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RESUMO 

 
 

Silva PP. Avaliação da extração e cinética de solutos em pacientes 

submetidos à hemodiálise convencional, hemodiafiltração pós-diluição e 

hemofiltração pré-diluição [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2013.  

 
Introdução: O uso de membranas de alto fluxo tornou-se comum na prática 

de hemodiálise convencional (HDC), hemodiafiltração (HDF) e hemofiltração 

(HF) devido ao elevado coeficiente de ultrafiltração e à maior permeabilidade 

do poro. A produção de fluido de reposição online proporciona maior 

facilidade na execução de HDF e HF. Estas modalidades aumentam a 

depuração de solutos maiores por convecção. O objetivo do estudo é 

comparar a eficácia de três métodos dialíticos: HDC, HDF online (HDF-OL) 

pós-diluição e HF online (HF-OL) pré-diluição, por meio da quantificação 

direta da dose de diálise pela extração de solutos. Método: Trata-se de um 

ensaio clínico, envolvendo 14 pacientes em hemodiálise. Os pacientes 

iniciaram no estudo na modalidade de HDC com prescrição de quatro horas, 

fluxo de sangue de 350ml/min e fluxo de dialisato de 800ml/min com 

dialisador novo de alto fluxo e alta eficiência. Posteriormente, os mesmos 

pacientes foram submetidos à uma sessão de HDF-OL pós-diluição de 

quatro horas, fluxo de sangue de 350ml/min, fluxo de reposição de 

100ml/min e fluxo de dialisato de 700ml/min. Por último, fizeram uma sessão 

de HF-OL pré-diluição com mesma duração, fluxo de sangue de 350ml/min e 

fluxo de reposição de 100% do fluxo de sangue. Foram realizadas 42 
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sessões de tratamento. A extração de solutos foi avaliada por meio de 

dosagens plasmáticas e quantificação do efluente. Resultados: As 

concentrações séricas dos solutos pré-diálise não foram diferentes entre as 

sessões do estudo. O volume de substituição em HDF-OL foi de 20,6 ± 

0,8L/sessão e em HF-OL foi de 81,8 ± 7,1L/sessão. A HDF-OL quando 

comparada com a HDC não apresentou diferença na extração de moléculas 

pequenas. Da mesma forma, a extração de β2-microglobulina foi semelhante 

nas 3 modalidades: 121,1 ± 46,4 mg em HDC, 130,1 ± 46,5 mg em HDF-OL 

e 106,0 ± 45,0 mg em HF-OL. A perda de albumina foi significativamente 

maior em HDF-OL (1360,2 ± 425,0 mg) e HF-OL (1310,3 ± 201,4 mg) Vs. 

HDC (269,6 ± 15,3 mg) (p<0,0001). A depuração de pequenos solutos foi 

superior em HDF-OL. A depuração de β2-microglobulina foi maior em HDF-

OL (114,0 ± 15,7 ml/min) e HF-OL (116,1 ± 19,5 ml/min) Vs. HDC (86,5 ± 

16,1 ml/min) (p<0,0001). A dose de diálise avaliada pelo singlepool, 

equilibrated, standard Kt/V e pela quantificação direta da diálise (DDQKt/V) 

não foi diferente entre HDF-OL e HDC. Na HF-OL a ausência de difusão 

contribuiu para menor extração e menor Kt/V de solutos pequenos 

(p<0,0001). Conclusão: A dose de diálise avaliada pela extração de solutos 

foi semelhante entre HDC e HDF-OL sendo a HF-OL menos favorável na 

extração de solutos pequenos. 

 

Descritores: Hemodiálise, Hemodiafiltração, Hemofiltração, Falência renal 

crônica. 
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SUMMARY 

 

Silva PP. Solutes extraction and kinects assessment in patients submitted to 

a conventional hemodialysis, postdilution hemodiafiltration and predilution 

hemofiltration [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2013.  

 

Introduction: The use of high-flux membranes became common practice in 

conventional hemodialysis (CHD), hemodiafiltration (HDF) and hemofiltration 

(HF) due to the high pore permeability and ultrafiltration coefficient. The 

online production of substitution volume can make easier HDF and HF 

execution. These modalities can increase the clearance of larger solutes by 

convection. The aim of this study is to compare the dialysis efficacy among 

three methods: CHD, online post-dilution HDF (OL-HDF), and online pre-

dilution HF (OL-HF) through the direct quantification of dialysis dose by the 

solutes extraction. Method: This is a clinical trial involving 14 patients on 

hemodialysis. The patients began the study in CHD modality with a four-hour 

prescription, blood flow of 350ml/min and dialysate flow of 800ml/min with 

new high-flux and high efficiency dialyzer. Subsequently, these patients were 

submitted to a four-hour post-dilution OL-HDF session, with flow replacement 

of 100ml/min, blood flow of 350ml/min and dialysate flow of 700ml/min.  

Finally, patients underwent a pre-dilution OL-HF with the same duration, 

blood flow of 350ml/min and flow replacement of 100% of the blood flow. 

Forty-two sessions of treatments were performed. The solutes extraction was 

assessed by plasma measurements and effluent quantification. 
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Results: Pre-treatment serum concentrations of different solutes showed no 

statistical difference among the modalities. The substitution volume in OL-

HDF was 20.6 ± 0.8L/session and in OL-HF was 81.8 ± 7.1 L/session. The 

OL-HDF compared to CHD showed no difference in the small solutes 

extraction. Similarly, β2-microglobulin extraction was similar among the three 

modalities: 121.1 ± 46.4 mg in CHD, 130.1 ± 46.5 mg in OL-HDF and 106.0 ± 

45.0 mg in OL-HF. Albumin loss was significantly higher in OL-HDF (1360.2 

± 425.0 mg) and OL-HF (1310.3 ± 201.4 mg) Vs. CHD (269.6 ± 15.3 mg) 

(p<0.0001). The small solutes clearance was greater in OL-HDF. β2-

microglobulin clearance was higher in OL-HDF (114.0 ± 15.7 ml/min) and OL-

HF (116.1 ± 19.5 ml/min) Vs. CHD (86.5 ± 16.1 ml/min) (p<0.0001). The 

dialysis dose measured by singlepool, equilibrated, standard Kt/V and by 

direct dialysis quantification (DDQ Kt/V) was not different between CHD and 

OL-HDF. In OL-HF the absence of diffusion contributed to lower extraction 

and lower Kt/V of small solutes. Conclusion: The dialysis dose evaluated by 

extraction of solutes was similar between CHD and OL-HDF being a OL-HF 

less favorable in small solutes extraction. 

 

Keywords: Hemodialysis, Hemodiafiltration, Hemofiltration, Chronic kidney 

failure. 
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1.1 Epidemiologia da doença renal crônica 

        

  

A doença renal crônica (DRC) representa atualmente um problema 

de saúde pública com mais de um milhão de pacientes em programa de 

terapia renal de substituição (TRS) no mundo. Segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN) 2011, aproximadamente 92 mil pacientes 

encontram-se em diálise com taxas de prevalência e de incidência de 483 e 

100 pacientes por milhão da população, respectivamente. Aproximadamente 

91% destes pacientes encontram-se em hemodiálise (HD) 1.  

As condições clínicas de pacientes que iniciam diálise pioraram na 

última década, devido à maior incidência de idosos e ao aumento da 

prevalência de comorbidades como diabetes, doença cardiovascular e 

desnutrição 2. A despeito de todos os avanços tecnológicos empregados nas 

TRS, a mortalidade associada a esta condição, ainda permanece elevada 

com números percentuais de 10–22% nos pacientes em hemodiálise 

clássica (três vezes por semana). Além da idade avançada, podemos citar 

ainda, como fatores relacionados à mortalidade, a eficácia e qualidade da 

diálise e variação de práticas locais adotadas 3,4. 

Das várias funções renais, a medida da taxa de filtração glomerular 

(TFG) é amplamente aceita como a melhor quantificação do funcionamento 

renal 5,6. A perda progressiva da função renal ocasiona diversas 

manifestações clínicas pela deterioração de funções bioquímicas, biológicas 

e fisiológicas. O conjunto destas manifestações é denominado síndrome 
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urêmica e seus sintomas são, em grande parte, determinados pela retenção 

de vários solutos que seriam normalmente eliminados na urina pelo rim 

saudável 7,8. 

 A melhora na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes com DRC 

está intimamente associada à remoção destes solutos urêmicos, sendo este, 

o objetivo primário das terapias de substituição renal 9,10. 

 

1.2 Toxinas urêmicas e síndrome urêmica  

 

 

A síndrome urêmica é caracterizada por distintas manifestações 

clínicas decorrentes da perda progressiva da função renal, com alterações 

bioquímicas e funcionais. As alterações clínicas observadas nesta síndrome 

são variadas e envolvem diversos órgãos e sistemas 8, 11, 12. 

O glomérulo permite, em condições fisiológicas normais, a filtração 

de moléculas com peso até 58.000Da. O desencadeamento da síndrome 

urêmica não é dado apenas pela perda da filtração glomerular com 

conseqüente retenção de solutos, mas também por distúrbios da função 

tubular e endócrina, alterações do volume e composição eletrolítica dos 

fluidos corporais e à deficiência ou excesso de vários hormônios 13-15. 

Quando em programa de diálise, o nível sérico pré-tratamento de 

diferentes proteínas de baixo peso molecular encontram-se de 3 à 40 vezes 

mais elevado em relação à população saudável. Um número de 22 
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substâncias de baixo peso molecular (1.000 à 50.000 Da) foram identificadas 

exercendo significante toxicidade clínica nos pacientes com DRC 15. 

As substâncias que se acumulam no sangue e tecidos ao longo do 

desenvolvimento da insuficiência renal são denominadas solutos urêmicos. 

Quando estes solutos interferem em processos bioquímicos e/ou fisiológicos 

específicos, passam a ser denominados toxinas urêmicas 7,10. Atualmente, 

apenas um pequeno número destes solutos preenche completamente a 

definição de toxina urêmica (H2O, fósforo, potássio, ácido oxálico, β2- 

microglobulina e paratormônio). Entretanto, se considerarmos os solutos 

retidos na uremia, sem toxicidade comprovada, ao menos 90 componentes 

orgânicos já foram descritos 16,17. 

A classificação proposta pelo European Uremic Toxin Work Group 

(EuTox), divide os solutos urêmicos  de acordo com suas características 

físico-químicas que influenciam sua remoção pela diálise 16. Os diferentes 

solutos são classificados em: 1) moléculas pequenas solúveis em água 

(peso molecular < 500 Da), onde a uréia é molécula padrão do grupo; 2) 

moléculas médias (peso molecular 500-60.000 Da), com β2-microglobulina 

como protótipo; 3) moléculas com forte ligação protéica, incorporando 

moléculas pequenas ou médias onde o p-cresol é a principal. A EuTox 

revisou recentemente, 90 solutos retidos na DRC, destes, 68 possuem peso 

molecular < 500 Da; 22 são moléculas médias, sendo 12 destas com peso 

superior à 12.000 Da; 25 moléculas foram descritas com forte ligação 

protéica, em sua maioria, com peso inferior à 500 Da 8. 
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A uréia representa o soluto retido na DRC conhecido há mais tempo. 

Inicialmente, sua presença em níveis elevados na insuficiência renal fez 

supor ser a principal toxina da síndrome urêmica. Entretanto, a teoria de sua 

toxicidade foi precocemente colocada em questão quando indivíduos com 

níveis do soluto significativamente elevados apresentavam-se 

assintomáticos 18. 

Os diferentes tratamentos dialíticos corrigem parcialmente os 

sintomas constituintes da síndrome urêmica possibilitando a redução 

significativa da morbimortalidade dos pacientes. Todavia, a presença de 

sintomas residuais, as limitações dietéticas e a elevada mortalidade 

persistente, evidenciam os limites hoje atingidos pelas TRS 19. 

  Uma vez que o objetivo final da diálise é remover toxinas, e que a 

síndrome urêmica é causada por estas mesmas toxinas, o controle destas, 

ou de um marcador deste nível, seriam os objetivos lógicos para o sucesso 

da diálise. Este problema ainda busca solução na prática clínica devido à 

ausência de um marcador ideal. 

 

1.3 Princípios físicos da hemodiálise 

 

 

Os três processos físicos de depuração de substâncias tóxicas e 

remoção de líquido por HD são denominados: difusão, ultrafiltração 

(convecção) e adsorção. 
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 A difusão compreende o movimento aleatório de solutos 

moleculares. À medida que uma molécula de soluto se move, ela colide com 

a membrana do capilar e passa pelo poro da mesma para a solução de 

diálise. Da mesma forma, um soluto de baixo peso molecular da solução de 

diálise pode passar através da membrana em direção contrária 20.  

 As taxas relativas de passagem de um determinado soluto 

dependerão da freqüência das colisões entre as moléculas do mesmo com 

ambos os lados da membrana, movendo-se do lado mais concentrado para 

o menos concentrado.  Moléculas pequenas possuem maior transporte 

difusivo, pois se movem em alta velocidade e colidem com a membrana 

frequentemente. Ao contrário, moléculas grandes, mesmo tendo tamanho 

equivalente ao poro da membrana, se difundem lentamente devido a baixa 

velocidade e freqüência de colisões 20.  

 Outro mecanismo conhecido como ultrafiltração (convecção), 

proporciona a remoção de moléculas maiores e está associado ao fluxo 

fluido através das membranas de diálise. A ultrafiltração ocorre quando a 

água impulsionada por uma força hidrostática ou osmótica é empurrada 

através da membrana. Os solutos que conseguem passar facilmente através 

dos poros são carregados juntamente com a água. Em condições de alto 

fluxo, a grande queda de pressão axial que ocorre nestas membranas 

altamente permeáveis normalmente resulta em queda de pressão na porção 

distal da fibra (que são menores do que a pressão correspondente ao 

compartimento da solução de diálise). Este fenômeno é conhecido como 
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backfiltration (retorno do ultrafiltrado) da solução de diálise durante a HD de 

alto fluxo 21. 

Embora a combinação de backfiltration com possível solução de 

diálise contaminada levante preocupações relacionadas ao advento de 

bacteremia e toxemia, esta filtração interna pode aumentar 

significativamente a remoção de moléculas maiores 21. O retorno do 

ultrafiltrado alcança valores de 8-10L por tratamento. A quantidade total de 

ultrafiltração excede a perda de peso programada que é compensada por 

retorno do ultrafiltrado. No entanto, o volume exato de filtração neste 

tratamento é imprevisível e imensurável 22. 

A adsorção (membrana de ligação) é outro mecanismo pelo qual 

compostos hidrofóbicos, como peptídeos e proteínas podem ser removidos 

durante a HD. A remoção de toxinas urêmicas ligadas à proteínas depende 

da fração livre no plasma e também da velocidade que estas toxinas se 

desligam da proteína, portanto, sua remoção é pequena na HD 20. A 

adsorção ocorre principalmente dentro da estrutura de poros da membrana 

ao invés de ocorrer na superfície que entra em contato com o sangue 

apenas 23. Portanto, quanto maior o poro, maior potencial de adsorção 24.  

A adsorção contribui para a remoção de moléculas maiores, como 

β2-microglobulina. Sendo assim, o futuro desenvolvimento de materiais de 

membrana com uma maior afinidade para adsorção poderia, teoricamente, 

resultar em maiores taxas de remoção destas moléculas 23,25.  
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1.4 Propriedades da membrana dialisadora 

 

 

As membranas de diálise têm três características: eficiência, fluxo e 

permeabilidade.  

A eficiência está relacionada com a depuração de solutos pequenos 

e é determinada pela superfície da membrana, ou seja, quanto maior sua 

superfície, maior sua eficiência. A alta eficiência é determinada pelo K0A 

(depuração de uréia in vitro) da membrana com valor superior a 600 

ml/min20.  

O fluxo do dialisador está relacionado com a permeabilidade 

hidráulica da membrana determinada pelo KUF (coeficiente de ultrafiltração). 

Hemodialisadores com KUF maior que 20 ml/mmHg/hora  são considerados 

de alto fluxo. Estes dialisadores permitem a passagem de fluidos através da 

membrana com pequenos gradientes de pressão hidrostática 20.  

 A permeabilidade da membrana está realcionada com a depuração 

de moléculas médias, como a β2-microglobulina. Dialisadores com 

depuração de β2-microglobulina maior que 20 ml/min são considerados de 

alta permebilidade. Os capilares de alto fluxo são também de alta 

permeabilidade 20,22,26.   

 Dois importantes estudos avaliaram o impacto da permeabilidade 

das membranas na sobrevida de pacientes em hemodiálise. O HEMO study 

mostrou melhor sobrevida com o uso de membranas de alto fluxo no 

subgrupo de pacientes com mais de 3,7 anos em diálise 27. O estudo 
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Membrane Permeability Outcome (MPO) mostrou que pacientes com 

albumina sérica ≤ 4 g/dl tiveram taxas de sobrevida significativamente maior 

no grupo de hemodiálise de alto fluxo (p = 0,032). O MPO também mostrou 

que a membrana de alto fluxo pode melhorar significativamente a sobrevida 

de pacientes com diabetes e diminuir o acúmulo de  β2-microglobulina 28. 

As membranas sintéticas foram desenvolvidas essencialmente em 

resposta às preocupações relacionadas à restrita remoção de solutos e a 

ativação do sistema complemento associadas a não modificação dos 

dialisadores celulósicos. Os dialisadores com estas membranas altamente 

permeáveis que eram utilizadas para hemofiltração começaram a ser 

utilizados na década de 80, para prática de hemodiálise convencional de alto 

fluxo 29. 

O uso destas membranas pode ser explicado em grande parte por 

sua característica difusiva 30,31. Sua estrutura subjacente de hidrogel e sua 

resistência à força permitem a combinação de uma parede de baixa 

espessura e alta porosidade a ser atingida no processo de disposição das 

fibras. Estas características permitem a obtenção de altas taxas de difusão 

com eficiência na remoção de moléculas pequenas. Outra característica 

destas membranas é a simetria em relação à sua composição, o que implica 

uma resistência uniforme à transferência de massa ao longo da espessura 

de suas paredes 31,32.  
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1.5 Hemodiálise convencional 

 

 

A hemodiálise convencional (HDC) com três sessões semanais de 3 

à 4 horas de duração continua sendo o método mais empregado para 

tratamento de pacientes em TRS. Atualmente, há significativas variações 

desta prática com aumento do uso de hemofiltração (HF) e hemodiafiltração 

(HDF). Na Alemanha, 81,5% dos pacientes são tratados com HD, 1,1% com 

HF e 12,4% com HDF. Na Áustria, 7% e na Bélgica, 14% dos pacientes são 

tratados com HDF, e 1% dos gregos são tratados com HF 33. 

As TRS em especial a HD, têm sido associadas com vários efeitos 

colaterais agudos e alguns tardios como amiloidose e síndrome do túnel do 

carpo. A rápida remoção de solutos e fluidos mais comumente resulta em 

hipotensão sintomática 34. Aproximadamente 20 a 30% das sessões são 

complicadas por  manifestações de hipotensão,  arritmias, cãibras 

musculares, náuseas, vômitos e cefaléia 35,36. 

 A HD tornou-se mais eficaz e segura ao longo dos últimos anos. O 

avanço de alguns parâmetros técnicos como: controle da ultrafiltração, perfil 

de sódio e ultrafiltração, monitorização pressórica e do volume sanguíneo e 

o uso de membranas sintéticas tornaram-se procedimentos rotineiros para 

redução de sintomas intradialíticos. Este avanço foi muito importante, 

principalmente para pacientes idosos ou com outras comorbidades 

associadas, porém, a morbimortalidade desses pacientes permanece alta 

(15-25% /ano) 37-40. 
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 A HD deve proporcionar ao paciente remoção adequada de solutos 

urêmicos, correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido-básico e manutenção 

do peso seco. Para isto, a prescrição da hemodiálise, além de 

individualizada, deve ser corretamente administrada 19.  

 Durante a HD, várias intercorrências podem fazer com que a dose 

de diálise oferecida seja menor que a prescrita. Interrupções durante o 

tratamento, diminuição do fluxo de sangue ou dialisato, término do 

tratamento antes do previsto e, ainda, a coagulação do sistema 

extracorpóreo atuam sinergicamente reduzindo tal prescrição 19.  

A prescrição do esquema de tratamento é um fator crítico para a 

tolerância e eficácia da diálise. Devido à aspectos logísticos, restrições 

econômicas e alta demanda dos pacientes, o encurtamento das sessões de 

HD tornou-se prática comum em todo o mundo. Diante deste desafio 

terapêutico, a importância dos fluxos instantâneos de sangue e dialisato e a 

utilização de dialisadores de alta eficiência mostraram-se como uma 

tendência generalizada da prescrição 19. 

 A HD de alto fluxo e alta eficiência é a modalidade dialítica mais 

utilizada em todo o mundo desde a década de 90 visto que oferece elevada 

depuração de toxinas urêmias. No entanto, dois importantes estudos 

falharam em mostrar tal benefício na sobrevida de pacientes em geral 27,28
 .  
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1.6 Hemofiltração 

  

  

 A HF foi a primeira modalidade convectiva introduzida como terapia 

para depuração de moléculas médias e grandes 41-43. 

Durante a  HF, o líquido plasmático é filtrado através de uma  

membrana altamente permeável. Com o resultado do movimento da água, 

solutos capazes de passar através destes poros são arrastados por 

convecção independentemente de seu tamanho molecular, desde que este 

tamanho seja menor que o poro da membrana 43. 

Nesta técnica de depuração o transporte convectivo aumenta com a 

adição de solução de reposição. Inicialmente, devido a considerações de 

custo, o volume de fluido utilizado era tipicamente 5-10 litros, até no máximo, 

15 litros. Atualmente, a HF com produção de fluido de substituição 

instantâneo (online), permite fluxo de troca que ultrapassa o valor de 100% 

do fluxo de sangue. Para isso, é essencial um acesso vascular que suporte 

fluxo arterial mínimo de 350ml/min e um dialisador com alta permeabilidade 

hidráulica (Kuf > 50 ml/h/mm/Hg) 44. 

Alguns estudos demonstram que a HF proporciona melhor 

estabilidade cardiovascular, menor morbidade e melhores taxas de 

sobrevida em pacientes com outras comorbidades associadas à DRC 44-47.  

Um ensaio clínico prospectivo com 23 pacientes submetidos 

sequencialmente à HF, HD de alto fluxo e novamente HF online (HF-OL), 

resultou em freqüência de episódios de hipotensão significativamente 
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menores nas fases de HF1 (1,24 episódios/paciente/mês) e HF3 (1,27 

episódios/paciente/mês) versus 1,80 episódios/paciente/mês em HD. A 

ocorrência de sintomas intradialíticos como fadiga, hipotensão e cãibras 

foram significativamente mais baixos em HF (P=0,04), necessitando assim, 

de menor expansão plasmática com solução salina. A qualidade de vida 

alcançada pelos pacientes nas três fases mostrou tendência aumentada na 

HF3 46
. 

As técnicas convectivas online também demonstram em outros 

estudos significante influência na concentração plasmática de β2- 

microglobulina. Outros estudos avaliaram seus efeitos benéficos em relação 

à anemia, nutrição e mortalidade 44-48.  

Para a depuração de β2-microglobulina, a HF quer na forma pré ou 

pós-dilucional, apresentam depuração plasmática total, depuração por 

adsorção e percentual de redução plasmática iguais. Entretanto, a 

depuração convectiva e o coeficiente de peneiramento (concentração no 

ultrafiltrado) mostraram-se maiores na forma pós-dilucional 47.  

Todos os efeitos benéficos citados em estudos que envolvam 

convecção ainda não estão claros e há dúvidas se o suposto benefício é 

devido à melhora na qualidade da membrana, à solução ultra-pura de 

reposição administrada ou à convecção por si só 48. 

Leber et al, no final de 1970, propôs a combinação de HD e HF em 

um único tratamento e este método foi denominado HDF 48. 
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1.7 Hemodiafiltração 

 

 

A HDF combina difusão e convecção com o uso de uma membrana 

de alto fluxo que permite a remoção simultânea de solutos de menor e maior 

peso molecular. A contribuição relativa de convecção para a remoção total 

de soluto aumenta progressivamente com o aumento de peso molecular 50.  

Há relatos do uso crescente de HDF, sendo que a Europa lidera o 

mundo neste aspecto (tabela 1) 50. 

 

Tabela 1 – Prevalência, por país, do uso de hemodiafiltração na segunda e 

terceira fase do estudo DOPPS: percentual de pacientes tratados com 
Hemodiafiltração na primeira sessão. 
 

PAÍS 
 

DOPPS II DOPPSIII 

  N % N % 

Austrália/Nova Zelândia 513 6,6 421 4,8 

Bélgica 538 5,6 482 13,1 

Canadá 601 0,2 523 0 

França 528 12,9 486 17,1 

Alemanha 571 10,0 558 5,9 

Itália 576 19,1 500 16,0 

Japão 1805 0 1826 4,7 

Espanha 613 2,8 504 6,0 

Suécia 547 13,2 542 20,1 

Reino Unido 565 5,0 263 8,7 

EUA 2260 0,5 1652 0,1 
Hemodiafiltração foi definida como volume de substituição ≥ 5 lItros. 

 

 

Os resultados do braço europeu do Dialysis Outcomes and Practice 

Patterns Study (DOPPS), referentes à 2.165 pacientes submetidos à HDF de 
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alto fluxo e observados durante três anos, mostraram menores taxas de 

mortalidade em relação àqueles submetidos à HD de baixo fluxo. Após 

ajuste, a HDF apresentou risco de mortalidade 35% menor ao observado em 

HD de baixo fluxo 50. 

Os avanços tecnológicos nos permitiram o uso de técnicas que 

envolvem melhor manuseio e facilidade operacional relacionados à junção 

do tratamento difusivo e convectivo. Sendo assim, novos conceitos foram 

implementados na prática clínica levando a diferentes formas de HDF. A 

figura 1, mostra algumas das variantes mais utilizadas. Sua classificação 

depende fundamentalmente da quantidade de fluido de substituição 

utilizado52,53.  

 

 

 Figura 1 – Evolucão da HDF: da técnica original à hemodiafiltração online 

 
 

 

A HDF clássica compreende um volume de susbstituição médio de 

9L por sessão e, normalmente, é  administrada na forma pós-dilucional.  
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Esta técnica tem sido utilizada por muitos anos antes do surgimento da 

modalidade online. Em alguns casos, a quantidade de reinfusão foi tão baixa 

quanto 3l/sessão (HDF de baixa eficiência ou biofiltração), ou superior a 

15l/sessão como no caso da HDF de alta eficiência 53. 

Na prática clínica, dificuldades em relação ao controle da pressão 

transmembrana, pressão venosa e fluxo de sangue inadequado, podem 

impedir que tal volume seja atingido 53,54.    

Na HDF pré-dilucional, onde o fluido de substituição é adicionado ao 

sangue antes do dialisador, ocorre hemodiluição. Isso garante melhores 

condições reológicas e superior convecção, mas esta vantagem é dissipada 

pela diluição da concentração disponível para a difusão, resultando em 

menor depuração de moléculas pequenas 53.  

No modo pós-dilucional, o fluxo de sangue no filtro está sujeito à 

hemoconcentração. Portanto, para minimizar o risco de comprometer o 

circuito por meio de coagulação e hemólise, a taxa total de ultrafiltração (a 

soma da taxa de substituição fluida e a ultrafiltração) não deve exceder 30% 

do fluxo de sangue. Há uma terceira forma de reposição denominada mista 

onde a solução é infundida simultâneamente, antes e depois do dialisador 

(Figura 2) 54-57. 
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Adaptado de Claudio Ronco, Hemodiafiltration, 2007. 
Figura 2. Modalidades de hemodiafiltração (HDF) segundo o ponto de infusão do líquido de 
substituição. (A) HDF pós-diluição; (B) HDF pré-diluição; (C) HDF mista com pressão 
transmembrana controlada por microprocessador  
 
 

1.7.1 Hemodiafiltração online 

 

 

O alto custo da preparação comercial das soluções de infusão em 

bolsas e a melhor técnologia empregada à filtração da solução de dialisato 

permitiu, nos últimos anos, o desenvolvimento da técnica online de HDF 

(HDF-OL). Esta técnica combina difusão com elevada convecção (fluxo de 

substituição de 3-12 l/h) no qual o líquido de diálise, livre de toxinas e 

pirógenos é usado para preparo do fluido de substituição 55. 
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A alta permeabilidade à água dos filtros utilizados no preparo da 

solução de reposição (200-300 ml/min, dependendo da pressão 

transmembrana) tornou necessário o desenvolvimento de equipamentos de 

alta precisão para ajustar as taxas de reposição à ultrafiltração 55.  

Na máquina de diálise com módulo online o fluido de substituição é 

preparado por um processo de esterilização fria. Esta água é operada em 

fluxo cruzado, na qual uma pequena quantidade é continuamente drenada 

para evitar o acúmulo de possíveis contaminantes. No próximo passo é 

adicionado o bicarbonato e a solução ácida. A seguir, a solução de diálise 

pronta para infusão, passa por outro ultrafiltro antes de ser infundida no 

paciente. Os sistemas de tratamento da água, concentração e filtração do 

dialisato de infusão, devem ser controlados continuamente com avaliação 

regular de sua qualidade. A segurança microbiológica destes sistemas é 

demonstrada em estudos clínicos com uma ausência de citocinas indutoras 

de atividade e reação pirogênica 58, 59.  

O dialisador utilizado na HDF-OL deve ser de alto fluxo e alta 

eficiência. Sua membrana deve ter alta permeabilidade hidráulica, alta 

permeabilidade aos solutos (coeficiente de transferência de massa, K0A 

ureia > 600mL/min e β2-microglobulina > 60mL/min) e grande superfície de 

troca (1.5-2.1m2) 60,61.   

Estudos mostraram que a HDF-OL propicia maior depuração de 

pequenos solutos 62, 63. A mesma técnica também mostrou-se mais efetiva 

em relação à inflamação, hiperparatireoidismo e dislipidemia pelo aumento 

da remoção de pequenos e médios solutos ligados à proteínas, 64
. 
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Dois estudos apontaram a forma pós-dilucional de HDF-OL como 

mais efetiva no percentual de redução e remoção de β2-microglobulina 

quando comparada à HDC de alto fluxo 65,66. Estudos apontam ainda, os 

benefícios das terapias convectivas (HF, biofiltração livre de acetato, HDF) 

na redução da incidência de amiloidose em 50% 67-71
. 

Os resultados do estudo de Maduell mostraram redução do uso de 

eritropoetina, melhor controle pressórico e consecutiva redução do uso de 

anti-hipertensivos 67. 

Dois estudos recentes foram apresentados no European Renal 

Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA, 

2011). Um dos estudos comparou HDF-OL pós-diluição e HD de alto fluxo 

em relação à morbidade e mortalidade por causa cardiovascular. O volume 

médio de substituição em HDF foi de 17,2 ± 1,3 L. Apesar de uma tendência 

favorecendo a HDF, o resultado primário bem como a sobrevivência 

cardiovascular e geral, taxa de internação e número de episódios de 

hipotensão, não foram diferentes entre os grupos. Apesar de semelhantes 

níveis de hemoglobina, a dose de eritropoetina prescrita foi menor no grupo 

HDF. A taxa de redução de uréia, bicarbonato e HDL colesterol foram 

maiores em HDF. No subgrupo de pacientes tratados com HDF com um 

volume de substituição > 17,4 L por sessão, a sobrevida global e eventos 

cardiovasculares foram significativamente melhores. A HDF com o volume 

de substituição > 17,4 L foi associada com uma redução de risco de 46% 

para mortalidade geral e uma redução de risco de 71% para mortalidade por 

doença cardiovascular 72. 
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No outro estudo foram randomizados 714 pacientes em HD para 

submeterem-se à HDF-OL (pós-diluição, volume de substituição de 6 L/h) ou 

HD de baixo fluxo. O objetivo primário foi avaliar mortalidade por qualquer 

causa e o objetivo secundário foi avaliar eventos cardiovasculares fatais e 

não-fatais. Após seguimento médio de 3 anos, a mortalidade por qualquer 

causa não foi afetada pelo tipo do tratamento. Um benefício na mortalidade 

por todas as causas foi observado em pacientes tratados com HDF com 

volume de convecção > 20 litros/tratamento. Os autores concluiram que em 

pacientes prevalentes em HD, o tratamento com HDF não mostrou um 

benefício na sobrevida em relação à HD de baixo fluxo em 3 anos. Contudo, 

a análise de subgrupos sugeriu benefício entre os pacientes tratados com 

altas doses de convecção para a mortalidade de todas as causas 73.  

Os efeitos benéficos relatados em alguns estudos clínicos podem 

ser agrupados em categorias importantes como: melhor estabilidade 

hemodinâmica e controle pressórico, prevenção e ou ocorrência de 

amiloidose; melhora do perfil metabólico, da anemia e melhor perfil  

nutricional 74-91. 

Apesar de todo conhecimento sobre os métodos convectivos de 

depuração adquiridos ao longo de vários anos, não há, até o presente 

momento, estudos comparativos entre HDC, HDF-OL e HF-OL na 

quantificação direta da diálise pela extração de solutos de diversos pesos 

moleculares.  
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1.8 Dose de diálise  

 

 

 Mesmo após diversas publicações referentes ao assunto, dois 

fatores relacionados ao tratamento hemodialítico ainda parecem implicar 

substancialmente na morbimortalidade de pacientes em TRS. Tais fatores 

são representados pela dose de diálise empregada e pelo tamanho das 

moléculas removidas 19. Um índice representativo da dose de diálise 

administrada é a depuração fracional de uréia, que é normalmente expressa 

pela redução percentual de uréia intradialítica (RPU) ou pela equação do 

Kt/V, onde K é a taxa de depuração de uréia pelo dialisador em mililitros por 

minuto, T a duração em minutos do tratamento, e V o volume de distribuição 

de uréia no paciente em  mililitros. De uma perspectiva clínica, é importante 

atentar para o fato de que nesta equação K e t não possuem o mesmo valor 

preditivo sendo o tempo da terapia, um determinante mais forte nesta 

correlação 92.  

O "padrão ouro" para a determinação do Kt/V é obtido pela 

quantificação direta da diálise (DDQ). O método consiste na coleta de todo 

volume do dialisato e na dosagem direta da massa extraída de determinado 

soluto. Permite a medida correta do volume de distribuição, da geração e do 

clearance corporal total de diferentes solutos 93.  

Quando calculado por dosagem sanguínea, a medida mais precisa 

desta dose, é por meio do Kt/V equilibrado que corrige o efeito rebote de 

uréia presente na RPU e na fórmula single-pool Kt/V 92,93. 
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O National Cooperative Dialysis Study (NCDS) foi o introdutor do 

conceito de Kt/V na nefrologia e seus resultados evidenciaram risco de 

internação elevado ou até mesmo óbito nos pacientes com concentração 

média de uréia elevada e menor tempo de diálise. Desde então, o nível de 

uréia passou a refletir a eficiência da diálise 94.  

Após algumas reanálises do NCDS, a Renal Physician´s Association 

(RPA) Clinical Practice Guideline on Adequacy of Hemodialysis, determina 

um Kt/V mínimo de 1,2 para hemodiálise alegando que estudos 

observacionais não sugeriram melhor sobrevida com doses maiores de 

diálise 95. 

Em 2000, a National Kidney Foundation-Dialysis Outcomes Quality 

Initiativa (DOQI) Hemodialysis Adequacy Work Group, revisa estudos 

disponíveis após a publicação da RPA, mantendo a recomendação da dose 

mínima de diálise em Kt/V single-pool de 1,2 (ou RPU de 65%). Como nas 

sessões de diálise em até 50% dos casos, a dose recebida nem sempre 

corresponde àquela prescrita, o DOQI 2000 recomenda um Kt/V de 1,4 com 

intuito de garantir uma dose mínima, porém não ideal, por sessão de 

tratamento 95,96. 

No Japão, com os dados do Patient Registration Committee of the 

Japanese society for Dialysis, observou-se um decaimento progressivo do 

risco relativo de mortalidade de 53.000 pacientes em HD, com o aumento do 

spKT/V até valores de 1,8 97. Nos Estados Unidos, apesar do aumento 

contínuo do spKT/V médio, não se observou redução de mortalidade, 

mesmo quando ajustado para idade, diabetes e outras comorbidades 98. 
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 Alguns estudos recentes sugerem melhora da sobrevida com a 

utilização de membranas de alto fluxo e redução de mortalidade em 

esquemas de HD prolongados, como em Tassin, na França. Levantou-se 

novamente questões como a importância da depuração de moléculas 

médias, duração e efeito de maiores doses de diálise na sobrevida destes 

pacientes 99,100.  

 As duas publicações (HEMO e ADEMEX Study) que foram 

embasadas na depuração de uréia para comprovar redução significativa da 

mortalidade de pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal, não o 

conseguiram 27,100. Este fato sugere que a adequação da diálise baseada 

apenas na depuração de moléculas de baixo peso tenha atingido seu limite.  

 Vários estudos observacionais demonstraram que as curvas de risco 

relativo de mortalidade em função da dose de diálise, avaliada pelo Kt/V ou 

RPU, apresentavam tendência a atingir um platô para valores de spKt/V 

acima de 1,3-1,4 101. A eficácia da diálise depende do equilíbrio entre a 

massa de soluto removida  durante a sessão e a restauração da homeostase 

do paciente. 

 Mesmo para diálises contínuas, a depuração não se correlaciona 

linearmente com o nível de determinada toxina. A substituição do nível de 

toxina por depuração foi a melhor alternativa para medir-se a dose de 

diálise, porém esta solução não é perfeita. À medida que a concentração de 

um soluto cai durante a diálise, sua taxa de remoção também cai. Todavia, a 

depuração não se altera e mantém relação linear com o tempo 102,103. 
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 Nas sessões de diálise a depuração é obtida pela razão entre a 

concentração de soluto que aparece no dialisato e a concentração 

plasmática do mesmo. Esta razão permanece constante, mesmo com rápida 

remoção de solutos observada na terapia, e a conseqüente redução de seu 

nível plasmático. Sendo assim, dobrar o valor do Kt/V não resulta em dobrar 

a quantidade removida de um soluto e pode adicionar uma parcela muito 

pequena, na quantidade total extraída, no caso de solutos que apresentam 

difusibilidade baixa (KC baixo). Um dos problemas de utilizar-se a uréia como 

marcador da eficiência da diálise é que por ser muito difusível (KC=700-

800ml/min), não traduz o comportamento dos demais solutos. Como o nível 

de toxinas é o determinante final da síndrome urêmica, deveria ser também 

o determinante da eficácia da diálise 104
. 

 Aplicando a análise da cinética de moléculas médias (fosfato 

inorgânico, β2-microglobulina) a limitação de remoção destes compostos 

deve-se principalmente, à sua alta resistência à transferência de massa 

intracorpórea 105. Em outras palavras, a otimização da remoção de 

moléculas médias por diálise requer aumento da depuração convectiva 

utilizando membranas de alto fluxo e também ampliação do tempo de 

tratamento e/ou frequência das sessões.  

A associação destas membranas com menor mortalidade nos 

pacientes há mais tempo em diálise parece plausível pois a toxicidade de 

moléculas maiores pode expressar-se após vários anos, como se observa 

na amiloidose.  
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 Não há esquema dialítico, inclusive nos dias atuais, que corrija todos 

os sinais e sintomas da síndrome urêmica proporcionando a reabilitação 

completa do paciente. Desta maneira, adequação em diálise envolve 

diferentes intervenções além da oferta de uma dose ideal. Deve incluir: 

controle da homeostase de volume e da pressão arterial, manutenção do 

equilíbrio ácido-base, correção dos níveis de cálcio, fósforo e paratormônio, 

manutenção do metabolismo ósseo, controle dos níveis de glicose e 

colesterol, correção da anemia, adequação dietética, controle da qualidade 

da água, prevenção de complicações tardias como amiloidose e, sobretudo, 

permitir a reabilitação social do paciente 106. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Principal 

 

 Avaliar a extração de solutos na solução de diálise e/ou no 

ultrafiltrado por meio da quantificação direta da dose de diálise de três 

métodos dialíticos: HDC, HDF-OL pós-dilucional e HF-OL pré-dilucional; 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

 Avaliar a dose de diálise pela depuração de solutos; 

Avaliar a dose de diálise pelo modelo de cinética de uréia e pela 

DDQ. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3.1 Pacientes 

 

 

 Trata-se de um ensaio clínico, prospectivo, não-randomizado 

realizado na unidade de Diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo.  Houve participação de 14 

pacientes em programa de hemodiálise convencional. Um número de 51 

pacientes foram excluídos do estudo por: fluxo inadequado da fístula 

arteriovenosa, doença cardíaca grave, cateter venoso central como via de 

acesso e recusa de participação. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HC-FMUSP sob o número 0782/10. Todos os 

pacientes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

A tabela 2 descreve os dados demográficos dos pacientes. Oito 

pacientes eram do sexo masculino (57,14%) e seis do sexo feminino 

(42,86%). A idade média foi de 40,28 ± 19,61anos, variando entre 18 e 78 

anos. O tempo médio em diálise no momento do estudo foi de 106,28 ± 

63,47 meses. Como etiologias da insuficiência renal crônica observamos: 

glomerulonefrite crônica (8), nefroesclerose hipertensiva (4), doença renal 

policística (1) e nefropatia diabética (1). 
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Tabela 2 – Características demográficas dos pacientes. 

Paciente Idade Sexo Etiologia DRC 
Peso Seco 

(Kg) Altura       IMC 
Tempo em HD 

 (m) 

1 18 M GNC 55,2 1,63 20,78 12 

2 19 M GNC 87,5 1,89 24,50 24 

3 20 F GNC 47,9 1,56 19,68 144 

4 26 M GNC 63 1,62 24,01 60 

5 28 F GNC 100 1,80 30,86 168 

6 29 M GNC 65,2 1,63 24,54 168 

7 33 F NH 78,5 1,58 31,45 60 

8 36 M GNC 76,6 1,61 29,55 120 

9 41 F GNC 47,3 1,53 20,21 156 

10 50 F NH 67,8 1,63 25,52 144 

11 56 M NH 78,8 1,66 28,60 228 

12 58 F DRP 57,9 1,59 22,90 72 

13 72 M DM 76,8 1,78 24,24 60 

14 78 M NH 80,3 1,85 23,46 72 

X 40,28 
  

70,20 1,67       25,02 106,28 

DP 5,24     4,06 0,11       3,80 16,96 
GNC=glomerulonefrite crônica; DM=nefropatia diabética; NH=nefroesclerose hipertensiva; 
DRP=doença renal policística. 

 
 

 Os critérios de inclusão para participação foram: DRC estágio V em 

diálise, em programa de HDC com fístula arteriovenosa como via de acesso 

vascular, que permitisse fluxo de sangue mínimo de 350 ml/min no circuito 

extracorpóreo. 

 Os critérios de exclusão foram: fístula arteriovenosa com fluxo de 

sangue no circuito extracorpóreo inferior à 350 ml/min, pacientes portadores 

de cateter venoso central como via de acesso para diálise, pacientes com 

doença cardíaca grave e aqueles que se recusaram a assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  
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3.2 Características do tratamento dialítico  

 

 

 Todos os pacientes iniciaram o estudo com uma sessão de HDC 

com prescrição de quatro horas, fluxo de sangue de 350 ml/min e fluxo de 

dialisato de 800 ml/min, com dialisador de alto fluxo e alta eficiência novo 

(membrana de polissulfona com 2,0 m2 de superfície, KuF de 58 

ml/h/mm/Hg, K0A de 1005 ml/min – B.Braun HIPS 20). 

Posteriormente, os mesmos pacientes foram submetidos a uma 

sessão de HDF-OL pós-dilucional de quatro horas, fluxo de sangue de 350 

ml/min, fluxo de reposição médio de 89 ml/min (média de 29% do fluxo de 

sangue) e fluxo de dialisato de 800 ml/min menos o fluxo de reposição.  Por 

fim, os pacientes foram submetidos à uma sessão de HF-OL pré-dilucional 

com a mesma duração, fluxo de sangue de 350 ml/min e fluxo de reposição 

médio de 387 ml/min (média de 115% do fluxo de sangue).  

Aleatoriamente, foi realizado teste de bioimpedância para todos os 

pacientes na segunda sessão do estudo, utilizando-se o aparelho RJL 

Reynolds®. 

No total foram realizadas 42 sessões de tratamento, sendo uma 

sessão de modalidade diferente para cada paciente. Nas três modalidades 

de terapia, as coletas foram realizadas da mesma forma, sendo que, em 

cada sessão foi utilizado um novo dialisador de alto fluxo e alta eficiência. 

 As 42 sessões de diálise foram realizadas na segunda terapia da 

semana (4ª ou 5ª feira).  Nas demais sessões durante o período do estudo, 
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os pacientes mantiveram sua prescrição habitual sem modificação no tempo 

ou modalidade do tratamento.  

A tabela 2 mostra a prescrição padronizada para os quatorze 

pacientes nas sessões de HDC, HDF-OL e HF-OL. 

 

Tabela 3 – Prescrição padronizada para as sessões de HDC, HDF-OL e 

HF-OL. 

  
 

                         Prescrição da Hemodiálise 

    HDC HDF – OL HF – OL 

Tempo de Terapia 
   (min) 240 240 240 

Fluxo de Sangue 
   (ml/min) 350 350 350 

Fluxo de Dialisato 
   (ml/min) 800 700 NA  

Volume Dialisato 
   (L) 192 168 NA  

Fluxo de Reposição 
   (ml/min) NA 88 386,1 

Volume de reposição 
   (% do fluxo de sangue) NA 28,6 114,3 

Volume de Reposição 
pelo peso seco 

 
0,31L/Kg 1,22L/Kg 

Total (L) NA 20,6 81,9 
NA= Não se aplica 

 

 

 Os pacientes foram pesados e tinham sua pressão arterial aferida 

com aparelho automático no início e ao término de cada sessão. A pressão 

arterial durante o procedimento foi verificada a intervalos de 30 minutos ou 

conforme necessidade. A ultrafiltração (UF) prescrita visava à obtenção do 

peso seco do paciente. Esta taxa de UF poderia ser alterada caso o paciente 
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apresentasse hipotensão, câibras, náusea, mal estar ou alterações visuais. 

Na ocorrência de tais eventualidades, também poderia ser administrado 

infusão de solução fisiológica à 0,9%, até a resolução do sinal e/ou sintoma. 

As máquinas de hemodiálise utilizadas foram da marca Dialog B. 

Braun®. A Dialog com software online de produção de fluido apresenta um 

sistema de balanceamento volumétrico para controle da ultrafiltração.  

 

3.3 Coleta de amostras para avaliação da cinética de solutos 

 

 

Foram coletadas amostras sanguíneas: pré-sessão, no meio da 

sessão e pós-sessão. A coleta de sangue pré-sessão foi realizada 

imediatamente após a punção da FAV e as amostras do meio e pós-sessão 

foram coletadas da linha arterial, 2 minutos após redução do fluxo de sangue 

para 50 mL/min e suspensão do fluxo de dialisato. Os solutos dosados em 

cada coleta estão descritos na figura 3. 

 

Figura 3 - Frequência de coleta dos exames laboratoriais. 
 

continua 

 
 

Sangue 
1ª Coleta  

(Pré-diálise) 
2ª Coleta  
(2 horas) 

3ª Coleta  
(4 horas) 

Ácido Úrico       

Albumina       

β2 Microglobulina       

Creatinina       

Fósforo       

Hematócrito       
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Figura 3 - Frequência de coleta dos exames laboratoriais continuação. 

          : Coleta realizada         

     

 Adicionalmente, foi realizada coleta parcial e homogênea do 

dialisato e/ou ultrafiltrado, por meio da mangueira de drenagem com bomba 

infusora operando continuamente a uma velocidade de 1L/h (Figura 4), 

conforme previamente validado na literatura 107-111. O volume total de líquido 

de diálise (Vtd) foi calculado por meio da multiplicação do fluxo de dialisato 

pela duração da sessão somado ao volume total ultrafiltrado em HDC e 

HDF-OL. Em HF-OL, foi calculado pelo volume total de reposição somado ao 

volume ultrafiltrado. O volume de líquido de diálise coletado em HDC foi, em 

média, igual a 3.735,71 ± 106,02 mL, o que corresponde a 3,0 ± 0,16% do 

volume total do líquido de diálise. Em HDF-OL, o valor médio coletado foi 

3.792,86 ± 67,53 ml e em HF-Ol, 3.814,29 ± 66,30 ml.  

 

Sangue 
1ª Coleta  

(Pré-diálise) 
2ª Coleta  
(2 horas) 

3ª Coleta  
(4 horas) 

Hemoglobina       

Proteína Total       

Uréia       

Dialisato       

Ácido Úrico       

β2 Microglobulina       

Creatinina       

Fósforo       

Microalbumina       

Uréia       
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Figura 4. Bomba de infusão conectada à mangueira de drenagem. Detalhe de bomba de 
infusão conectada à mangueira de drenagem (círculo vermelho), utilizada para coleta parcial 
e homogênea do dialisato a uma taxa de 1L/h 
 
 

 

3.3.1 Análise bioquímica 

 

 

As amostras de sangue e líquido de diálise foram encaminhadas, 

imediatamente após coleta, ao Laboratório Central do Hospital das Clínicas 

e ao Laboratório da Unidade de Nefrologia.  

No Laboratório da Unidade de Diálise foi dosado hematócrito e 

hemoglobina pré e pós-sessão e realizadas as dosagens plasmáticas de: 

uréia, creatinina, fósforo, proteína total, ácido úrico e albumina. No líquido de 

diálise foi realizado as dosagens de: uréia, creatinina, fósforo e ácido úrico. 
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As dosagens de β2-microglobulina no sangue e no líquido de diálise 

e microalbumina no líquido de diálise, foram realizadas no Laboratório 

Central do Hospital das Clínicas da FMUSP pelo método de 

quimiluminescência. 

 

3.3.2 Parâmetros avaliados nas amostras coletadas  

 

 

Foram medidas as concentrações plasmáticas pré e pós-sessão (Ci, 

Cf) e as concentrações no líquido de diálise de: uréia (60 Da), fósforo (96 

Da), creatinina (113 Da) e ácido úrico (168 Da), como marcadores de toxinas 

de baixo peso molecular; de β2-microglobulina (11.800 Da), como marcador 

de toxinas de médio peso molecular e de albumina (66.000 Da) como 

molécula de grande peso molecular. Adicionalmente, foram medidas as 

concentrações plasmáticas no meio da sessão de uréia e β2-microglobulina.  

 

3.4 Avaliação da remoção de solutos 

 

 

A massa total extraída diretamente quantificada (MTDQ) de: uréia, 

creatinina, ácido úrico, fósforo, albumina e β2-microglobulina, durante cada 

sessão do estudo, foi calculada pela fórmula a seguir: 

MTDQ = Concentração de soluto no dialisato x volume do dialisato 
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A eficiência de cada sessão foi avaliada por cálculo da depuração 

obtida pela quantificação direta do soluto na solução de diálise (KDQ) de: 

uréia, creatinina, ácido úrico, fósforo e β2-microglobulina medido pelo lado 

do dialisato, com utilização da equação de quantificação direta modificada, 

descrita abaixo112: 

KDQ= [MTDQ x ln(Cf/Ci)]/[t x (Cf – Ci)] 

MTDQ = Massa total extraída diretamente quantificada 

In = Logaritmo natural 

CF = Concentração final 

Ci = Concentração inicial 

Quando calculado por esta equação, o KDQ subestima a depuração 

real do dialisador.  No entanto, este erro é sistemático e constante e por 

isso, é pouco provável que ele seja capaz de afetar os resultados da 

comparação entre diferentes sessões de diálise em um mesmo paciente.   

 

3.5 Avaliação da adequação da diálise  

 

 

Com o objetivo de avaliar a adequação da diálise, foram calculados 

o single-pool Kt/V (spKt/V) e o equilibrated Kt/V (eKt/V) por equações de 

Daugirdas 113 -115; e o standard Kt/V (stdKt/V), pela equação de Leypoldt 116-

118. 

 Abaixo são apresentadas as equações utilizadas:  
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Singlepool Kt/V (spKt/V): Equação logarítmica de Daugirdas de 

segunda geração: 

spKt/V = -ln (R – 0,008*t) + (4 – 3,5*R) * UF/P   

onde, 

ln = Logaritmo natural 

R = Concentração de uréia final (Cf) dividida pela concentração de uréia 

inicial (Ci) 

t = Tempo da sessão em horas 

UF = Volume ultrafiltrado em litros 

P = Peso pós-diálise em quilogramas 

Equilibrated Kt/V (eKt/V): Equação de Daugirdas-Schneditz que 

estima o eKt/V à partir do spKt/V: 

eKt/V = spKt/V – {(0,6 x spKt/V)/t} + 0,03  

onde, 

spKt/V = single-pool Kt/V 

t = Tempo da sessão em horas 

Standard Kt/V (stdKt/V): Proposto por Gotch, este modelo de cinética 

transforma a depuração intermitente de uréia em depuração contínua. Desta 

forma, torna-se teoricamente equivalente à soma das depurações 

intermitentes normalizada para 1 semana. Na fórmula de Leypoldt o stdKt/V 

é calculado por geração de uréia. 

stdKt/V = { N x (t+Θ) x G} / (V x C0)  

onde, 

N = Número de diálises/semana 

G = Geração de uréia em g/min 
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T = Tempo da sessão em minutos 

V = Volume de distribuição de uréia em litros 

Θ = Intervalo interdialítico em minutos 

C0 = Concentração de ureia pré-diálise 

Adicionalmente, foi realizada a quantificação direta da diálise (DDQ 

Kt/V) com a equação descrita a seguir 119-123:  

  DDQ Kt/V = Kdq x t / V 

O volume de distribuição de uréia (V) foi calculado por 

bioimpedância, assumindo V igual à água corporal total (calculada pelo 

software “fluids” RJL Systems – USA). A medida do volume de distribuição 

de uréia por bioimpedância elétrica evita o acoplamento de erros de medida, 

uma vez que, tanto K como V, quando avaliados pela DDQ dependem da 

massa extraída de uréia no líquido de diálise.  

Com o objetivo de medir o DDQ Kt/V, foi calculada a depuração de 

uréia pelo lado do líquido de diálise, com utilização da seguinte equação:  

  Kd = [Cd  x Qd] / Cpwm 

Onde, 

Cd =  Concentração de uréia no dialisato   

Cpwm =  Concentração de uréia na água plasmática no meio da terapia.  

Por sua vez, a concentração de uréia plasmática no meio da sessão 

(Cpwm), foi medida com utilização da equação: 

  Cpwm= Cm/ (1- 0,0107x Cprot) 

Onde,  

Cm = Concentração de uréia plasmática no meio da sessão  

Cprot = Concentração plasmática de proteína.  
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Com o objetivo de avaliar a cinética de moléculas médias, o Kt/V de 

β2-microglobulina (β2-mKt/VDQ) foi medido diretamente e calculado pela 

equação abaixo: 

β2-m Kt/VDQ = (Kβ2 x t)/Vβ2 

 O volume de distribuição de β2-microglobulina foi considerado igual 

a 20% do peso, como demonstrado previamente 124.  

 A depuração de β2-microglobulina (Kβ2) pelo lado do líquido de diálise, 

foi calculada pela equação a seguir: 

Kβ2=(Cdβ2 x Qd) / Cβ2m 

Onde, 

Cdβ2 = Concentração de β2-microglobulina no líquido de diálise  

Cβ2m = Concentração plasmática de β2-microglobulina no meio da sessão. 
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3.6 Análise estatística 

 

 

Os resultados obtidos entre a comparação dos grupos em HDC, 

HDF-OL e HF-OL foram expressos em média ± desvio padrão. Previamente 

a todas às análises confirmou-se a distribuição normal ou gauseana dos 

dados através do teste de Kolmogorov-smirnov. A comparação de três 

médias foi realizada por análise de variância (ANOVA) utilizada para 

medidas repetitivas com pós-teste de Tukey. Para análise de dados não 

paramétricos foi utilizado teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. As 

correlações foram realizadas com teste de spearman. Todos os testes 

estatísticos foram processados com software GraphPad Prism 5.0 

(Graphpad, São Diego, EUA). Como nível de significância adotou-se p<0,05. 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Análise da extração de solutos 

 

 

Foram mensuradas por meio da quantificação direta da diálise 

(DDQ), a massa extraída em HDC, HDF-OL e HF-OL, dos seguintes solutos: 

ácido Úrico (mg), creatinina (mg), fósforo (mg), uréia (g), β2-microglobulina 

(mg) e albumina (mg). 

Não houve necessidade de normalização da massa extraída dos 

solutos pela concentração sérica pré-diálise, pois estas não apresentaram 

diferença estatística entre as sessões do estudo. 

A Tabela 4 mostra as concentrações séricas pré-diálise dos 

diferentes solutos em HDC, HDF-OL e HF-OL em média ± desvio padrão.  

 
 
  Tabela 4 – Concentração sérica de solutos pré-diálise em HDC, HDF-OL e     

HF-OL. 
 

  

HDC HDF-OL HF-OL Valor de p 

Ácido 
Úrico (mg/dl) 5,61 ± 0,89 5,34 ± 0,82 5,48 ± 1,01 NS 

Creatinina         
(mg/dl) 11,72 ± 2,44 11,36 ± 2,40 11,65 ± 2,27 NS 

Fósforo 
(mg/dl) 6,49 ± 2,04 6,28 ± 1,61 6,16 ± 1,91 NS 

Uréia   
(mg/dl) 134,81 ± 22,33 124,8 ± 16,89 127,6 ± 21,95 NS 

β2 
microglobulina 

(µg/ml) 25,19 ± 4,34 24,43 ± 4,09 25,09 ± 5,35 NS 
     continua 
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Tabela 4 – Concentração sérica de solutos pré-diálise em HDC, HDF-OL 
e HF-OL continuação. 

 

 
 

HDC HDF-OL HF-OL Valor de p 

Albumina 
(g/dl)        3,92 ± 0,25 3,84 ± 0,26 3,95 ± 0,34  NS 

Proteína 
Total (mg/dl) 7,59 ± 0,37 7,56 ± 0,44  7,74 ± 0,52 NS 

                   NS=Não Significativo 
 

 

O Volume ultrafiltrado nas sessões do estudo não apresentou 

diferença estatística entre as sessões de HDC (3221 ± 863,1), HDF-OL 

(3029 ± 229,3) e HF-OL (3250 ± 1310) (figura 5). 
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Figura 5. Volume ultrafiltrado em uma sessão de HDC, HDF-OL e HF-OL. N = 14, pós- teste 
de Tukey. 

 
 

A massa total extraída (MTDQ) para cada soluto representa a 

extração obtida em uma sessão de HDC, uma sessão de HDF-OL e uma 

sessão de HF-OL. 
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  Na sessão de HF-OL, a massa extraída de moléculas pequenas foi 

significativamente inferior quando comparada às sessões de HDC e HDF-

OL. Quando observamos tal extração nas técnicas de HDC e HDF-OL não 

obtemos resultados com significância estatística. A Tabela 5 apresenta os 

resultados de massa extraída em média ± desvio padrão.  

 
Tabela 5 – Massa extraída de solutos pequenos em HDC, HDF-OL e HF-
OL. 

 

  
HDC HDF-OL HF-OL P<0,0001 

Ácido Úrico 
(mg) 1081±71,1a 1133±68,5b 727,4±61,6*** Vs.a, Vs.b 

Creatinina 
(mg) 2569±254,0a 2678±234,7b 1671±157,4*** Vs.a, Vs.b 

Fósforo 
(mg) 1192±65,6a 1185±56,7b 689,5±57,4*** Vs.a, Vs.b 

Uréia (g) 37,54±9,6a 38,64±9,0b 24,59±7,6*** Vs.a, Vs.b 
                 MTDQ: Ácido úrico, Creatinina e uréia. N = 14, pós-teste de Tukey.  
                 MTDQ Fósforo. N =14, pós-teste de  Dunn. 
 
 
 
 

Para avaliação da extração de molécula grande, a perda 

intradialítica de albumina foi quantificada pela MTDQ de albumina. A figura 6 

corresponde à perda de albumina em uma sessão de HDC [269,6 ± 15,27 

mg/dl (244,60 – 306,60)] , HDF-OL [1360 ± 425,0 mg/dl [255,15 – 4627,50)] 

e HF-OL [1310 ± 201,4 mg/dl (380,0 – 2957,15)]. Observamos que a perda 

do soluto foi aproximadamente 5 vezes maior em HDF-OL e HF-OL. 
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           Figura 6.  Massa extraída (MTDQ) de albumina. N = 14, pós- teste de Dunn. 
 

 

 

4.2 Avaliação da cinética de uréia 

 

 

Para avaliação da cinética de moléculas pequenas, a uréia foi 

utilizada como molécula pequena padrão. Na tabela 6, observamos que não 

houve diferença estatística nas concentrações plasmáticas pré-sessão entre 

as modalidades. As concentrações plasmáticas pós-sessão, foram 

significativamente menores nas técnicas de HDC e HDF-OL. O percentual 

de redução do soluto foi menor na técnica de HF-OL quando comparado 

com as modalidades de HDF-OL e HDC. Da mesma forma, a massa 

extraída e a depuração foram inferiores na técnica de HF-OL. 
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Tabela 6 – Cinética de uréia entre HDC, HDF-OL e HF-OL. 
 

  HDC HDF-OL HF-OL p 

Pré-sessão  
 (mg/dl) 

134,82±22,33 124,81±16,89 127,62±21,95 NS 

Pós-sessão  
(mg/dl) 

42,11±13,48 37,89±11,55b 51,82±15,24c <0,0001(b Vs. c) 

Percentual de 
redução 

plasmática 
(%) 

68,90±7,58a 69,84± 7,16b 59,88±7,16c 

 
<0,001(c Vs.a) 

 <0,0001(c Vs.b) 
 

KDQ 
(ml/min) 

198,83±41,05a 228,13±33,51b 130,13±17,52c 

 
 <0,01 (a Vs.b) 
<0,0001(c Vs.a) 
 <0,0001(c Vs.b) 

 

MTDQ 
(mg) 

37,54±9,63a 38,64±8,98b 24,59±7,59c 

 
<0,0001 
(c Vs.a) 
 (c Vs.b) 

 
Uréia pós-sessão, percentual de redução plasmática e MTDQ. N=14, pós-teste de Dunn. 
 
 
 
 

A figura 7 caracteriza a correlação entre o volume de reposição (L) e 

a MTDQ de uréia normalizada pela concentração sérica pré-diálise (g/mg/dl), 

em HF-OL. Observamos que, para extração semelhante a apresentada em 

HDF-OL, o volume de reposição em HF-OL deveria ser de aproximadamente 

115L. 
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Figura 7. Correlação entre volume de reposição e massa extraída de uréia em HF-OL.  
N = 14, r = 0,6774, p = 0,0078. Correlação de Spearman. 

 

4.4 Avaliação da cinética de β2-microglobulina 

 

 

Para avaliação da cinética de moléculas médias, a β2-microglobulina 

foi utilizada como molécula média padrão. Na tabela 7, observamos que não 

houve diferença estatística nas concentrações plasmáticas pré-sessão entre 

as modalidades. As concentrações plasmáticas pós-sessão, foram 

significativamente menores nas técnicas de HDF-OL e HF-OL. O percentual 

de redução do soluto foi menor na técnica de HDC quando comparado com 

a HDF-OL e HF-OL.  
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Tabela 7 – Cinética de β2-microglobulina entre HDC, HDF-OL e HF-OL. 

  HDC HDF-OL HF-OL Valor de p 

Pré-sessão  
       (µg/ml) 25,19±4,34 24,43±4,09 25,09±5,35 NS 

Pós-sessão 
(µg/ml) 

8,31±1,76aa 5,19±1,05b 5,30±1,41c 

<0,0001 

(a Vs.b) 
(a Vs.c) 

Percentual de 
redução plasmática 

(%) 

66,72±6,35a 78,62 ± 3,54b 78,58±5,31c 

<0,0001 

(a Vs.b) 
(a Vs.c) 

KDQ 
(ml/min) 

86,45±16,09a 114,0±15,66b 116,1±19,49c 

<0,0001 

 (a Vs.b) 
 (a Vs.c) 

MTDQ 
(mg) 

121,04±46,41 130,06±43,55 106,04±44,97 NS 

Concentração pré e pós-sessão e percentual de redução plasmática – pós-teste de Tukey; 
KDQ - pós-teste de Dunn. 
 
 
 

 A respeito da remoção de moléculas médias, a MTDQ de β2-

microglobulina não foi diferente entre as modalidades. Apesar do percentual 

de redução plasmática pós-diálise ter sido maior em HDF-OL e HF-OL, a 

MTDQ foi semelhante (figura 8). 
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 Figura 8.  Massa extraída (MTDQ) de β2-Microgloblulina. N = 14, pós-teste de Tukey. 
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A figura 9 caracteriza a correlação entre o volume de reposição (L) e 

a massa extraída de β2-microgloblulina normalizada pela concentração 

sérica pré-diálise (mg/µg/ml), em HF-OL. Observamos que, para 

alcançarmos extração semelhante à apresentada em HDF-OL, o volume de 

reposição em HF-OL deveria ser de aproximadamente 95L. 
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Figura 9. Correlação entre volume de reposição e massa extraída de β2-µcg em HF-OL. 
 N =14, r = 0,5457, p = 0,0436. Correlação de Spearman. 

 

 

4.3 Avaliação da depuração de moléculas pequenas e de molécula 

média 

 

Similarmente à massa extraída, a depuração de solutos de baixo peso 

molecular diretamente quantificada (KDQ) foi significativamente inferior na 
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modalidade de HF-OL. As figuras 10 (A, B, C e D) caracterizam a depuração 

de: uréia, ácido úrico, creatinina e fósforo, respectivamente.  

 

HDC HDF-OL HF-OL
0

100

200

300

***

* ***

D
e
p

u
ra

ç
ã
o

 d
e
 u

ré
ia

 (
m

l/
m

in
)

 
                    

                Figura 10A.  Depuração diretamente quantificada de Uréia (KDQ). Pós-teste de Tukey. 
 
 
 
 
 
 

HDC HDF-OL HF-OL
0

100

200

300

400
***

***

*

D
e
p

u
ra

ç
ã
o

 d
e
 Á

c
id

o
 Ú

ri
c
o

 (
m

l/
m

in
)

 
 

                 Figura 10B.  Depuração diretamente quantificada de Ácido Úrico (KDQ). Pós-teste de Tukey. 
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          Figura 10C.  Depuração diretamente quantificada de Creatinina (KDQ). Pós-teste de Dunn. 
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         Figura 10D.  Depuração diretamente quantificada de Fósforo (KDQ). Pós-teste de Tukey. 

 
 
 
 

A depuração de β2-microglobulina (KDQ) foi aproximadamente 30% 

maior nas técnicas de HDF-OL e HF-OL (Figura 11). 
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Figura 11.  Depuração diretamente quantificada de β2-microglobulina (KDQ).N = 14, pós- 
teste de Dunn. 

 
 

4.5 Quantificação da dose de diálise pelo modelo de cinética de uréia e 

pela DDQ 

  

 

Em relação à adequação da diálise, a dose de diálise ofertada, 

medida pelo spKt/V, eKt/V, stdKt/V e DDQ Kt/V, foi comparada entre as 

modalidades. Podemos observar na tabela 8, que a dose de diálise foi 

estatisticamente inferior na modalidade de HF-OL. 

 
Tabela 8 – Comparação da dose de diálise entre HDC, HDF-OL e HF-OL. 

 

 

HDC HDF-OL HF-OL p<0,0001 

spKt/V 1,45±0,32a 1,48±0,32b 1,14±0,24*** Vs.a, Vs.b 
                                                                                                                                      continua  
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Tabela 8 – Comparação da dose de diálise entre HDC, HDF-OL e HF-OL 
continuação. 

 

 
HDC HDF-OL HF-OL p<0,0001 

 

eKt/V 1,26±0,27a 1,29±0,27b 1,00±0,21*** Vs.a, Vs.b 

stdKt/V 2,44±0,31a 2,47±0,31b 2,11±0,28*** Vs.a, Vs.b 

DDQlogKt/V 1,35±0,42a 1,56±0,43b 0,88±0,20*** Vs.a, Vs.b 
spKt/V, eKt/V e stdKt/V – pós teste de Tukey. DDQKt/V – pós teste de Dunn. 
 
 
 

Adicionalmente, foi calculado o DDQKt/V utilizando o valor da uréia 

do meio da sessão para HF-OL e média logarítmica das concentrações pré e 

pós-sessão para HDC e HDF-OL (tabela 9). Podemos observar que, nesta 

análise a dose de diálise em HF-OL mantém-se significativamente inferior. 

 

Tabela 9 – Comparação da dose de diálise pela DDQ entre HDC, HDF-
OL e HF-OL.  

 

 
HDC HDF-OL HF-OL Valor de p 

DDQKt/V 1,35±0,42a 1,56±0,43b 1,07±0,13c     0,0015 
c Vs. a**, c Vs. b***. Pós-teste de Dunn. 

 

As figuras 12 e 13 mostram uma correlação entre volume de 

reposição (litros), singlepool Kt/V e peso (kg) em HF-OL. O volume de 

reposição na modalidade de HF-OL foi 1,22 l/kg. Observamos que, com 

volume de reposição de até 1,3 L/Kg, os pacientes que alcançaram um Kt/V 

singlepool > 1,2 foram os de peso até 65 Kg. Para os pacientes com mais de 
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65 Kg alcançarem o mesmo valor de Kt/V, um volume de convecção maior 

seria necessário (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Correlação entre volume de reposição e spKt/V em HF-OL. N = 14, r = 0,79, p = 
0,0009. Correlação de Spearman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Figura 13. Correlação entre peso e spKt/V em HF-OL. N=14, r= 0,78, p=0,001. Correlação 
de Spearman. 
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Para a avaliação da cinética de moléculas médias, o Kt/V de β2-

microglobulina foi diretamente quantificado (β2-µcg Kt/VDQ) em HDC, HDF-

OL e HF-OL. Podemos observar na tabela 10, que os valores obtidos em 

HDF-OL e HF-OL foram significativamente maiores em relação à HDC. 

 

Tabela 10 – Kt/V de β2-microglobulina diretamente quantificado em 

HDC, HDF-OL e HF-OL. 

 

  HDC HDF-OL HF-OL p<0,0001 

DDQKt/Vβ2-µcg 1,472±0,27*** 1,946±0,28b 1,983±0,37c   Vs.b, Vs.c 
Pós-teste de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A alta mortalidade dos pacientes em diálise leva à eterna busca por 

melhores métodos de TRS. Este problema ainda busca solução na prática 

clínica devido à ausência de um marcador ideal de remoção que mostre 

impacto significativo na sobrevida dos pacientes em diálise. Este estudo deu 

origem a algumas observações novas que nos permitem explicar as 

diferenças na extração de solutos entre HDC, HDF-OL e HF-OL.  

Em primeiro lugar, a HF-OL pré-dilucional mostrou-se menos 

favorável na extração de moléculas pequenas. Em relação a massa extraída 

de  β2-microglobulina, obtivemos resultados semelhantes entre os métodos. 

No entanto, descobrimos que a dose de diálise avaliada pelo DDQ Kt/V de 

β2-microglobulina em HDC foi significativamente menor em comparação à 

HDF-OL e HF-OL. Obtivemos DDQKt/V de uréia significativamente inferior 

em HF-OL Vs. HDF-OL e HDC. 

 Em segundo lugar, como esperado, a perda de albumina avaliada 

pela MTDQ foi maior em HDF-OL e HF-OL.  

Em terceiro lugar, a depuração de solutos pequenos foi menor na 

modalidade de HF-OL e a HDF-OL mostrou superior depuração em relação 

à HDC. Quando observamos a depuração de molécula média, a HDF-OL e 

HF-OL se mostraram superiores em relação à HDC.  

O incremento da convecção em HDF-OL contribuiu para maior 

depuração de solutos pequenos em relação à HDC, porém, não 

correspondeu à maior massa extraída. O uso de membranas de alto fluxo e 

alta eficiência em hemodiálise favorece um fenômeno denominado 

backfiltration. Neste fenômeno, uma importante ultrafiltração ocorre no início 
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do dialisador com considerável reabsorção no final do mesmo, adicionando 

transporte convectivo à técnica, aumentando assim, a remoção de solutos 21; 

Este fato ajuda a explicar a ausência de uma melhor eficácia da HDF-OL Vs. 

HDC. Schiffl e cols. em estudo cruzado e randomizado, não encontraram 

diferenças na mortalidade entre HDF-OL Vs. HDC de alto fluxo 125. Os 

resultados negativos deste estudo podem estar relacionados com o fato da 

HDF-OL não ter sido superior na remoção de solutos.  

O fato do DDQ Kt/V de β2-microglobulina ter sido maior nas técnicas 

convectivas deve-se ao fato desta molécula ser melhor depurada por 

convecção. Porém, este fato também não correspondeu à maior extração do 

soluto nas modalidades de HDF-OL e HF-OL e uma possível explicação 

para este fato é que o valor da depuração que foi maior nos mesmos 

métodos, é utilizado na equação da DDQ Kt/V. Porém, a explicação mais 

plausível para maior depuração não corresponder à maior extração deve-se 

à concentração do soluto no sangue. 

Uma vez que a depuração e remoção de solutos não têm uma 

correlação linear é simples de explicar o motivo pelo qual uma maior 

depuração de solutos pequenos e de β2-microglobulina não foi 

acompanhada de maior massa extraída. A diminuição do nível sérico de 

qualquer soluto, durante a sessão de diálise é exponencial, uma vez que a 

extração depende da concentração do soluto no sangue, a sua remoção 

também decai exponencialmente. Tanto quanto a terapia se estenda, menor 

será o nível sérico de soluto, por isso, a remoção será insignificante devido à 
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redução do nível plasmático. A depuração, que depende das diferenças 

entre os níveis séricos pré e pós-diálise, se mantém até o final da terapia. 

 As características principais que determinam a eficácia da remoção 

de diferentes solutos são: a sua capacidade de se difundir do intracelular 

e/ou intersticial para o compartimento intravascular, do seu peso molecular e 

ligação às proteínas. Moléculas médias, que têm baixo coeficiente de 

transferência de massa intercompartimental (KC) são purificadas de forma 

eficiente a partir do compartimento intravascular, resultando numa 

diminuição muito acentuada do nível plasmático. Sendo a remoção muito 

superior à difusão tecidual, ocorre, durante a sessão, queda acentuada em 

sua concentração plasmática comprometendo, assim, a própria eficiência da 

diálise (extração). Assim, para aumentar a remoção de solutos com Kc baixo 

(β2-microglobulina) o tempo e/ou a frequência das sessões da terapia 

devem ser aumentados 126-129. 

Inicialmente, quando observamos maior perda de albumina em HDF-

OL e HF-OL, supomos que moléculas tóxicas com forte ligação proteica, de 

peso molecular intermediário entre β2-microglobulina e albumina, poderiam 

ter maior extração por estes métodos. Porém, Krieter e cols. mostraram que 

a depuração de moléculas com forte ligação protéica como sulfato de p-

cresol e sulfato de indoxil não foram significativamente aumentadas pela 

HDF-OL pós-diluição Vs. HDC. Já a depuração de β2-microglobulina, 

cistatina C, retinol e mioglobulina apresentaram-se mais elevadas. Mesmo 

com maior perda de albumina em HDF-OL, as duas modalidades 

apresentaram semelhante extração de sulfato de p-cresol e sulfato de 
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indoxil130. As diferenças observadas foram devido a baixa concentração livre 

plasmática do sulfato de p-cresol e sulfato de indoxil. Assim, a principal 

barreira para a remoção de moléculas com forte ligação protéica é a taxa de 

redistribuição dos tecidos para o plasma e sua dinâmica com a concentração 

plasmática livre. Estudos sugerem que a HF pré-dilucional propicie maior 

redução da concentração plasmática de ácido indol-3-acético, p-cresol e 3-

carboxi-4-metil-5-propil-2-ácido furanpropiônico 131.  

O método gold standard para calcular a dose de diálise é a DDQ. No 

entanto, este método não é prático, pois requer coleta de todo volume do 

dialisato. Por outro lado, o Kt/V, que é uma ferramenta mundialmente 

utilizada para estimar a dose de diálise requer apenas duas dosagens de 

uréia plasmática, obtenção do peso seco e do tempo da sessão de diálise, 

os quais podem ser facilmente obtidos. Não se pode ignorar o fato deste 

instrumento já ter sido associado à sobrevida de pacientes em hemodiálise 

sendo preconizada dose mínima de 1,2 para cada sessão. No entanto, 

existem várias limitações deste método uma vez que apenas o 

compartimento do sangue é avaliado e, por esta razão, não é preciso para 

determinar a quantidade de soluto removida devido à imprevisível 

distribuição de fluido e solutos nos outros compartimentos. Além disso, o 

estudo HEMO não demonstrou qualquer benefício em aumentar o eKt/V 

para 1,2 27. Ainda assim, esses dados devem ser interpretados com cautela 

pois o tempo de diálise não foi significativamente prolongado para permitir 

maior extração de massa. 
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A mesma preocupação de melhor método de estimativa da dose de 

diálise pode ser aplicada à HDF-OL, que apresenta uma maior depuração de 

solutos por convecção e tem sido descrita como melhor método para 

extração de β2-microglobulina. Com base na possível superioridade da 

HDF-OL sobre os outros métodos, principalmente pelo aumento da 

depuração adicional por convecção, esta modalidade poderia estar 

associada com uma melhor dose de diálise, acompanhada de maior massa 

extraída. Alguns estudos comparativos foram realizados, principalmente 

entre HDC de baixo fluxo e HDF-OL, demonstrando que o último método foi 

relacionado a níveis séricos de diferentes solutos pós-diálise 

significativamente menores 64,66,67,69,132. Estudos comparando HDF e HDC de 

alto fluxo são escassos e não existe até o presente momento, estudos que 

comparem HDC, HDF-OL e HF-OL na extração de solutos diretamente 

quantificada.  

Dois estudos recentes que compararam HDF-OL e HDC de baixo e 

alto fluxo não demonstraram diferenças na morbimortalidade geral e de 

causa cardiovascular 72,73. Contudo, foi observado benefício apenas na 

análise de subgrupos (alto Vs. baixo volume de substituição). Nosso estudo 

ofereceu alto volume de substituição para todos os pacientes, o que torna 

impossível a comparação de massa extraída entre os subgrupos de alto e 

baixo volume de substituição. Uma vez que a sobrevida de pacientes em 

hemodiálise depende da remoção de solutos, pode-se argumentar que a 

diferença na mortalidade não foi alcançada nos estudos anteriores porque 

não houve superioridade de massa extraída pela HDF-OL. Nossos dados 
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são consistentes com esta afirmação, pois não demonstramos maior 

extração de solutos por HDF-OL, mesmo comparando com HDC de alto 

fluxo. Não podemos afirmar o impacto da HDF-OL na sobrevida de pacientes 

uma vez que nosso estudo não teve seguimento a longo prazo. 

Neste estudo, a dose de tratamento entre HDC, HDF-OL e HF-OL foi 

avaliada pelo modelo de cinética de uréia e pela DDQ em 42 sessões de 

tratamento. O spKt/V, eKt/V, stdKt/V e DDQ Kt/V não foram diferentes entre 

as modalidades de HDC e HDF-OL mostrando que a dose de diálise em 

sessões convencionais de 4 horas são iguais entre as duas modalidades. 

Em relação ao cálculo adicional da DDQ em HF-OL, foi utilizada a 

fórmula de Kopple et al 133. Nesta equação, DDQKt/V é igual Kd*t/V, sendo 

Kd=(Ud*Qd)/Cpw meio. A medida do volume de distribuição de uréia utilizada foi 

obtida por bioimpedância elétrica. Não utilizamos os valores de volume 

obtidos pela DDQ, para evitarmos o acoplamento de erros de medida, uma 

vez que, tanto K como V, quando avaliados pela DDQ dependem da massa 

extraída de uréia no líquido de diálise. Para a medida de Kd foi dosada a 

uréia no meio da sessão de diálise. Com o aumento da eficiência da diálise 

ficou cada vez mais evidente, a importância do fenômeno do rebote de uréia 

pós-diálise. Os mesmos fatores que propiciam o rebote de uréia induzem, 

durante a sessão de diálise, queda mais intensa da concentração sérica de 

uréia do que a esperada. Este fenômeno conhecido como “inbound”, 

determina que a concentração sérica de uréia medida durante a diálise seja 

inferior a sua concentração tecidual 134. Como dividimos o produto Ud*Qd por 

uma concentração de uréia menor que a real, superestimamos o valor de Kd. 
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Este erro aumenta quanto maior for a eficiência da diálise (maior “inbound”). 

A própria medida Cpwmeio pela “slow flow sampling technique” com 30 

segundos, resulta em menor concentração da uréia dosada do que a real, 

uma vez que a recirculação cardiopulmonar completa-se em 

aproximadamente 2 minutos 135. Em função do decaimento logarítmico da 

concentração de uréia durante a sessão de diálise, utilizamos a média 

logarítmica (em HDF-OL e HDC) da concentração sérica pré e pós-diálise na 

determinação da uréia do meio da sessão 136-138. Onde, Cpwmeio= Cpwpré- 

Cpwpós)/[ln(Cpwpré/ Cpwpós)].  

Utilizando a média logarítmica da concentração obtivemos DDQKt/V 

em HF-OL de 0,883 ± 0,20. Como nesta modalidade não há difusão e 

consequente redução da eficiência para moléculas pequenas, utilizamos a 

fórmula proposta por Kopple. O valor do DDQKt/V calculado com a uréia do 

meio da diálise foi de 1,074 ± 0,13, significativamente maior ao calculado por 

média logarítmica (p<0,0001). Ainda assim, a HF-OL apresentou dose de 

diálise inferior às outras modalidades estudadas. Afirmamos então, a 

importância da depuração por difusão para moléculas pequenas. 

Alguns fatores que, possivelmente, possam aumentar a eficiência da 

HF-OL são: aumento do fluxo de sangue, uso de dialisador com maior Kuf e 

aumento do volume de reposição. 

O estudo denominado “Adequacy in pré-dilution haemofiltration: Kt/V 

or infusion volume?” pode confirmar nossa suposição. Avaliou qual dos 

parâmetros de adequação utilizados em dois estudos multicêntricos de HF 

(Kt/V ou volume de infusão) se correlacionou melhor com parâmetros 
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nutricionais e pôde ser utilizado para avaliação da dose de tratamento em 

HF-OL pré-diluição 139. Neste estudo, concluíram que a adequação da 

convecção deve respeitar uma taxa mínima de 1,3L do peso seco do 

paciente o que proporciona um Kt/V de uréia adequado para terapia. O fluxo 

de sangue médio no primeiro estudo foi de 376 ml/min e o tempo foi 208 

minutos. No segundo estudo o fluxo de sangue médio foi aumentado para 

421 ml/min e o tempo de terapia para 220 minutos. O valor do Kt/V 

equilibrado aumentou de 1,08 para 1,26 no segundo estudo. 

  A técnica de HF não alcança percentuais de 2% de utilização 

quando comparada à HDC e HDF-OL mais comumente empregadas como 

TRS na DRC. Não há um valor mínimo de Kt/V preconizado para pacientes 

tratados com HF. O presente estudo nos possibilitou uma correlação entre 

volume de reposição por Kg de peso e singlepool Kt/V e a elaboração da 

fórmula descrita a seguir: 

Equação de relação entre volume de reposição, singlepool Kt/V e peso 

para prescrição em HF: 

VR= (spKt/V – 0,414)X 1,6759 Ps 

Com esta fórmula, podemos calcular o quanto de convecção (volume 

de reposição) será necessário para se alcançar um valor de Kt/V singlepool 

previamente estabelecido. Esta fórmula não foi aplicada neste estudo e 

precisa ser testada na prática clínica para que seja validada. Como já 

observado em outros estudos o aumento do fluxo sanguíneo e tempo de 

diálise também são determinantes para o aumento da eficiência da terapia.  
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5.1 Limitações 

 

 

Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, foi 

avaliada apenas uma sessão de tratamento em cada método. Em segundo 

lugar, com um pequeno número de pacientes, nossos resultados podem não 

ser inteiramente aplicáveis à toda população em diálise. Por fim, não 

podemos fazer qualquer associação entre dose de diálise em HDF-OL e 

sobrevida devido à falta de seguimento dos pacientes do estudo. 

Estudos multicêntricos envolvendo maior número de pacientes serão 

necessários para determinar se a maior remoção de solutos está 

intimamente associada com menor mortalidade.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostra que a dose de diálise avaliada pela massa 

extraída de solutos pequenos e de β2 microglobulina não é diferente entre 

as modalidades de HDC e HDF-OL sendo a HF-OL menos favorável na 

extração de pequenos solutos.  

A depuração e o Kt/VDQ de β2-µcg foram maiores em HDF-OL e HF-

OL, no entanto, observamos que este aumento não correspondeu à maior 

extração do soluto.  

A dose de diálise avaliada pelo modelo de cinética de uréia e pela 

DDQ mostrou que a HDC e HDF-OL são modalidades semelhantes quando 

aplicadas 3X/semana em 4 horas. 

A HDF-OL não foi superior à HDC de alto fluxo quanto à extração de 

solutos. 
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