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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a sobrevida e os fatores prognósticos dos pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica no período de 2002 a 2009 na Região do Seridó do estado 

do Rio Grande do Norte (RN). Metodologia: O tratamento dos dados foi realizado 

pela plataforma do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0® e o 

programa STATA 12.0. Foram feitas a análise descritiva, as curvas de sobrevida bem 

como a análise bivariada. Nas curvas de sobrevida foram utilizadas a análise bivariada 

através do teste de Log-rank, bem como, o cálculo do HR (relative hazard function) 

para análise de riscos proporcionais. Para identificação dos fatores de riscos 

proporcionais ao longo tempo, de maneira independente, foi realizado a análise 

múltipla de Cox. A modelagem foi iniciada pelas variáveis mais significativas e que 

mantivessem a proporcionalidade dos riscos no espaço de tempo da análise, 

respeitando uma tolerância de 5% para aceitar esta hipótese. As variáveis foram 

acrescentadas uma a uma, aceitando um valor de p crítico de <0,250 para compor ao 

modelo. Todos os testes foram realizados utilizando um nível de significância de 95%. 

Resultados: O período de seguimento variou de 0 a 60 meses. Após a análise 

observou-se que a taxa global de 5 anos, alcançou um percentual de 66,40%. 

Apresentaram uma menor sobrevida, os pacientes do sexo masculino, com idade 

maior ou igual a 60 anos, que eram da cor Parda/Preta, analfabetos que trabalhavam 

na agricultura, do Lar e moravam na Microrregião de Pau dos Ferros. Na estratificação 

das funções de sobrevida, pelas variáveis clínicas, verificou-se que as pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica possuíam uma menor curva da função quando 

apresentavam Diabetes, que estavam inscritos na fila de transplante. Ao analisar os 

riscos proporcionais observou-se para as variáveis a idade superior a 60 anos ou mais, 

da cor Parda/Preta, com diagnóstico de Diabetes, com ensino fundamental ou 

analfabeto, residentes da Microrregião do Seridó Oriental e Médio Oeste, que usavam 

Cateter Venoso Duplo Lúmen, diagnosticado com Doença Diabetes do tipo II e KT/v 

>1,4 (HR =1,46; p=0,038).  Foram detectadas como fator de proteção CID Doença 

Renal Hipertensiva Essencial.  No modelo final de regressão para riscos proporcionais 

de Cox, os fatores prognósticos mais importantes foram: o diabetes, que relacionou 

ao aumento de 3,31 vezes o risco de menor sobrevida dos pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica, seguido de idade com risco de 2,19, Microrregião do Seridó Oriental 

com 1,48 e hematócrito com risco de 1,42 vezes. A variável, sexo foi mantida no ajuste 



do modelo final, por de ter propiciado melhor ajuste do modelo final. Conclusão: 

Proporcionamos aos pacientes meios necessários para que estes desenvolvam 

mecanismos para enfrentar a IRC, com vista a melhorar a sua condição de vida e 

incentivar a família a participar ativamente do processo, que é primordial para 

qualidade de vida do usuário. Bem como por ser um estudo que traz qualidade 

científica, compreendendo o rigor metodológico na sua preposição e desenvolvimento, 

além da confiança dada na veracidade dos seus resultados.  

Palavras-chave: Análise de Sobrevida, Insuficiência Renal Crônica, Diálise Renal, 

Prognóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: To analyze the survival and prognostic factors of patients with Chronic 

Kidney Disease from 2002 to 2009 in the Seridó Region of the state of Rio Grande do 

Norte (RN). Methodology: Data processing was performed by the Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 20.0® platform and the STATA 12.0 program. The 

descriptive analysis, the survival curves as well as the bivariate analysis were made. 

In the survival curves we used bivariate analysis through the Log-rank test, as well as 

the calculation of the HR (relative hazard function) for proportional risk analysis. In 

order to identify proportional risk factors over time, the Cox multiple analysis was 

performed independently. The modeling was initiated by the most significant variables 

and maintained the proportionality of the risks in the time frame of the analysis, 

respecting a tolerance of 5 % To accept this hypothesis. The variables were added 

one by one, accepting a critical p value of <0.250 to compose the model. All tests were 

performed using a significance level of 95%. Results: The follow-up period ranged 

from 0 to 60 months. After the analysis it was observed that the overall rate of 5 years, 

reached a percentage of 66.40%. The male patients, aged 60 years or older, who were 

of the Parda / Preta color, illiterate who worked in agriculture, lived in the Home and 

lived in the Microregion of Pau dos Ferros. In the stratification of survival functions, by 

clinical variables, it was verified that patients with Chronic Kidney Disease had a 

smaller function curve when they presented Diabetes, which were enrolled in the 

transplant queue. When analyzing the proportional risks, the age of over 60 years old 

or more, of the color Parda / Preta, with diagnosis of Diabetes, with primary or illiterate 

education, were observed in the population of the Eastern and Middle Western 

Microregion, who used Catheter Venous Double Lumen, diagnosed with Diabetes 

Disease type II and KT / v> 1.4 (HR = 1.46; p = 0.038). Essential hypertensive renal 

disease (CID) was detected as a protection factor. In the final regression model for 

Cox proportional hazards, the most important prognostic factors were: diabetes, which 

related to the increase of 3.31 times the risk of lower survival in patients with Chronic 

Renal Disease, followed by age at risk of 2, 19, Eastern Seridó Microregion with 1.48 

and hematocrit with risk of 1.42 times. The variable, sex was maintained in the 

adjustment of the final model, because it provided better adjustment of the final model. 

Conclusion: We provide the patients with the means necessary for them to develop 

mechanisms to cope with CKD, with a view to improving their living conditions and 



encouraging the family to participate actively in the process, which is paramount to the 

quality of life of the user. As well as being a study that brings scientific quality, 

understanding the methodological rigor in its preposition and development, as well as 

the confidence given in the veracity of its results. 

Keywords: Survival Analysis, Chronic Renal Failure, Renal Dialysis, Prognosis. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as principais doenças crônicas não-transmissíveis na atualidade, a 

Insuficiência Renal Crônica (IRC) é destaque, principalmente por ter se tornado um 

sério problema de saúde pública no século XXI em diversos países (Szuster et al., 

2012). A IRC é caracterizada por provocar a falência progressiva e irreversível da 

função renal, com perda da capacidade do organismo de manter o equilíbrio 

metabólico e hidroeletrolítico, que tem como cofatores o Diabetes Mellitus (DM), 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Glomerulonefrite Crônica, Pielonefrite, Lesões 

Hereditárias, Rim Policístico, Distúrbios Vasculares, Medicamentos ou Agentes 

Tóxicos (Cunha et al., 2007, ).  

Os dados atuais da IRC são crescentes, tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, mais de 280.000 pacientes com IRC (65%) 

estão recebendo hemodiálise; mais de 120.000 (28%) possuem transplantes renais 

funcionantes; e mais de 24.000 (7%) estão recebendo diálise peritoneal (Bare, 2011; 

Suddarth, 2011). No Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programa crônico 

de diálise mais que dobrou nos últimos dez anos, passando de 54.523 pacientes em 

2003, para 100.397 em 2013 (Brasil, 2013). No Rio Grande do Norte em 2013, houve 

um total de 224.606 procedimentos de hemodiálise, destes, 3.885 foram realizados 

excepcionalmente uma vez por semana e 220.721 no máximo três vezes por semana 

(Brasil, 2014).  

O tratamento mais utilizado para IRC é a diálise, porém, o mais indicado é o 

transplante renal. Sem o tratamento adequado o paciente pode progredir até a fase 

mais avançada, onde a terapia substitutiva seria a única alternativa para melhorar sua 

sobrevida. Nesse momento, ocorre uma mudança substancial nas atividades diárias 

das pessoas com IRC, influenciando diretamente na sua percepção de qualidade de 

vida, fazendo-se necessário que haja uma adequada abordagem multidisciplinar, bem 

como o conhecimento dos fatores que favorecem o melhor prognóstico (Rocha, 2009).  

Em relação as doenças de base dos pacientes em diálise, no ano de 2013, 

30% dos pacientes foram diagnosticados com DM, HAS (35%), Glomerulonefrite 

crônica (12%), Rins Policísticos (4%), outros (12%) e indefinidos (8%) (Garg et al., 

2011).  
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Outros fatores estão associados à sobrevida das pessoas com IRC, como a 

condição socioeconômico-demográfica, condição de trabalho, idade, sexo, cor/raça, 

nível de escolaridade, situação conjugal, abuso de substâncias químicas. Também 

observa-se essa associação para as variáveis clínicas, como: dislipidemia, alterações 

hemodinâmicas e estágio clínico da doença (Goldfarb-Rumyantzev et al., 2010).  

Destarte, desenvolver pesquisas que elucidem essa problemática e seus 

fatores de risco, diagnóstico e tratamento precoce para pacientes na Região do Seridó 

possibilitará o aprimoramento das políticas de saúde voltadas para redução dos 

problemas identificados na IRC.  

Certamente, conhecer os principais fatores causais na IRC dará suporte aos 

profissionais de saúde e ao usuário para melhorar a sobrevida. O profissional 

conhecendo a história clínica ajudará aos portadores da IRC a mudar os hábitos de 

vida, como redução de ingesta de bebidas alcoólicas e tabagismo, sedentarismo, o 

uso dos medicamentos, e, a realização de exames periódicos. Como consequência, 

pode-se observar, em curto prazo, uma melhoria substancial da qualidade de vida 

dessas pessoas (Garg et al., 2011). 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL  

 

 Analisar a sobrevida e os fatores prognósticos dos pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica no período de 2002 a 2009 na Região do Seridó do estado do 

Rio Grande do Norte (RN).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar o perfil socioeconômico-demográfico dos sujeitos do estudo;  

 Conhecer as comorbidades dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica;  

 Identificar aspectos clínicos ligados diretamente à Insuficiência Renal Crônica 

dos sujeitos do estudo;  

 Traçar a curva de sobrevida total, por fatores socioeconômico-demográficos e 

clínicos dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica;  

 Conhecer os fatores prognósticos independentes para sobrevida dos sujeitos 

do estudo. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

SISTEMA RENAL E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

A função adequada do sistema renal e urinário é essencial para a vida. A 

disfunção dos rins e do trato urinário inferior é comum, podendo ocorrer em qualquer 

idade e com graus variados de intensidade (Bare, 2011; Suddarth, 2011). 

Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção do equilíbrio 

hidroeletrolítico do organismo. A unidade funcional do rim é o néfron e cada rim possui 

cerca de um milhão destas unidades não regenerativas. Alguns distúrbios renais, bem 

como o próprio envelhecimento promove uma diminuição no número destas unidades. 

(National Kidney Foundation, 2010). 

O sistema renal promove a homeostasia, desempenha um papel fundamental 

na filtração, reabsorção, funções endócrinas e metabólicas. (Sodré et al, 2007). 

Regulam o meio interno predominantemente pela reabsorção de substâncias e íons 

filtrados nos glomérulos e excreção de outras substâncias, ajudando no equilíbrio 

hidroeletrolítico. 

A função renal atua na secreção de hormônios que participam da regulação 

hemodinâmica, sistêmica e renal (renina, prostaglandinas, bradicinina), da produção 

de hemácias (eritropoetina), do metabolismo ósseo (calcitriol) e do catabolismo de 

peptídeos hormonais, gliconeogênese e depuração de drogas (Nunes, 2007). 

Os rins contribuem para o equilíbrio ácido e básico, juntamente com outros 

órgãos, como os pulmões, e o sistema tampão, naturalmente presentes nos fluídos 

corporais. Para a manutenção da homeostasia corporal, a excreção de água e de 

eletrólitos deve coincidir com a entrada dos mesmos. 

Quando os rins já não funcionam corretamente, pode ser necessário fazer 

diálise. Na maioria das vezes, o tratamento deve ser feito para o resto da vida se não 

houver possibilidade de submissão a um transplante renal. A cada ano, 

aproximadamente 21 mil brasileiros precisam iniciar tratamento por hemodiálise ou 

diálise peritoneal. Raros são aqueles que conseguem ter pelo menos uma parte do 

funcionamento dos rins recuperada para deixarem de necessitar de diálise, e poucos 

têm a sorte de receber um transplante renal. 
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A Insuficiência Renal Crônica é caracterizada por lesão renal, perda 

progressiva e irreversível da função dos rins. O indivíduo diagnosticado com 

Insuficiência Renal Crônica deverá apresentar por pelo menos três meses 

consecutivos uma Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60ml/min/1,73m² e nos casos 

de pacientes com TFG ≥ 60ml/mim/1,73m², considerar IRC se associada a pelo menos 

um marcador de dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem 

(National Kidney Foundation, 2002). A Insuficiência Renal Crônica pode ser 

classificada em cinco estágios, de acordo com o grau de redução da filtração 

glomerular, conforme é apresentado no quadro 1. 

Quadro 1. Classificação da Insuficiência Renal Crônica de acordo com a filtração 

glomerular. 

ESTÁGIO DA IRC TAXA DE FILTRAÇÃO 
GLOMERULAR 

CONDIÇÃO 

1 ≥90 Normal/Elevada 
2 60-89 Discreta redução 

3a 45-59 Discreta/Moderada 
3b 30-44 Moderada/Severa 
4 15-29 Insuficiência Renal 
5 <15 Diálise ou Transplante 

Fonte: National Kidney Foundation. The Facts About Chronic Kidney Disease (CKD). 
Disponível em: http://www.kidney.org/kidneydisease/ckd/index.cfm. 
 

Em sua fase mais avançada, chamada Estágio Terminal da Doença Renal 

(ETDR), os rins não conseguem mais executar seu desempenho hidroeletrolítico do 

meio interno do indivíduo, comprometendo assim seu funcionamento fisiológico 

(Romão, 2004). Existem duas formas de tratamentos disponíveis para os pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica, a diálise ou o transplante. A diálise é o procedimento 

mais utilizado, contudo a modalidade de tratamento e reabilitação considerada padrão 

ouro para pacientes com Insuficiência Renal Crônica é o transplante, pois oferece 

melhor qualidade de vida (Mandigers, 1996; Mazzuchi, 2000). 

No estudo de Xue et al realizado em 2001 estimou-se que em 2010 dois 

milhões de pessoas já estariam em tratamento renal substitutivo .De acordo com o 

Censo Brasileiro de Diálise publicado em 2012, o número de pacientes com IRCT no 

Brasil praticamente duplicou na última década, passando de 42.695 em 2000 para 

91.314 em 2011, com uma taxa de 475 pmp (por milhão de pessoas), com mais de 

28.000 novos pacientes ao ano iniciando Terapia Renal Substitutiva (Sesso, 2011; 

Oliveira, 2005; Romão, 2004; Zatz, 2005). De acordo com o censo de 2013, o número 

http://www.kidney.org/kidneydisease/ckd/index.cfm
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de pacientes em tratamento dialítico chegou a 100.397, com uma taxa de prevalência 

de 499 ppm (Brasil, 2013). 

A despeito desse aumento considerável, a prevalência de pacientes em TRS 

no Brasil está abaixo de nações com perfil semelhante, apontando para a necessidade 

de identificação e tratamento adequado dos pacientes com fatores de risco para a 

Insuficiência Renal Crônica, bem como seu diagnóstico precoce e tratamento, visando 

o cuidado integral desses pacientes, tendo como principais objetivos a redução de 

desfechos desfavoráveis, como a mortalidade cardiovascular e a progressão para 

IRCT. 

Diversas patologias levam a Insuficiência Renal Crônica e, dentre elas, a 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, glomerulonefrites, as doenças genéticas 

hereditárias (doença policística), as de origem indeterminada, outras morbidades 

como as doenças infecciosas, litíase renal, anemia falciforme, e as decorrentes de 

acidentes que levam a perda traumática do rim (Infantosi et al., 2004). 

Portadores dessas patologias devem ter seu acompanhamento médico e de 

exames clínicos periódicos. A monitorização dos exames clínicos deve dar-se pelos 

marcadores de dano Renal parenquimatoso, que são ferramentas que podem fornecer 

informação necessária para o diagnóstico precoce, especialmente quando usado em 

conjunto com dados clínicos e laboratoriais (Frank, 2003; Gruttola et al., 2001). 
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São considerados marcadores de dano renal parenquimatoso, de acordo com 

o quadro 2: 

Quadro 2. Marcadores de dano Renal Parenquimatoso. 

Marcadores Descrição 

Albuminúria  ≥ 30 mg/24 horas 
Relação Albuminúria Creatininúria 
(RAC) 

≥ 30 mg/g. 

Hematúria de origem glomerular Cilindros hemáticos ou dismorfismo 
eritrocitário 

Alterações eletrolíticas ou outras 
anormalidades tubulares. 

Alterações persistentes dos níveis 
séricos de potássio e alterações na 
dosagem de eletrólitos urinários. 

Alterações detectadas por histologia na 
biopsia renal. 

A biópsia renal é utilizada para 
investigação de anormalidades na 
função renal de etiologia não 
esclarecida, em casos de proteinúria ou 
de suspeita de doenças glomerulares. 

Alterações em exames de imagem Rins policísticos; hidronefrose; cicatrizes 
corticais ou alterações da textura 
cortical; sinais de doença infiltrativa nos 
rins; estenose da artéria renal (Kdigo, 
2012). 

A pesquisa dos marcadores renais proporciona agilidade e precisão para o 

diagnóstico precoce e o encaminhamento imediato para o nefrologista, que são etapas 

essenciais no manejo desses pacientes, pois permitem a implementação de medidas 

preventivas que retardam ou mesmo interrompem a progressão para os estágios mais 

avançados da Insuficiência Renal Crônica, assim como diminuem morbidade e 

mortalidade iniciais (Bastos, 2011). 

FATORES DE RISCO 

Os fatores de risco da IRC estão relacionados tanto a etiologia quanto à 

progressão para perda da função renal. Assim, há importância de reconhecer os 

indivíduos que estão sob o risco de desenvolver a IRC, com o objetivo do diagnóstico 

precoce, bem como determinar quais são os fatores de pior prognóstico, definindo 

aqueles que estão relacionados à progressão mais rápida para perda de função renal. 

Os indivíduos sob o risco de desenvolver IRC são: Pacientes diabéticos, 

nestes o diagnóstico do diabetes mellitus deve ser realizado de acordo com o nível 

sérico da glicemia de jejum acima de 126 mg/dL ou acima de 200 mg/dL duas horas 

após a ingestão de 75g de glicose ou qualquer valor de hiperglicemia, na presença de 

sintomas clássicos, como poliúria, polidipsia ou polifagia; Pacientes hipertensos, 
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definidos com valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas medidas 

com um intervalo de uma a duas semanas; Idosos; Portadores de obesidade (IMC ≥ 

30 Kg/m²); Histórico de doença cardiovascular (doença coronariana, acidente vascular 

cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca); Histórico de IRC na 

família; tabagistas e pessoas que fazem uso de agentes nefrotóxicos (Romão, 2004). 

Os fatores de risco são de relevância clínica, visto que estão estreitamente 

ligados ao desenvolvimento e agravamento da Insuficiência Renal Crônica. Alguns 

estudos apontam que o envelhecimento populacional e a obesidade são fatores de 

risco para IRC (Vivekanand et al., 2013). A alta frequência de infecções pode 

apresentar maior prevalência de IRC. Epidemias ocasionais, como a que ocorreu na 

década de 90 em Nova Serrana, Minas Gerais, proporcionaram elevado número de 

pacientes renais crônicos, causados por um estreptococo presente no queijo 

consumido pela população local (Sesso et al., 2005). A elevada incidência de diabetes 

nos índios Pima, dos EUA, ajudam a explicar as elevadas cifras epidemiológicas 

desse país (Pavkov et al., 2013). 

O conhecimento dos fatores de riscos ajuda no enfrentamento, dando 

ferramentas para tratar e prevenir o surgimento ou a progressão da Insuficiência Renal 

Crônica.  Acredita-se que a redução da progressão da lesão renal, é possível, evitando 

que os pacientes atinjam o estágio 5 da IRC, meta fundamental do tratamento 

conservador. São exemplos de prevenção: o controle da pressão arterial; controle 

dietético para se evitar a hiperglicemia em diabéticos; excesso de ingestão de 

proteínas e fósforo; correção da anemia; controle da dislipidemia e prevenção de 

perdas de função renal decorrentes de intercorrências. 

Prevenir a progressão da IRC, utilizando todos os esforços clínicos para a 

conservação da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), tem impacto positivo nesses 

desfechos e deve ser realizada de acordo com o nível de TFG. 

ESTADIAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

Nos pacientes com Insuficiência Renal Crônica o estágio da doença deve ser 

determinado com base no nível de função renal, independentemente do diagnóstico. 

Para efeitos clínicos, epidemiológicos, didáticos e conceituais, a IRC é dividida em 

seis estágios funcionais, de acordo com o grau de função renal do paciente (Brasil, 

2016). De acordo com o quadro e, estes estágios são: 
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Quadro 3. Estágios funcionais de acordo com o grau de função renal do 
paciente. 

Fases Descrição 

I – Fase de função renal normal 

sem lesão renal 

Importante do ponto de vista epidemiológico, pois 

inclui pessoas integrantes dos chamados grupos 

de risco para o desenvolvimento da Insuficiência 

Renal Crônica (hipertensos, diabéticos, parentes 

de hipertensos, diabéticos e portadores de IRC, 

etc), que ainda não desenvolveram lesão renal. 

II – Fase de lesão com função 

renal normal 

Corresponde às fases iniciais de lesão renal com 

filtração glomerular preservada, ou seja, o ritmo de 

filtração glomerular está acima de 90 

ml/min/1,73m2. 

III – Fase de insuficiência renal 

funcional ou leve 

Ocorre no início da perda de função dos rins. 

Nesta fase, os níveis de ureia e creatinina 

plasmáticos ainda são normais. Não há sinais ou 

sintomas clínicos importantes de insuficiência 

renal e somente métodos acurados de avaliação 

da função do rim (métodos de depuração, por 

exemplo) irão detectar estas anormalidades. Os 

rins conseguem manter razoável controle do meio 

interno. Compreende um ritmo de filtração 

glomerular entre 60 e 89 ml/min/1,73m2. 

IV – Fase de insuficiência renal 

laboratorial ou moderada 

Nesta fase, embora os sinais e sintomas da 

uremia possam estar presentes de maneira 

discreta, o paciente mantém-se clinicamente bem. 

Na maioria das vezes, apresenta somente sinais e 

sintomas ligados à causa básica (lúpus, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, infecções 

urinárias, etc.). Avaliação laboratorial simples nos 

mostra, quase sempre, níveis elevados de ureia e 

de creatinina plasmáticos. Corresponde a uma 
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faixa de ritmo de filtração glomerular 

compreendido entre 30 e 59 ml/min/1,73m2. 

 

V – Fase de insuficiência renal 

clínica ou severa 

O paciente já se ressente da disfunção renal. 

Apresenta sinais e sintomas marcados de uremia, 

dentre estes a anemia, a hipertensão arterial, o 

edema, a fraqueza, o mal-estar e os sintomas 

digestivos são os mais precoces e comuns. 

Corresponde à faixa de ritmo de filtração 

glomerular entre 15 a 29 ml/min/1,73m2. 

VI – Fase terminal de 

Insuficiência Renal Crônica 

Corresponde à faixa de função renal na qual os 

rins perderam o controle do meio interno, 

tornando-se este bastante alterado para ser 

compatível com a vida. Nesta fase, o paciente 

encontra-se intensamente sintomático. Suas 

opções terapêuticas são os métodos de 

depuração artificial do sangue (diálise peritoneal 

ou hemodiálise) ou o transplante renal. 

 

É importante dividir os estágios de RFG por significar piora da filtração 

glomerular e aumento da prevalência de complicações associadas, principalmente 

cardiovasculares (piora da hipertensão arterial, aterosclerose acelerada, insuficiência 

coronariana, etc.), endócrinas (anemia devido à deficiência de eritropoietina, distúrbio 

do metabolismo mineral e ósseo, etc.), desnutrição, neuropatia e piora da qualidade 

de vida (National Kidney Foundation, 2002). 

EPIDEMIOLOGIA DA IRC, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E TRANSPLANTE 

RENAL 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por cerca 

de 60% das causas de mortes em todo mundo, afetando cerca de 35 milhões de 

pessoas por ano e, para a próxima década, espera-se um aumento de 17% na 

mortalidade causada pelas DCNT. 
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Segundo o Ministério da Saúde, as Doenças Cardiovasculares (DCV) vêm 

aumentando devido ao acúmulo dos fatores de risco, como diabetes e hipertensão, 

bem como pelo envelhecimento decorrente do aumento da expectativa de vida, graças 

a transição demográfica observada nas últimas décadas (Brasil, 2012; IBGE, 2010). 

Além desses fatores de risco, a Insuficiência Renal Crônica, caracterizada pela 

alteração da função renal, tem sido descrita como um dos principais determinantes de 

risco de eventos cardiovasculares (Go, 2004). 

Se por um lado a IRC está associada à DCV e pode ser um importante fator 

de prognóstico, a morbidade e a mortalidade cardiovascular entre os pacientes com 

IRC é bastante elevada (Herzog et al., 2011). Diante do exposto, justifica-se 

considerar a IRC como parte do grupo de DCV, dentro do contexto das DCNT, como 

doenças renocardiovasculares (IRCV). 

Uma análise do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

demonstrou que cerca de 13% da população adulta nos EUA apresenta algum grau 

de perda de função renal (Snyder; Foley; Collins, 2006). Pacientes que evoluem para 

IRCT necessitam de algum tipo de terapia renal substitutiva (TRS), sendo as 

modalidades disponíveis: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. 

Aproximadamente 90% dos casos diagnosticados de IRCT ao redor do mundo 

são provenientes dos países em desenvolvimento (Nwankwo; Nahas, 2005). A taxa 

de prevalência de pacientes em terapia renal substitutiva  é de 1.000 pacientes por 

milhão de pessoas (pmp) em países como Chile, Uruguai e países da Europa, e de 

1.750 pacientes pmp nos EUA (U.S.Renal Data System, 2010). 

De acordo com o Censo Brasileiro de Diálise publicado em 2012, o número 

de pacientes com IRCT no Brasil praticamente duplicou na última década, passando 

de 42.695 em 2000 para 91.314 em 2011, com uma taxa de 475 pmp, com mais de 

28.000 novos pacientes ao ano iniciando TRS (Sesso, 2011; Oliveira, 2005; Romão, 

2005; Zatz, 2005).  De acordo com o censo de 2013, o número de pacientes em 

tratamento dialítico chegou a 100.397, com uma taxa de prevalência de 499 ppm 

(SBN, 2013). 

A despeito desse aumento considerável, a prevalência de pacientes em TRS 

no Brasil está abaixo de nações com perfil semelhante, apontando para a necessidade 

de identificação e tratamento adequado dos pacientes com fatores de risco para a 
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IRC, bem como seu diagnóstico precoce e tratamento, visando o cuidado integral 

desses pacientes, tendo como principais objetivos a redução de desfechos 

desfavoráveis, como a mortalidade cardiovascular e a progressão para IRCT. 

As opções terapêuticas para os pacientes portadores de Insuficiência Renal 

Crônica são hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Dentre estas opções, 

o transplante renal é a melhor opção, tanto no ponto de vista clínico, quanto social e 

econômico (Riella, 1996; Ianhez,1996). 

Grandes avanços ocorreram no transplante renal, principalmente no campo 

da imunologia, com técnicas imunossupressoras eficazes. E alguns autores afirmam 

estatisticamente que a sobrevida de pacientes com IRC que realizaram o transplante 

renal aumenta em relação aqueles que permaneceram com os tratamentos dialíticos 

(Gonçalves et al., 1999; Pereira, 2000). 

O transplante renal mesmo sendo considerado a melhor opção, ainda 

apresenta um número de transplantados muito aquém diante das necessidades dos 

pacientes com IRC que precisam desta opção de tratamento. O censo ABTO 

(Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos) do ano de 2014 aponta que 5.639 

pessoas realizaram transplante renal, sendo 1.384 de doadores vivos e 4.255 por 

doadores falecidos. A necessidade estimada de transplantes renais para o ano de 

2014 foi de 11.445 (Brasil, 2014)  

Esse número reduzido de transplantados pode ser em parte justificado pelos 

fatores limitantes como a não notificação de pacientes com diagnóstico de morte 

encefálica às Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, a recusa 

familiar apesar de sua obrigatoriedade prevista em lei, ou o não reconhecimento do 

processo, a ausência de identificação do potencial doador, bem como a falta de 

educação continuada aos profissionais de saúde. A elevada taxa de recusa familiar à 

doação (44%) persiste como o principal obstáculo para a efetivação da doação, na 

maioria dos estados, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de 

órgãos. 

SOBREVIDA EM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

No Brasil é insuficiente o número de estudos que avaliam, em âmbito nacional, 

a sobrevida dos pacientes em tratamento hemodialítico (Sancho, 2008). E um fator 
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preocupante é a prevalência em relação a Insuficiência Renal Crônica. Cerca de 11 a 

22 milhões de habitantes adultos apesentam algum grau de disfunção renal em nosso 

meio, denotando a imperiosa necessidade de programas epidemiológicos específicos 

e capacitações aos profissionais da saúde sobre meios de tratamentos preventivos de 

progressão da IRC (IBGE, 2014). 

Os benefícios para os portadores de Insuficiência Renal Crônica dar-se-ão na 

identificação dos fatores de risco, bem como para estimar a eficiência global do 

sistema de saúde, que depende não só da qualidade do cuidado prestado, mas 

também da acessibilidade ao sistema de saúde e, consequentemente, à probabilidade 

de um diagnóstico e tratamento precoce.  

A importância de se determinar a sobrevida para pacientes renais em HD 

favorece o aperfeiçoamento do cuidado, uma vez que permite a identificação precoce 

dos pacientes com alto risco de evoluir para uma doença renal terminal, podendo 

melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos mesmos. Além de contribuir para o 

planejamento de ações estratégicas de saúde, visto que evidências apontam que a 

elevação dos gastos com HD deve-se ao aumento da sobrevida dos pacientes e não 

especificamente ao crescimento da demanda pela terapia. A correta análise dos 

fatores de risco permite a identificação precoce dos pacientes com alto risco, 

possibilitando intervenção antecipada e individualizada. Possibilitando, dessa 

maneira, melhorar a sobrevida e a qualidade de vida de pacientes submetidos à 

hemodiálise (Azevedo et al., 2009). 

A sobrevida dos pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica tem sido 

debatida em alguns serviços de saúde no Brasil (Rocha,1990; Sesso, 1995; 

Bevilacqua, 1995).  
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METODOLOGIA 

Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, do tipo análise de sobrevida. 

O tipo de estudo é o mais indicado por proporcionar o conhecimento do impacto dos 

fatores prognósticos de determinada doença, bem como as principais intervenções 

diagnósticas e terapêuticas para melhorar a sobrevida dos pacientes (MEDRONHO et 

al., 2009). 

A realização de um estudo abordando a análise de sobrevida pode ser 

utilizada para identificação dos fatores de risco, bem como para estimar a eficiência 

global do sistema de saúde, que depende não só da qualidade do cuidado prestado, 

mas também da acessibilidade ao sistema de saúde e, consequentemente, à 

probabilidade de um diagnóstico e tratamento precoce (GOLDFARB-RUMYANTZEV 

et al., 2010). 

Local da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida na região do Seridó (RN), na Clínica do Rim no 

município de Caicó, considerado referência da região estudada. O município de Caicó, 

localizado na microrregião do Seridó Ocidental do estado do Rio Grande do Norte. 

Configura-se como município de destaque na região potiguar, que atende 19 

municípios circunvizinhos, sendo sede da IV Unidade Regional de Saúde Pública (IV 

URSAP). 

Amostra 

A amostra do estudo abrangeu 355 pacientes, uma coorte de indivíduos de 

ambos os sexos, com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise, 

atendidos na Clínica do Rim. 

Critérios de inclusão e exclusão 

A coleta de dados foi realizada através de dados secundários em prontuários 

eletrônicos. Dessa forma, foram utilizados como critérios de inclusão: todos os 

prontuários com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica em tratamento dialítico no 

período correspondente de 2002 a 2009. O período foi mais indicado pela melhoria 

dos sistemas de prontuários da instituição, bem como o seguimento dos pacientes em 

período igual ou superior a 5 anos, utilizados na maioria dos estudos de sobrevida em 

pacientes com IRC. 
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Teve como critérios de exclusão: Pacientes que foram transferidos para 

tratamento em outra localidade; e pacientes que abandonaram o tratamento clínico. 

Variável dependente 

No presente estudo, a variável dependente foi o tempo. Dessa forma, foi 

utilizada como referência (ou ponto zero do tempo) a primeira hemodiálise realizada 

no portador de IRC, e com seguimento de 60 meses até o evento desfecho, que foi a 

data de óbito.  

Variáveis independentes 

As variáveis independentes seguiram de acordo com o caráter 

socioeconômico-demográfico, clínicos e laboratoriais dos sujeitos, sendo ilustrado no 

quadro 4 abaixo. O quadro apresenta o nome da variável e a descrição da variável 

utilizada para a composição do banco de dados.  

 

Quadro 4. Descrição das variáveis socioeconômico-demográfico e clínicas dos 
usuários com Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN. 

Variável Descrição 
 

Sexo Conformação física particular que distingue o homem e a 
mulher. 

Idade É a mensuração do tempo em anos 
Cor 1= Parda/Negra 2= Branca 
Escolaridade 
 

É a mensuração do tempo de estudo em anos. 

Trabalho na Agricultura Indivíduos que foram enquadrados pelo tipo de trabalho 
agricultura 

Trabalho no Lar Indivíduos que foram enquadrados pelo tipo de trabalho no 
Lar 

Diabético Patologia diagnosticada nos indivíduos previamente ao 
diagnóstico da IRC. 

Inscritos no Transplante Indivíduos inscritos para o transplante 
Acesso Atual Acesso venoso utilizado para realização da Diálise 

CID Doença Diabetes Diagnóstico registrado em prontuário quando da sua 
entrada no centro de hemodiálise e coletadas por nós 
quando do recrutamento 

CID Doença Renal em 
Estado Terminal 

Classificação Internacional de Doença em que os indivíduos 
foram enquadrados com essa patologia 

CID Doença Renal 
Hipertensiva 

Classificação Internacional de Doença em que os indivíduos 
foram enquadrados com essa patologia 

CID Doença Renal 
Hipertensiva Essencial 

Classificação Internacional de Doença em que os indivíduos 
foram enquadrados com essa patologia 
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Quadro 5. Descrição das variáveis relacionadas aos parâmetros laboratoriais 
dos usuários com Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 
2002 a 2009, Caicó- RN. 

Variável Valor de Referência Natureza 

Creatinina (Mg/dl) Até 8,4 e >8,4 Mg/dL Contínua 
Glicose (Mg/dl) 60 - 110 Mg/dL Contínua 
Albumina (G/dl) Até 3,95 e >3,95 G/dL Contínua 
Fosforo (Mg/dl) 2,5- 4,5 Mg/ dL Contínua 
Hematócrito (%) 40 a 50 % Contínua 

Leucócitos (Mg/mm³) 5.000 – 10.000 Contínua 

Cálcio (Mg/dl) 8,5- 10,2 Mg/dL Contínua 
PTH (Pg/mL) Até 208,7 e >208,7 Pg/mL Contínua 

Potássio (Mg/dl) 3,5 – 5,5 Mmol/L Contínua 
Alumínio Ug/L Até 12,9 e >12,9 Ug/L Contínua 

KT/v 1,2 - 1,4 Contínua 
Produto Cálcio X Fósforo (Mg/dl) Até 99,5 e >99,5 Contínua 

IMC < 18,5 
18,5 a 25 
25 à < 30 
>ou = 30 

Contínua 

Uréia pré – Ureia Pós Diálise Até 46,4 e >46,4 Contínua 

 

Coleta de dados  

Os dados foram coletados pelo próprio pesquisador, a fim de evitar a 

duplicação de dados, com agendamentos prévios com data e horário para com o 

gestor da instituição. No primeiro momento foi explicado aos profissionais da Clínica 

do Rim os devidos procedimentos da pesquisa, objetivos e metodologia, com a 

explanação de riscos e demais explicações que necessitaram no decorrer da mesma.  

O local da coleta de dados aconteceu em uma sala em anexo na própria 

Clínica do Rim, contendo um desktop, mesa auxiliar e impressora. A coleta foi 

realizada em horário comercial, de modo a não atrapalhar a dinâmica do processo de 

trabalho da Clínica.  

Submissão ao comitê de ética  

O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, através da Plataforma Brasil e obteve aprovação no 

dia 03/11/2015 com o seguinte número CAAE: 48025115.3.0000.5294 conforme 

recomenda a Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do 

Ministério da Saúde, a qual trata da pesquisa com seres humanos. Foi assegurado o 

anonimato dos pacientes que participaram do estudo. 

Análise estatística dos dados 
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Os dados foram extraídos de prontuários eletrônicos através do software 

Nefrodata-ACD® e digitados e tabulados pelo próprio pesquisador no programa 

Microsoft Office Excel, verificou a consistência dos dados coletados e realizado 

comparação amostral do banco de dados original.  

O tratamento dos dados foi realizado pela plataforma do Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 20.0® e programa STATA 12.0. Foi feita a análise 

descritiva e transformados as variáveis categóricas em pontos de corte através da 

literatura, demonstrado no quadro anterior (Quadro 5). As variáveis foram agrupadas 

de maneira que tivessem uma porcentagem mínima de 10% para recategorização. 

As variáveis, trabalho do lar e agricultor foram desmembrados da variável 

ocupação do banco original, por se mostrar muito superior em termos quantitativos as 

demais. E para variável Diabetes, entraram todos os pacientes que obtiveram o 

diagnóstico diabetes previamente a doença IRC. Para as variáveis laboratoriais, os 

valores de referência dos exames de Potássio, Hematócrito, Leucócitos, Glicose, KT/v 

e IMC foi baseado pela revisão de literatura. Os exames de Creatinina, Albumina, 

PTH, Alumínio, Uréia pré – Ureia Pós Diálise e Produto Cálcio X Fósforo foram 

utilizados a mediana (mínimo - máximo) pela melhoria dos dados (Quadro 4 e 5). A 

variável Produto Cálcio X Fósforo foi feita pela multiplicação da dosagem de Cálcio 

em mg/dl pela dosagem de Fósforo em mg/dl. E a variável Uréia pré – Uréia pós dialise 

foi realizada através da subtração da Uréia pós sessão de diálise menos a ureia pré 

sessão de diálise. 

Para as comparações das curvas de sobrevida foi utilizada a análise bivariada 

através do teste de Log-rank, bem como, o cálculo do HR (relative hazard function) 

para análise de riscos proporcionais. Para identificação dos fatores de riscos 

proporcionais ao tempo, de maneira independente, foi realizado a análise múltipla de 

Cox. Para isso, utilizou-se o método Stepwise Forward Selection Procedure, em que 

as variáveis que compõem o modelo foram agrupadas em blocos, ordenando-os de 

acordo com sua significância estatística através da análise bivariada.  

A modelagem foi iniciada pelas variáveis mais significativas e que 

mantivessem a proporcionalidade dos riscos no espaço de tempo da análise, 

respeitando uma tolerância de 5% para aceitar esta hipótese. As variáveis foram 

acrescentadas uma a uma, aceitando um valor de p crítico de <0,250 para compor    o 

modelo. A permanência da variável na análise múltipla deu-se através do teste da 

razão de verossimilhança (Likelihood Ratio Test), sua significância estatística no 



31 
 

modelo, ausência de multicolinearidade, bem como sua capacidade de melhorar o 

modelo através do teste de ajuste final pelo teste Deviance.  

Por fim, fez-se a análise dos resíduos para isolar casos que exercem uma 

influência indevida ao modelo através dos Resíduos Escore (DFBETA) e da 

consistência final do modelo utilizando a análise Cox-Snell. Todos os testes foram 

realizados utilizando um nível de significância de 95%. Os resultados serão 

apresentados em tabelas e/ou gráfico. 
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RESULTADOS 

 

ANÁLISE DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

O tratamento descritivo teve como meta apresentar uma visão panorâmica 

dos dados coletados, delineando as principais particularidades da amostra. Foram 

utilizados 355 prontuários de pacientes com Insuficiência Renal Crônica, de 2002 até 

2009. Estas unidades amostrais foram escolhidas, pela melhoria dos sistemas de 

prontuários da instituição, bem como o seguimento dos pacientes em período igual ou 

superior a 5 anos, utilizados na maioria dos estudos de sobrevida em pacientes com 

IRC. A seguir, as descrições das variáveis que merecem destaque. 

A amostra estudada é em sua maioria do sexo masculino, com 58,9% (n=209) 

com maior porcentagem para idosos, com 66,2% (n=235) para maiores de 60 anos ou 

mais. Predominou a raça Parda/Negra com 55,5% (n=197). Em relação à 

escolaridade, 21,7%(n=77) eram analfabetos, 14,6%(n=52) possuíam o ensino médio 

ou superior e 45,1%(n=160) corresponderam aos que possuíam o ensino 

fundamental. Em relação ao trabalho, 14,9% (n= 53) era do Lar e 29,6% (n=105) 

trabalhavam na agricultura, o que correspondeu a predominância dos resultados dos 

trabalhos exercidos pelos pacientes, como apresenta na (Tabela 1). 

Em relação ao local de moradia, segundo as microrregiões, observamos que 

30,7% (n=109) é da Microrregião do Seridó Oriental, 21,4%(n=76) é da Microrregião 

do Médio Oeste,12,7%(n=45) da Microrregião de Pau dos Ferros (Tabela 1). 

Em relação ao diagnóstico de Diabetes, os dados revelam que do total de 355 

pacientes, 28,5% com n=101 eram diabéticos. Quanto a inscrição na fila de 

transplante, apenas 27,8% e n=98 estavam inscritos para o transplante, enquanto 

72,2%, com n=257 não estavam inscritos (Tabela 1). 

A distribuição dos diagnósticos etiológicos da Insuficiência Renal Crônica dos 

pacientes incluídos no estudo é evidenciada na (Tabela 1). A patologia mais frequente 

foi a Doença Renal Hipertensiva com n=122 e 34,4%, seguida da Doença Renal 

Hipertensiva Essencial com n=77 e 21,7%, Diabetes do Tipo II com complicações 

renais com n= 28 e 7,9% e Doença Renal em estado Terminal com n= 14 e 3,9% dos 

casos foram diagnosticados. (Tabela 1). 

O acesso atual utilizado para realização da hemodiálise dos pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica foi de 37,7% por Cateter Venoso Duplo Lúmen e 42,3% 

por Confecção de Fístula Arteriovenosa sem Enxerto (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características sócio-demográficas e clínicas dos pacientes com 
Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 a 2009, Caicó- 
RN. 
 

Variáveis n % 

Sexo 

Masculino 209 58,9 

Feminino 146 41,1 

Idade   

Até 59 anos 125 33,8 

60 anos ou mais 235 66,2 

Raça 

Branca 158 44,5 

Parda/Preta 197 55,5 

Escolaridade 

Analfabeto 77 21,7 

Ensino Fundamental 160 45,1 

Ensino Médio ou Superior 52 14,6 

Trabalho na Agricultura 

Agricultor 105 29,6 

Outro 198 55,8 

Trabalho no Lar   

Do Lar 53 14,9 

Outro 250 70,4 

Microrregião Pau dos Ferros   

Sim 45 12,7 

Não 310 87,3 

Microrregião Médio Oeste   

Sim 76 21,4 

Não 279 78,6 

Microrregião Seridó Oriental   

Sim 109 30,7 

Não 246 69,3 
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Diabetes   

Diabético 101 28,5 

Não Diabético 254 71,5 

Inscritos no Transplante 

Sim 98 27,6 

Não 257 72,4 

Acesso Atual   

Cateter venoso duplo lúmen 134 37,7 

Confecção de fístula arteriovenosa sem enxerto 150 42,3 

CID Doença Diabetes do Tipo II c/ complicações renais 

Sim 28 7,9 

Não 324 91,3 

CID Doença Renal em Estado Terminal 

Sim 14 3,9 

Não 338 95,2 

CID Doença Renal Hipertensiva 

Sim 122 34,4 

Não 230 64,8 

CID Doença Renal Hipertensiva Essencial 

Sim 77 21,7 

Não 275 77,5 

*Os valores apresentados em porcentagens se referem aos valores absolutos, com remoção 
dos dados ausentes.  
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Ao realizar a análise de sobrevida sem estratificação, observou a taxa global 

em 60 meses, com percentual de 66,40%, com IC= (61,22 – 71,05) (Figura 1). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 1 Função de sobrevida global em 60 meses de pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 a 2009, Caicó- RN.  

Fazendo a análise da sobrevida por estratificação dos fatores 

socioeconômico-demográficos e clínicos, foi verificado uma menor curva da função de 

sobrevida dos pacientes do sexo masculino (Figura 2), com idade de  60 anos ou mais 

(Figura 3) que eram da raça Parda/Negra (Figura 4). 

 
Em relação à escolaridade (Figura 5), apresentaram uma menor curva de 

sobrevida para os analfabetos, em detrimento ao ensino fundamental e ensino médio 

ou superior. Em relação ao trabalho, a sobrevivência foi menor para os que 

trabalhavam na agricultura (Figura 6) e eram do Lar (Figura 7). 

No que se refere ao local de moradia, segundo as microrregiões, observamos 

que quem morava na Microrregião de Pau dos Ferros (Figura 8) tem uma maior 

sobrevida do que nas Microrregiões do Médio Oeste (Figura 9) e Seridó Oriental 

(Figura 10).  

Ao realizar a estratificação das funções de sobrevida, pelas variáveis clínicas, 

verificou-se que as pacientes com Insuficiência Renal Crônica possuíam uma menor 

sobrevida quando apresentavam Diabetes (Figura 11).  
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Na estratificação das funções de sobrevida dos pacientes inscritos na fila de 

transplante (Figura 12), teve uma menor sobrevida os pacientes que não estavam 

inscritos na fila de transplante.  

A função de sobrevida para os diagnósticos etiológicos da Insuficiência Renal 

Crônica dos pacientes, evidenciou uma maior sobrevida para as patologias de Doença 

Renal Hipertensiva (Figura 13) e da Doença Renal Hipertensiva Essencial (Figura 14) 

e uma menor sobrevida para pacientes diagnosticados com Diabetes do Tipo II com 

complicações renais (Figura 15) e Doença Renal em estado Terminal (Figura 16).  

Foi verificado uma menor curva da função de sobrevida dos pacientes que 

usam Acesso Atual (Figura 17) por Cateter Venoso Duplo Lúmen do que por 

Confecção de Fístula Arteriovenosa sem enxerto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – 2 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do sexo no período de 2002 a 2009, 
Caicó- RN. 
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Figura – 3 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da idade no período de 2002 a 2009, 
Caicó- RN 
 

 
 
 
 
Figura – 4 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da raça no período de 2002 a 2009, Caicó- 
RN. 
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Figura – 5 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da escolaridade no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN.  
 

 
Figura – 6 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do trabalho na agricultura no período de 
2002 a 2009, Caicó- RN.  
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Figura – 7 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do trabalho do lar no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
 

 
 
Figura – 8 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do local de moradia da Microrregião Pau 
dos Ferros no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 9 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do local de moradia da Microrregião Médio 
Oeste no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

 
 
Figura – 10 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função do local de moradia da Microrregião 
Seridó Oriental no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 11 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável clínica Diabetes no período 
de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

 
Figura – 12 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Inscrito na fila de transplante 
no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 13 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável diagnóstica CID Doença Renal 
Hipertensiva no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

 
Figura – 14 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável diagnóstica CID Hipertensão 
Essencial no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 15 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável diagnóstica CID Diabetes 
Mellitus tipo II com complicações renais no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

 
Figura – 16 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável diagnóstica CID Doença Renal 
em Estágio Terminal no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 17 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Acesso Atual no período de 
2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

Conforme ilustrado na Tabela 2, foi verificado que as variáveis 

socioeconômica-demográficas, ora apresentadas, reduziram a taxa de sobrevida 

gradualmente de maneira significativa, no tempo 60 meses. Porém, para as variáveis: 

sexo, Trabalho do Lar, Trabalho na Agricultura, Microrregião de Pau dos Ferros, 

Inscrição na fila de transplante, CID Doença Renal em Estado Terminal, CID Doença 

Renal Hipertensiva não foi observado significância estatística. 

 
Tabela 2 Análise bivariada estratificada da sobrevida dos pacientes com 
Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 a 2009, Caicó- 
RN. 

Variável Categoria Nº de 
óbito 

Sobrevida em 
5 anos 

IC p 

Sexo Masculino 81 67,94 61,15 – 73,80 0,976 
Feminino 57 64,16 55,78 – 71,36 

      
Idade Até 59 anos 25 82,38 74,26 – 88,13 < 0,001 

60 anos ou 
mais 

113 58,30 51,72 – 64,30 

      
Raça Branca 73 59,90 51,79 – 67,08 0,029 

Parda/Preta 65 71,57 64,72 – 77,33 
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Variável Categoria Nº de 
óbito 

Sobrevida em 
5 anos 

IC p 

Escolaridade Analfabeto 40 55,84 44,08 – 66,08 0,029 
Ensino 

Fundamental 
70 62,50 54,51 – 69,48 

Ensino Médio 
ou Superior 

13 78,49 64,53 – 87,47 

      
Trabalho do 

Lar 
Do lar 27 53,89 39,51 – 66,25 0,218 
Outros 100 65,38 59,26 – 70,82 

      
Trabalho na 
Agricultura 

Agricultor 48 62,86 52,87 – 71,30 0,474 
Outros 79 64,68 57,37 – 70,72 

      
Microrregião 

do Seridó 
Oriental 

Sim 49 60,78 50,86 – 69,29 0,034 
Não 89 68,83 62,64 – 74,20 

      
Microrregião 

do Médio 
Oeste 

Sim 37 54,55 42,80 – 64,86 0,036 
Não 101 69,69 63,90 – 74,73 

      
Microrregião 
de Pau dos 

Ferros 

Sim 16 71,11 55,51 – 82,08 0,616 
Não 122 65,71 60,12 – 70,70 

      
Diabetes Sim 70 38,61 29,17 – 47,96 < 0,001 

Não 68 77,49 71,83 – 82,15 
      

Acesso Atual Cateter Venoso 
Duplo Lúmen 

64 52,68 43,87 – 60,74 < 0,001 

Confecção de 
Fístula 

Arteriovenosa 

52 76,00 68,33 – 82,06 

      
Inscrição na 

fila de 
transplante 

Sim 35 74,49 64,63 – 81,98 0,123 
Não 103 63,30 57,08 – 68,87 

      
CID Doença 
Diabetes do 

tipo II 

Sim 21 32,14 16,15 – 49,34 < 0,001 
Não 117 69,05 63,70 – 73,78 

      
CID Doença 

Renal em 
Estado 

Terminal 
 
 

Sim 6 66,67 37,53 – 84,56 0,908 
Não 132 66,08 60,75 – 70,87 
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Variável Categoria Nº de 
óbito 

Sobrevida em 
5 anos 

IC p 

CID Doença 
Renal 

Hipertensiva 

Sim 40 70,25 61,24 – 77,55 0,262 
Não 98 63,92 57,36 – 69,75 

      
CID Doença 

Renal 
Hipertensiva 

Essencial 

Sim 24 72,73 61,31 – 81,28 0,049 
Não 114 64,25 58,27 – 69,61 

      
      

Ao realizar a estratificação das funções de sobrevida, pelas variáveis dos 

exames laboratoriais, verificou-se que os pacientes com Insuficiência Renal Crônica 

possuíam uma menor curva de sobrevida quando o potássio apresentava valor > 5,5 

(Figura 18), o Hematócrito com valor até 36% (Figura 19), o leucócito >10,000 (Figura 

20) a Glicose com valor até 110 mg/dL (Figura 21), a Creatinina com valor >8,4 mg/Dl 

(Figura 22), a Albumina com valor > 3,95 mg/dL (Figura 23), o PTH > 208,7 pg/Ml 

(Figura 24), o KT/v com até 1,4 (Figura 25), o Alumínio com valor > 12,9 ug/L (Figura 

26), o resultado da Ureia pré – ureia pós Diálise com valor> 99,5 mg/dL (Figura 27), o 

Produto Cálcio X Fósforo com valor de até 46,4 mg/dL (Figura 28) e IMC com valor > 

ou igual à 30 (Figura 29). 
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Figura – 18 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Potássio no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN 
 

 
Figura – 19 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Hematócrito no período de 
2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 20 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Leucócitos no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN. 

 
 
Figura – 21 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Glicose no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
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Figura – 22 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Creatinina no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN. 

 
 
Figura – 23 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Albumina no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 24 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável PTH no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
 

 
Figura – 25 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável KT/v no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
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Figura – 26 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Alumínio no período de 2002 
a 2009, Caicó- RN. 
 
 
 

 
 
Figura – 27 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Ureia pré – Ureia Pós Diálise 
no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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Figura – 28 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável Cálcio X Fósforo no período 
de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
 

 
Figura – 29 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim em função da variável IMC no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
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Segundo ilustrado na Tabela 3, foi verificada que as variáveis dos exames 

laboratoriais, apresentados reduziram a taxa de sobrevida gradualmente de maneira 

significativa, no tempo 60 meses apenas para variável KT/v. Porém, para as variáveis: 

Potássio, Hematócrito, Leucócito, Glicose, Creatinina, Albumina, PTH, Alumínio, Ureia 

pré – ureia pós Diálise, Produto Cálcio X Fósforo e Índice de Massa Corporal não teve 

significância estatística.  

 

Tabela 3 Análise bivariada estratificada por exames laboratoriais da sobrevida dos 
pacientes com Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 a 
2009, Caicó- RN. 
 

Variável Categoria Nº de 
óbito 

Sobrevida em 
5 anos 

IC p 

Potássio Até 5,5 77 69,84 63,33 – 75,41 0,132 
>5,5 50 62,61 53,09 – 70,73 

      
Hematócrito Até 36 115 65,41 59,62 – 70,58 0,191 

>36 15 74,51 60,19 – 84,32 
      

Leucócito Até 10.000 99 67,04 61,05 – 72,32 0,681 
>10.000 23 67,97 54,08 – 78,47 

      
Glicose Até 110 67 62,94 55,21 – 69,71 0,186 

>110 45 73,36 65,05 – 80,00 
      

Creatinina Até 8,4 58 69,85 62,32 – 76,16 0,244 
>8,4 71 64,12 56,42 – 70,82 

      
Albumina Até 3,95 56 71,08 63,54 – 77,35 0,185 

>3,95 69 62,98 55,06 – 69,90 
      

PTH Até 208,7 57 68,59 60,67 – 75,24 0,439 
>208,7 63 63,02 54,88 – 70,09 

      
KT/v Até 1,4 49 61,32 51,36 – 69,84 0,035 

>1,4 72 68,92 62,16 – 74, 71 
      

Alumínio Até 12,9 59 71,26 63,92 – 77,38 0,077 

>12,9 74 61,66 53,96 – 68,46 
      

Ureia pré – 
ureia pós 
Diálise 

Até 99,5 59 68,48 60,87 – 74,92 0,356 
>99,5 70 65,09 57,39 – 71,74 

      
Até 46,4 70 64,52 56,80 – 71,21 0,282 
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Produto Cálcio 
X Fósforo 

>46,4 58 69,82 62,29 – 76,14 

      
Índice de 
Massa 

Corporal 

< 18,5 29 61,76 49,15 – 72,12 0,480 
18,5 a 25 65 67,05 59,57 – 73,45 
25 à < 30 21 72,58 59,66 -  81,97 
>ou = 30 23 62,50 47,28 – 74,46 

      
 

Ao analisar os riscos proporcionais das variáveis socioeconômica-

demográfica e laboratoriais, os fatores prognósticos encontrados na pesquisa estão 

estabelecidos na Tabela 4 onde se observa relação significativa para os pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica que apresentavam a idade superior a 60 anos ou 

mais (HR = 2,77; p= <0,001), da cor Parda/Negra(HR =1,44; p=0.031), com 

diagnóstico de Diabetes (HR= 3,38; p= <0,001) , com ensino fundamental (HR =2,27; 

p=0,010), ou analfabeto (HR =1,89; p=0.035), pacientes residentes da Microrregião 

do Seridó Oriental (HR =1,45; p=0,037), na Microrregião do Médio Oeste (HR =1,48; 

p=0,039), que através da via de acesso atual, faça uso de Cateter Venoso Duplo 

Lúmen (HR =1,93; p=<0,001),  que tenha o diagnóstico pelo código do CID Doença 

Diabetes do tipo II (HR =2,73; p=<0.001) e o exame laboratorial que analisa a 

eficiência da diálise, com KT/v >1,4 (HR =1,46; p=0,038). (Tabela 4). 

Foi detectado como fator de proteção para os pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica o diagnóstico do CID Doença Renal Hipertensiva Essencial (HR =0,64; 

p= 0.053). (Tabela4). 

Não foi encontrada relação significativa na razão de risco ou fator de proteção 

para óbito dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica nas seguintes HR: Sexo, 

Trabalho do Lar, Trabalho na Agricultura, Microrregião de Pau dos Ferros, Inscrição 

na fila de transplante, CID Doença Renal em Estado Terminal, CID Doença Renal 

Hipertensiva, Potássio, Hematócrito, Leucócito, Glicose, Creatinina, Albumina, PTH, 

Alumínio, Ureia pré – ureia pós Diálise, Produto Cálcio X Fósforo e Índice de Massa 

Corporal. (Tabela 4). 
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Tabela 4. Modelo de risco proporcional de Cox para as variáveis da sobrevida 
dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 
2002 a 2009, Caicó- RN. 

Variáveis HR bruta IC95% p 

Sexo    
Feminino 1,00 - - 
Masculino 1,00 0,71 - 1.41 0.977 
 
 

   

Idade    
59 anos ou mais 1,00 - - 
Até 60 anos  2.77 1.79 - 4.28 <0.001 
    
Raça    
Branca 1,00 - - 
Parda/Preta 1,44 1,03 – 2,01 0.031 
    
Escolaridade    
Ensino Médio ou Superior 1,00 - - 
Ensino Fundamental 2,27 1,21 – 4,26 0,010 
Analfabeto 1,89 1,04 – 3,42 0.035 
    
Trabalho do Lar    
Sim 1,00 - - 
Outros 1,30 0,85 – 1,98 0.224 
    
Trabalho na Agricultura    
Sim 1,00 - - 
Outros 1,13 0,79 – 1,63 0,478 
    
Microrregião do Seridó Oriental    
Sim 1,00 - - 
Não 1,45 1,02 – 2,05 0,037 
    
Microrregião do Médio Oeste    
Sim 1,00 - - 
Não 1,48 1,01 – 2,16 0,039 
    
Microrregião de Pau dos Ferros    
Sim 1,00 - - 
Não 0,87 0,52 – 1,47 0,620 
    
Diabetes    
Sim 1,00 - - 
Não 3.38 0,21 – 0,41 <0,001 
    
Acesso Atual    
Confecção de Fístula Arteriovenosa 1,00 - - 
Cateter Venoso Duplo Lúmen  1,93 1,33 – 2,80 <0,001 
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Inscrição na fila de transplante    
Sim 1,00 - - 
Não 0,74 0,50 – 1,00 0,128 
    
CID Doença Diabetes do tipo II    
Não 1,00 - - 
Sim  2,73 1,71 – 4,35 <0,001 
    
CID Doença Renal em Estado Terminal    
Não 1,00 - - 
Sim  1,04 0,46 – 2,37 0,909 
    
    
CID Doença Renal Hipertensiva    
Não 1,00 - - 
Sim 0,81 0,56 – 1,17 0,268 
    
CID Doença Renal Hipertensiva Essencial    
Não 1,00 - - 
Sim 0,64 0,41 -1,00 0.053 
    
Potássio    
Até > 5,5 1,00 -   - 
Até 5,5 1,31 0,91 – 1,87 0,137 
    
Hematócrito    
>36 1,00   
Até 36 
 
 

1,42 0,83 – 2,44 0,197 

Leucócito    
Até 10.000 1,00 - - 
>10.000 1,09 0,69 – 1,73 0,684 
    
Glicose    
>110 1,00 - - 
Até 110 0,77 0,53 – 1,13 0,191 
    
Creatinina    
>8,4 1,00   
Até 8,4 1,22 0,86 – 1,73 0.249 
    
Albumina    
>3,95 1,00 - - 
Até 3,95 1,26 0,88 – 1,80 0,190 
    
PTH    
>208,7 1,00 - - 
Até 208,7 1,15 0,80 – 1,64 0.443 
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KT/v    
Até 1,4 1,00 - - 
>1,4 1,46 1,02 – 2,11 0,038 
    
Alumínio    
>12,9 1,00 - - 
Até 12,9 1,35 0,96 – 1,91 0,081 
    
Ureia pré – ureia pós Diálise    
Até 99,5 1,00 - - 
>99,5 0,85 0,60 – 1,20 0,360 
    
Produto Cálcio X Fósforo    
>46,4 1,00 - - 
Até 46,4 0,82 0,58 – 1,17 0,286 
    
Índice de Massa Corporal    
>ou = 30 1,00 - - 
18,5 a 25 1,13 0,73 – 1,75 0,580 
25 à < 30 0,87 0,53 – 1,43 0,602 
< 18,5 1,34 0,83 – 2,16 0,220 

 
 

 

As variáveis selecionadas para o processo de modelagem, segundo 

respectivos critérios de seleção, assim como os resultados do modelo de riscos 

proporcionais de Cox de acordo com os blocos de variáveis são apresentadas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Hazard ratios (HR) bruta e ajustada das variáveis que permaneceram 
no modelo final de Cox, segundo bloco de variáveis 

Variáveis HR Bruta HR Ajustada IC95% p 

Diabetes 3,38 3,31 2,32 - 4,74 <0,001 
Idade 2,77 2,19 1,38 - 3,49 <0,001 
Microrregião Seridó Oriental 1,45 1,48 1,03 - 2,13 0,033 
Hematócrito 1,42 1,89 1,09 -  3,26 0,021 
Sexo 1,00 1,08 0,76 - 1,54 0,644 

 

Para conhecer os efeitos independentes das variáveis que foram elencadas 

no modelo da análise multivariada, foi realizada modelagem e permaneceram após 

ajuste de modelo as variáveis diabetes, Idade, Microrregião do Seridó Oriental, 

Hematócrito e Sexo.  
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A variável Diabetes com (HR bruta: 3,38 HR ajustadas: 3, 31, IC: 2,32 - 4,74 

e p: <0, 001), a idade com (HR bruta: 2,77, HR ajustada: 2,19, IC:1,38 - 3,49 e p: 

<0,001), a Microrregião do Seridó Oriental com (HR bruta: 1,45, HR ajustada: 1,48, 

IC: 1,03 - 2,13 e p: 0,033), o hematócrito com (HR bruta: 1,42, HR ajustada: 1,89,  

IC:1,09 -  3,26 e valor de p: 0,021) e o Sexo com (HR bruta: 1,00, HR ajustada: 1,08, 

IC: 0,76 - 1,54 e p: 0,644). 

No modelo final de regressão para riscos proporcionais de Cox, os fatores 

prognósticos mais importantes foram: o diabetes, que relacionou ao aumento de 3,31 

vezes o risco de menor sobrevida dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica, 

seguido de idade com risco de 2,19, Microrregião do Seridó Oriental com 1,48 e 

hematócrito com risco de 1,42 vezes. A variável sexo foi mantida no ajuste do modelo 

final, por de ter propiciado melhor ajuste do modelo final. 

 

 

 
Figura 30 – Gráfico de resíduos Cox-Snell para os pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica da Clínica do Rim no período de 2002 a 2009, Caicó- RN. 
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As variáveis do modelo final foram analisadas pelo gráfico de resíduos de Cox-

Snell (Figura 30). Nessa abordagem, são medidas as diferenças entre os valores 

esperados ou estimados pelo modelo e os valores observados; quanto menor a 

diferença, mais a curva dos valores esperados se aproxima da curva ideal (diagonal 

no gráfico). 
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Discussão 

O presente estudo analisou a sobrevida de pacientes com Insuficiência Renal 

Crônica em Hemodiálise em 5 anos com resultado da taxa global de 66,40% e IC= 

(61,22 – 71,05). Essa taxa teve influência de fatores socioeconômicos - demográficos 

como também, elementos clínicos e laboratoriais que influenciaram no aumento ou na 

diminuição desta taxa. Este resultado propõe o entendimento de que os pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise vêm apresentando uma sobrevida 

com resultados semelhantes a países desenvolvidos, e nos países da Associação 

Europeia de Diálise e Transplante de uma maneira geral. Essa taxa global é 

semelhante à encontrada nos estudos de Azevedo et al., 2009) realizado em 

Barbacena, Minas Gerais, no estudo de (Silva et al., 2009) que analisou a sobrevida 

de 1.009 pacientes em hemodiálise, e no estudo de (Teixeira et al.,2015) que analisou 

a sobrevida em um hospital universitário no Maranhão, nos quais se encontrou taxa 

global de 60%; 64%; e 63,32% em cinco anos respectivamente.  

Estudos de grande magnitude mostram taxas de sobrevida de 57% em cinco 

anos, respectivamente, nos países da Associação Europeia de Diálise e Transplante 

(ERA-EDTA, 2008). 

As variáveis que reduziram a taxa de sobrevida gradualmente de maneira 

significativa, no tempo 60 meses foram a idade, a raça na cor preta/parda, a 

escolaridade, a Microrregião do Médio Oeste e Seridó Oriental, o diagnóstico de 

Diabetes previamente e após a IRC e o Acesso atual, sendo ele por Cateter Venoso 

Duplo Lúmen. 

A amostra estudada apresentou idade de 60 anos ou mais com taxa de 

sobrevida em 60 meses de 58,30%. Essa idade é inferior a encontrada no censo de 

2010 da SBN, onde 30,7% apresentavam idade maior ou igual a 65 anos (Brasil, 

2010). Bem como no estudo de (H.J. Oh et al., 2016), onde a média de idade dos 

pacientes foi de 66,3 anos. Essa idade é superior ao encontrado no estudo do ERJ, 

que foi de 54 anos de idade (Miguel, J.B. et al., 2011). E em outro estudo transversal 

de um único centro de diálise do ERJ, onde a idade encontrada foi de 52 anos (Miguel, 

J.B. et al., 2011), e inferior ao estudo realizado na Bahia,5 que foi de 49 anos (Almeida, 

F.A.A. et al., 2010). 
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O aumento de casos da Insuficiência Renal Crônica avança com a idade e 

nos países desenvolvidos, como a expectativa de vida é maior, as doenças crônicas 

são mais prevalentes numa faixa etária maior do que aquela encontrada nos países 

em desenvolvimento. Os pacientes em hemodiálise crônica que mais cresceu entre 

2002 e 2012 segundo o Sistema de Dados Renal dos Estados Unidos (USRDS), foram 

os pacientes com mais de 60 e 80 anos de idade, com aumento de 62% e 72,5%, 

respectivamente (USRDS, 2014). 

Quanto à questão étnica os resultados apresentaram risco para os pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise que se enquadraram na raça 

parda/preta, com sobrevida em 60 meses de 71,57% e prevalência de 55,5% 

Em 31 de dezembro de 2011, os norte-americanos observaram uma 

prevalência de 1.901 pacientes por milhão de habitantes em programas de diálise ou 

de transplante renal, com uma incidência durante o ano de 2011 de 357 pacientes por 

milhão de habitantes, em concordância com 615.899 pacientes prevalentes e 115.643 

pacientes incidentes no país nos períodos considerados. A incidência étnica ajustada 

foi de 280 por milhão em brancos, 940 por milhão em negros, 453 por milhão em 

nativos e 399 por milhão em asiáticos. (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2013). 

A literatura aponta fatores de risco importantes para a IRC em negros. A IRC 

terminal secundária à HAS é 06 vezes mais comum nos afro-americanos. O diabetes 

constitui a principal causa da IRC terminal nos grupos raciais e étnicos, e mais de 90% 

dos pacientes com nefropatia diabética apresentam HAS (Lerma et al., 2011). O que 

corrobora com o estudo de (Souza, 2006), que se verificou que indivíduos da raça 

negra apresentavam outros fatores de risco para IRC, a saber, HAS e Diabetes. 

Deve-se levar em consideração também que em decorrência da miscigenação 

frequente no Brasil, é possível que os brancos possuam componentes genéticos da 

raça negra, o que lhes confere uma predisposição maior a estas morbidades, 

minimizando assim as potenciais diferenças.   

Segundo Scialla et al., 2012, as pessoas da raça/cor da pele negra (pretos e 

pardos) são mais propensos a desenvolver IRCT devido à maior frequência de casos 

de glomerulonefrite, hipertensão e nefropatia diabética nesses indivíduos. 

Dentro da Política Nacional de Saúde da População Negra é afirmado que “as 

doenças mais frequentes na população negra”, de evolução agravada ou de 
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tratamento dificultado são a hipertensão arterial, diabete mellitus e a Insuficiência 

Renal Crônica (Werneck, 2016). 

Disparidades em relação à incidência de IRCT também podem ser 

evidenciadas, quando analisamos os casos entre os diferentes grupos étnicos. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, o crescimento da Insuficiência Renal Crônica terminal 

é maior na população negra, sendo a ocorrência quatro vezes maior no grupo de afro-

americanos com 961ppm em comparação aos indivíduos brancos com 233 ppm 

(Martins, et al., 2002). 

A baixa escolaridade coincide com o perfil social dos pacientes renais crônicos 

em hemodiálise e é um fator de risco significativo na sobrevida. Os dados sobre a 

escolaridade dos participantes assemelham-se aos resultados obtidos em estudo 

desenvolvido na unidade de nefrologia conveniada ao Sistema Único de Saúde do 

Piauí, onde aproximadamente, 53,13% da amostra obtiveram apenas acesso ao 

ensino fundamental e 32,81% eram analfabetos (Ribeiro, et al., 2014). 

Os pacientes com baixa escolaridade estão mais susceptíveis a encontrar 

maior dificuldade para compreender as orientações preconizadas, repassadas pela 

equipe de saúde e a extensão do procedimento hemodialítico, o que pode 

comprometer ainda mais o estado de saúde do paciente em tratamento.  

A prevalência de diabetes Mellitus neste estudo foi de 28,5%, póximo ao valor 

encontrado no Censo de 2010 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia com 28% 

(Brasil, 2010). E superior ao estudo da Bahia com 21% (Almeida, 2010) , ao estudo 

de centro único no Estado do Rio de Janeiro com 20% (Miguel et al., 2011) e ao estudo 

envolvendo seis clínicas de hemodiálise do Estado do Rio de Janeiro com 17% (Miguel 

et al., 2011). 

Segundo dados do inquérito da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre os 

pacientes com Insuficiência Renal Crônica em tratamento dialítico em julho de 2014, 

a diabetes era a doença de base em 42% dos pacientes novos. E as principais 

doenças de base foram Nefropatia hipertensiva com 35% seguida pelo diabetes com 

29% (Sesso, 2016). 

No estudo de sobrevida de pacientes em terapia renal numa região da 

Alemanha (2002-2009), com foco na diabetes como preditor de mortalidade, foi 
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encontrado alta taxa de mortalidade nesta população, após 3 anos, cerca de 50% de 

todos os pacientes vieram a óbito (Icks et al., 2011). 

Outro fator de risco que influenciaram na sobrevida dos pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise foi o local de moradia ser localizado na 

Microrregião do Seridó Oriental. Esta é uma das dezenove microrregiões do estado 

brasileiro do Rio Grande do Norte pertencente à mesorregião Central Potiguar 

composta por 10 municípios.  

Uma característica marcante é o solo ser do típico de relevo plano (Planossolo 

Nártico), apresentando geralmente altos teores de sódio. Isso contribui para a 

salinidade nos reservatórios de água aonde ele ocorre. Essas características 

prejudicam a agricultura e tornam a água com alto teor de sódio e imprópria para 

consumo humano (Bezerra Júnior et al., 2007). 

Outro considerável problema da bacia na região seridoense é sua água ser 

salobra. Isso decorre devido à água da chuva ser insuficiente para eliminar os sais na 

solução do solo. São as causas da salinização: a composição química da rocha, a 

própria água de irrigação e a profundidade do solo, pois nesses solos pouco 

profundos, a água ao evaporar, traz à tona esses sais, aumentando a concentração 

na superfície. Por isso, a água superficial armazenada pode apresentar-se salinizada 

ou as do lençol freático, e seu teor varia de 480 a 1.400 mg/L (Brasil, 2006). 

Na Insuficiência Renal Crónica (IRC) a manutenção do equilíbrio entre a água 

e o sódio é o primeiro problema a ser tido em conta e, com o progressivo agravamento 

da lesão renal, surgem outros problemas graves relacionados com a homeostase do 

cálcio e do fósforo. Se os rins não estiverem a cumprir adequadamente as suas 

funções, o nível de sódio pode ficar alterado no corpo humano, o que pode conduzir 

a défice ou excesso deste componente na corrente sanguínea, levando a diversos 

sinais e sintomas. 

Os pacientes renais são sensíveis ao uso do sal visto que o uso exacerbado 

de sódio contribui para o aumento da pressão arterial (Cuppari; Avesani; Kamimura, 

2013). A hipertensão é um dos fatores de risco para o desenvolvimento e progressão 

da IRC. E o problema aumenta à medida que a função renal se deteriora (Martins, 

2009). O controle da ingesta de sódio é fundamental para o controle da pressão 

arterial, bem como evitar a retenção de líquidos, em especial, os pacientes com 

proteinúria, insuficiência cardíaca congestiva e ascite (Cuppari; Avesani; Kamimura, 
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2013). Uma ingestão de sódio entre 2g/dia e 2,3g/dia tem sido recomendada. Essa 

quantidade de sódio corresponde a 5 a 6 g diárias de sal (National Kidney Foundation, 

2000). 

Outro achado importante no presente estudo foi a sobrevida para o uso de 

fístula arteriovenosa com 76,00% e para o Cateter Venoso Duplo Lúmen de 52,68%.  

Um estudo realizado no hospital na região amazônica avaliou o perfil microbiológico 

das infecções relacionadas ao cateter venoso central para hemodiálise de terapia 

renal substitutiva e identificou que 34% dos pacientes evoluíram com infecção 

relacionada ao cateter duplo lúmen. 

Atualmente, os acessos vasculares disponíveis são as fístulas arteriovenosas 

e os cateteres venosos centrais (Neves et al., 2013). Os acessos vasculares são 

dispositivos essenciais para realização do acesso vascular nos procedimentos 

dialíticos (Cabral, et al., 2013). Segundo a literatura, é considerado acesso vascular 

ideal, aquele que promove o fornecimento do fluxo sanguíneo adequado, com 

capacidade de resistir por longo tempo e com baixo índice de complicações para 

hemodiálise (Himmelfarb et al., 2010).  

O uso de cateteres para hemodiálise é muito importante em situações 

emergenciais, bem como em pacientes que aguardam a maturação do acesso 

definitivo, como a fístula arteriovenosa. O uso de cateteres permite o início imediato 

de hemodiálise, porém está associado a inúmeras complicações. Outrossim, os 

acessos definitivos, como fístula arteriovenosa é indicado para pacientes que 

necessitam de diálise a longo prazo, sempre que necessário (Rocha et al., 2010).  

As infecções são responsáveis por altas taxas de mortalidade em pacientes 

renais crônicos dialíticos. Nesse aspecto, os cateteres contribuem de maneira 

significativa para as mortes de causas infecciosas. As infecções relacionadas ao 

cateter atingem gravidade quando ocorre bacteremia e suas complicações 

metastáticas.  

No estudo de Stefan et al., 2012, foi afirmado que a bacteremia relacionada 

ao uso do cateter consiste na mais preocupante de todas as complicações, 

acarretando grande dificuldade no uso a longo prazo de cateter, bem como no 

aumento importante da morbimortalidade, corroborando com (Campos et al, 2011). 
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Outras variáveis foram identificadas no estudo com baixa sobrevida em 60 

meses, porém sem significância estatística apresentada elas as referidas taxas: sexo 

masculino (67,94%), trabalho na agricultura (62,86%) e trabalho no lar (53,89%), não 

inscritos na fila de transplante (63,30%), doença renal em estado terminal (66,67%) e 

hipertensão arterial (70,25%). 

O sexo masculino foi o mais prevalente, com 58,9% na população total. Esses 

dados também estão de acordo com o censo de 2008 da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (SBN), no qual se identificou o sexo masculino como o mais prevalente 

(57%) na população com Insuficiência Renal Crônica terminal (Sesso et al., 2008). 

Estudos realizados em diferentes estados do Brasil encontraram maior prevalência 

para Insuficiência Renal Crônica em paciente do sexo masculino. Um estudo 

desenvolvido no estado da Bahia apresentou que 56,6% dos seus pacientes eram do 

sexo masculino (Almeida et al., 2010). O que se assemelha a um estudo transversal 

realizado em seis clínicas de HD do ERJ onde encontrou prevalência semelhante para 

o sexo masculino com 56% (Miguel., 2011). Sendo inferior a prevalência encontrada 

no estudo de H.J. Oh et al., 2016, onde 86,7% eram do sexo masculino. 

A profissão mais prevalente foi de trabalhadores rurais com 29,6%, 

considerado um fator de risco para desenvolver a IRC. E os trabalhadores do lar com 

14,9% apresentaram-se como a segunda profissão mais prevalente, embora, não 

encontrada em outros estudos. Encontramos também a prevalência de profissionais 

que trabalhavam na agricultura no estudo que descreve o perfil epidemiológico de 

pacientes com Insuficiência Renal Crônica em tratamento hemodialítico em um 

município piauiense, onde apresentou a prevalência de 78,5%, número muito acima 

do encontrado no nosso estudo (Soares et al., 2013).  

O total de inscritos na fila para transplante renal foi muito aquém do esperado, 

apenas 27,8% estavam inscritos para o transplante. Esse resultado no estudo apontou 

de maneira não significativa, um fator de risco para sobrevida dos pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica em hemodiálise. Visto que, que o tempo em diálise pode 

influenciar negativamente na identificação de um doador compatível e no tempo de 

sobrevida do órgão transplantado (Ferrazzo et al., 2011).  

Outro fator agravante é que a inscrição para lista de espera é realizada em 

um único serviço em todo o Estado, dessa forma, pacientes residentes no interior 
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apresentam dificuldades para se cadastrarem na Central de Transplantes do Rio 

Grande do Norte no período de 90 dias de início da diálise. 

O número de pacientes com Insuficiência Renal Crônica terminal tratados com 

terapias renais substitutivas cresce no mundo a uma taxa anual de, aproximadamente, 

7% ao ano (Szuster et al, 2012). Encontramos no presente estudo sobrevida de 

66,67% os pacientes renais crônicos com diagnóstico de doença renal em estado 

terminal. 

No nosso estudo foi identificado que a doença renal hipertensiva tem 

sobrevida de 70,25% e a doença renal hipertensiva essencial de 72,73%. A 

hipertensão arterial está diretamente ligada à Insuficiência Renal Crônica e no Brasil 

representam 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com IRC submetidos à 

diálise (Brasil, 2017). 

O estudo de (Sesso et al, 2012), analisou os fatores prognósticos e estimou a 

mortalidade de portadores de Insuficiência Renal Crônica por hipertensão arterial 

sistêmica ou diabetes mellitus e identificou que a mortalidade, em nosso país, de 

pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica terminal secundária à HAS e ao 

DM, com acesso à HD de urgência, é muito elevada, próxima a um terço, e reflete a 

grave situação clínica dos pacientes ao iniciar a diálise. 

A variáveis dos exames laboratoriais, apresentados reduziram a taxa de 

sobrevida gradualmente de maneira significativa, no tempo 60 meses apenas para 

variável KT/v. Outras variáveis analisadas, que em estudos anteriores evidenciaram 

associação com a sobrevida dos pacientes, neste estudo não se associaram à 

mortalidade, como o potássio, o hematócrito, o leucócito, a glicose, a creatinina, a 

albumina, o PTH, o Alumínio, a Ureia pré – ureia pós Diálise, o produto Cálcio X 

Fósforo e o Índice de Massa Corporal. 

O hematócrito com valor de até 36% influenciou na sobrevida dos pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica em hemodiálise, diminuindo a sobrevida em 60 

meses em 65,41% de maneira não significativa. 

O hematócrito e a hemoglobina são elementos a serem considerados na 

avaliação da anemia, principalmente de renais crônicos em hemodiálise, visto que é 

um problema encontrado nesses pacientes. Um estudo avaliou que a função renal 

declinou mais rapidamente em grupos que mantinham a concentração de 

hemoglobina e hematócrito abaixo da meta, enquanto grupos com dosagem de 
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hemoglobina superior à meta apresentaram maior qualidade de vida. (Demirjian e 

Nurko, 2008). 

O Indice de Ktv é utilizado para avaliar a adequação da dose de diálise e seus 

valores de referência para verificar a eficiência da sessão de hemodiálise, devendo 

ser superior a 1,2 (Daugirdas et al., 2010). A mostra do estudo estava com valor de 

sobrevida maior que 1,4, considerado dentro dos valores de hemodiálise adequada, 

parâmetro fundamental para hemodiálise realizada (Pereira et al, 2016). Em um 

estudo desenvolvido com portadores de IRC em tratamento dialítico na clínica de 

hemodiálise (HD), encontraram KT/v médio 1,46 (Deus et al., 2014). Diretrizes 

internacionais de qualidade em hemodiálise recomendam um valor de K.T/V ≥ 1,2 

para portadores de IRC em sistema de hemodiálise crônica como forma de tratamento 

(Goelzer Neto; Carlosso, 2011). 

Foi detectado como fator de proteção para os pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica o diagnóstico do CID Doença Renal Hipertensiva Essencial (HR =0,64; 

p= 0.053). (Tabela 4). As informações existentes a respeito de a Doença Renal 

Hipertensiva Essencial ser fator de proteção para os pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica em hemodiálise ainda não são bem compreendidos, necessitando de 

mais estudos que embasem melhor esse resultado. 

Diante dos resultados desta pesquisa, constata-se que o objetivo deste estudo 

foi alcançado e, assim, foi possível conhecer a sobrevida e os fatores prognósticos 

dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica no período de 2002 a 2009 na Região 

do Seridó do estado do Rio Grande do Norte. Bem como identificar o perfil 

socioeconômico-demográfico, conhecer as comorbidades, identificar aspectos 

clínicos ligados diretamente à Insuficiência Renal Crônica, traçar a curva de sobrevida 

total, por fatores socioeconômico-demográficos e clínicos dos pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica e conhecer os fatores prognósticos independentes para 

sobrevida dos sujeitos do estudo. 
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Conclusão 
 

Foi identificado a sobrevida de pacientes com Insuficiência Renal Crônica em 

Hemodiálise em 5 anos com resultado da taxa global de 66,40% e IC= (61,22 – 71,05). 

Essa taxa teve influência de fatores socioeconômicos - demográficos como também, 

elementos clínicos e laboratoriais que influenciaram no aumento ou na diminuição 

desta taxa. Este resultado propõe o entendimento de que os pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise vêm apresentando uma sobrevida com 

resultados semelhantes a países desenvolvidos, e nos países da Associação 

Europeia de Diálise e Transplante de uma maneira geral. 

No presente estudo as variáveis que reduziram a taxa de sobrevida 

gradualmente de maneira significativa, no tempo 60 meses foram a idade, a raça na 

cor preta/parda, a escolaridade, a Microrregião do Médio Oeste e Seridó Oriental, o 

diagnóstico de Diabetes previamente e após a IRC e o Acesso atual, sendo ele por 

Cateter Venoso Duplo Lúmen. 

Outras variáveis foram identificadas no estudo com baixa sobrevida em 60 

meses. São elas, sexo masculino (67,94%), trabalho na agricultura (62,86%) e 

trabalho no lar (53,89%), não inscritos na fila de transplante (63,30%), doença renal 

em estado terminal (66,67%) e hipertensão arterial (70,25%). Porém, estatisticamente 

não significativa. 

As variáveis dos exames laboratoriais, apresentados reduziram a taxa de 

sobrevida gradualmente de maneira significativa, no tempo 60 meses apenas para 

variável KT/v. Outras variáveis analisadas em estudos anteriores evidenciaram 

associação com a sobrevida dos pacientes, neste estudo não se associaram à 

mortalidade, como o potássio, o hematócrito, o leucócito, a glicose, a creatinina, a 

albumina, o PTH, o Alumínio, a Ureia pré – ureia pós Diálise, o produto Cálcio X 

Fósforo e o Índice de Massa Corporal. 

Foi detectado como fator de proteção para os pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica o diagnóstico do CID Doença Renal Hipertensiva Essencial (HR =0,64; 

p= 0.053). As informações existentes a respeito de a Doença Renal Hipertensiva 

Essencial ser fator de proteção para os pacientes com Insuficiência Renal Crônica em 

hemodiálise ainda não são bem compreendidos, necessitando de mais estudos que 

embasem melhor esse resultado. 
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No modelo da análise multivariada, foi realizada modelagem e permaneceram 

após ajuste de modelo as variáveis diabetes, Idade, Microrregião do Seridó Oriental, 

Hematócrito e Sexo. 

No modelo final de regressão para riscos proporcionais de Cox, os fatores 

prognósticos mais importantes foram: o diabetes, que relacionou ao aumento de 3,31 

vezes o risco de menor sobrevida dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica, 

seguido de idade com risco de 2,19, Microrregião do Seridó Oriental com 1,48 e 

hematócrito com risco de 1,42 vezes. A variável sexo foi mantida no ajuste do modelo 

final, por de ter propiciado melhor ajuste. 

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados 

encontrados no presente estudo. Primeiramente, o fato de este ter sido realizado a 

partir de dados secundários retrospectivos, portanto, influenciado pela ausência de 

informações nos registros médicos. 

A Insuficiência Renal Crônica demanda a expansão de nosso conhecimento 

sobre os fatores prognósticos a fim de auxiliar nas decisões quanto ao tratamento e 

ampliar a compreensão da evolução da doença. Certos fatores prognósticos estão 

bem estabelecidos e podem ser avaliados com segurança na prática clínica. 

Entretanto, outros fatores ainda são objeto de estudos na tentativa de se ampliar o 

conhecimento sobre a evolução da Insuficiência Renal Crônica e identificar novos 

preditores do prognóstico da doença. 

Nesse sentido, acreditamos em proporcionar aos pacientes meios 

necessários para que estes desenvolvam mecanismos para enfrentar a IRC, com 

vistas a melhorar a sua condição de vida e incentivar a família a participar ativamente 

do processo, que é primordial para qualidade de vida do usuário. Bem como por ser 

um estudo que traz qualidade científica, compreendendo o rigor metodológico na sua 

preposição e desenvolvimento, além da confiança dada na veracidade dos seus 

resultados.  
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