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RESUMO 

 

Silva SC. Avaliação da mortalidade e tempo de ventilação mecânica em pacientes com 

doença renal crônica em diálise, no pós-operatório da revascularização do miocárdio 

[tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

Introdução: Pacientes com doença renal crônica (DRC) são particularmente propensos 

à doença arterial coronariana (DAC). Na verdade, a DAC é a principal causa de morte 

em muitos pacientes em hemodiálise e a cirurgia de revascularização do miocárdio 

(RM) tornou-se uma possível terapia para esses pacientes. No entanto, essa população é 

menos propensa a ser submetida à RM do que ao tratamento clínico, com base no alto 

potencial de mortalidade. Outra situação preocupante é a insuficiência respiratória, 

complicação comum no período pós-operatório de RM. Esta complicação é associada à 

sobrecarga hídrica e ao maior tempo de intubação, principais causas de morbidade e 

preditores independentes de mortalidade em pacientes submetidos à RM. Objetivos e 

métodos: Realizamos um estudo prospectivo com foco em pacientes em hemodiálise 

submetidos à RM eletiva. Esses pacientes foram comparados a um grupo de referência 

com função renal normal e pacientes com DRC estádios 3 ou 4, a fim de avaliar a taxa 

de mortalidade intra-hospitalar e no 1º ano. Além disso, analisamos o acúmulo de 

líquidos e a associação com o tempo de ventilação mecânica (VM) dos pacientes em 

hemodiálise, comparados aos pacientes com DRC3–4 e pacientes com função renal 

normal (grupo referência). Resultados: Pacientes estáveis em programação regular de 

diálise, submetidos à cirurgia eletiva de RM apresentaram taxa de mortalidade em 30 

dias e 01 ano similar aos demais pacientes. O tempo em VM foi mais prolongado em 

pacientes com DRC e associado de forma independente ao balanço hídrico, escores de 

disfunção de órgãos e, em pacientes em diálise, ao maior tempo até a realização da 

primeira sessão de diálise no pós-operatório. Conclusões: A mortalidade de curto prazo 



na RM parece não ser maior entre os pacientes selecionados em diálise de manutenção e 

deve ser considerada uma opção terapêutica válida. Além disso, nossos achados 

sugerem que o tempo prolongado de VM em pacientes em hemodiálise de manutenção 

pode estar diretamente relacionado à sobrecarga hídrica e ao tempo despendido até a 

primeira sessão de hemodiálise no pós-operatório. 

 

Descritores: Revascularização miocárdica; Ponte de artéria coronária; Insuficiência 

renal crônica; Diálise; Mortalidade; Unidade de terapia intensiva; Nefropatias. 

  



ABSTRACT 

 

Silva SC. Coronary artery bypass graft: postoperative mortality and mechanical 

ventilation time in patients on maintenance hemodialysis [thesis] São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Background: Patients with chronic kidney disease (CKD) are particularly prone to 

coronary artery disease (CAD). In fact, CAD is the primary cause of death in many 

patients on hemodialysis, and coronary artery bypass grafting (CABG) has become a 

therapeutical option for these patients. However, CKD patients are less likely to be 

submitted to CABG than to the clinical treatment due to a potentially high risk for 

mortality. Another concerning situation is respiratory failure, common during the 

postoperative period following CABG. This complication is associated with fluid 

overload and intubation time, which are independent predictors for mortality among 

patients undergoing CABG. Objectives and methods: We have conducted a 

prospective study focusing on maintenance dialysis patients submitted to elective 

CABG. These patients were compared to a reference group with normal renal function 

and patients with stages 3 or 4 CKD, in order to evaluate hospital and 1-year mortality 

rates. Additionally, we have analyzed the fluid accumulation and mechanical ventilation 

(MV) time in patients on hemodialysis, comparing patients with CKD not on dialysis 

(CKD3–4) and patients with normal renal function (reference group). Results: Patients 

on maintenance hemodialysis submitted to an elective CABG had similar mortality rate 

at 30 days and 1 year as compared to other patients. The time on MV was longer in 

patients with CKD and was independently associated with positive fluid balance, 

sequential organ dysfunction scores. In patients on dialysis, the time spend until the first 

dialysis session also contributed to the prolonged MV in the postoperative period. 

Conclusions: CABG short-term mortality seems not to be greater among selected 



patients on maintenance dialysis and should be considered a worthy therapeutic option. 

Our findings suggest that prolonged ventilation time in patients on maintenance 

hemodialysis might be directly dependent on the fluid overload and the time spent until 

the first hemodialysis session after CABG. 

Descriptors: Myocardial revascularization; Coronary artery bypass; Renal 

insufficiency, chronic; Dialysis; Mortality; Intensive care unit; Kidney diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doença renal crônica: epidemiologia 

 A doença renal crônica (DRC) é uma afecção de alta prevalência, que acomete 

cerca de 15% da população dos Estados Unidos e que, mesmo no século XXI, 

permanece sub-diagnosticada (1). No Brasil, dados do censo da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia mostram que mais de 144.779 brasileiros estão em tratamento dialítico 

regular apresentando uma taxa de prevalência de 684 por milhão da população (pmp) e 

estimativa de 44.264 novos pacientes em programas de diálise crônica e taxa de 

mortalidade anual de 24,5%, demonstrando robusto aumento desta população no país 

(2). Assim, a DRC torna-se um desafio para a saúde pública em todo o mundo, 

considerando-se suas implicações sociais e econômicas.  

Outro aspecto importante da DRC é a presença da doença cardiovascular (DCV), 

6,9 vezes superior à população geral, e sua elevada mortalidade com progressão linear 

do risco de mortalidade cardiovascular relacionada ao declínio da função renal (1, 3). 

Embora a mortalidade na população com DRC tenha declinado 20% na última década, 

persiste 2 vezes superior quando comparada à população geral (1). No Brasil, a taxa 

anual de mortalidade bruta dos pacientes em diálise é de 20% (4). Embora não 

tenhamos dados exatos em pacientes com DRC pré-diálise, um estudo mostrou que um 

paciente com DRC em tratamento conservador tem mais chance de morrer do que entrar 

em programa regular de diálise (1, 5). Desta forma, o desafio parece ser não só prevenir 

o aparecimento e a progressão, mas também diminuir a morbidade e mortalidade dos 

pacientes portadores desta afecção. A resposta para esta questão vem da análise 

minuciosa dos fatores de risco para DRC, assim como das afecções coexistentes e das 
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causas de mortalidade nesta população. Nesta avaliação, rapidamente são identificados 

os fatores classificados como tradicionais, tais como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, obesidade, idade avançada, tabagismo, sedentarismo e doença cardiovascular 

(DCV) e fatores não tradicionais como alterações do metabolismo mineral e ósseo 

associados à DRC (DMO-DRC), calcificação da túnica média, disfunção autonômica, 

anemia, uremia, inflamação, estresse oxidativo e hipervolemia (1, 6). Pacientes com 

DRC falecem de morte súbita, arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência arterial periférica e acidente vascular cerebral muito mais frequentemente 

do que por complicações decorrentes do procedimento de diálise, em um risco de morte 

até cem vezes maior do que na população geral em pacientes com faixa etária ao redor 

dos 30 anos (7).  

A mortalidade de pacientes em diálise permanece inaceitavelmente alta apesar dos 

avanços tecnológicos recentes. O espectro da DCV nesta população pode ser descrito 

como uma combinação de alterações de perfusão miocárdica (isquemia cardíaca), 

alterações estruturais e da função do miocárdio, além de aterosclerose, que afetam o 

sistema vascular, fenômenos que costumam ocorrer em conjunto nesta população (8, 9). 

Além de fatores de risco tradicionais e não tradicionais, a própria hemodiálise 

pode contribuir para uma alta taxa de mortalidade de pacientes com DRC. Observa-se 

maior ocorrência de morte súbita ao final do maior intervalo entre as sessões de diálise 

ou imediatamente após a primeira diálise da semana (9, 10). 

1.2 Doença arterial coronária em pacientes com doença renal crônica 

A doença arterial coronária (DAC) é a principal manifestação clínica da doença 

cardíaca isquêmica e a maior causa de mortalidade no mundo (11). O Framingham 
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Heart Study (FHS), publicado em 1957, introduziu o conceito “fator de risco” para 

DAC por meio da demonstração da relação epidemiológica entre tabagismo, hipertensão 

arterial, colesterol sérico e a incidência de DAC (12). Atualmente o FHS é conduzido 

pelo National Heart, Lung, and Blood Institute e persiste no trabalho para elucidar a 

DCV e investigar fatores de risco maiores tais como a hipertensão arterial, elevadas 

taxas de colesterol e frações, tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, sedentarismo, 

idade, sexo e fatores psicossociais relacionados. Embora o FHS tenha uma coorte 

caucasiana, estudos posteriores comprovaram a aplicabilidade universal, assim como a 

necessidade da associação de fatores de risco para a ocorrência da DAC (12). Esta 

situação é facilmente detectada em pacientes com DRC sendo responsáveis por 

substancial aumento na morbidade e taxas de mortalidade que atingem 53% (13-16). A 

presença da síndrome coronária aguda (SCA) impacta negativamente o prognóstico de 

pacientes com DRC. Um estudo demonstrou que a ocorrência de complicações 

hemorrágicas, mecânicas e arritmias observadas na SCA levam a maiores taxas de 

mortalidade do que a intervenção cirúrgica em pacientes com DAC estável, na 

população geral (17). Em pacientes com DRC a DAC é habitualmente silenciosa (3) e a 

doença cardíaca isquêmica é o principal fator de risco para morbidade e mortalidade 

(17).  

A DAC é diagnosticada em 38% dos pacientes com DRC estádio 5 que iniciam 

diálise, sendo de 5 a 20 vezes mais prevalente quando comparada à população geral 

(16). Pacientes com DRC em diálise tem risco de mortalidade 8 vezes superior em caso 

de infarto agudo do miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST e 
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risco 4 vezes superior para IAM sem supra desnivelamento do segmento ST, quando 

comparados com indivíduos com DRC não dialíticos (17). 

A DRC é um fator de risco independente para um pior desfecho cardiovascular 

(18). A presença de fatores clássicos para o surgimento da DCV tais como hipertensão 

arterial, tabagismo, dislipidemias, diabetes mellitus, além de fatores inerentes à doença 

renal como o declínio da filtração glomerular, uremia, anemia, distúrbios do 

metabolismo cálcio-fósforo e fatores inflamatórios formam um complexo processo 

fisiopatológico com elevado poder agressor ao sistema cardiovascular (15, 19, 20). A 

DAC em pacientes em hemodiálise atinge prevalência que varia entre 24% dos 

pacientes jovens não diabéticos até 85% nos pacientes idosos diabéticos (19).  

Na população em diálise a DAC frequentemente acomete múltiplos vasos 

sanguíneos, sendo uma causa de morbidade e mortalidade nestes pacientes (17, 21). 

Além dos múltiplos fatores de risco para DCV, a disfunção plaquetária, a presença de 

shunt arteriovenoso provocado pela fístula arteriovenosa, a calcificação vascular, o 

hiperparatireoidismo e a hipercalcemia contribuem para a progressão da DAC (22).  

Nos pacientes com DRC, a calcificação da artéria coronária (CAC) é 

relativamente comum e grave. Particularmente nos pacientes em diálise, a 

arteriosclerose frequentemente se associa à CAC (23, 24) contribuindo para a alta 

mortalidade desta população após um episódio de IAM (25, 26). Além da redução da 

taxa de filtração glomerular (TFG), a alteração do metabolismo cálcio/fósforo também 

se associa a um maior risco de calcificação vascular (23). 

1.3  Tratamento da doença arterial coronária nos pacientes com doença renal 

crônica 

1.3.1 Tratamento clínico da doença arterial coronária  
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O manejo clínico da DAC em pacientes dialíticos passa pela correção da anemia 

(27, 28), controle da pressão arterial (28), da glicemia (29) e da dislipidemia. Contudo, 

o controle destes fatores segue fragilizado e menos da metade da população portadora 

de DRC têm adequado controle pressórico (1). 

Como os pacientes em diálise apresentam risco aumentado de hemorragia e piora 

da calcificação arterial, os benefícios e a segurança da terapia com aspirina permanecem 

desconhecidos. Estudo envolvendo 2.320 pacientes em diálise não conseguiu 

demonstrar que o uso da aspirina reduz o risco de DCV, sendo necessário dados de 

estudos randomizados para validar esta terapia (30). Assim, as diretrizes K/DOQI de 

2005 recomendam que a administração da aspirina seja baseada após avaliação 

criteriosa e individualizada dos riscos e benefícios (28). Para medicações como agentes 

fibrinolíticos, altas doses de heparina e inibidores da glicoproteína IIb/IIIa, não existe 

evidência da segurança de uso, uma vez que a população dialítica é frequentemente 

excluída dos estudos (31). Pacientes com DRC em diálise recebem menos intervenções 

para tratamento da DAC e menos medicamentos cardioprotetores quando comparados 

com a população com função renal preservada, fato associado à possibilidade do pior 

prognóstico nesta população (20). Contudo, esforços têm sido direcionados para avaliar 

as diversas terapêuticas para DAC e compará-las. Estudos referentes à revascularização 

percutânea e cirúrgica ganharam destaque, sendo a revascularização miocárdica (RM) o 

tratamento cirúrgico estabelecido para o prolongamento da vida dos indivíduos com 

DAC (24).  

 

1.3.2 Tratamento percutâneo da doença arterial coronária  
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Em 2016 Bundhun e colaboradores compararam a evolução da revascularização 

percutânea e cirúrgica em pacientes DRC em tratamento conservador e em diálise. Dos 

18 estudos selecionados perfazendo um total de 69.456 pacientes, apenas 8 

contemplavam pacientes em diálise. Em curto prazo, observou-se discreto aumento da 

mortalidade nos pacientes com DRC submetidos à intervenção cirúrgica, porém sem 

significância estatística. Porém, os autores constataram elevados índices de mortalidade 

em longo prazo na população submetida à terapêutica percutânea comparada à cirúrgica 

(13). 

Em 2018 Fu e colaboradores analisaram as taxas de mortalidade nos pacientes em 

diálise submetidos à revascularização percutânea observando prognóstico ruim tanto 

para evolução intra-hospitalar como em dois anos (20).  

  

1.3.3 Tratamento cirúrgico da doença arterial coronária 

A revascularização miocárdica (RM) foi introduzida há mais de 50 anos como 

tratamento para pacientes com DAC sintomáticos e com lesões ateroscleróticas 

significativas. O tratamento da DAC, tanto percutâneo quanto cirúrgico, vem se 

aperfeiçoamento nas últimas décadas, em termos de melhora na qualidade de vida, 

internações hospitalares menos frequentes, manutenção da vida laboral e social, menor 

custo em saúde, dentre outros benefícios (11). Atualmente, a RM é indicada para 

pacientes com DAC estável com lesões ateroscleróticas significativas na presença de 

isquemias documentadas principalmente em pacientes não responsivos ao tratamento 

antianginoso medicamentoso (3). Cerca de ⅔ dos pacientes acometidos por IAM 

possuem lesões que se correlacionam com a suscetibilidade da placa aterosclerótica e a 
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gravidade da estenose (11). Quanto à escolha do enxerto arterial (radial e torácica 

interna direita ou esquerda), venoso (safena), simples ou múltiplos para a realização da 

RM, estudos têm demonstrado melhores resultados com múltiplos enxertos arteriais 

(MABG) comparados ao conduto arterial isolado (32). MABG estão associados ao 

maior tempo de sobrevida e ao maior tempo livre de intervenções, contudo, segundo a 

Society of Thoracic Surgeons (STS) 90% das RM recebem um enxerto arterial simples. 

Em RM eletivas com MABG, habitualmente há a associação da artéria radial (RA) e da 

artéria torácica interna esquerda (LITA), seguida pela artéria torácica interna direita 

(RITA), 56% e 38%, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 1. Fatores tais 

como o tamanho do enxerto, características da aorta, aterosclerose, idade e condição de 

saúde do paciente, complexidade da técnica e prolongamento do tempo cirúrgico 

norteiam a escolha do enxerto. 

Alusivo ao paciente com DRC, a diretriz KDOQI recomenda a RM na vigência de 

doença de múltiplos vasos (03 ou mais) e comprometimento da coronária esquerda (16). 
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Figura 1. Principais enxertos utilizados na revascularização miocárdica 

 

Fonte: modificado de Marasco S: Total arterial revascularization. Operative Techniques in   

Thoracic and Cardiovasculary Surgery 21:20-30, 2016. 

Figura 1 A: evidencia os enxertos arteriais com anastomose entre a artéria torácica interna direita 

(RITA) com a artéria coronária direita, e  a artéria torácica interna esquerda (LITA) com a artéria 

descendente anterior. Na figura B destaca-se o enxerto arterial com anastomose para artéria 

circunflexa utilizando a LITA, e anastomose com a artéria descendente anterior utilizando a RITA. 

 

Não raro os pacientes com DRC e DAC são direcionados à RM, visto que a 

complexidade das lesões do ponto de vista anatômico dificulta o tratamento percutâneo 

e produz benefícios limitados nesta população, com elevadas taxas de reestenoses e 

necessidade de reintervenções frequentes (17, 21, 22). Este conceito é relativamente 

novo, uma vez que estudos retrospectivos anteriores mostravam taxas de sobrevida 

similares entre RM e abordagem percutânea (15, 33-35).  

 

A B 
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1.4 Revascularização do miocárdio na doença renal crônica 

Nas últimas décadas, um maior número de pacientes portadores de DRC tem 

sido submetido à cirurgia cardiotorácica (36), incluindo a RM. A RM tem sido efetiva 

para solucionar os sintomas de isquemia cardíaca e melhorar a expectativa de vida dos 

pacientes com doença de múltiplos vasos na população com DRC ou não (36, 37). A 

primeira RM em pacientes com DRC que se tem conhecimento é atribuída à equipe de 

Menzoin em 1974 (15).  Contudo, a decisão de submeter pacientes com DRC em diálise 

à RM é bastante complexa e pouco se sabe sobre a escolha da terapêutica e do desfecho 

para pacientes com DRC (17, 22, 38). A mortalidade entre os pacientes com DRC em 

diálise é bastante alta (17, 22, 38). As taxas de mortalidade de pacientes com DRC em 

diálise submetidos à RM ficam em torno de 3,4% a 17,1% (24, 39-41). Trata-se de uma 

população com múltiplas diferenças no grau de comprometimento da coronária, com 

maior calcificação, lesões complexas e um maior risco de sangramento (17, 38). O alto 

risco de mortalidade é potencializado na presença de síndrome coronária aguda (17). 

Todavia, menores taxas de mortalidade têm sido apontadas em estudos observacionais 

com pacientes DRC e DAC estável (11, 15), sendo a evolução em longo prazo de 

pacientes dialíticos submetidos à RM melhor do que a daqueles submetidos à 

abordagem percutânea (40). Entretanto, vale ressaltar que a maior parte dos estudos teve 

tempo curto de acompanhamento.  

Pacientes com DRC estádio 5 são menos frequentemente submetidos à RM 

quando comparados com a população geral (17). Uma meta-análise com objetivo de 

comparar a RM com a intervenção percutânea identificou 27 estudos que incluíram ao 
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todo 3.993 pacientes, sendo 137 com DRC estádio 3b a 5. Nestes estudos, somente 7 

pacientes em diálise foram incluídos (42). 

Terazawa e colaboradores, em 2012, comparando resultados precoces e tardios 

nos pacientes em diálise submetidos à RM com revascularização percutânea stent 

farmacológico, demonstraram que o tratamento cirúrgico apresentou resultados 

superiores, incluindo os relacionados ao período livre de eventos cardíacos como morte 

súbita, IAM, insuficiência cardíaca congestiva e nova revascularização (25).   

Em 2017, estudo de Roberts e colaboradores (43) abordou a eficácia de 

diferentes tratamentos para síndrome coronária em pacientes com DRC, como manejo 

clínico, intervenção percutânea e RM. A amostra deste estudo era constituída, em sua 

maioria, de pacientes com disfunção renal leve e 69,6% da amostra apresentava taxa de 

filtração glomerular estimada > 60 mL/min/1,73m
2
.
 
Foi possível identificar que 30 

pacientes (2,1%) submetidos à RM estavam em diálise. Os autores concluíram que neste 

grupo de pacientes a RM não foi associada à redução significante de mortalidade se 

comparada ao manejo clínico da síndrome coronária e à intervenção percutânea. 

Importante notar que, devido ao desenho do estudo, não houve comparação de 

mortalidade de pacientes dialíticos e não dialíticos. 

Por fim, apesar de publicações apontarem as taxas de mortalidade de pacientes 

em diálise submetidos à RM, há poucos dados na literatura da comparação entre 

estádios diferentes de DRC. É notória a escassez de estudos, a inconsistência nos 

critérios de inclusão, a dificuldade na comparação entre os estudos, perpetuando as 

incertezas nas melhores opções terapêuticas para tratamento da DAC na população com 

DRC (15, 44).   
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Neste contexto, não é sabido se pacientes estáveis em hemodiálise tem os 

mesmos desfechos no pós-operatório de RM se comparados àqueles com DRC não 

dialíticos. Algumas diferenças devem ser notadas entre estes grupos de pacientes, dentre 

elas a instalação de injúria renal aguda, a piora da função renal e a necessidade de início 

de terapia dialítica, enquanto nos que fazem diálise de manutenção a preocupação é com 

o melhor momento de reiniciar as sessões.  

 

1.5 Condição volêmica e ventilação mecânica após a revascularização do miocárdio   

A condição volêmica é um importante fator prognóstico. Recentes investigações 

demonstram que o excedente volêmico implica em aumento da morbidade e 

mortalidade e que o balanço negativo durante a permanência na unidade de terapia 

intensiva (UTI) está associado a desfechos favoráveis (45). Entre os pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca o tempo em ventilação mecânica (VM) é um fator de 

risco fortíssimo e associado, de forma independente, ao pior prognóstico, refletindo as 

maiores taxas de mortalidade em 30 dias e 01 ano (46). Para a população em diálise a 

condição volêmica contribui para o aumento da mortalidade  (14). 

Hipervolemia associa-se ao edema pulmonar, ao extravasamento intersticial, à 

redução do fluxo sanguíneo capilar e à isquemia renal (47-49). Este mecanismo em 

retroalimentação está associado à falência ou atraso na extubação de pacientes clínicos e 

cirúrgicos (50, 51). Contudo, é importante salientar que a administração de fluidos é 

uma das terapêuticas implementadas no manejo da instabilidade hemodinâmica após a 

cirurgia (52). 
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Modernas técnicas cirúrgicas, avanços na técnica de anestesia e proteção 

miocárdica têm contribuído para a redução do tempo em VM (53). Sabe-se que as 

primeiras 24 horas de VM são dependentes de múltiplos fatores, incluindo as condições 

pré-operatórias, a complexidade do procedimento cirúrgico, as complicações 

intraoperatórias e pós-operatórias, dentre outros (46, 49, 53). Contudo, o efeito deletério 

da hipervolemia na função pulmonar é o principal fator que determina o maior tempo 

em VM (45, 47), sendo capaz de prever, de forma independente, a mortalidade em 30 

dias e 1 ano (46, 49, 51, 53).  

Canver e colaboradores demonstraram que indivíduos com insuficiência renal 

têm risco 12,8 vezes superior para ocorrência de falência respiratória (53), ocorrência 

explicada pelo risco do excedente volêmico e pelo ambiente urêmico, que pode reduzir 

a capacitância da vasculatura pulmonar (16). Para pacientes em diálise no pós-

operatório de RM o prolongado tempo em VM é a mais crítica complicação com 

incidência de 26% (15).  

Desta forma, o presente estudo propôs o monitoramento da evolução clínica do 

paciente com DRC estádio 5 em hemodiálise (DRC 5D) submetido à RM eletiva desde 

o período intraoperatório até a alta hospitalar, assim como sua evolução em 1 ano. Os 

pacientes foram comparados com uma amostra com DRC em tratamento conservador e 

com pacientes com TFG > 60mL/min/1,73m
2
, considerado grupo de referência, sem 

disfunção renal. Por ser um estudo prospectivo, alguns questionamentos puderam ser 

esclarecidos no contexto técnico-científico atual abrindo novas perspectivas e 

questionamentos no tratamento de um grupo populacional frequentemente excluído.  

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESE 



34 
 

2 HIPÓTESE 

 Fizemos a hipótese que pacientes estáveis em diálise evoluem no pós-operatório 

de RM de forma semelhante aos pacientes com DRC não dialíticos no que se refere à 

mortalidade intra-hospitalar e em 01 ano. Pacientes com DRC em diálise e em 

tratamento conservador cursariam com pior evolução quando comparados aos pacientes 

com função renal normal, principalmente em relação ao tempo em VM no pós-

operatório. 
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3 OBJETIVOS 

 

 Comparar pacientes com DRC em diálise submetidos à RM eletiva com pacientes 

DRC estádio 3-4 e pacientes com função renal normal no que se refere a:  

1. Taxa de mortalidade hospitalar e no primeiro ano.  

2. Tempo em VM.  
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5  DISCUSSÃO  

 A RM ainda é um desafio para os médicos quando tratam os pacientes com 

DRC, visto que as complicações no tratamento e as taxas de mortalidade são 

controversas (54) e se elevam com o declínio da taxa de filtração glomerular (18, 55). 

Pacientes com DRC são rotineiramente excluídos dos ensaios clínicos (56). Contudo, a 

população com DRC está em progressivo aumento (57) e as doenças cardiovasculares 

persistem predominantes nesta população (1, 58), exigindo que as ciências em saúde 

enfrentem este cenário. Este estudo prospectivo retrata parte deste vasto cenário e 

discute questões controversas e obscuras atendendo ao chamado contemporâneo. A 

investigação científica iniciou-se com a análise das características da população, 

estratificada de acordo com o grupo de estudo, enveredou-se pelas variáveis 

relacionadas à cirurgia cardíaca e ao pós-operatório em UTI e VM, finalizando com a 

análise de sobrevida, na qual foi possível comprovar que pacientes estáveis em 

programação regular de diálise, submetidos à cirurgia eletiva de RM apresentaram a 

mesma taxa de mortalidade em 30 dias e 01 ano quando comparados aos pacientes com 

DRC em tratamento conservador e indivíduos com função renal normal. Este resultado 

é de extrema importância, uma vez que são escassos os dados sobre a mortalidade nos 

pacientes em diálise.  

5.1 Características da população estudada  

Como esperado os resultados deste estudo demonstraram anormalidades da 

geometria cardíaca nos pacientes do grupo diálise. Pacientes DRC5D possuem elevada 

prevalência de doença cardíaca estrutural e funcional e anormalidades da geometria do 

ventrículo esquerdo são frequentemente diagnosticadas (18, 59). A hipertrofia 

ventricular é prevalente desde fases iniciais da doença renal com aumento 

preponderante na população em diálise sendo considerado um importante fator de risco 
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cardiovascular (18). Quanto ao número de artérias doentes, houve semelhança entre os 

grupos. Sendo a DAC e a lesão de múltiplos vasos um achado clínico comum em 

pacientes com DRC5D, a semelhança do número de vasos doentes entre os grupos não 

era esperada. Infere-se que por tratar-se de um hospital público universitário de alta 

complexidade em cardiologia, o perfil epidemiológico da população  atendida possa ter 

influenciado o resultado obtido no estudo.  

A prevalência das comorbidades diabetes mellitus e hipertensão arterial na 

população portadora de DRC reproduziu o comportamento epidemiológico 

demonstrado em outros estudos (58). O United States Renal Data System 2020 

(USRDS) apontou o incipiente e inconstante controle dos fatores de risco tradicionais no 

qual a DM alcança 2,5 vezes mais os portadores de DRC e menos da metade da 

população portadora de DRC tem adequado controle da pressão arterial (1).  

Referente à perda sanguínea no período intraoperatório, o grupo DRC3-4 

apresentou volume significativamente inferior ao grupo referência. Sabe-se que a DRC 

promove alterações hemostáticas, dentre as quais, a hiperfibrinogenemia compensatória 

à disfunção plaquetária e o prolongamento na formação do coágulo. Estas alterações 

fisiopatológicas podem justificar os resultados obtidos(60).   

Concernente às ocorrências infecciosas relacionadas ao pós-operatório (PO) em 

UTI, o resultado das análises estatísticas apontou para uma na população portadora de 

DRC, maior frequência das principais infecções relacionadas à assistência a saúde, 

exceto pneumonia. Estes resultados corroboram os demais estudos que relacionam o 

declínio da TFG, a presença da DM, a recorrente internação hospitalar, a alteração da 

imunidade celular e humoral entre os muitos fatores que tornam esta população 

susceptível as infecções (61, 62).  
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A IRA, evento aproximadamente 1,5 vezes superior na população DRC 3-4, era 

esperada, visto tratar-se de uma ocorrência observada no PO de cirurgias cardíacas, 

associada à inflamação, injúria de isquemia/reperfusão, microembolização, excesso 

volêmico, entre outros, e apontada em outros estudos (37, 63-66).  

   No intuito de conhecer o perfil de gravidade  foi calculado o escore SOFA, um 

escore preditivo efetivo para predizer mortalidade intra-hospitalar nos pacientes 

submetidos à RM isolada (65, 67) e acurado para mensurar a progressão de disfunção 

orgânica na primeira semana na UTI (68). O escore foi aplicado no pós-operatório 

imediato (POI) até o desfecho alta ou óbito na UTI, para denotar aspectos dinâmicos da 

RM nos múltiplos sistemas e promover dados consistentes para análise da mortalidade 

em cada um dos grupos estudados, quais sejam referência, DRC3-4 e diálise. Observou-

se maior pontuação nos grupos DRC3-4 e diálise, resultado justificado pelos critérios de 

pontuação do escore SOFA, no qual maior valor é atribuído à disfunção orgânica 

detectada. Contudo, a avaliação de gravidade com a exclusão do sistema renal 

demonstrou homogeneidade entre a população dos respectivos grupos. No POI os 

grupos DRC3-4 e diálise necessitaram maiores doses de dobutamina quando 

comparados ao grupo referência. 

No que se refere ao tempo de hospitalização e período de permanência na UTI, 

os grupos DRC3-4 e diálise tiveram períodos significativamente superiores ao grupo 

referência. O tempo de hospitalização da população DRC3-4 foi, em média, 6 dias 

superior quando comparado ao grupo referência. Sabe-se que a DRC e seus diferentes 

estádios estão associados a maiores períodos de hospitalização (69) e muitos são os 

fatores possivelmente associados à este resultado, entre eles, o maior risco infeccioso 

(61), os desequilíbrios ácido-basicos e eletrolíticos, a condição inflamatória e urêmica, a 
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anemia, assim como a volemia. Contudo, estas análises não estavam no escopo deste 

estudo.  

 

5.2 Ventilação mecânica e a inter-relação dos sistemas cardiorrenal  

Alusivo ao tempo em VM constatou-se que 218 pacientes (77,3%) foram 

extubados nas primeiras 24 horas após a cirurgia, uma média de 8 horas, período 

considerado adequado para obtenção de menores riscos associados à VM (46). Aqueles 

que permaneceram em VM por período superior a 48 horas (N=15, 5,3%) tiveram como 

variáveis associadas o tempo anestésico, volume de diurese no 1º dia e doses de drogas 

vasoativas, características que expõem a inter-relação entre os sistemas orgânicos e a 

sua contribuição no prolongado tempo em VM, culminando com maior permanência na 

UTI.  

A análise das características clínicas e demográficas da população baseadas no 

tempo de VM demonstrou o impacto da redução TFGe como variável com elevada 

significância estatística  para  determinar maior tempo em VM. Pacientes com DRC 

estádio 3b e inferior permaneceram mais frequentemente em VM > 48 horas e tiveram 

maior tempo de hospitalização, dados compatíveis com o outros estudos (18, 46, 55, 

65). Este resultado se deve a múltiplos fatores, entre eles os mecanismos fisiológicos 

intrínsecos à doença renal e à incapacidade de excretar sódio e água (18, 65), pela 

dessincronia mecânica do ventrículo esquerdo na presença do desequilíbrio volêmico 

(18, 37) e edema intersticial promotor de múltiplas e continuadas disfunções orgânicas, 

as quais contribuem para elevação da taxa de morbidade e  mortalidade (70). Por esta 

amplitude, o balanço hídrico tem merecido destaque em diferentes estudos compostos 

por pacientes clínicos e cirúrgicos e associado a desfechos prognósticos. Estudos 

demonstram a associação do balanço hídrico positivo (BH+) a diversos eventos 
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adversos, dentre eles o IAM e a IRA (18, 66) e a maiores taxas de permanência e 

mortalidade hospitalar (35, 66, 71, 72). 

O manejo volêmico nos grupos analisados requer uma terapêutica individualizada 

e dinâmica. O comprometimento renal à homeostase e os eventos intrínsecos à cirurgia 

cardíaca, tais como o atordoamento do miocárdio, sangramento e instabilidade 

hemodinâmica, compõem uma variedade de cenários que impactam na interpretação do 

estado volêmico e são potenciais para acúmulo de fluidos. 

A análise das características cirúrgicas e as condições na UTI conforme o tempo 

em VM expressam variáveis relacionadas ao manejo volêmico. O reduzido volume de 

diurese no 1º dia, assim como a TFGe tiveram significância estatística para determinar 

um tempo de VM > 48 horas. Outras variáveis apontam a complexidade e a fragilidade 

no manejo volêmico da população DRC, sendo possível observar que um menor volume 

de diurese desde o POI e o BH+ em 5 dias quantitativamente superior se associam ao 

tempo em VM. A Ʃ do BH, o balanço acumulado em 5 dias e o fluido acumulado/peso, 

ainda que sem significado estatístico, são variáveis com comportamento peculiar no 

grupo VM > 48 horas.  

Uma melhor compreensão das variáveis associadas ao maior tempo em VM foi 

obtida por meio da análise multivariada, sendo identificados como fatores de risco 

independentes para o tempo prolongado em VM o Ʃ do balanço hídrico e os escores de 

SOFA. Analisando especificamente o grupo diálise (neste caso sem levar em 

consideração o componente renal do SOFA), também se identificou como fator 

independente  o tempo entre a cirurgia e a 1ª HD foi um fator associado ao prolongado 

tempo em VM. Estes resultados evidenciam a vigilância da Ʃ do balanço hídrico como 

uma importante estratégia para redução do tempo em VM, independente da função renal 

da população. A indicação da hemodiálise nas horas subsequentes à cirurgia cardíaca 
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habitualmente é permeada por situações diversas e conflitantes (acesso vascular 

disponível para terapia, anticoagulação, estado volêmico, eletrolítico e ácido-básico e 

estado hemodinâmico), que não raro procrastinam a execução da sessão de hemodiálise. 

Nossos resultados chamam a atenção para que o melhor momento de realização da 

sessão de HD no pós-operatório seja reavaliado pela equipe de cuidado do paciente com 

DRC5D submetido à RM. 

 

5.3. Sobrevida intra-hospitalar e 1 ano    

Concernente à sobrevida intra-hospitalar, a taxa de mortalidade do estudo no 

período atingiu 6,0%, sendo inferior às apresentadas em outros estudos (55, 64, 65), que 

transitam ao redor de 9,0%.  

Embora sem significância estatística, a mortalidade da população DRC3-4 atingiu 

um maior percentual do que o grupo diálise ou referência. Este grupo necessitou de 

maiores doses de drogas vasoativas imediatamente após a RM e nas primeiras 24 horas, 

assim como evoluiu com IRA e maior tempo de permanência na UTI e hospitalar 

demonstrando maior gravidade. A presença do declínio moderado ou grave da função 

renal e os fatores patofisiológicos intrínsecos são comemorativos que legitimam a maior 

gravidade deste grupo, comparativa ao grupo referência. Em relação à ocorrência da 

IRA sabe-se que cursa com elevada incidência, elevada permanência em UTI e em 

hospital, aumento das taxas de mortalidade na população submetida à RM e acomete 

principalmente os portadores de DRC em estádios mais avançados (37). Este cenário 

argumenta a favor do maior percentual de mortalidade encontrado neste grupo.  

O predomínio da mortalidade entre os indivíduos com histórico prévio de IAM 

foi constatado, resultado que corrobora estudos que apontam o IAM como fator 
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associado a maiores taxas de  mortalidade na população portadora de DRC (17, 25, 26) . 

Outro fator relevante foi a associação com as taxas de mortalidade e o balanço hídrico. 

Malbrain e col. demonstraram elevadas taxas de mortalidade nos pacientes com BH 

sequencialmente positivo, assim como, BH negativo na 1ª semana em UTI como um 

preditor forte e independente de sobrevida (70). Nos pacientes em hemodiálise de 

manutenção, o BH cumulativo positivo também foi destacado pela relação independente 

com mortalidade (72). 

Entretanto, as análises de sobrevida por meio da regressão de riscos 

proporcionais de Cox, ajustada para idade, DM, tempo em VM e história prévia de 

IAM, não demonstrou significância estatística entre os grupos.   

No que tange ao seguimento da mortalidade no 1º ano não encontramos diferenças 

estatísticas entre os grupos. Este resultado corrobora a conclusão da United States Renal 

Data System de 2004-2009, no qual os pacientes em diálise submetidos à RM tiveram 

taxa de sobrevida de 70% no 1º ano (55). O predomínio dos enxertos multiarteriais em 

porcentagem expressiva dos grupos avaliados é forte justificativa para obtenção do 

resultado por associarem-se ao maior tempo de sobrevida e ao maior tempo livre de 

intervenções (32). 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo possui algumas limitações: 

 1) A escassez de estudos prospectivos com a inclusão de pacientes em diálise, 

um fator limitante para comparação dos dados obtidos neste estudo. 

2) A análise de sobrevida de Cox tem sido questionada na a população em 

diálise, embora seja usada na maior parte dos estudos. 

3) Pelo limitado número de eventos (óbitos), a possibilidade de ajustes para 

maior número de variáveis é restrito. 

4) A indicação de RM não foi unânime para todos os indivíduos em diálise e 

dependeram da indicação do nefrologista e da equipe de cirurgia, fatores não 

controlados no presente estudo, que dificultam a generalização dos resultados. 
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7 CONCLUSÕES 

Este estudo unicêntrico acompanhou um expressivo número de pacientes 

mantidos em programa regular de hemodiálise, submetidos à RM. Trata-se de uma 

população pouco contemplada pelo tratamento cirúrgico, considerado padrão ouro. Os 

resultados obtidos neste estudo demonstram, com base na coleta prospectiva de dados, 

que o excesso de volume e o intervalo de tempo entre a RM e a execução da diálise são 

fatores associados ao maior tempo em VM. Ainda, demonstramos que pacientes 

estáveis em programa regular de diálise têm o mesmo risco de mortalidade após a RM. 

Estas conclusões definitivamente chamam a atenção da comunidade de assistência à 

saúde para oferecer estratégias terapêutica direcionadas para um grupo de elevado risco 

de morbidade e mortalidade permitindo melhores discussões do prognóstico com o 

paciente e seus familiares. 
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