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Prospecto do Ensaio Clínico Randomizado para Avaliar o Efeito da Ingestão Hídrica 
Orientada sobre o Estado de Hidratação e Função Renal de Pacientes Idosos

Objetivos
Avaliar o efeito da ingestão hídrica estimulada e calculada (por kg de

peso do paciente) sobre o estado de hidratação e função renal em uma

população de indivíduos idosos.

Material e Métodos
Serão incluídos pacientes ≥65 anos provenientes do ambulatório de

Medicina Interna e Geriatria do HCPA conforme critérios estabelecidos.

Pacientes serão randomizados paralelamente a uma avaliação inicial do

estado de hidratação e função renal, a fim de receberem ou não

orientações para uma ingestão hídrica calculada (30ml/Kg peso por dia).

Após um período de 14 dias serão reavaliados para as mesmas

condições. Para a avaliação do estado de hidratação serão realizados

exames de creatinina, ureia, sódio, osmolaridade sérica, osmolaridade

urinária e volume urinário 24h. Bioimpedância também será realizada.

A função renal será avaliada por creatinina, cistatina C e 51cr-EDTA

(sub-grupo) e comparada com as fórmulas validadas para calcular a taxa

de filtração glomerular. Tamanho amostral calculado em 45 pacientes

em cada grupo para um poder de estudo de 80% com IC de 95%.

Resultados
O estudo encontra-se em fase de recrutamento dos pacientes. Até o

momento, 28 pacientes foram incluídos, randomizados e concluíram o

protocolo proposto.

Delineamento

Ensaio Clínico Randomizado 

Discussão
Pelo cronograma proposto, a previsão de término do recrutamento

dos pacientes é maio de 2018. Após, serão realizadas as análises dos

dados e redação do artigo científico.
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Introdução e Justificativa
A desidratação aguda no indivíduo idoso é uma condição clínica

bastante conhecida, especialmente em condições de perdas

hidroeletrolíticas agudas. Já a desidratação crônica nessa população, apesar

de frequente, é pouco estudada. Essa situação resulta de alterações tanto

metabólicas (reduzida sensibilidade à sede e ao hormônio antidiurético e

incapacidade renal de concentrar a urina) quanto funcionais (dificuldades

de mobilidade, autonomia e memória), que por sua vez podem dificultar o

acesso a líquidos. Assim, detectar estados de desidratação crônica nessa

população e verificar se a ingestão hídrica calculada e estimulada pode

melhorar essa condição e, por conseguinte, a função renal, parece ser de

grande valia. Visto tratar-se de uma intervenção simples e barata, caso

confirmado seu benefício, é passível de ser levada a instituições, familiares

e agentes promotores de saúde que prestam cuidados a idosos.
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