus de envolvimento renal pode ter comprometido os 

resultados. As alteraçoes hemodinâmicas apresentadas após 

determinados estimulas poderiam ser diferentes nos pacientes com 

DM I quando comparados aos pacientes com DM II. Além disso, os 

autores analisaram 20 

divididos em três 

comprometimento renal. 

pacientes diabéticos, os quais foram 

grupos em diferentes estágios de 

Os grupos podem ter sido muitos pequenos 

para o embasamento dos resultados, somado ao fato de que, em cada 

grupo, haviam pacientes tanto do tipo I como do tipo I I. 

Posteriormente, o mesmo grupo avaliou 6 pacientes portadores de 

diabete rnélito não insulina-dependente, todos 

norrnoalburninúricos. A medida da FG, assim corno do glucagon, 
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hormônio de crescimento, fator atrial natriurético e calicreina 

foram realizadas antes e após a ingestão de 0,7 g/Kg de peso de 

atum, ovo branco cozido, queijo derivado do leite de vaca e 

queijo de soja (tofu). Nos individuas controles houve um aumento 

da FG apenas após a ingestão da carne de peixe, acompanhado de um 

maior aumento nos niveis plasmáticos de glicina, alanina e 

arginina. Os pacientes diabéticos apresentaram o mesmo tipo de 

resposta do que os individuas normais. O niveis de glucagon e do 

hormônio de crescimento foram maiores após a ingestão do atum 

assim como após a ingestão de ovo, o que náo foi observado com os 

niveis de fator atrial natriurético e de calicreina ( 132). Os 

dados sugerem que a FG poderia se modificar de forma diferente 

dependendo do tipo de proteina ingerida e que esta resposta não 

seria afetada de forma direta pelo glucagon, hormônio de 

crescimento, fator atrial natriurético e calicreina. Apesar de os 

autores analisarem somente pacientes diabéticos do tipo II com o 

mesmo grau de envolvimento renal, o número de pacientes da 

amostra foi pequeno. 

Até o momento, não havia sido feito um estudo a médio 

prazo, realizado em uma população homogênea de pacientes DM I, em 

especial sem qualquer comprometimanto renal, como os pacientes 

incl uidos neste trabalho, utilizando- se dietas com diferentes 

composições de aminoácidos. 

A FG de pacientes em diferentes estágios da nefropatia 

diabética pode se alterar de forma distinta após uma sobrecarga 

protéica (131). Esta variável de confusão não interferiu no 

presente estudo já que todos os pacientes do grupo estudado eram 
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normoalbuminúricos. o sexo e a idade também sáo fatores que podem 

influenciar a taxa de fil traçao glomerular ( 71). No grupo de 

normofiltrantes, foram avaliados 3 pacientes do sexo feminino e 3 

do sexo masculino. Foram estudadas 5 mulheres e 4 homens no grupo 

hiperfiltrante. A faixa etária estudada foi de 20 a 40 anos de 

idade e apenas duas pacientes tinham a idade de 42 anos. o 

tabagismo foi detectado em um paciente de cada grupo. 

As dietas foram consideradas seguras, já que nao houve 

alteração nos indices nutricionais avaliados, como indice de 

massa corporal, hematócrito, hemoglobina, proteinas totais e 

albumina durante o periodo de experimento. 

Em relação à prescrição das dietas, o fato do valor 

calórico total da dieta usual ter sido menor do que o da dieta 

hipoprotéica e isoprotéica com galinha e peixe, nao parece ter 

influenciado nos resultados já que nao houve alteração do 1ndice 

de massa corporal nem do grau de controle metabólico durante o 

experimento. É possivel que a ausência de carnes da dieta 

hipoprotéica possa diminuir a saciedade e, com isso, os pacientes 

tenham inger ido uma maior quantidade de calorias. No momento que 

foi feita uma r edução no teor de p r otei na da dieta, houve um 

aumento na porcentagem carboidr atos. Por outro lado, a 

porcentagem de carboidratos da diet a usual (47,5%) foi menor do 

que a porcentagem de carboidr atos da dieta isoprotéica com 

galinha e peixe (51,9%). O menor valor observado da dieta usual 

pode se dever a uma maior porcentagem de proteinas nesta dieta 

(19,1%) do que na dieta isoprotéica com galinha e peixe (14,8%) 

já que os n i veis de lipidios prescritos foram mantidos 

inalterados. Esta pequena difer ença na porcentagem de proteinas 
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entre as duas dietas não pareceu ter qualquer significado clinico 

já que a excreção urinária de uréia não diferiu após as três 

semanas de seguimento da dieta usual do paciente e ca dieta 

isoprotéica com galinha e peixe. Além disso, os valores de 

proteina por Kg de peso prescritos, não diferiram entre a dieta 

usual e a dieta isoprotéica com galinha e peixe. 

o colesterol plasmático em todo grupo de pacientes foi 

menor após dieta hipoprotéica quando comparado com os valores 

após dieta usual, mas náo diferiu dos niveis observados após 

dieta com galinha e peixe. Os valores após esta última foram 

similares aos niveis observados após o periodo de dieta usual. Já 

na análise do grupo de pacientes normofiltrantes, tanto o nivel 

de colesterol total como o nivel de ROL-colesterol foi menor após 

a dieta hipoprotéica quando comparados à dieta usual e à dieta 

isoprotéica com galinha e peixe, as quais não diferiram entre si. 

O mecanismo pelo qual o tipo de proteina da dieta afeta de forma 

diferente os niveis de colesterol ainda não está esclarecido. Já 

foi demonstrado que os seres humanos apresentam uma diminuição da 

concentração de colesterol após uma dieta com proteina de soja 

quando comparada a dieta com proteina animal ( 13). Os 

relatos em relação às alterações nos niveis de ROL-colesterol 

após dieta com proteina vegetal são controversos. Foram 

documentados os niveis de lipidios de um grupo de adventistas 

vegetarianos estritos com idades de 5 a 46 anos. Os valores de 

colesterol total, LOL-colesterol e trigliceridios foram menores 

do que os esperados de acordo com os dados do "Lipid Research 

Clinics Population Studies". Contudo, os valores de ROL -
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colesterol se mostraram comparáveis aos esperados (145). Outro 

autor demonstrou uma diminuição do colesterol total, mas um 

aumento do HDL-colesterol após quatro semanas de dieta com 

protef.na de soja em crianças com hipercolesterolemia familiar 

( 101). um experimento em pacientes nefróticos demonstrou uma 

diminuição dos niveis de colesterol total, 

colesterol após um periodo de 8 dias de 

vegetal de soJa ( 48). Deve ser salientado 

assim como de HDL

dieta com proteina 

que, nos trabalhos 

citados, as amostras de pacientes estudados não apresentam 

caracterf.sticas comparáveis à amostra do presente estudo. 

Não há relatos de estudos comparando os efeitos de diferentes 

tipos de carnes nos lipidios séricos. No estudo realizado, não 

pareceu ter havido um beneficio definido já que nao houve 

diferença entre as relaçoes colesterol total/HDL-colesterol após 

os três perf.odos de dieta. Os achados observados podem se dever a 

um tempo de estudo náo suficientemente longo para demonstrar 

maior beneficio ou simplesmente a um "acaso estatf.stico". 

Os pacientes estudados nao demonstraram al teraçoes na 

EUA. Estes dados estão de acordo com os observados em estudo 

realizado anteriormente em nosso serviço ( 7) e confirmado 

posteriormente em outro estudo ( 112) . Outro autores observaram 

uma redução na EUA. Wiseman e colaboradores (189) observaram uma 

diminuição na EUA após três semanas de dieta hipoprotéica. 

Contudo, neste estudo foram avaliados pacientes com niveis de EUA 

que variaram de 0,4 a 186 pg/min. O mesmo foi demonstrado por 

Cohen e colaboradores ( 43) quando estudaram pacientes DM I com 

niveis prévios de excreçao urinária de albumina que variava de 15 

a 200 ~g/min. Estas diferenças nos resultados devem- se, 
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provavelmente, aos diferentes graus de 

apresentados pelos pacientes estudados. 

envolvimento renal 

Nos dois trabalhos 

inicialmente citados, todos os pacientes eram normoalbuminúricos 

assim como os pacientes do presente estudo. 

Durante o experimento, também não foram demonstradas 

alterações na excreçao urinária de sódio em urina de 24 h. Este 

achado sugere que a ingestão de sódio tenha se mantido estável 

durante o seguimento das três diferentes dietas. 

A calciúria de 24 horas demonstrou estar mais elevada 

após dieta usual do que após dieta hipoprotéica e isoprotéica com 

galinha e peixe quando todo o grupo foi avaliado. No grupo de 

pacientes hiperfiltrantes isoladamente, também houve alterações 

na excreção urinária de cálcio. Estas diferenças parecem se dever 

a alterações da taxa de filtração glomerular já que desapareceram 

ao serem calculadas as depurações fracionais de cálcio. 

Em relação à excreção urinária de fósforo, esta se 

mostrou mais elevada após a dieta usual do que após as outras 

no grupo de pacientes hiperfiltrantes. A depuração fracional 

de fósforo também foi maior após dieta usual. A diminuição do 

fósforo na dieta poderia ser responsável pelas alterações 

observadas na filtração glomerular. Wiseman e colaboradores 

(189), ao estudarem o efeito de dieta hipoprotéica em pacientes 

DM I, administraram suplementação com tabletes de fósforo a fim 

de manter uma ingestao semelhante à dieta usual durante o 

seguimento da dieta hipoprotéica. Estes autores observaram uma 

diminuição da fil traçao glomerular menor do que a por nós 

observada, 10% e 13% respectivamente, quando todo o grupo de 
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pacientes foi analisado. Entretanto, é pouco provável que a falta 

de suplementação de fósforo tenha interferido de forma importante 

nos nossos resultados pois a diminuição da excreção de fósforo só 

foi observada quando o grupo de hiperfiltrantes foi analisado 

separadamente. É possivel que a menor porcentagem de redução da 

FG demonstrada por Wiseman se deva a utilização da suplementação 

de fósforo. Contudo, mesmo com esta suplementação, o autor 

demonstra uma redução nos valores de FG, o que 

fósforo não seja um importante determinante nas 

hemodinâmica renal. Além disso, os valores 

sugere que o 

al teraçoes da 

de filtração 

glomerular dos pacientes hiperfiltrantes do nosso grupo eram 

superiores aos apresentados pelo grupo de Wiseman e a redução da 

quantidade de proteinas foi maior no nosso estudo, o que também 

poderia explicar uma maior diminuição na taxa de filtração 

glomerular após a dieta hipoprotéica. 

Uma dieta hipoprotéica de longa duração pode não ser 

bem tolerada por alguns pacientes. O fato de os pacientes terem 

aderido à dieta com carne de galinha e peixe e o seguimento 

desta dieta não haver alterado os indices nutricionais 

analisados permite que se opte por esta dieta como alternativa à 

uma dieta hipoprotéica. A adoção de medidas terapêuticas para 

diminuir a taxa de filtração glomerular é de extrema importância 

já que se trata de uma fase potencialmete reversivel na evolução 

da nefropatia diabética. Existem evidências de que a 

hiperfiltração expoe o glomérulo a aumentos do fluxo capilar e 

da pressão intraglomerular. Este estado de vasodilatação 

microvascular generalizada seria o inicio de um processo de lesão 

vascular renal e também extrarrenal. Esta exposição sus t entada ao 
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aumento de fluxo e pressão levaria à injúria capilar promovendo, 

entao, um aumento de permeabilidade às macromoléculas e a 

proliferação da parede capilar. O posterior espessamento das 

membranas basais e estreitamento luminar levariam à destruição 

final da estrutura glomerular (82,192). A correção deste estado 

de hipertensão glomerular poderia alterar a história natural da 

nefropatia diabética no sentido de prevenir a sua 

instalação, sendo um importante mecanismo nas diversas 

intervenções terapêuticas no curso da insuficiência renal 

crônica. o fato da dieta isoprotéica com galinha e peixe também 

ter diminufdo a taxa de FG, pode sugerir que a alteração dos 

aminoácidos de uma dieta também seria capaz de diminuir o fluxo 

capilar e a pressão transglomerular, da mesma maneira que a 

reduçao da quantidade de protefnas de uma dieta. Pode-se supor 

que este efeito, talvez por um perfodo mais prolongado, poderia 

prevenir a lesao capilar glomerular e o aumento da permeabilidade 

capilar às macromoléculas. Estudo recente em pacientes diabéticos 

tipo r portadores de nefropatia clfnica demonstrou que, o grupo 

que seguiu uma dieta hipoprotéica por um perfodo aproximado de 50 

meses 1 apresentou urna menor taxa de declfnio da FG quando 

comparados ao grupo que seguiu a sua dieta usual. No primeiro 

grupo também foi demonstrado um retardo na progressão da 

insuficiência renal (194). Alterações na composição protéica de 

uma dieta de pacientes portadores de nefropatia incipiente ou 

clfnica, poderiam, na medida em que se mostraram capazes de 

reduzi r a FG em pacientes normoalbuminúricos, deter a progressão 

da doença renal em pacientes em um estágio posterior de 
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nefropatia. 

Os achados descritos neste trabalho poderiam servir de 

base teórica para que se iniciassem estudos em um grupo de 

pacientes de risco para nefropatia diabética (microalbuminúricos) 

ou com nefropatia clincia já estabelecida. A utilização de dietas 

com quantidades de proteinas similares às das dietas usuais dos 

pacientes, porém com constituintes protéicos diferentes, poderia 

se tornar uma nova intervenção terapêutica no tratamento da 

nefropatia diabética, possibilitando uma maior adesão por parte 

do paciente e, com isto, retardanto a instalação da 

insuficiência renal terminal. 

Deve ser lembrado que este é o primeiro estudo a 

médio prazo que avalia este tipo de manipulação dietética e este 

efeito só se mostrou evidente no grupo de pacientes 

hiperfiltrantes, grupo com risco aumentado para o desenvolvimento 

da nefropatia diabética. É necessário um per iodo mais longo de 

observação do efeito desta dieta em um grupo maior de pacientes. 
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-CONCLUSOES 

A alteração do tipo e da quantidade de prote1nas de 

uma dieta , reduziu a taxa de filtração glomerular em pacientes 

DM I normoalbuminúricos. 

o seguimento, por três semanas, de uma dieta 

hipoprotéica assim como de uma dieta com quantidade de prote1nas 

semelhante a da dieta seguida usualmente pelo paciente DM I, 

porém contendo apenas carne de galinha e peixe, é capaz de 

reduzir significativamente a taxa de filtração glomerular. Este 

efeito não foi observado nos pacientes normofiltrantes, havendo, 

entretanto, uma tendência á diminuição dos valores de filtração 

glomerular após dieta hipoprotéica. Esta diferença de resposta 

entre os pacientes hiperfiltrantes e normofiltrantes pode se 

dever a uma maior responsividade vascular do primeiro grupo. 
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NOME DO PACIENTE: ROSANGELA 

ESQUEI"lA DIETOTER~PICO:DIETA COM 2000 Kcal 32,6~ g PROTEINAS- iltfü\'W~LR 

DESJEJUM café 
.. 
a vontade 

CEIA 2lhs leite 100 ml - 30 pao g 

margarina 15 g 

geleia dietética 30 g 

fruta 100 g 

COLAÇfrO: fruta 200 g 

salada( grupo A) 
.. 

vontade ALMOÇO a 

E legume B 150 g 

JANTAR: legume C 150 g 

sobremesa: s ;_,lada de fruta 200 g 

LANCHE: chá 
.. 

vontade a - 40 pao g 

geléia dietética 20 g 

margarina 15 g 

compota dietética 80 g 

OBS: Óleo para cocção 30 m1 /dia 

Porto Alegre, 09 de setembro de 1992 

(l.T: .W:2.2,bS" c.J . 

\.1.<. ·• :,v 2' 01. ~ - ·- b o-r. 
'f.t ·. )2,G.r _ o, Sl.t L l f'-/(/ -:1 -r - T f. 
L· 1~.4 r~ _ ?>i_, . 

f-... 6 o '"?-
- "3 ') 1 ) ~ (! .,.( ( /<: I J' 

- D1 S""'( 5' (E. /K. 1 f 
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LMP/STR 

NOME DO PACIENTE: ROSANGELA 

ESQUEMA DIETOTER~PICO:DIETA PARA DM COM 2000 Cal - :k,o ~c--.. 
7r' ~ f\1..A J ~-t. e 

DESJEJUM: 

COLAÇ~O. 

ALMOÇO: 
E 

JANTAR: 

LANCHE: 

CEIA: 

leite 100 ml 
caf~ ' a vontade 
- 50 pao g 

111argarina 15 g 

fruta 100 g 

aalada(grupo A) ' vontade a 

legume 8 100 g 

galinha ou peixlil 80 g 

lsgume C 80 g 

feijão 40 g 
sobre~naua: fruta 150 Q 

leite 100 ml 
c ará ' a von t ade - 50 pao g 

margarina 15 g 

leite 100 1111 
, 

' cafs a vontade 
-pao 50 g 

margarina 15 g 

OBS: ~LEO PARA COCÇ~O- 20 m1 

Porto Alegre, 18 d& março de 1992, 

v.L-.r -- ao s ~ . '\) .s &!-d.. 3 ~ I 2.. i c,_.o.l /!C. I p 

L\e. '. _;).) 0 I ~ '3 f- . ·- ~ '3 l · 

\'Jt. ·. ~'i . o ~ r- - ( )I. A I z J f ,z I I< I p 
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APENDICE IV - Valor calórico total (VCT) f lipfdios (L) f 

carboidratos ( CHO) e proteinas ( P) das dietas usuais dos 

pacientes DM I - DADOS INDIVIDUAIS. 

VCT 

(Kcal/Kg) 

1 1690f8 

2 1974f6 

3 1610f3 

4 1841f9 

5 2078f3 

6 1871fl 

7 1394fl 

8 3090f4 

9 1061f4 

10 2740f0 

11 2047f8 

12 1858f4 

13 1777fl 

14 2050f2 

15 1038f0 

média 1874f9 

desvio 537f6 
padrão 

CHO L 

(%) ( % ) 

43 34 

57 23 

46 36 

50 28 

29 44 

49 33 

51 27 

56 32 

42 37 

53 26 

42 44 

47 31 

54 30 

49 30 

44 40 

47f5 33f0 

7f0 6f3 

1 35 

p p 

( % ) (g/Kg) 

23 2f0 

20 lf8 

18 lf7 

22 lf5 

27 2f2 

18 lf4 

22 lf3 

12 lfl 

21 Of 9 

21 2f0 

14 lf1 

22 lf6 

16 1 f 1 

16 1 f 1 

15 Of7 

19fl lf4 

4f0 Of5 



APENDICE V - Valor calórico total (VCT) f carboidratos (CHO) f 

lip1dios (L) e prote1nas (P) das dietas hipoprotéicas prescritas 

para os pacientes DM I - DADOS INDIVIDUAIS. 

VCT 

(Kcal/Kg) 

1 1620f3 

2 1981f9 

3 1803;4 

4 2022f7 

5 2002f7 

6 2162f6 

7 1695f8 

8 2889f9 

9 1249,2 

10 2867,1 

11 2022f7 

12 2184f3 

13 2100f4 

14 2198f6 

15 1704f4 

média 2033f7 

desvio 428f0 
padrao 

CHO 

( % ) 

69 

58 

58 

60 

60 

59 

63 

65 

66 

64 

60 

58 

66 

59 

59 

61,6 

3f6 

136 

L p p 

(%) (%) (g/Kg) 

37 7 Of6 

36 6 Of6 

36 6 Of5 

32 7 Of5 

33 7 Of5 

34 7 Of5 

30 7 Of5 

29 6 Of5 

23 11 Of5 

31 5 0,5 

33 7 0,5 

35 7 0,5 

27 7 Of5 

34 7 Of5 

34 7 Of5 

32,2 6f9 Of5 

3,8 1f3 Of02 



APENDICE VI - Valor calórico total (VCT) f carboidratos (CHO) f 

lip1dios (L) e prote1nas (P) das dietas isoprotéicas com galinha 

e peixe prescritas para os pacientes DM I - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

VCT 

(Kcal/Kg) 

1609f3 

1984f0 

1693f0 

1957f0 

2082f6 

2106f5 

1757f6 

2992f3 

1261f3 

2944f6 

2057,1 

2149,2 

2070,0 

2200,0 

1763,2 

2041,8 

451f1 

CHO 

(%) 

55 

49 

56 

56 

40 

54 

56 

54 

52 

50 

49 

43 

59 

50 

56 

51,9 

5,2 

137 

L p p 

(%) (%) (g/Kg) 

12 12 Of9 

42 9 0,8 

32 12 1,1 

31 12 0,9 

39 21 1f7 

35 10 0,8 

32 12 Of9 

34 12 1f1 

27 21 1f0 

34 16 1f6 

36 15 1,2 

35 22 1,8 

23 18 1f5 

32 18 1,3 

32 12 0,8 

31,7 14f8 1,2 

7,1 4,3 0,3 



APENDICE VII - Controle metabólico em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta usual - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrão 

Glicose 

(mg/dl) 

84 

284 

65 

247 

246 

73 

110 

542 

62 

72 

255 

75 

62 

114 

134 

161,7 

132,8 

Hemoglobina 
glicosada 

(%) 

6,2 

7,7 

7,6 

9,3 

8,7 

9,1 

5,0 

7,0 

6,5 

7,2 

6,4 

6,2 

8,5 

11,4 

8,2 

7,7 

1,6 

13 8 

Frutosamina Glicosúria 

(rnrnol/1) (g/24h) 

2,4 0,1 

2,3 1,3 

1 ,7 4,5 

4,1 19,4 

3,7 62,5 

3,1 2,6 

2,0 0,2 

3,3 50,5 

2,9 76,6 

3,7 o 

3,6 25,0 

4,8 61,0 

3,4 0,2 

3,6 o 

3,1 24,5 

3,2 23,4 

0,1 27,8 



APENDICE VI I I - Controle metabólico em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta hipoprotéica - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

Glicose 

(mg/dl) 

65 

115 

58 

219 

180 

117 

107 

96 

69 

90 

55 

151 

88 

71 

117 

106,5 

46,6 

Hemoglobina 
glicosada 

( % ) 

6,2 

6,5 

8,4 

8,3 

9,0 

8,2 

5,1 

9,5 

9,9 

5,7 

5,8 

5,2 

5,5 

6,3 

9,9 

7,3 

1,8 

139 

Frutosamina Glicosúria 

(mmol/1) (g/24h) 

1,9 o 

3,8 

2,0 0,2 

3,9 0,1 

3,8 13,1 

3,8 3,1 

3,2 o 

4,3 7,2 

3,7 77,0 

3,7 o 

3,6 18,0 

4,3 47,7 

2,9 0,1 

3,0 18,3 

3,2 20,8 

3,4 12,8 

0,7 22,6 



APENDICE IX Controle metabólico em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta isoprotéica com galinha e peixe DADOS 

INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

Glicose 

(mg/dl) 

99 

405 

62 

88 

111 

119 

111 

99 

75 

101 

113 

40 

53 

189 

271 

129,1 

95,0 

Hemoglobina 
glicosada 

( % ) 

7,2 

6,9 

7,7 

6,3 

9 f 1 

7,5 

5,0 

8,8 

6,9 

7,7 

6,9 

11,1 

8,3 

5,3 

8,2 

7,5 

1,5 

140 

Frutosamina Glicosúria 

(mmol/1) (g/24h) 

2,3 0,1 

2,6 3,4 

2,0 0,1 

2,8 21,4 

3,6 5,5 

3,8 2,8 

3,0 0.1 

4,8 20,0 

3,8 0,1 

3,5 o 

3,0 2,2 

3,9 12,3 

2,7 o 

3,4 18,3 

3,0 20,8 

3,2 7,4 

0,7 9,0 



APENDICE X - Perfil lipidico em pacientes DM I após 3 semanas de 

dieta usual - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

Colesterol 

(mg/dl) 

130 

226 

225 

233 

214 

252 

177 

229 

187 

218 

108 

195 

237 

180 

187 

199,9 

40,1 

HDL-colesterol 

(mg/dl) 

80 

61 

42 

48 

85 

51 

56 

73 

69 

48 

90 

32 

45 

56 

59,7 

17,3 

14 1 

Trigliceridios 

(mg/dl) 

148 

55 

113 

66 

66 

56 

126 

132 

60 

79 

122 

35 

164 

72 

126 

94,7 

39,9 



APENDICE XI - Perfil lipidico em pacientes DM I após 3 semanas de 

dieta hipoprotéica - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

Colesterol 

(mg/dl) 

159 

184 

220 

215 

205 

208 

126 

127 

170 

199 

113 

195 

236 

167 

145 

177,9 

37,9 

HDL-colesterol 

(mg/dl) 

39 

54 

53 

76 

76 

42 

40 

42 

42 

47 

48 

88 

29 

57 

45 

52,8 

16,5 

142 

Trigliceridios 

(mg/dl) 

125 

39 

83 

96 

138 

77 

126 

123 

38 

45 

84 

37 

145 

56 

107 

87,9 

38,5 



APENDICE XII - Perfil lipidico em pacientes DM I após 3 semanas 

de dieta isoprotéica com galinha e peixe - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

Colesterol 

(mg/dl) 

162 

219 

236 

218 

208 

198 

151 

157 

158 

234 

110 

160 

278 

201 

141 

188,7 

44,7 

HDL-colesterol Trigliceridios 

(mg/dl) (mg/dl) 

47 102 

74 58 

53 96 

90 95 

78 65 

67 70 

45 30 

53 102 

55 121 

62 107 

41 123 

63 32 

39 214 

53 264 

50 104 

58,8 105,5 

14,6 62,1 

143 



APENDICE XIII - Valores da excreção urinária .de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário em pacientes DM I 

após 3 semanas de dieta usual - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrão 

Excreção 
albumina 

(ug/min) 

2,8 

7,3 

1,2 

1,4 

8,1 

4,4 

4,1 

21,5 

9,3 

11,7 

8,9 

5,5 

4,0 

3,5 

4,4 

6,5 

5,1 

Sódio 
urinário 

(mEq/24h) 

150 

186 

224 

203 

211 

121 

195 

188 

517 

130 

332 

272 

239 

159 

240 

224,5 

97,7 

144 

Fósforo 
urinário 

(g/24h) 

0,1 

0,4 

0,5 

1,0 

0,8 

1,0 

0,9 

1,2 

0,4 

1,0 

1,4 

0,6 

0,9 

0,8 

0,8 

0,4 

Cálcio 
urinário 

(mg/24h) 

26 

204 

73 

205 

276 

467 

128 

240 

448 

101 

299 

149 

150 

143 

188 

206,6 

129,9 



APENDICE XIV - Valores de excreção urinária ·de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário em pacientes DM I 

após 3 semanas de dieta hipoprotéica - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrão 

Excreção 
albumina 

(ug/min) 

3,0 

5,2 

3 f "1 

5,2 

3,6 

3,6 

21,8 

3,3 

2,5 

0,3 

2,5 

3,0 

3,5 

4,4 

4,3 

5,0 

Sódio 
urinário 

(mEq/24h) 

201 

205 

223 

35 

167 

49 

186 

178 

114 

144 

393 

128 

227 

137 

202 

172,6 

84,0 

145 

Fósforo 
urinário 

(g/24h) 

0,5 

0,6 

0,9 

0,4 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,8 

0,2 

0,3 

0,1 

0,3 

0,6 

0,7 

0,5 

0,2 

Cálcio 
urinário 

(mg/24h) 

31 

143 

36 

147 

241 

222 

96 

110 

55 

151 

98 

155 

139 

119 

124,5 

61,3 



APENDICE XV - Valores da excreção urinária de albumina, sódio 

urinário, fósforo urinário e cálcio urinário em pacientes DM I 

após 3 semanas de dieta isoprotéica com galinha e peixe - DADOS 

INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

de svi o 
padrão 

Excreção 
albumina 

(ug/min) 

6,7 

4,2 

3,0 

4,7 

6,3 

2,5 

26,4 

3,1 

0,2 

5,2 

3,7 

6,5 

2,4 

5,2 

5,3 

6,1 

Sódio 
urinário 

(mEq/24h) 

265 

233 

173 

135 

141 

78 

157 

282 

185 

208 

399 

209 

250 

137 

203 

203,7 

77,2 

146 

Fósforo 
urinário 

(g/24h) 

0,5 

1,1 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,1 

0,7 

0,1 

0,4 

0,4 

0,9 

1,0 

137 

0,5 

0,3 

Cálcio 
urinário 

(mg/24h) 

52 

247 

50 

140 

175 

169 

82 

132 

198 

49 

248 

125 

201 

223 

125 

148,3 

71,4 



APENDICE XVI - Indices nutricionais em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta usual - DADOS INDIVIDUAIS. 

IMC Ht Hb Alb PT 

(Kg/m2) (%) (g/dl) (g/dl) (g/dl) 

1 18,2 4,5 9,1 

2 21,5 38 11,8 4,3 5,9 

3 17,6 43 13,0 3,3 6,5 

4 24,8 4,1 7,7 

5 22,8 47 14,2 4,6 7,8 

6 23,9 44 14,1 4,5 7,0 

7 23,4 45 15,3 4,4 7,3 

8 27,3 43 13,6 4,4 6,7 

9 26,2 43 13,8 4,6 6,8 

10 26,6 5,1 8,1 

11 22,0 41 14,3 4,2 7,8 

12 23,4 44 13,9 4,5 8,5 

13 22,6 47 16,0 4,8 8,4 

14 23,2 43 15,1 4,9 7,2 

15 24,9 40 13,6 4,5 6,9 

média 23,2 43,0 14,0 4,4 7,5 

desvio 2,7 2,8 1 f 1 0,4 0,9 
padrao 

IMC = indice de massa corporal Ht = hematócrito 

Hb = hemoglobina Alb = albumina PT = proteinas totais 

147 



APENDICE XVII - Indices nutricionais em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta hipoprotéica - DADOS INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrao 

IMC 

(Kg/m2) 

18,8 

21,6 

17,7 

23,8 

21,8 

23,6 

23,3 

26,2 

25,6 

27,1 

22,1 

23,0 

21,5 

23,1 

25,0 

22,9 

2,6 

Ht 

(%) 

43 

36 

40 

43 

45 

43 

45 

46 

41 

38 

46 

45 

39 

41,9 

3,6 

IMC = indice de massa corporal 

Hb Alb 

(g/dl) (g/dl) 

13,0 4,7 

10,8 3,9 

11,7 4,3 

13,7 4,5 

14,4 

13,7 

15,3 4,4 

4,5 

15,6 4,3 

4,6 

13,1 4,9 

11,9 4,5 

15,1 4,7 

14,5 4,8 

13,3 4,5 

13,4 4,5 

1,6 0,3 

Ht = hematócrito 

PT 

(g/dl) 

7,1 

5,4 

7,7 

7,1 

8,3 

7,6 

7,1 

6,7 

7,5 

7,2 

7,3 

6,9 

7,5 

7,4 

7,2 

0,6 

Hb = hemoglobina Alb = albumina PT = proteinas totais 
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APENDICE XVIII - Indices nutricionais em pacientes DM I após 3 

semanas de dieta isoprotéica com galinha e peixe 

INDIVIDUAIS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

média 

desvio 
padrão 

IMC 

(Kg/m2) 

18,9 

20,9 

17,0 

23,9 

22,2 

23,6 

22,9 

26,1 

25,6 

26,6 

22,4 

24,1 

22,3 

23,0 

25,0 

23,0 

2,6 

Ht 

( % ) 

40 

35 

42 

43 

44 

47 

41 

48 

40 

41 

41 

46 

43 

41 

42,8 

3,8 

IMC = indice de massa corporal 

Hb Alb 

(g/dl) (g/dl) 

12,5 4,9 

10,6 4,3 

12,8 4,5 

13,6 4,2 

13,6 4,7 

14,9 4,4 

4,5 

13,9 4,8 

15,3 4,8 

12,9 5,0 

13,9 4,9 

13,3 4,8 

14,3 4,4 

14,6 4,7 

12,7 4,4 

13,6 4,6 

1,4 0,3 

Ht = hematócrito 

DADOS 

PT 

(g/dl) 

6,3 

6,2 

7,8 

7,3 

7,6 

8,3 

7,9 

7,9 

7,6 

8,1 

7,9 

8,3 

6,8 

8,2 

6,7 

7,5 

0,7 

Hb = hemoglobina Alb = albumina PT = proteinas totais 
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