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1 Avaliação do metabolismo mineral

1.1 Os níveis séricos de cálcio (Ca), 
fósforo (P), fosfatase alcalina (FA), 
paratormônio-intacto (PTH), pH e 
bicarbonato sérico (HCO3) ou re-
serva alcalina (CO2 total) devem ser 
determinados em todas as crianças e 
adolescentes nos estágios II a V da 
doença renal crônica (DRC). A fre-
quência dessas determinações deve 
ser baseada na presença e na magni-
tude das alterações e na velocidade 
de progressão da DRC (Tabela 1) 
(Opinião). 

1.2 Estas medidas devem ser mais fre-
quentes se o paciente está receben-
do tratamento para as alterações 
dos níveis séricos de Ca, P, PTH ou 
25-hidroxivitamina D, está em uso de 
hormônio de crescimento ou foi sub-
metido a transplante renal (Opinião).

1.3 Os níveis-alvo de PTH nos diversos 
estágios da DRC estão apresentados 
na Tabela 2.

Em crianças e adolescentes com DRC 
estágios II a V, os níveis de 25-vit D (cal-
cidiol) devem ser medidos e a frequên-
cia dessas medidas deve ser determinada 
pelos valores basais e pelas intervenções 
terapêuticas. A deficiência de 25-hidroxi-
vitamina D deve ser corrigida usando as 
recomendações de tratamento para a po-
pulação geral (diretriz 5) (Opinião).

RACIONAL

As alterações do metabolismo mineral e 
da estrutura óssea são universais na doen-
ça renal crônica (DRC) na infância e re-
sulta em muitas complicações. Na crian-
ça, a osteodistrofia renal (OR) causa, 
como nos adultos, muitas complicações 

Tabela 1 FREQUÊNCIA DAS DETERMINAÇÕES DE CA, P, FA, PTH, PH E HCO3 OU CO2
TOTAL DE ACORDO COM O ESTÁGIO DA DRC

Estágio da 
DRC

TFG* (mL/
min/1,73 m2)

Ca, P, pH, HCO3 ou CO2 total FA e PTH Calcidiol

II 60-89 Semestral a anual Semestral a anual Basal

III 30-59 Quadrimestral Quadrimestral Basal

IV 15-29 Trimestral Trimestral Basal

V < 15 ou diálise Mensal Trimestral Basal
*TFG = taxa de filtração glomerular - Cálculo por fórmula de Schwartz (Opinião).

Estágio da DRC TFG* (mL/min/1,73 m2) Nível sérico de PTH

II 60-89 35-70 (Opinião)

III 30-59 35-70 (Opinião)

IV 15-29 70-110 (Opinião)

V < 15 ou diálise 200-300 (Evidência)

Tabela 2 NÍVEIS DE PTH DE ACORDO COM O ESTÁGIO DA DRC
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(mmol/L)

P (mg/dL)
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como fraturas, dor óssea e necrose vascular, mas o 
retardo de crescimento e as deformidades ósseas são 
características das crianças.1 A associação entre o 
distúrbio do metabolismo mineral, fraturas, doença 
cardiovascular (DCV) e mortalidade observada em 
adulto e crianças2 levou à reclassificação das com-
plicações bioquímicas, esqueléticas e vasculares as-
sociadas com a doença renal progressiva, sendo de-
nominadas de distúrbio mineral e ósseo da doença 
renal crônica (DRC-DMO). A retenção de P ocorre 
em estágios precoces da DRC da criança (estágio II) 
e tem um papel importante para o desenvolvimento 
do hiperparatireoidismo secundário. Embora a redu-
ção dos níveis de 1,25-vit D (calcitriol) tenha sido 
considerada como o evento inicial para a alteração 
do metabolismo mineral e ósseo na DRC, estudos 
recentes sugerem que o aumento dos níveis do fator 
de crescimento de fibroblastos (FGF-23) precede a 
redução de calcitriol e pode ser o fator inicial que 
desencadeia o desenvolvimento do hiperparatireoi-
dismo secundário.3 Os níveis séricos de FGF-23 au-
mentam precocemente na DRC, antes de qualquer 
alteração nos níveis de Ca, P, PTH ou calcitriol. 
FGF-23 é um hormônio fosfatúrico, produzido no 
osso, e níveis elevados deste hormônio resultam em 
perda renal de P e supressão de calcitriol. Os níveis 
de FGF-23 podem ser regulados pela ingestão de P e 
aumentam com a progressão da DRC, estando os va-
lores muito elevados nos pacientes com DRC estágio 
V. Nos pacientes com DRC, os níveis de calcitriol 
e de FGF-23 se correlacionam negativamente, suge-
rindo um papel significativo do hormônio no me-
tabolismo mineral, especificamente na redução dos 
níveis de 25-hidroxivitamina D associado à DRC.3 É 
provável que FGF-23 regule a glândula paratireoide, 
seja suprimindo a liberação de PTH, seja atuando 
diretamente na secreção e PTH por um mecanis-
mo independente de suas ações no metabolismo de 
25-hidroxivitamina D.1 Em pacientes com DRC, a 
redução dos níveis de 1,25-vit D mediada via FGF-
23 ocorre precocemente no curso da DRC, antes de 
qualquer alteração nas concentrações séricas de Ca 
e P e elevação nos níveis séricos de PTH. A redu-
ção dos níveis de calcitriol parece ser uma resposta 
adaptativa para limitar os efeitos tóxicos da hiper-
fosfatemia. Nos estágios mais avançados da DRC, 
a retenção de P e consequente hiperfosfatemia dire-
tamente suprimem a atividade da 1 hidroxilase.1,4,5

O grupo de estudo recomenda avaliar o distúrbio 
bioquímico da DRC-DMO na criança a partir do 
estágio II da DRC (Tabela 1).2

O termo osteodistrofia renal (OR) está reserva-
do para as alterações histológicas da doença óssea 
associada à DRC. A OR é classicamente dividida em 
doenças ósseas de alta e baixa remodelação. Dentre 
as doenças de alta remodelação encontrase o hiper-
paratireoidismo secundário (HPS), cuja manifesta-
ção óssea é a osteíte fibrosa, e a doença mista (DM). 
As doenças de baixa remodelação compreendem a 
doença óssea adinâmica (DOA) e a osteomalacia 
(OM). A biópsia óssea continua sendo o padrão-
-ouro para o diagnóstico da OR. Porém, por ser um 
método invasivo e restrito a alguns centros, a OR é 
comumente avaliada através de exames bioquímicos 
(Tabela 1). 

Na criança, o HPS ocorre mais precocemente 
que no adulto, sendo já observado no estágio II da 
DRC.7 Além disso, a acidose metabólica per se con-
tribui para o aumento da reabsorção óssea. Dessa 
forma, recomenda-se a determinação dos níveis sé-
ricos de Ca, P e PTH a partir do estágio II da DRC, 
assim como do pH, HCO3 ou CO2 total.

Na DRC estágio V ou dialítico, os níveis séricos 
de PTH entre 200 e 300 pg/mL refletem uma remo-
delação óssea próxima do normal (Tabela 2). Níveis 
acima ou abaixo desses valores são mais compatíveis 
com os diagnósticos de doença óssea de alta ou bai-
xa remodelação, respectivamente.4,7,8 Para a FA de-
vem ser considerados os valores normais fornecidos 
pelo laboratório, de acordo com a idade.

2 Níveis séricos de Ca e P e produto Ca x P

2.1 Na DRC estágios I-IV os níveis séricos de Ca 
e P devem ser mantidos dentro dos limites da 
normalidade (Tabela 3) (Evidência).

2.2 Os níveis séricos de Ca total devem ser 
mantidos entre 8,8 e 9,7 mg/dL (2,20-2,37 
mmol/L), preferencialmente no limite infe-
rior (Opinião).

Tabela 3 VALORES SÉRICOS NORMAIS DE CA TOTAL, 
CA IÔNICO E P COM RELAÇÃO À IDADE

Idade
Ca total 
(mg/dL)

Ca iônico 
(mmol/L)

P (mg/dL)

0-11 meses 8,8-11,3 1,22-1,40 4,8-7,4

1-5 anos 9,4-10,8 1,22-1,32 4,5-6,5

6-12 anos 9,4-10,3 1,15-1,32 3,6-5,8

13-20 anos 8,8-10,2 1,12-1,30 2,3-4,5
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2.3 Quando o nível sérico de Ca total for supe-
rior a 10,2 mg/dL (2,54 mmol/L), ajustar o 
tratamento de acordo com as recomendações:

2.3.1 Descontinuar o uso de quelantes de P conten-
do Ca e considerar o uso de quelantes de P 
que não contenham Ca ou metal (Opinião).

2.3.2 Descontinuar o uso de vitamina D2 ou D3 até 
a normalização do nível sérico de Ca total 
(Opinião).

2.3.3 Caso o nível sérico de Ca total persista aci-
ma de 10,2 mg/dL (2,54 mmol/L), apesar das 
medidas terapêuticas contidas nas Diretrizes 
2.3.1 e 2.3.2, reduzir a concentração de Ca 
da solução de diálise (Opinião).

2.4 A dose máxima de Ca elementar fornecida 
pelo quelante de P e pelo Ca dietético não 
deve exceder em 2 vezes a recomendação da 
ingestão dietética de Ca para a idade (Tabela 
4) (Opinião). A ingestão total de Ca elemen-
tar (incluindo o Ca dietético) não deve exce-
der 2,5 g/dia (Opinião).

2.5 O produto Ca x P deve ser mantido abaixo 
de 55 mg2/dL2 em adolescentes acima de 12 
anos e abaixo de 65 mg2/dL2 em crianças mais 
jovens (Opinião).

2.6 Níveis séricos de Ca total abaixo do limite infe-
rior de normalidade (menor que 8,8 mg/dL ou 
2,20 mmol/L) devem ser corrigidos (Opinião).

2.6.1 O tratamento da hipocalcemia (< 8,8 mg/dL 
ou 2,20 mmol/L) inclui a administração oral 
de sais de Ca, tais como carbonato, acetato 
ou gluconato de Ca, administrados em horá-
rios distantes das refeições, e/ou administra-
ção oral de vitamina D2 ou D3 (Evidência).

Tabela 4 INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (RDI) 
PARA O CA

Idade (anos)
Ingestão adequada 

(mg/dia)
Níveis superiores 
toleráveis (g/dia)

0 – 0,5 210 ND

0,5 – 1,0 270 ND

1 – 3 500 2,5

4 – 8 800 2,5

9 – 13 1.300 2,5

14 – 18 1.300 2,5
ND – Não determinado

2.7 Na DRC estágios I a IV os níveis de P devem 
ser mantidos dentro dos limites da normali-
dade para idade (Tabela 3) (Opinião), de pre-
ferência nos limites inferiores de normalidade 
(Evidência).

2.8 Na DRC estágio V ou dialítico, os níveis de 
P séricos devem ser mantidos entre 4-6 mg/dL 
na criança com idade de 1 a 12 anos e entre 
3,5– 5,5 mg/dL (1,13-1,78 mmol/L) no ado-
lescente (Evidência).

2.9 Em crianças portadoras de tubulopatias per-
dedoras de P (cistinose, síndrome de Fanconi 
ou outras causas de hipofosfatemia), a hipo-
fosfatemia deve ser corrigida com dieta, su-
plementação oral de P ou redução na dose 
dos quelantes (Evidência).

RACIONAL

A determinação do Ca iônico deve ser utilizada pre-
ferencialmente. Os níveis de Ca total, quando utili-
zados, devem ser corrigidos pela albumina sérica,9

de acordo com a fórmula: Ca total corrigido (mg/dL) 
= concentração de Ca (mg/dL) + 0,8 x [4 – concen-
tração sérica de albumina (g/dL)].

A hipocalcemia deve ser corrigida, pois favorece 
o desenvolvimento do HPS, interfere na mineraliza-
ção óssea e está associada à maior mortalidade. Da 
mesma forma, a hipercalcemia, secundária ao exces-
so de ingestão de Ca ou uso inadequado de vitamina 
D2 ou D3, deve ser evitada, pois também está associa-
da à maior mortalidade.

Embora a recomendação dietética de Ca (RDI, 
2000)10 não tenha ainda sido estabelecida, na Tabela 
4 é apresentada a ingestão de Ca adequada e seu li-
mite superior na criança e no adolescente. A opinião 
do grupo de trabalho do KDOQI é a recomendação 
de uma ingestão de Ca de 2 vezes a cota da RDI para 
a idade (máximo de 2,5 g/dia) considerando dieta e 
suplementos, como a cota apropriada para crianças 
e adolescentes com DRC (Opinião). Em pacientes em 
diálise, a suplementação de Ca de 3 g/dia em adição 
a 400-500 mg de Ca dietético resulta em hipercalce-
mia em 36% dos pacientes.11-13 Pacientes com DRC 
em tratamento com metabólitos da 25-hidroxivita-
mina D ou suplementos de Ca têm maior risco de de-
senvolver hipercalcemia, especialmente aqueles pa-
cientes com doença óssea de baixa remodelação.14,15

Hipercalcemia mais hiperfosfatemia resultam em um 
produto Ca x P elevado e risco de calcificação de 
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RACIONAL

Idade (anos) P dietético (RDI) 80% da RDI
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Idade (anos)
Ingestão adequada 

(mg/dia)
Níveis superiores 
toleráveis (g/dia)

RACIONAL
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tecidos moles. Nessa situação, a restrição dietética de 
P é aconselhável.16,17

Os sais de Ca são bem tolerados e devem ser usados 
em doses que não sejam superiores àquelas da RDI. Os 
principais sais de Ca são: gluconato (9% de Ca elemen-
tar); lactato (13% de Ca elementar); acetato (25% de 
Ca elementar) e carbonato de Ca (40% de Ca elemen-
tar). Os demais compostos não devem ser utilizados. 
Os sais de Ca administrados como quelante de P de-
vem ser tomados junto com as refeições e, longe delas, 
quando o objetivo for a suplementação de Ca.

Na criança, existem variações importantes dos ní-
veis de P sérico, dependendo da idade, atingindo os 
mesmos níveis de adultos na adolescência (Tabela 
3).18,19 Estudos sugerem que a manutenção de níveis 
séricos normais de P na DRC é crucial na prevenção 
do HPS e da DCV.20,21 Níveis de P acima de 7 mg/dL e 
abaixo de 2,5 mg/dL aumentam significativamente a 
mortalidade. Na DRC, a retenção de P é proporcional 
à perda da filtração glomerular, e as concentrações de 
P variam de acordo com os estágios da DRC. Dessa 
forma, recomenda-se manter os níveis de P dentro da 
normalidade na DRC visando prevenir o HPS e redu-
zir as taxas de morbidade e mortalidade.17

3  Controle dietético do P na DRC

A ingestão de P deve seguir as recomendações do 
K/DOQI sobre as diretrizes da nutrição pediátrica de 
100% da RDI para idade (Tabela 5), em crianças no 
estágio III a V com os níveis séricos de PTH acima dos 
valores esperados para o estágio da DRC e os níveis 
séricos de P dentro dos limites da normalidade para 
idade (Tabela 3) (Evidência).

A ingestão de P deve ser reduzida em 80% da RDI 
(Tabela 5), quando os níveis séricos de PTH estiverem 

acima dos valores esperados para o estágio da DRC e 
a concentração sérica de P estiver dentro dos limites 
de normalidade para idade (Tabela 3) (Evidência).

Após o início da restrição dietética de P, monito-
rar o P sérico a cada 3 meses nos estágios III e IV da 
DRC e mensalmente, no estágio V, devendo-se evitar 
níveis de P sérico abaixo dos valores normais para 
idade (Opinião).

RACIONAL

A retenção de P ocorre em estágios precoces da 
doença renal crônica da criança (estágio II) e tem um 
papel importante para o desenvolvimento do HPS. 
A redução da produção de calcitriol no rim reduz 
o efeito inibitório do calcitriol sobre a liberação do 
PTH com consequente hiperparatireoidismo, que 
aumenta a excreção urinária de P. Portanto, nos es-
tágios iniciais da DRC, os níveis de P sérico estão 
normais. A adaptação não é completa, e ocorrem 
pequenos aumentos dos níveis séricos de P que se 
tornam mais elevados com a progressão da DRC; a 
hiperfosfatemia eleva ainda mais os níveis de PTH 
pela supressão da produção de calcitriol e pelo efeito 
direto na glândula paratireoide.22 Mesmo nos está-
gios iniciais da DRC, a restrição dietética de P reduz 
os níveis de PTH e aumenta os níveis de 1,25-vit D 
ou calcitriol.23 A diminuição da ingestão do P contri-
bui para o controle do HPS, sendo a primeira etapa 
no tratamento desta alteração. A elevação dos níveis 
séricos de P está associada à progressão da DRC, e 
seu controle tem impacto positivo na evolução da 
DRC.24,25 Portanto, nos estágios II e III da DRC o 
controle do HPS pode ser obtido com a redução da 
ingestão de P. A opinião do grupo de trabalho do 
KDOQI4 é de se reduzir a ingestão de P de acordo 
com os valores da RDI (Tabela 5), mesmo quando os 
níveis séricos de P estiverem dentro dos valores nor-
mais. Nos estágios IV e V, quando os níveis séricos 
de P estiverem elevados, a RDI deve ser reduzida em 
80% (Tabela 5).17 Concentração sérica de P abaixo 
do valor de normalidade deve ser evitada devido ao 
risco potencial de comprometimento do crescimento 
linear pela hipofosfatemia.

4  Uso de quelantes de P na DRC

DRC estágio II a IV

4.1 Os quelantes de P devem ser prescritos na 
DRC estágios II a V quando houver hiper-
fosfatemia, apesar da restrição dietética de P 
(Opinião).

Idade (anos) P dietético (RDI) 80% da RDI

0 – 0,5 100 mg/dia 80 mg/dia

0,5 – 1,0 275 mg/dia 220 mg/dia

1 – 3 460 mg/dia 368 mg/dia

4 – 8 500 mg/dia 400 mg/dia

9 – 18 1.250 mg/dia 1000 mg/dia

Tabela 5 INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (RDI) 
NORMAL E REDUZIDA DE FÓSFORO PARA

A IDADE

RDI recomendação dietética para a idade



J Bras Nefrol 2011;33(2):189-247236 J Bras Nefrol 2011;33(2):189-24746

Diretrizes brasileiras de prática clínica para o distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica da criança

4.2 Na DRC estágio II a IV os quelantes de P con-
tendo Ca são efetivos para reduzir os níveis 
séricos de P e devem ser usados como terapia 
inicial (Evidência). 

DRC V

4.3 Na DRC estágio V os quelantes de P contendo 
Ca, assim como os quelantes de P sem metal, 
são efetivos para reduzir os níveis séricos de 
P (Evidência). Os quelantes de P contendo Ca 
devem ser usados inicialmente em lactentes e 
crianças jovens. Para as crianças mais velhas 
pode ser administrado qualquer dos quelan-
tes citados (Opinião).

4.8 Nas crianças recebendo quelante de P con-
tendo alumínio deve-se evitar o uso conco-
mitante de produtos contendo citrato pelo 
risco de aumento da absorção de Al induzida 
pelo citrato (Evidência).

4.9 Quelantes de P sem Ca ou metal (cloridrato 
de sevelamer) devem ser utilizados com crité-
rio em crianças. Estão indicados em crianças 
cuja hiperfosfatemia persiste após o uso de 
quelantes contendo Ca e adequação da diá-
lise. O cloridrato de sevelamer está indicado 
em todas as crianças que apresentem Ca sé-
rico acima dos limites superiores para a ida-
de (Tabela 3) em todos os estágios da DRC 
(Opinião).

4.10 Pacientes em diálise que permaneçam hiper-
fosfatêmicos, apesar do uso de quelantes de 
P, devem ter suas prescrições de diálise mo-
dificadas, visando o melhor controle do P 
(Opinião). 

4.10.1 Nos pacientes em diálise peritoneal (DP), o 
volume da solução deve ser aumentado para 
1000 – 1400 mL/m² de superfície corpo-
ral, além do aumento do tempo de perma-
nência e/ou o acréscimo de trocas de banho 
(Evidência).

4.10.2 Nos pacientes em hemodiálise (HD) deve-
-se aumentar a frequência das sessões e/ou 
prolongar o tempo de diálise, podendo ser 
utilizada a diálise diária diurna ou noturna 
(Evidência).

4.11 A dose do quelante de P à base de Ca deve 
ser diminuída nos pacientes em HD quando 
o Ca sérico for superior ou igual a 10,2 mg/
dL (2,54 mmol/L) ou PTH a 150 pg/mL em duas 
medidas consecutivas (Opinião).

RACIONAL

A adesão da criança à restrição dietética de P é baixa, 
uma vez que a maioria dos alimentos preferidos pe-
las crianças é rica em P. Portanto, apesar da tentativa 
de restrição dietética de P o uso de quelantes de P se 
faz necessário para reduzir a absorção intestinal desse 
elemento pela formação no trato gastrointestinal de 
complexos com P que são pouco solúveis. Deve ser 
iniciado quando o nível de P se mantém alto apesar 
da restrição dietética ou quando a restrição dietética 
compromete a ingestão de outros nutrientes essen-
ciais. Recomenda-se iniciar o tratamento da hiper-
fosfatemia com quelantes de P contendo Ca, sendo 

Tabela 6 DOSE INICIAL DO QUELANTE À BASE DE

CA

Idade
Dose do quelante  
de P contendo Ca

Posologia

0-1 ano 250 mg 3 a 5 vezes ao dia

1-4 anos 500 mg 2 a 3 vezes ao dia

5-8 anos 500mg 3 a 4 vezes ao dia

9-19 anos 500 mg 5 vezes ao dia

4.4 Em pacientes em diálise que permanecem com 
hiperfosfatemia (acima do limite superior de 
normalidade) apesar do uso de quelantes de P 
contendo Ca ou outro quelante de P sem Ca 
e sem metal, a prescrição da diálise deve ser 
modificada para controlar a hiperfosfatemia 
(Opinião).

4.5 A dose total de Ca elementar proveniente do 
quelante contendo Ca não deve exceder duas 
vezes a RDI para o Ca, baseada na idade 
(Opinião), e a ingestão total de Ca elemento 
incluindo o teor de Ca dietético não deve ex-
ceder 2,5 g/dia, Tabela 4 (Opinião).

4.6 A dose de quelantes de P contendo Ca deve ser 
reduzida em pacientes com níveis séricos cor-
rigidos de Ca > 10,2 mg/dL (2,54 mmol/L) ou 
com níveis de PTH < 150 pg/mL (150 ng/L) 
em duas medidas consecutivas (Evidência).

4.7 Em adolescentes com níveis séricos de P > 7,0 
mg/dL (2,26 mmol/L), pode ser usado quelan-
te contendo alumínio (Al) por curto período 
de tempo (4 a 6 semanas) e apenas uma vez, 
sendo substituído após este período por ou-
tro quelante de P (Evidência). Em lactentes 
seu uso está contraindicado (Opinião).
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os mais utilizados o carbonato ou o acetato de Ca. 
O carbonato de Ca foi o primeiro composto de Ca 
usado, e os estudos mostram sua eficácia no controle 
dos níveis séricos de P.4,5 Os quelantes de P contendo 
Ca geralmente são iniciados na dose de 500 mg por 
200 mg de P dietético.26 Um alternativa é iniciar com 
a dose de 50 mg/kg/dia, dose mais baixa do que a uti-
lizada nos estudos clínicos.26 Em geral, a dose inicial 
para carbonato de Ca e acetato de Ca é 600-1500 mg 
e 375-750 mg de Ca elemento por dia, respectivamen-
te, dose que deve ser ajustada até a normalização dos 
níveis séricos de P.1 O uso de altas dose de quelantes 
contendo Ca tem sido associado ao desenvolvimento 
de CV em adultos e crianças em diálise, assim como 
adultos no estágio IV da DRC.1 Os quelantes de P 
devem ser ingeridos 10 a 15 minutos antes ou du-
rante a refeição, visando aumentar a ação quelante 
e a excreção de P nas fezes. A Tabela 7 apresenta o 
percentual de absorção de Ca, assim como os efeitos 
colaterais dos principais quelantes de P. A ação que-
lante é limitada: 1 grama de carbonato de Ca quela 
39 mg de P, 1 grama de acetato de Ca se liga a 45 
mg de P e 400 mg de sevelamer quela 32 mg do íon. 
Portanto, esses quelantes só serão efetivos se houver 
restrição dietética de P.4 É importante lembrar que a 
aderência ao tratamento com quelantes de P é difícil, 
sendo necessário o controle regular e a identificação 
da melhor maneira de se oferecer a medicação para 
a criança. Para os lactentes, o carbonato de Ca pode 
ser oferecido na forma de pó ou solução oral a 10%. 
O efeito colateral mais frequente dos quelantes de P à 
base de Ca, principalmente quando associado ao cal-
citriol, é a hipercalcemia (Ca > 10,2 mg/dL ou 2,54 
mmol/L); a dose total de Ca elemento não deve ser 
superior a duas vezes a RDI para a idade, atingindo 
o máximo de 2.500 mg/dia, incluindo o teor de Ca 
da dieta. Nesses casos, recomenda-se utilizar quelan-
tes sem Ca ou metal, como o cloridrato de sevelamer 
(Renagel®).2,4,27

O cloridrato de sevelamer é um polímero sinté-
tico que não contém Al ou Ca na sua composição, é 
resistente à degradação digestiva e não é absorvido 

pelo trato gastrointestinal. Os comprimidos podem 
ser dissolvidos em 5 mL de água e administrados por 
via oral ou enteral. O uso do cloridrato de sevelamer 
em crianças tem se mostrado seguro e eficaz, embora 
dados sobre o uso deste agente na criança são limi-
tados.28 O uso de sevelamer por 8 semanas em um 
estudo randomizado mostrou que o quelante foi tão 
eficaz quanto o acetato de Ca para reduzir os níveis 
séricos de P.29 Sevelamer foi associado à redução nos 
níveis de colesterol, LDL-colesterol e da frequência 
dos episódios hipercalcêmicos, mas com aumento da 
acidose metabólica (Tabela 7). Um estudo-piloto para 
avaliar a eficácia de hidrocloreto de sevelamer como 
quelante de P em crianças em diálise usou uma dose 
inicial de 121 ± 50 mg/kg (4,5 ± 5 g/dia) e final de 
163 ± 46 mg/kg (6,7 ± 2,4 g/dia).30 O medicamento 
foi bem tolerado, com redução dos níveis de P sérico, 
cujos valores permaneceram normais na maioria dos 
pacientes do estudo. Toda atenção deve ser dada ao 
fato de que o cloridrato de sevelamer pode agravar a 
acidose metabólica em crianças. Uma nova formula-
ção - carbonato de sevelamer (ainda não existente em 
nosso meio) favoreceria a correção da acidose meta-
bólica. Em crianças em diálise, o carbonato de seve-
lamer foi efetivo como quelante de P comparado ao 
cloreto de sevelamer, ocorrendo aumento dos níveis 
séricos de bicarbonato que permitiram a suspensão da 
terapia com bicarbonato.31

O controle dos níveis séricos de P é mais difícil no 
paciente em diálise, e a meta é manter os níveis de P 
pouco abaixo do percentil 50 para a idade. A remo-
ção de P pela diálise peritoneal é de 300 a 400 mg/
dia e pela HD de 800 mg/sessão, valores insuficientes 
para manter normais os níveis séricos de P. Portanto, 
o uso de quelantes de P é sempre necessário nos pa-
cientes em diálise. É essencial monitorar os níveis 
séricos de P para prevenir hipofosfatemia, que é con-
sequência da restrição dietética mais severa e uso de 
doses altas dos quelantes. Essa recomendação é de 
particular importância no lactente devido à ingestão 
baixa, dose alta do quelante e maior remoção peri-
toneal de P pela maior área de superfície peritoneal.5

Tabela 7 PERCENTUAL DE ABSORÇÃO DE CA E EFEITOS COLATERAIS DOS QUELANTES DE P

Componente Porção estimada de Ca absorvido Efeitos colaterais possíveis

Carbonato de Ca 20% a 30% 
Hipercalcemia, calcificação extraesquelética, 

sintomas GI

Acetato de Ca
Com alimento 21%

Entre as refeições 40%
Hipercalcemia, calcifição extraesquelética, 

sintomas GI

Cloridrato de sevelamer Nenhuma Sintomas GI, acidose metabólica
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O uso de quelantes contendo Al deve ser restrito ao 
tratamento da hiperfosfatemia grave (> 7 mg/dL) no 
adolescente, associada com hipercalcemia ou pro-
duto Ca x P elevado, condições agravadas pelo uso 
de quelantes contendo Ca. A dose de hidróxido de 
Al não deve exceder 30 mg/kg/dia e deve adminis-
trado por um período não superior a 4-6 semanas. 
Os níveis plasmáticos de Al devem ser monitorados, e 
o uso de compostos contendo citrato devem ser evita-
dos, porque citrato aumento a absorção intestinal de 
Al e aumenta o risco de intoxicação.1,27

5 Prevenção e tratamento da deficiência de 25-hi-
droxivitamina D em crianças com DRC

Estágio II – IV

5.1 Nível sérico de PTH elevado para o estágio da 
DRC (Diretrizes 1 e 2, Tabelas 2 e 3), monitorar 
os níveis de vitamina D [25-vit D] (Evidência). 
As medidas devem ser repetidas se forem feitas 
modificações dietéticas ou no estilo de vida.

5.2 Nível sérico de 25-vit D menor que 30 ng/mL, 
iniciar suplementação com vitamina D2 ou 
D3(ergocalciferol ou colecalciferol, Tabelas 8 e 
9) (Opinião).

5.3 Após iniciar suplementação com vitamina D2

ou D3:

5.3.1 Monitorar os níveis séricos de Ca e P após 1 
mês e a seguir a cada 3 meses (Opinião).

5.3.2 Descontinuar o uso de vitamina D2 ou D3 se 
Ca total maior que 10,2 mg/dL (2,54 mmol/L) 
(Opinião).

5.3.3 Se os níveis séricos de Ca total forem superio-
res a 10,2 mg/dL (2,54 mmol/L), suspender o 
uso de vitamina D2 ou D3 e todas as formas de 
vitamina (Opinião).

5.3.4 Se os níveis séricos de P se elevarem acima do 
valor normal para a idade (Tabela 3), iniciar 
restrição dietética de P (diretrizes 2 e 3), ou se 
a hiperfosfatemia persisitir e os níveis séricos 
de 25-vit D forem < 30 ng/mL, iniciar que-
lante oral de P. Se os níveis de 25-vit D esti-
verem normais, suspender o uso da vitamina 
(Opinião). 

5.3.5 Após reposição com vitamina D2 ou D3, manter 
suplementação com um preparado multivitamí-
nico contendo 25-hidroxivitamina D e proceder 
à dosagem anual dos níveis séricos (Opinião).

DRC estágio V

5.4 Tratamento com calcitriol na DRC estágio V 
deve ser iniciado quando os níveis de PTH fo-
rem maiores que 300 pg/mL (Opinião).

Tabela 8 SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D2 OU D3 NA DRC ESTÁGIOS II-IV

Nível sérico de  
25-vit D (ng/mL)

Grau de 
deficiência

Dose de 25-vit D (oral)
Duração 
(meses)

Controle do nível sérico

< 5 Severo 8.000 UI/dia/4 sem. ou 50.000 UI/
sem/4 sem. Após, 4.000 UI/dia/2 

meses ou 50.000 UI 2x/mês/2 meses

3 meses Medir nível de 25-vit D 
após 3 meses

5-15 Moderado 4.000 UI/dia/3 meses ou 50.000 UI 2x/
mês/3 meses

3 meses Medir nível de 25-vit D 
após 3 meses

16-30 Insuficiente 2.000 UI/dia ou 50.000 UI/mês 3 meses Medir nível de 25-vit D 
após 3 meses

UI = unidades internacionais; sem. = semanas

Tabela 9 SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D2 OU D3 NA DRC ESTÁGIO V

Nível sérico 25-vit D 
(ng/mL)

Grau de 
deficiência

Dose de 25-hidroxivitamina D (oral) Duração Controle do nível sérico

< 5 Severo 
8.000 UI/dia/4 sem. ou 50.000 UI/ 
sem/4 sem. Após, 4.000 UI/dia/2 

meses ou 50.000 UI 2x/mês/2 meses
3 meses Mensal

5-15 Moderado 
4.000 UI/dia/12 sem. ou 50.000 UI/ 2x/

mês/3 meses
3 meses Mensal

16-30 Insuficiente 2.000 IU/dia ou 50.000 UI/mês 3 meses Mensal
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Nível sérico de  
25-vit D (ng/mL)

Grau de 
deficiência

Dose de 25-vit D (oral)
Duração 
(meses)

Controle do nível sérico

Nível sérico 25-vit D 
(ng/mL)

Grau de 
deficiência

Dose de 25-hidroxivitamina D (oral) Duração Controle do nível sérico
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A 25-hidroxivitamina D é fundamental para a home-
ostase do Ca, P e PTH, tendo importante papel no 
crescimento da criança. Os níveis de 25-vit D refletem 
o estoque corporal da 25-hidroxivitamina D. A prin-
cipal causa de deficiência de 25-hidroxivitamina D 
em portadores de DRC é nutricional, com estimativas 
alarmantes de uma incidência de 70% entre jovens 
americanos.32 Em países como o nosso, com eleva-
dos índices de desnutrição e com predomínio da po-
pulação de raça negra, estima-se que a deficiência de 
25-hidroxivitamina D também seja elevada. Estudo 
realizado no Recife, por Linhares e cols.,33 comparan-
do níveis de 25-hidroxivitamina D em 412 crianças 
saudáveis e 226 desnutridas, não demonstrou diferen-
ça entre os dois grupos. Além disso, os níveis de 25-hi-
droxivitamina D encontrados foram superiores aos de 
crianças europeias, o que foi atribuído à elevada ex-
posição ao sol.34 Estudos mais recentes em diferentes 
países mostram deficiência de 25-hidroxivitamina D 
em crianças aparentemente saudáveis com incidência 
variando entre 10% a 50%, desde o período neonatal 
até a adolescência, sendo mais frequente em crianças 
com baixo poder aquisitivo, adolescentes e naquelas 
de origem latina e africana.35

Outros fatores, como a proteinúria, contribuem 
para diminuição da 25-hidroxivitamina D na doença 
renal, devido à perda da proteína carreadora dessa 
vitamina. Estudos com 258 pacientes (idade média 
de 12,3 anos) portadores de DRC em todos os está-
gios, mas principalmente estágios I e II, mostraram 
valores de 25-vit D menores que 30 ng/mL em mais 
de 60% dos pacientes com TFG estimada de 106 ± 
51 mL/min/1,73 m2, justificando sua suplementação 
na DRC.36 Por essa razão, o tratamento com 25-hi-
droxivitamina D deve ser iniciado precocemente para 
prevenir o desenvolvimento do HPS e o retardo do 
crescimento. Deficiência de 25-hidroxivitamina D na 
criança pode causar raquitismo. A 25-hidroxivita-
mina D regula mais de 200 genes, incluindo aqueles 
responsáveis pela regulação da proliferação celular. 
Possui ação no cérebro, mamas, cólon e células do 

sistema imune. Alguns destes tecidos expressam a en-
zima 1-alfa hidroxilase, responsável pela hidroxilação 
in situ da 25-vit D, transformando-a em calcitriol.37

6 Tratamento com calcitriol na DRC

DRC estágios II a IV

6.1 Para os pacientes com DRC estágios II-IV, a 
reposição de calcitriol deve ser iniciada quan-
do os níveis séricos de 25-vit D forem maiores 
que 30 ng/mL (75 nmol/L) e PTH acima do 
esperado para os estágios de DRC (Diretriz 1, 
Tabela 2) (Evidência).

6.1.1 O calcitriol só deve ser administrado se o ní-
vel sérico de Ca total for menor que 10 mg/
dL (2,37 mmol/L) e de P menor que o limite 
superior para a idade (Tabela 10) (Opinião).

6.2 Para pacientes em uso de calcitriol, o contro-
le de Ca e P deve ser mensal nos primeiros 3 
meses e depois trimestral; PTH sérico deve ser 
medido a cada 3 meses (Tabela 1) (Opinião).

6.3 A dose de calcitriol deve ser ajustada de acor-
do com as seguintes recomendações:

6.3.1 PTH abaixo dos limites normais para o está-
gio da DRC (Tabela 2), descontinuar tempo-
rariamente o calcitriol até elevação dos níveis 
de PTH para acima do valor-alvo (Opinião). 
Reiniciar tratamento com metade da dose an-
terior. Para doses menores que 0,25 µg/dia ou 
0,05 µg na forma líquida, prescrever o calci-
triol em dias alternados (Opinião).

6.3.2 Ca sérico total maior que 10,2 mg/dL (2,37 
mmol/L), suspender tratamento com calcitriol 
até que o seus níveis sejam inferiores a 9,8 
mg/dL (2,7 mmol/L). O tratamento deve ser 
reiniciado com metade da dose anterior. Se a 
dose é inferior a uma cápsula de 0,25 µg ou 
0,05 µg na forma líquida, prescrever o calci-
triol em dias alternados (Opinião).

6.3.3 P sérico acima dos limites esperados para a 
idade (Tabela 3), suspender o calcitriol, iniciar 

Tabela 10 NÍVEIS SÉRICOS DE CA, P E PTH PARA INÍCIO DA TERAPIA COM CALCITRIOL E DOSES RECOMENDADAS EM

PACIENTES COM DRC ESTÁGIOS II A IV

PTH (pg/mL) Ca total (mg/dL) P (mg/dL) Dose calcitriol oral

> 70 (DRC 2-3)
> 110 (DRC 4)

< 10 < nível recomendado para a idade
< 10 kg: 0,05 µg dias alternados

10-20 kg: 0,1-0,15 µg /dia
> 20 kg: 0,25 µg/dia
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quelantes de P ou aumentar a dose do quelan-
te já utilizado até a normalização dos níveis de 
P. Após normalização do P, reiniciar calcitriol 
usando metade da dose anterior (Opinião). 

6.4 Aumentar a dose de calcitriol em 50% da dose 
inicial se não houver redução do PTH de pelo 
menos 30% em 3 meses após início do trata-
mento, desde que os níveis de Ca e P estejam 
normais (Opinião). Os níveis séricos de PTH, 
Ca e P devem ser dosados mensalmente por 3 
meses.

DRC Estágio V

6.5 Para pacientes com DRC estágio V, com nível 
sérico de PTH maior ou igual a 300 pg/mL, o 
calcitriol deve ser iniciado visando à redução 
dos níveis de PTH para valores entre 200-300 
pg/mL (Tabela 11) (Evidência).

6.6 Administração intermitente do calcitriol por 
via oral ou intravenosa é mais efetiva para 
baixar o PTH que doses diárias (Evidência). 

6.7 Quando a terapia com calcitriol for iniciada 
ou modificada, a dosagem dos níveis séricos 
de Ca e P deve ser mensal por 3 meses e, pos-
teriormente, a cada 3 meses. A dosagem do 
PTH deve ser mensal por 3 meses e trimestral 
após atingir os níveis-alvo de PTH (Opinião).

6.8 Para pacientes em DP a dose oral inicial de 
calcitriol (0,5-1,0 µg) pode ser administrada 
3 vezes/semana. Alternativamente, uma dose 
mais baixa (0,25 µg) pode ser administrada 
diariamente (Opinião).

6.9 Aumentar em 50% a dose inicial de calcitriol 
se o PTH não diminuir em pelo menos 30% 
após 3 meses de tratamento, desde que os 

níveis de Ca e P estejam normais (Opinião). 
Os níveis séricos de Ca, P e PTH devem ser 
medidos mensalmente por 3 meses.

6.10 O tratamento com vitamina D2 ou D3 ativa 
deve ser integrado com as alterações séricas 
de Ca, P e PTH (Opinião).

RACIONAL

Na criança, o HPS ocorre quando a TFG é menor 
que 75 mL/min/1,73 m2. Nos estágios iniciais da 
DRC, se os níveis de PTH estão acima do limite 
da normalidade, a primeira medida é tratar a de-
ficiência de 25-vit D; se os valores permanecerem 
elevados deve ser iniciado o tratamento com vitami-
na D2 ou D3 ativa (calcitriol). É recomendado manter 
níveis de PTH ligeiramente acima do normal em pa-
cientes com DRC estágio IV, enquanto para pacientes 
em diálise as concentrações de PTH estar entre 3 a 5 
vezes o limite superior da normalidade corresponde a 
taxas de formação óssea normais.1,4,5 A administração 
de doses baixas de calcitriol reduz os níveis séricos 
de PTH e melhora o crescimento linear, sem evidên-
cia de piora da função renal. É essencial monitorar os 
níveis séricos de Ca, P e PTH. Há evidência de que 
pacientes que recebem tratamento com vitamina D2

ou D3  ativa, quando o clearance de creatinina é maior 
que 30 mL/min/1,73 m2, atingem o estágio V da DRC 
apresentando histologia óssea normal.38 A deficiência 
de vitamina D ativa acarreta retardo de crescimento e 
doença óssea na criança com DRC; o tratamento com 
vitamina D2 ou D3 melhorou o crescimento linear em 
crianças com DRC estágios II a IV.39 Estes achados 
fornecem a racionalidade para a administração de 
25-hidroxivitamina D ativa de rotina a praticamente 
todas as crianças com DRC. No entanto, doses altas 

Tabela 11 RECOMENDAÇÕES PARA A DOSE INICIAL DE CALCITRIOL EM CRIANÇAS COM DRC ESTÁGIO V

PTH (pg/mL)
Ca total 
(mg/dL)

P (mg/dL) Ca x P
Dose de calcitriol 

oral – HD
Dose de calcitriol 

oral – DP

300-500 < 10
< 5,5 adolescentes

< 6,5 lactentes 
e crianças

< 55 adolescentes 
< 65 lactentes 

e crianças 

0,0075 µg/kg
(máximo 0,25 µg)/dia

0,0075 µg/kg
(máximo 0,25 µg)/dia

> 500-1.000 < 10
< 5,5 adolescentes

< 6,5 lactentes 
e crianças

< 55 adolescentes 
< 65 lactentes 

e crianças 

0,015 µg/kg
(máximo 0,5 µg)/dia

0,015 µg/kg
(máximo 0,5 µg)/dia

> 1.000 < 10,5
< 5,5 adolescentes

< 6,5 lactentes 
e crianças

< 55 adolescentes 
< 65 lactentes 

e crianças 

0,025 µg/kg/dia
(máximo 1 µg)

0,025 µg/kg/dia
(máximo 1 µg) 

HD = hemodiálise; DP = diálise peritoneal. 
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PTH (pg/mL)
Ca total 
(mg/dL)

P (mg/dL) Ca x P
Dose de calcitriol 

oral – HD
Dose de calcitriol 

oral – DP
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de 25-hidroxivitamina D ativa administradas de for-
ma intermitente, associada a quelantes de P conten-
do Ca, acomete a atividade da placa de crescimento 
epifisária e contribui para a redução do crescimento 
linear.40

A dose diária de calcitriol e alfacalcidol varia entre 
0,25 a 1,5 µg/dia e é efetiva para controlar os níveis 
de PTH na maioria dos pacientes com DRC estágios 
II a IV.1

Pacientes com DRC em tratamento dialítico apre-
sentam níveis séricos reduzidos de calcitriol, com 
consequente diminuição da absorção intestinal de Ca 
e aumento do PTH, acarretando o desenvolvimen-
to do HPS. O tratamento com calcitriol melhora o 
HPS, a doença óssea e os sintomas musculoesque-
léticos.41-43 Os efeitos colaterais mais frequentes são 
hipercalcemia e hiperfosfatemia, além da indesejada 
queda acentuada dos níveis séricos de PTH e desen-
volvimento de doença óssea de baixa remodelação. 
Portanto, os níveis séricos de Ca, P e PTH devem ser 
monitorados durante a terapia com calcitriol e ajusta-
dos de acordo com as diretrizes. Pacientes em diálise 
com administração de 1,25-vit D via intravenosa ou 
pulso oral três vezes por semana mostrou-se efetiva 
para a redução dos níveis de PTH e permite o uso de 
doses mais altas de calcitriol sem o desenvolvimento 
de hipercalcemia quando administrado com quelantes 
de P sem Ca.1

O calcitriol (cápsula) pode não se mostrar efe-
tivo quando o produto é aspirado da cápsula ou 
administrado através de sonda nasoenteral ou gas-
trostomias (pode ligar-se a materiais plásticos). 
Há formulações líquidas para esta administração 
que não estão disponíveis no mercado brasileiro. 

Análogos da vitamina D2 ou D3 mais seletivos 
como alfacalcidol, paricalcitol ou doxercalciferol 
reduzem o risco de hipercalcemia e hiperfosfa-
temia. Estudo controlado, duplo-cego avaliou o 
efeito de paricalcitol vs. placebo por 12 semanas 
em um grupo de 29 pacientes em HD com ida-
de entre 15 a 19 anos. A redução dos níveis de 
PTH foi superior no grupo paricalcitol vs. place-
bo, embora não tenham sido detectadas diferenças 
nos níveis séricos de Ca, P ou produto Ca x P.44

Estudo comparando o uso de paricalcitol vs. cal-
citriol em crianças em hemodiálise não detectou 
diferenças significativas entre os dois com relação 
à redução dos níveis de PTH e episódios de hiper-
calcemia.45 Portanto, não há dados convincentes 

que confirmem superioridade do efeito de uma 
25-hidroxivitamina D específica sobre a outra.

Calcimiméticos: cinalcacet aumenta a sensibili-
dade ao Ca do receptor sensível ao Ca na glându-
la paratireoide e tem sido usado em adultos com 
DRC para suprimir a secreção do PTH com menor 
risco de hipercalcemia associado a calcitriol. As 
informações sobre seu uso e utilidade na criança 
são limitadas e não faz parte do tratamento pa-
drão. Dois estudos observacionais com um total 
de 15 crianças em diálise e o outro com DRC gra-
ve relataram uma redução de 61%46 e de 74%47

nos níveis séricos de PTH com cinalcacete.

7 Concentração de Ca no dialisato

7.1 A concentração padrão de Ca na solução de 
HD ou DP deve ser preferencialmente de 2,5 
mEq/L (Opinião). 

7.2 Em pacientes em uso de quelantes de P con-
tendo sais de Ca, a concentração de Ca no 
dialisato deve ser mantida em 2,5 mEq/L. 
Naqueles que não estão em uso desses que-
lantes, a concentração de Ca no dialisato 
deve ser mantida em 3 mEq/L, considerando-
-se os níveis séricos de Ca e a necessidade do 
tratamento com vitamina D2 ou D3 (Opinião).

RACIONAL

A infância e a adolescência são os períodos nos 
quais ocorre o maior incremento da massa óssea. 
Concentrações de Ca no dialisato de 2,5 mEq/L po-
dem estar associadas com balanço negativo de Ca, 
principalmente quando o paciente não está em uso 
de sais de Ca ou calcitriol. No entanto, a sobrecarga 
de Ca e consequente hipercalcemia favorece a CV e 
o desenvolvimento de doença adinâmica.20,48,49 Altas 
concentrações de Ca no dialisato aumentam a difusão 
de Ca para o paciente, enquanto níveis mais baixos 
favorecem o balanço negativo de Ca. Concentrações 
de Ca no dialisato de 2,5 mEq/L promovem balanço 
negativo de Ca em pacientes em DP50-52 assim como na 
HD.53-54 Pacientes em uso de quelantes de P contendo 
sais de Ca e/ou calcitriol podem desenvolver hipercal-
cemia. Portanto, o uso de concentração de Ca de 2,5 
mEq/L constitui uma estratégia adequada para evitar 
o balanço positivo de Ca. No entanto, o HPS pode 
agravar-se nessa condição,55 o que pode ser minimi-
zado por uma adequada ingestão de Ca. Pacientes 
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que estão em uso de quelantes de P não contendo Ca, 
e apresentam hipocalcemia mesmo após tratamento 
adequado com calcitriol, HPS refratário ou com sín-
drome da fome óssea pósparatireoidectomia devem 
ser dialisatos com concentração de Ca de 3,0 a 3,5 
mEq/L. Não há estudos longitudinais que avaliem as 
diferentes concentrações de Ca no dialisato na popu-
lação pediátrica. O uso de dialisato com concentração 
de Ca de 2,5 mEq/L pode ser benéfico para prevenir 
hipercalcemia, doença óssea adinâmica e calcificação 
sistêmica, podendo, portanto, ser útil nas crianças 
que recebem quelantes de P contendo sais de Ca. É 
preciso considerar e monitorar o risco de hipocalce-
mia e HPS, assim como o crescimento linear.

8 Acidose metabólica

8.1 Os níveis séricos de HCO3 ou CO2 total de-
vem ser monitorados na DRC.

8.1.1 A frequência das análises deve ser baseada 
nos estágios da DRC (Tabela 1) (Opinião).

8.2 Acidose metabólica deve ser corrigida seguin-
do as seguintes etapas:

8.2.1 Otimizar o tratamento dialítico – HD ou DP 
(Opinião). 

8.2.2 Usar preferencialmente dialisato contendo bi-
carbonato para os pacientes em hemodiálise 
(Evidência).

8.2.3 Na DP as soluções contendo bicarbonato com 
pH neutro (bolsas com dois compartimentos) 
são mais biocompatíveis e melhoram a acido-
se metabólica (Opinião).

8.2.3 Alguns equipamentos de HD possibilitam 
modular o bicarbonato durante a diálise. 

8.2.4 Administrar bicarbonato de sódio por via oral 
na dose de 2 a 3 mEq/kg/dia, caso as medidas 
anteriores não corrijam a acidose metabólica 
(Opinião).

RACIONAL

A acidose metabólica é comum desde os estágios ini-
ciais da DRC. Ela é causada pela deficiência de excre-
ção renal de íons hidrogênio e consequente acúmulo 
de produtos ácidos do metabolismo. Caracteriza-se 
por redução do pH e dos níveis séricos de bicarbona-
to. Valores de bicarbonato sérico acima de 20 mEq/L 
são normais para recém-nascidos e lactentes abaixo 
de 2 anos de idade; para crianças acima de 2 anos o 

limite inferior de normalidade é 22 mEq/L.4 A acidose 
pode acarretar hipercalemia, uma vez que para uma 
queda do pH de 0,1 há aumento dos níveis séricos de 
potássio de 0,7 mmol/L, pois os íons de hidrogênio 
são captados pela célula em troca por potássio.

A acidose tem efeito adverso sobre o esqueleto. O 
tamponamento ósseo dos íons hidrogênio aumenta 
a liberação de Ca e P. A acidose metabólica crôni-
ca aumenta a reabsorção óssea e inibe a formação 
endocondral56 e é causa de retardo de crescimento 
na criança, mesmo com função renal preservada.57

O aumento da reabsorção óssea libera carbonato e 
fosfato do mineral ósseo e a redução da formação 
óssea diminui a quantidade de ácido produzida du-
rante a mineralização óssea.58 A correção da acidose 
metabólica permite a normalização do crescimento 
linear em crianças com acidose tubular isolada. Os 
efeitos da acidose metabólica sobre o crescimento 
ocorrem por meio das alterações na mineralização 
óssea, no eixo IGF-1/GH (hormônio de crescimento) 
e na síntese renal de calcitriol.57 A acidose crônica 
contribui na gênese do HPS porque reduz a síntese 
de 1,25-vit D pelo túbulo proximal e pode limitar a 
absorção dietética de Ca.4 A acidose também esti-
mula a proliferação celular da paratireoide. Acidose 
e PTH, de forma independente, estimulam a saída 
de Ca do osso, inibem a síntese osteoblástica de 
colágeno e estimulam a secreção osteoclástica de 

-glucoronidase. Portanto, na presença de acidose + 
PTH, há uma ação maior em cada um destes parâ-
metros em comparação ao efeito isolado, sugerindo 
um efeito deletério aditivo do PTH e da acidose so-
bre o osso.58 Dessa forma, na criança com DRC a 
acidose metabólica contribui para o desenvolvimen-
to da doença óssea, sendo o raquitismo a lesão mais 
frequente na criança com DRC estágios I a III.4 A 
recomendação do grupo de estudo do KDOQI é de 
manter os níveis séricos de bicarbonato > 22 mEq/L; 
a terapia com bicarbonato de sódio deve ser iniciada 
na dose de 1 a 2 mEq/kg/dia dividido em 2 a 3 doses, 
e a dose ajustada para atingir os valores-alvo. O uso 
de citrato deve ser cauteloso na criança com DRC 
pelo risco de intoxicação alumínica.2

A acidose aumenta o catabolismo proteico, pio-
rando os sintomas de uremia. O aumento do cata-
bolismo muscular aumenta a necessidade da cota 
proteica dietética para manter o balanço de nitro-
gênio neutro. Dessa forma, a acidose piora o estado 
nutricional já comprometido na criança com DRC. 
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9 Tratamento da doença óssea na DRC

Hiperparatireoidismo secundário (Doença óssea 
de alta remodelação)

9.1. Para pacientes nos estágios II e III da DRC 
e PTH maior que 70 pg/mL ou no estágio 
IV e PTH maior que 110 pg/mL, o aporte 
de P deve ser modificado de acordo com as 
Diretrizes 3 e 4 e a ingestão de Ca de acor-
do com a Diretriz 2 (Opinião). 

9.2 A deficiência de 25-vit D deve ser corrigida 
de acordo com a Diretriz 5. Se os níveis sé-
ricos de PTH permanecerem elevados após 
3 meses da intervenção dietética, iniciar a 
administração de calcitriol (Opinião).

9.3 Na DRC estágio V e PTH maior que 300 
pg/mL, apesar das medidas recomendadas 
nas Diretrizes 2, 3, 4 e 5, a administração 
de calcitriol deve ser iniciada (Evidência).

RACIONAL

Enquanto nos adultos com DRC a doença óssea 
se manifesta, geralmente, no estágio III, na criança 
a manifestação pode ocorrer mais precocemente, 
ainda no estágio II, pela maior incidência de tu-
bulopatias com acidose, distúrbios causadores de 
perda de P e má nutrição.59 Crianças com doença 
óssea apresentam retardo de crescimento, deformi-
dades das extremidades, deslizamento epifisário e 
fraturas; esses sintomas podem estar presentes pre-
cocemente ainda com função renal relativamente 
preservada. Na criança, devido aos riscos de doen-
ça óssea persistente e autonomia da glândula pa-
ratireoide, deve-se evitar a elevação dos níveis de 
PTH acima dos valores recomendados. Portanto, a 
elevação dos níveis séricos de PTH deve ser segui-
da pela instituição das medidas de restrição de P 
(dieta e uso de quelantes). Essas medidas se asso-
ciam à normalização dos níveis séricos de FA, PTH 
e manutenção da remodelação óssea normal,60 as-
sim como à melhora do crescimento em lactentes e 
pré-escolares.61

Raquitismo/Osteomalacia

9.4 Osteomalacia por intoxicação por alumí-
nio (Al) deve ser prevenida em pacientes 
com DRC evitando-se concentrações de Al 
no dialisato acima de 10 µg/L, assim como 
o uso oral de compostos de Al (Evidência).

9.5 Raquitismo e osteomalacia devido à defi-
ciência de 25-vit D devem ser tratados de 
acordo com a Diretriz 5 (Opinião).

9.6 Raquitismo e osteomalacia causados por 
hipofosfatemia devem ser tratados com sais 
de fosfato neutro. Considerar também a te-
rapia com calcitriol. Consultar Diretrizes 2 
e 5 (Evidência).

RACIONAL

A intoxicação alumínica, apesar de estar associada 
às doenças ósseas de baixa remodelação, pode cur-
sar com todos os tipos de doença óssea na DRC. Na 
criança, a intoxicação por alumínio causa sintomas 
como dor óssea, deformidades ósseas, redução do 
crescimento e até mesmo manifestações neurológi-
cas, como convulsão. Embora a exposição do pa-
ciente ao Al tenha reduzido substancialmente nas 
duas últimas décadas, a doença óssea associada 
ao Al ainda pode ocorrer e este diagnóstico deve 
ser considerado. Raquitismo e osteomalacia tam-
bém podem estar presentes em crianças na ausên-
cia de intoxicação por Al. Raquitismo corresponde 
a uma falha ou retardo da mineralização do osso 
endocondral recém-formado situado nas placas de 
crescimento, enquanto osteomalacia é caracteriza-
da pela falha da mineralização do osteoide recém-
-formado nos locais de remodelamento ósseo ou 
aposição periosteal ou endosteal. A osteomalacia 
que ocorre na ausência de intoxicação por Al se 
deve à hipofosfatemia, à deficiência de vitamina D2

ou D3, acidose metabólica e deficiência de Ca e P.1

Doença óssea adinâmica

9.7 Na DRC estágio V, a doença óssea adinâmi-
ca não relacionada ao Al (determinada pela 
biópsia óssea ou pelos níveis séricos de PTH 
< 150 pg/mL) deve ser tratada com medidas 
que propiciem uma elevação dos níveis de 
PTH para restabelecer a remodelação óssea 
(Opinião). 

9.8 A otimização dos níveis de PTH pode ser 
atingida pela suspensão do uso de calci-
triol, redução ou suspensão dos quelantes 
de P contendo Ca, redução da concentração 
de Ca do dialisato (Diretrizes 7) (Evidência) 
e/ou quelante de P não contendo Ca 
(Opinião).
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O uso frequente de calcitriol e de quelantes de P con-
tendo Ca tem contribuído para o aumento da preva-
lência da doença óssea adinâmica62 que comumente 
está associada a níveis séricos de PTH abaixo de 150 
pg/mL. As consequências clínicas da doença óssea 
adinâmica são o maior risco de fraturas ósseas, re-
dução do crescimento linear e a incapacidade do osso 
adinâmico em manter a homeostase mineral. A mani-
festação clínica da doença óssea adinâmica na criança 
com DRC estágio V não está bem caracterizada. No 
entanto, sabe-se que a sobrecarga de Ca proveniente 
dos quelantes de P favorece calcificação extraóssea 
em tecidos moles e vasos.63,64

10 Avaliação do crescimento e recomendações para o 
uso do hormônio de crescimento (rhGH) 

DRC III a V

10.1 Todas as crianças devem ter monitorada a 
taxa de crescimento com medida da altura em 
centímetros e determinado o escore Z para 
altura, com uma frequência trimestral para os 
lactentes nos estágios de DRC II a V e, pelo 
menos, anual nas criança (Opinião).

10.2 Crianças e adolescentes com DRC estágios II 
a V e com déficit de altura relacionado à DRC 
é recomendado o tratamento com hormônio 
de crescimento recombinante (rhGH) quando 
se deseja crescimento adicional, após a corre-
ção da má nutrição e das alterações bioquími-
cas da DMO-DRC (Opinião).

10.3 Antes do início do tratamento com rhGH 
deve-se corrigir o aporte proteico-energético, 
a acidose metabólica, a hiperfosfatemia e o 
HPS (Evidência).

RACIONAL

O retardo do crescimento ocorre com frequência de 
11,5% a 13% na criança com DRC em todos os es-
tágios, tendo prevalência crescente nos estágios mais 
avançados.62-67 Sua etiologia é multifatorial e, além da 
osteodistrofia renal, inclui ingestão alimentar insufi-
ciente, alteração no paladar pela deficiência de zinco, 
uremia, dieta pobre em sódio, potássio e P, anemia, 
acidose metabólica, deficiência de 25-vit D e fatores 
relacionados à diálise. Anormalidades endócrinas, 
como resistência tecidual ao IGF-1, resistência à in-
sulina, hiperglucagonemia, HPS, alterações no eixo 

GH/IGF, associado à insensibilidade ao GH e defici-
ência funcional do IGF-1 também estão implicados.68

Medidas terapêuticas como uso de vitamina D2 ou D3

e normalização da concentração de PTH melhoram o 
crescimento (Walker e cols., 2003). Uma revisão so-
bre o uso do rhGH em crianças com DRC avaliou 
15 estudos com 629 crianças e comparou rhGH com 
placebo.69 Esses estudos mostraram melhora nos pa-
râmetros de crescimento com resultados positivos em 
todos os aspectos e por um tempo de avaliação de 
6 até 24 meses. Os dados disponíveis sugerem que 
a criança deve ser tratada com uma dose de 28 IU/
m2/semana. A consistência dos benefícios do uso 
de rhGH mostrada nos diversos estudos considera 
este uso como evidência de alta qualidade, levando 
a uma forte recomendação para seu uso na criança 
com DRC e déficit de crescimento.2 Antes de iniciar 
o tratamento com GH, os níveis séricos de P devem 
estar abaixo de 1,5 vez o limite superior para a idade 
e PTH abaixo de 1,5 vez o limite superior para o es-
tágio da DRC.4 O tratamento com GH eleva os níveis 
de PTH durante os primeiros meses de tratamento e, 
portanto, os níveis de PTH devem ser monitorados 
mensalmente e o uso de GH suspenso caso os níveis 
de PTH excedam três vezes o limite superior para o 
estágio da DRC.4 O uso de rhGH melhora o cresci-
mento linear de crianças com DRC pré-diálise, HD e 
DP,70,71 aumenta os níveis de IGF-1 e melhora a densi-
dade mineral óssea.72,73 A resposta é melhor nas crian-
ças em tratamento conservador, cuja função renal 
está mais preservada.74 Estudos randomizados com 
um número maior de crianças, como o Southwest 
Pediatric Nephrology Study Group, compovaram a 
eficácia do tratamento com rhGH.75,76

11 Indicação de biópsia óssea

11.1 O diagnóstico da doença óssea deve ser feito 
pela biópsia óssea obtida na crista ilíaca segui-
da de análise histomorfométrica (Evidência).

11.2 A biópsia óssea pode estar indicada no está-
gio V, não sendo geralmente necessária nos 
estágios I a IV, exceto quando houver suspei-
ta de osteomalácia (Evidência).

RACIONAL

A biópsia óssea fornece informações sobre a remo-
delação e mineralização ósseas, assim como sobre a 
presença de metais, como ferro e alumínio. A análise 
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histomorfométrica completa exige a marcação pré-
via pela tetraciclina, um marcador da mineralização 
óssea. A tetraciclina deve ser administrada em duas 
doses de 15 mg/kg/dia, em dois períodos de 3 dias, 
separados por um intervalo de 10 dias. Em crian-
ças menores de 8 anos, a dose deve ser menor que 
10 mg/kg/dia. A biópsia óssea deve ser considerada 
na presença de fraturas sem ou com mínimo trauma 
(fraturas patológicas) (Opinião), suspeita de doença 
óssea por alumínio baseado em sintomas clínicos ou 
evidência de exposição ao metal (Opinião), hipercal-
cemia persistente com níveis séricos de PTH entre 
400-600 pg/mL.1,2,4,26
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