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Resumo

Ávila, MON. Balanço Hídrico, Injúria Renal Aguda e Mortalidade de Pacientes em
Unidade de Terapia Intensivatese. São Paulo: Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo; 2014.
Injúria renal aguda (IRA) é doença de elevada incidência, associada a altas taxas de
morbimortalidade. Sepse, pós-operatório de grandes cirurgias e baixo débito cardíaco
são as principais causas de IRA em todo o mundo. Na maioria destas situações,
expansão volêmica é parte do manejo preventivo e terapêutico da IRA. Contudo, a
manutenção de uma estratégia de infusão liberal de fluidos pode causar balanço hídrico
positivo (BH+), que tem sido associado a desfechos desfavoráveis em pacientes
criticamente enfermos. BH+ frequentemente ocorre nestes pacientes que recebem
grandes infusões de volume, mesmo que apresentem volume urinário considerado
satisfatório ou acima de 0,5ml/kg/h. Nesta situação, se não houver elevação da
creatinina sérica, não será feito o diagnóstico de IRA pelos critérios do Kidney Disease
Improving Global Outcome (KDIGO), ainda que haja claro déficit na eliminação da
sobrecarga hidrossalina. Este estudo observacional prospectivo, com controle pareado
por dias de exposição ao BH+ avaliou a associação entre BH+ e diagnóstico
subsequente de IRA (pelos critérios do KDIGO) e mortalidade em 233 pacientes
admitidos em uma unidade de terapia intensiva (UTI) geral. Observamos por análise de
regressão logística que cada 100 ml de aumento no BH se associou a elevação de 4% na
chance de desenvolver IRA (OR 1,04; IC 95% 1,01 a 1,08). Comparado ao primeiro
quartil de BH médio, o quarto quartil de BH médio (BH > +1793 ml/dia) se associou a
chance 3,12 vezes maior de desenvolver IRA (OR 3,12; IC 95% 1,13 a 8,65).

Comparado ao BH de zero até +1500 ml/dia, o BH médio > +1500 ml/dia se associou a
chance 3,4 vezes maior de desenvolver IRA, (OR 3,4; IC 95% 1,56 a 7,48). Um modelo
de efeito fixo mostrou que BH+ estava presente pelo menos seis dias antes do
diagnóstico de IRA pelos critérios do KDIGO. Para avaliar o desfecho óbito,
consideramos o BH durante toda internação na UTI. Observamos que cada 100 ml de
aumento no BH se associou a incremento de 7% na mortalidade (OR 1,07; IC 95% 1,02
a 1,12). Comparado ao primeiro quartil, o quarto quartil de BH médio (BH > +1652
ml/dia) se associou a chance 2,8 vezes maior de evoluir para óbito (OR 2,8; IC 95%
1,04 a 7,66). Comparado aos pacientes com BH de zero a +1500 ml/dia, os pacientes
com média de BH > +1500 ml/dia apresentavam chance 3,8 vezes maior de evolução
para óbito (OR 3,8; IC 95% 1,55 a 9,16). Em conclusão, BH+ como variável contínua,
em quartis ou utilizando ponto de corte maior do que +1500 ml/dia se associou de
maneira independente a maior chance de desenvolvimento subsequente de IRA e
evolução para óbito em pacientes criticamente enfermos. No presente trabalho, o BH +
foi biomarcador precoce de IRA. Estes achados sugerem que BH+ deve ser incluído nos
critérios de definição de IRA, ao lado da creatinina e diurese.

Descritores: 1.Lesão renal aguda

2.Insuficiência renal

4.Mortalidade 5.Unidades de terapia intensiva

3.Balanço hídrico

Abstract

Ávila, MON. Fluid balance, Acute Kidney Injury and Mortality of Intensive Care
Unit Patients thesis. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2014.
Acute kidney injury (AKI) is a disease with high incidence, which is associated with
high morbidity and mortality rates. Sepsis, major surgery and low cardiac output are the
main causes of AKI worldwide. In the majority of these situations, volume expansion is
part of both prevention and therapeutic management of AKI. However, maintaining
liberal fluid infusion strategy can cause fluid overload and it is associated to poor
outcomes in critically ill patients. Positive fluids balance (FB) frequently occurs in these
patients receiving high volume infusion, even if the urinary output is adequate (above
0.5ml/kg/h). In this situation, if there is no serum creatinine (SCr) increase, AKI will
not be diagnosed by current Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO)
criteria, even with a clear kidney inability to eliminate the body excess of fluid. This
prospective, paired control, cohort study aimed to evaluate the association between
positive FB and subsequent development of AKI by KDIGO criteria and mortality in
233 critically ill adults. By multiple logistic regression, we showed that each 100 ml
increase in FB was independently associated to a 4% increase in the chances for
developing subsequent AKI (OR 1.04; 95% CI 1.01 to 1.08). When compared to the
first quartile, the fourth FB quartile (FB > +1793ml/day) was associated with a 3.12
times greater chance of developing AKI (OR 3.12; 95% CI 1.13 to 8.65). Compared to
FB zero to 1,500ml/24h, the mean FB above +1,500 ml/24h was associated with an OR
of 3.4 for AKI (OR 3.4; 95% CI 1.56 to 7.48). A mixed effect model demonstrated that

a positive FB predicted AKI development defined by KDIGO criteria within 6 days. To
assess the outcome mortality, we evaluated the mean FB during the whole ICU
hospitalization. Each 100 ml increase in FB was associated to a 7% increase in the
chances for death (OR 1.07; 95% CI 1.02 to 1.12). Compared to the first quartile,
patients in the fourth FB quartile (FB > +1652 ml/day) showed an OR of 2.8 for death
(OR 2.8; 95% CI 1.04 to 7.66). Mean FB above +1,500 ml/24h was associated with an
OR of 3.8 for death, as compared to FB zero to 1,500ml/24h (OR 3.8; 95% CI 1.55 to
9.16). In conclusion, positive FB, as continuum variable, as quartiles and as absolute
thresholds, was independently associated with subsequent AKI development and death
in critically ill patients. In this study, the positive FB was early biomarker of AKI.
These findings suggest that positive FB should be included in the criteria for AKI in
addition to serum creatinine and urine output.

Descriptors: 1.Acute kidney injury
5.Intensive care unit

2.Renal failure

3.Water balance

4.Mortality
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1. Introdução

Injúria renal aguda (IRA) é problema de saúde pública, com incidência crescente
em todo o mundo 1,2. Ocorre em aproximadamente 3 a 15 % dos pacientes internados,
mas pode acometer 30 a 78% dos pacientes alocados em unidades de terapia intensiva
(UTI) 1-6. A IRA tem impacto adverso na evolução clínica do paciente à curto e
longo prazo. À curto prazo aumenta custos 3-5, prolonga o tempo de internação 4-6
e aumenta a mortalidade hospitalar 1-11. A mortalidade da IRA durante internação
hospitalar varia de 20 a 80%, dependendo da gravidade do quadro clínico do paciente
1-11. Em longo prazo, estudos recentes associam IRA a baixa qualidade de vida 8,
maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica 9-10 e mortalidade tardia
mais elevada 10-12.

1.1. Injúria renal aguda e expansão volêmica: balanço hídrico positivo (BH+) é
benéfico?

A prevenção da IRA requer a identificação das suas principais causas. No
contexto

clínico

de

pacientes

internados

em

UTI

a

IRA

tem

etiologia

predominantemente multifatorial: isquêmica e/ou nefrotóxica 13. Sepse é a causa de
mais de 50% dos casos de IRA em UTI em todo o mundo, seguida por grandes
cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas, e baixo débito cardíaco 2, 3, 10. Em
todas estas situações a expansão volêmica é apontada como o elemento fundamental no
manejo terapêutico e na prevenção de IRA, otimizando a pressão arterial média (PAM)
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e o débito cardíaco (DC), contribuindo para a restauração da perfusão periférica,
reduzindo citocinas pró-inflamatórias e atenuando a nefrotoxicidade por drogas 14-16.
No início deste século, Rivers et al demonstraram, em estudo randomizado e
controlado, que ressuscitação volêmica agressiva e precoce, orientada por metas
definidas (early goal-directed therapy ou EGDT), reduzia significativamente a
mortalidade na sepse grave 17. Apesar de inúmeras críticas no decorrer destes últimos
13 anos após sua publicação 18, este trabalho influenciou de forma marcante o
tratamento de pacientes sépticos, permanecendo como recomendação fundamental em
todas as publicações da Surviving Sepsis Campaign 19. Contudo permanece a
discussão sobre o risco versus benefício de EGDT em pacientes criticamente enfermos.
Em maio de 2014 foi publicado estudo multicêntrico americano, Protocolized Care for
Early Septic Shock – ProCESS 20, que não encontrou benefício da EGDT na redução
da mortalidade de pacientes em choque séptico. Estão em andamento mais dois ensaios
clínicos controlados e randomizados, um na Austrália (Australasian Resuscitation In
Sepsis Evaluation Randomized Controlled Trial – ARISE) e o outro na Inglaterra, que
deverão contribuir para o esclarecimento desta discussão.
Embora o trabalho do grupo de Rivers não tenha explorado o impacto da
ressuscitação volêmica na prevenção de IRA, Lin et al. 21 demonstraram em estudo
posterior que EGDT semelhante à utilizada no protocolo de Rivers diminuiu a
incidência de IRA (de 55 para 39%, p=0,015) em pacientes adultos com choque séptico.
Em população pediátrica, de Oliveira et al 22 observaram que a EGDT, com meta de
saturação venosa de oxigênio maior ou igual a 70%, se associou a menor mortalidade
em 28 dias (11,8% versus 39,2%, p = 0,002) e menor desenvolvimento de disfunções
orgânicas, incluindo IRA (p=0,03). É possível que o benefício da ressuscitação

17

volêmica guiada por metas não se deva apenas à administração de volumes maiores de
fluidos para pacientes que especificamente o necessitam, mas à precocidade e
adequação desta medida. A administração de fluidos limitada até a otimização de
parâmetros hemodinâmicos estabelecidos previamente poderia resultar na infusão de
menor volume de líquidos, minimizando BH+ 23- 25.
A ocorrência de BH+ por período curto de tempo em pacientes submetidos a
estes protocolos de ressuscitação volêmica pode ser o custo a ser pago para restauração
da perfusão tecidual, incluindo a perfusão renal. Por outro lado, a manutenção de
estratégia liberal de infusão de fluidos após as primeiras seis horas de atendimento pode
causar balanços hídricos sucessivamente positivos. Na verdade, esta conduta não foi
recomendada por Rivers 17, porém é situação comum na prática clínica atual 26,
com consequências deletérias ao paciente.

1.2. Balanço hídrico positivo e morbimortalidade na UTI: BH+ é prejudicial?

1.2.1. BH+, edema visceral e mortalidade
Pacientes com BH persistentemente positivo estão mais sujeitos a repercussões
clínicas desfavoráveis como congestão hepática, congestão pulmonar com piora na
complacência pulmonar e nas trocas gasosas, edema de alças intestinais com íleo
paralítico, má absorção e síndrome de compartimento abdominal, edema miocárdico
com distúrbios de condução e disfunção diastólica, edema cerebral, renal e de tecidos
periféricos com cicatrização inadequada de feridas e infecções, além de apresentarem
maior mortalidade 27-48 (quadro 1). Órgãos encapsulados, como o rim e o fígado, tem
capacidade limitada para acomodar excesso de líquido, o que pode determinar aumento
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da pressão intersticial com consequente comprometimento do seu fluxo sanguíneo e
deterioração funcional 27-30.
1.2.2. BH+, edema renal, síndrome do compartimento abdominal e IRA

BH + acumulado é capaz de aumentar a pressão intersticial renal, podendo causar
hipoperfusão arterial dos rins e queda da filtração glomerular. O aumento da pressão
intra-abdominal (PIA), da pressão venosa central (PVC) e da pressão venosa renal
(PVR), em condições de sobrecarga hídrica, contribuem substancialmente para a queda
da filtração glomerular, como demonstrado experimentalmente 49. Pressão venosa
renal acima de 30 mmHg por duas horas em rins porcinos intactos resulta em queda
importante do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular 49. A elevação
da PVR diminui o fluxo sanguíneo renal e a formação de urina mais intensamente do
que a hipoperfusão arterial renal 50, 51. Em pacientes com síndrome cardio-renal,
com ou sem baixo débito cardíaco, a elevação da PVC, PIA e PVR pode contribuir para
disfunção renal progressiva 51. Presença de PVC elevada é forte preditor de IRA no
pós-operatório de cirurgia cardíaca eletiva, independentemente da presença de baixo
débito cardíaco 51, 52.

Estes dados sugerem possível vínculo fisiopatológico entre BH+, edema renal e
IRA. Outra explicação para IRA em pacientes com BH+ é a presença de síndrome do
compartimento abdominal, relativamente comum em pacientes hipervolêmicos e causa
conhecida de IRA. A síndrome do compartimento abdominal se caracteriza por PIA de
20 mmHg, associada a repercussões clínicas sistêmicas, tais como alterações
cardiovasculares (aumento da PVC, redução do retorno venoso e do débito cardíaco),
renais (redução do fluxo plasmático renal, aumento da PVR, congestão microvascular
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renal, aumento da resistência vascular renal, elevação intrarenal de catecolaminas,
angiotensina II e citocinas inflamatórias e aumento da pressão da cápsula renal),
pulmonares (redução da complacência da parede torácica, aumento da pressão
intratorácica, elevação do espaço morto, hipercapnia e hipoxia) e cerebrais (aumento da
pressão intracraniana e queda da pressão de perfusão cerebral) 52,53. Inicialmente a
síndrome compartimental abdominal foi descrita em pacientes submetidos a cirurgias
abdominais ou vítimas de trauma, entretanto, atualmente, é cada vez mais diagnosticada
em

pacientes

submetidos

à

ressuscitação

volêmica

maciça

e

prolongada,

politransfundidos, hipotérmicos ou coagulopatas, ou seja, pacientes com BH+
sucessivos 52-53. Há evidências de que hipertensão intra-abdominal presente à
admissão na UTI está associada a maior risco de disfunção orgânica grave (incluindo
IRA) e a maior mortalidade 50, 51.

1.2.3. BH+, tipo de solução para expansão volêmica e IRA

Outro aspecto importante, que pode contribuir para os desfechos desfavoráveis
associados ao BH+, como IRA e morte, é o tipo de solução utilizada para ressuscitação
volêmica. Coloides sintéticos podem ser potencialmente nefrotóxicos e estão associados
a maior mortalidade, especialmente as soluções HES (hydroxyethyl starch) e gelatinas
54,55. Albumina 4% deve ser evitada na ressuscitação volêmica de pacientes com
traumatismo craniano, mas parece ser segura em pacientes sépticos com IRA ou em
risco de desenvolvê-la 56. O uso de albumina 20% vem sendo associado a menor
incidência de IRA e redução de mortalidade em cirróticos com peritonite bacteriana
espontânea 57, mas o seu uso rotineiro é limitado pelo maior custo em relação aos
cristaloides. Desta forma, o Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO)
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Clinical Practice Guideline para IRA, na sua mais recente edição, sugere que
cristaloides isotônicos sejam preferíveis, ao invés dos coloides sintéticos ou nãosintéticos, para expansão volêmica em pacientes sob risco de IRA ou com IRA
instalada, na ausência de choque hemorrágico 55.

Entretanto, os cristaloides não são isentos de risco. Estudos clínicos e experimentais
sugerem que cristaloides não-balanceados ou com maior conteúdo de cloro podem
piorar acidose metabólica, causar vasoconstricção renal e reduzir o consumo renal de
oxigênio 58-61. Portanto, não somente a quantidade de fluido infundido na
ressuscitação volêmica, mas também a sua composição pode interferir nos desfechos
desfavoráveis associados ao BH+.

1.2.4. BH+, diluição de antibiótico e mortalidade
O uso precoce e correto de antibióticos em pacientes sépticos está associado à
redução de mortalidade 19, 62. Em pacientes com BH excessivamente positivo, o
aumento do volume de distribuição de antibióticos hidrofílicos, com redução das suas
concentrações plasmáticas, também poderia contribuir para efeito adverso na sobrevida
dos pacientes com sobrecarga hídrica. Pacientes inflamados/sépticos desenvolvem dano
endotelial, com aumento da permeabilidade capilar predispondo a desvios de fluidos do
intravascular para o interstício. Antibióticos hidrofílicos, como aminoglicosídeos, betalactâmicos e glicopeptídeos, poderão acompanhar este desvio de fluidos, resultando em
concentrações

plasmáticas

sub-terapêuticas

e

risco de falha no

tratamento

antimicrobiano 63.
Em síntese, BH + é associado claramente a maior morbimortalidade em pacientes
criticamente enfermos em diversos estudos (figura 1). Os fatores potencialmente
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relacionados a este fenômeno são edema visceral, síndrome do compartimento
abdominal, nefrotoxicidade do tipo de solução expansora, diluição de antibióticos ou
retardo no diagnóstico da IRA. Entretanto, a maioria dos trabalhos que demonstram esta
associação tem desenho observacional, não sendo capazes de estabelecer relação de
causa e efeito definitiva 31-33, 40-48. Nenhum destes estudos é capaz de esclarecer se
pacientes com BH+ tem maior mortalidade por serem mais graves (e por isso
necessitam de maior aporte de drogas, antibióticos, sedativos, nutrição parenteral etc.)
ou se o BH+ realmente tem participação fisiopatológica independente na evolução para
IRA ou no processo de morte.
Apenas ensaios clínicos randomizados e controlados poderiam explorar a relação de
causalidade entre BH+ e mortalidade, sem a participação de fatores de confusão.
Existem poucos ensaios clínicos randomizados com esta proposta 35-38,
permanecendo em aberto a complexa associação entre BH+ e mortalidade.
1.2.5. BH+ e diagnóstico de IRA: BH+ interfere com o diagnóstico de IRA?

Atualmente o diagnóstico da IRA se fundamenta nos critérios RIFLE (Risk,
Injury, Failure, Loss, Endstage Kidney Disease), AKIN (Acute Kidney Injury Network)
e KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) que são baseados em aumento
da creatinina sérica e reduções do volume urinário 55,64, 65. Estes critérios foram
construídos a partir da observação de que pequenas elevações na creatinina sérica 66 e
reduções na diurese 67 se associam a maior mortalidade. Os três sistemas de
classificação são divididos em estágios de gravidade crescente da IRA e há evidências
de que, quanto mais avançado o estágio da IRA, maior será o risco de morte do paciente
68.
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O balanço hídrico não foi contemplado no diagnóstico de IRA por nenhum
destes critérios atualmente adotados, embora o BH+ possa interferir neste diagnóstico.
A sobrecarga de líquido pode causar hemodiluição e subestimar a medida do nível
sérico da creatinina, retardando o diagnóstico de IRA pelos critérios usuais 26.
Macedo et al., analisando dados do estudo PICARD, propuseram uso da seguinte
fórmula para ajuste da creatinina sérica para o BH+:
Creatinina ajustada = creatinina dosada x fator de correção*

(

)

O uso da creatinina ajustada por este “fator de correção” permitiu antecipar o
diagnóstico de IRA em, no mínimo, um dia 26.
Liu et al. 69 , analisando os dados do Fluid and Catheter Treatment Trial,
observaram que, ao ajustar a creatinina pelo BH no grupo de infusão liberal de fluidos,
houve aumento na frequência de diagnósticos de IRA neste grupo. A mortalidade destes
pacientes, isto é aqueles em que o diagnóstico de IRA foi mascarado pelo BH+, foi
maior do que a mortalidade daqueles que não tinham diagnóstico de IRA nem antes,
nem após o ajuste para o BH.
Mehta et al. 70, em estudo observacional, observaram associação entre o chamado
tardio do nefrologista para avaliação de casos de IRA com maior mortalidade, tanto para
pacientes dialíticos como para não–dialíticos. Portanto, é possível especular que o atraso
no diagnóstico de IRA em pacientes com BH+ (por hemodiluição da creatinina) pode
também contribuir para a maior mortalidade associada ao BH+ (figura1).
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1.3.

BH+ e diagnóstico de IRA: BH+ poderia ser biomarcador precoce de
IRA?

Considerar o BH+ como biomarcador precoce de IRA nos remete a reflexão sobre a
fisiologia renal. Sabe-se que o indivíduo com função renal normal e dieta usual
(gerando 800 mOsm de excretas por dia) é capaz de eliminar até 16 litros de urina
maximamente diluída (50mOsm/L), por supressão fisiológica do hormônio antidiurético (ADH) 71. Ou seja, em condições normais, se um indivíduo receber até 16
litros de líquido por dia, conseguirá eliminá-los, mantendo balanço hídrico zerado. Por
outro lado, quando um paciente criticamente enfermo desenvolve IRA e recebe grandes
infusões de fluidos (antibióticos, sedação, drogas vasoativas etc.), é fácil entender
porque evolui com BH+, uma vez que há evidente comprometimento na sua capacidade
de excretar a sobrecarga hidrossalina recebida. Entretanto, pacientes criticamente
enfermos sem o diagnóstico de IRA pelos critérios RIFLE, AKIN ou KDIGO também
evoluem com BH+. Porque eles não conseguiriam aumentar adequadamente a excreção
de sal e água livre, em resposta à sobrecarga hidrossalina?
Existem condições clínicas em UTI que podem predispor a BH+, até mesmo em
pacientes sem IRA. Hipotensão, baixo débito cardíaco, vasodilatação da sepse (ainda
que sem hipotensão), hipoalbuminemia, ventilação mecânica (VM), dor e stress
fisiológico são capazes de ativar o sistema neuro-endócrino (hormônio anti-diurético,
sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona), com retenção
tubular de água livre e sódio 15, 16, 25, 27,28,30. Como estes pacientes, geralmente,
recebem grande aporte hidrossalino, acaba ocorrendo BH positivo e edemas. VM com
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pressão positiva também pode reduzir a drenagem linfática, contribuindo para a
formação de edema 25, 30.
Agressões isquêmicas e inflamatórias, tão frequentes em pacientes criticamente
enfermos, causam disfunção endotelial mediada por alterações no sistema angiopoietina
2/Tie2 e desnudamento no glicocálix endotelial, contribuindo para o desvio de líquido e
de macromoléculas do compartimento intravascular para o interstício e, novamente,
ativando o sistema neuroendócrino para reter fluidos 72-75.
É também possível que pacientes criticamente enfermos desenvolvam
isoladamente ou em conjunção aos eventos descritos acima, disfunção renal precoce e
sutil, que se manifesta pela incapacidade de controlar adequadamente o equilíbrio
hidrossalino. As capacidades de concentração e diluição urinárias dependem da
integridade funcional da microvasculatura medular renal e podem estar prejudicadas em
estágios muito precoces da doença renal 76. Enquanto a microcirculação cortical é
capaz de fazer sua autorregulação através das mudanças de tônus das arteríolas aferente
e eferente até determinados limites de pressão arterial média (PAM), a microcirculação
medular é mais dependente da PAM e da pressão de perfusão renal, sendo mais
susceptível à isquemia e disfunção endotelial em situações de choque circulatório ou
DMOS 76, 77.
Assim, BH positivo pode potencialmente ser biomarcador de IRA, antecedendo
a elevação da creatinina ou a diminuição da diurese. Considerar esta hipótese verdadeira
torna a relação entre BH+, IRA e mortalidade ainda mais complexa, conforme
observado na figura 1, já que IRA é fator de risco independente para mortalidade bem
estabelecido 10.
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Este conjunto de fatos levanta questões importantes: é válida a inclusão do BH+
como critério adicional de IRA, além da creatinina e do volume urinário? O BH+
precedendo o desenvolvimento de IRA pode contribuir para a ocorrência da mesma?
Estas situações podem acontecer simultaneamente ou sequencialmente?
Apenas três estudos observacionais realizados em pacientes submetidos à
cirurgia cardiovascular, um retrospectivo com 90 pacientes 78, outro prospectivo com
cem pacientes 79 e o último com 98 crianças 80, avaliaram a associação do BH+
com desenvolvimento subsequente de IRA, sugerindo que BH+ seria marcador precoce
de disfunção renal.

Assim, desenvolvemos estudo de coorte, prospectivo, observacional, com controle
pareado, para testar a possível associação independente do BH+ com o diagnóstico
subsequente de IRA e a associação independente do BH+ com a mortalidade de
pacientes admitidos em uma UTI geral (clínica e cirúrgica).
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2. Objetivos

Avaliar a associação independente entre BH+ e incidência subsequente de IRA
pelos critérios do KDIGO em pacientes internados em UTI clínica e cirúrgica.
Avaliar se BH+ é fator de risco independente para mortalidade em pacientes
internados em UTI clínica e cirúrgica.
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3. Pacientes e métodos

3.1. Desenho do estudo: coorte prospectiva observacional, com controle pareado.

3.2. Declaração de Ética
O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa do Monte TaborHospital São Rafael, Salvador, Bahia, Brasil e da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (processo 37/11). Por se tratar de estudo observacional, foi
dispensado o Consentimento Informado dos participantes.

3.3. População
3.3.1. Critérios de inclusão
Foram incluídos no estudo pacientes adultos (idade superior ou igual a 18 anos)
admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Clínica e Cirúrgica de um hospital terciário,
com permanência mínima de 3 dia. O período de inclusão de pacientes foi de agosto de
2011 a julho de 2013.
3.3.2. Critérios de exclusão
Pacientes portadores de doença renal crônica estágio 5, presença de IRA na
admissão da UTI, obstrução do trato urinário ou IRA pré-renal, transplantados renais,
pacientes com doença neoplásica em estágio terminal.
3.3.3. Grupos de pacientes estudados
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Após a retirada dos pacientes que preenchiam critérios de exclusão e aqueles
com fichas incompletas, a coorte final analisada foi constituída por 233 pacientes
(figura 2), que foram divididos nos seguintes grupos:
Grupo IRA (casos): todos os pacientes que desenvolveram IRA durante a internação
hospitalar (n = 92).
Grupo não-IRA pareado (controle): dos pacientes que não desenvolveram IRA (n =
141), estudamos um subgrupo composto de pacientes pareados por sorteio (92
controles). Para cada caso de IRA, foi sorteado um controle sem IRA, com número de
dias de internação maior ou igual ao número de dias necessários para desenvolvimento
de IRA no caso respectivo. Por exemplo, para um paciente que desenvolveu IRA no
sétimo dia de internação, foi sorteado um controle, dentre os pacientes sem IRA, com
número de dias de internação igual ou superior a sete e foram utilizados apenas os BH
dos seis primeiros dias de internação para comparação com a média do BH dos seis dias
que precederam a IRA no caso correspondente. O pareamento foi feito visando definir o
número de dias de BH dos controles (pacientes sem IRA) a serem utilizados nas
análises, para que correspondessem ao número de dias de internação antes da ocorrência
de IRA nos casos. Assim a duração da “exposição” ao BH foi a mesma em casos e
controles.
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3.4. Métodos

O pesquisador principal, uma enfermeira pesquisadora e um acadêmico de medicina
coletaram os seguintes dados dos prontuários dos pacientes admitidos na UTI:
a) À admissão: idade, gênero, comorbidades (hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus, neoplasia e cardiopatia referidas em prontuário médico),
APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health disease Classification
System) 81 e contato telefônico.
b) Diariamente: volume urinário (ml/h), balanço hídrico (ml/h), temperatura axilar
(a cada hora, em graus centígrados), pressão sanguínea (a cada hora, em mmHg)
através

de

monitorização

invasiva

ou

medidas

não

invasivas

com

esfingmomanômetro automático, frequência cardíaca (a cada hora, em bpm),
frequência respiratória (a cada hora, em ipm), necessidade de drogas vasoativas
(noradrenalina, dopamina, dobutamina ou vasopressina), necessidade de
ventilação mecânica e exames laboratoriais da rotina diária do serviço, durante a
permanência na UTI, quais sejam: hemograma completo; uréia, creatinina,
sódio, potássio, cálcio, fósforo séricos; gasometrias arterial e venosa; lactato
arterial; urina tipo I; uréia, creatinina e sódio urinários; transaminases,
bilirrubinas totais e frações, tempo de protrombina (TP), tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPa) e albumina sérica.

3.4.1. Cálculo do balanço hídrico
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O balanço hídrico (BH) diário foi calculado através da fórmula:
(total de infusão de líquidos em litros/dia) – (total de perdas em litros/dia)
Foi incluído o volume de todas as medicações, soroterapia e dieta administrado
ao paciente e todo volume de líquido eliminado pelo mesmo, diariamente, além das
perdas em ultrafiltração dos procedimentos dialíticos. Os dados foram registrados pela
enfermagem do setor. As perdas insensíveis não foram consideradas no cálculo do BH.
O BH foi analisado como variável contínua e categórica. Como variável
categórica, o BH foi avaliado em quartis e também categorizado em BH médio abaixo
de zero, BH médio de zero a +1500 ml/dia e BH médio acima de +1500 ml/dia.

3.4.2. Definições de falências orgânicas

a) Injúria renal aguda (IRA): definida como elevação absoluta da creatinina sérica
≥ 0,3 mg/dl em até 48h, ou aumento de 50% na creatinina em relação a
creatinina de referência em até sete dias ou diurese ≤ 0,5 ml/kg/h em seis horas,
de acordo com os critérios do KDIGO 55.
b) O diagnóstico de IRA pré-renal foi baseado em dados clínicos e/ou laboratoriais:
resposta adequada (queda da creatinina ou elevação do volume urinário) 24 à 48
horas após expansão volêmica/uso de inotrópicos ou fração de excreção de sódio
≤ 1% ou fração de excreção de uréia ≤ 35%.
c) Sepse: presença de dois ou mais sinais de resposta inflamatória sistêmica (SRIS)
associados a foco infeccioso identificado ou cultura positiva. Os sinais de SRIS
são frequência cardíaca acima de 90 bpm, temperatura axilar maior que 38,3 C
ou abaixo de 36 graus C, frequência respiratória acima de 20 ipm ou PaCO2
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abaixo de 32 mmHg e leucócitos acima de 12 mil ou abaixo de quatro mil, ou
mais de 10% de formas imaturas de leucócitos no sangue periférico 82.
d) Choque circulatório: necessidade de drogas vasoativas ou inotrópicos para
manter pressão arterial média (PAM) > 60 mmHg 82.
e) Insuficiência respiratória: necessidade de ventilação mecânica invasiva 82.
f)

Disfunção hepática: TP menor que 50% e elevação de bilirrubinas e
transaminases ≥ três vezes o valor basal 82.

g) Disfunção do sistema de coagulação: alargamento de TTPA ≥ 1,5 vezes o valor
basal (sem uso de heparina endovenosa), TP < 50% e contagem de plaquetas <
150 mil 83.
O principal pesquisador revisou todos os dados clínicos e laboratoriais dos
pacientes, para identificar as falências orgânicas, com base nos critérios supra-citados.
Todos os dados foram registrados em uma ficha de coleta de dados (anexos 2).

3.4.3. Desfechos

O desfecho primário foi a comparação da incidência de IRA entre os grupos com
e sem BH+. O desfecho secundário foi a ocorrência de óbito em até 30 dias.

3.5. Análise Estatística
O cálculo amostral foi estimado assumindo incidência de IRA de 32% no grupo
sem BH+ e incidência de IRA de 55% no grupo com BH+, baseando-se em resultados
preliminares deste estudo. Seriam necessários 82 pacientes para cada grupo (caso e
controle) para um erro alfa de 5% e um erro beta de 15%.
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O Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS) versão 17.0 foi
utilizado para a construção do banco de dados. Análise estatística foi realizada usando o
SPSS versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, Il, USA) e R, versão 3.1.1 (R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria).
Variáveis contínuas com distribuição normal são apresentadas como médias ±
desvio–padrão. Quando a distribuição não foi normal utilizamos mediana e distância
interquartil. Variáveis categóricas são expressas em frequências simples ou relativas.
Para análise univariada foram usados os testes Student-t, Fisher, Mann Whitney ou Chiquadrado, quando apropriado.
Análise por Regressão Logística foi utilizada para avaliação do impacto do BH+
como variável independente na incidência da IRA. Em todas as análises feitas para este
desfecho consideramos o BH nos dias que precederam o desenvolvimento da IRA nos
casos. Os modelos da regressão logística foram ajustados para as variáveis com p<0,20
na análise univariada e para variáveis clinicamente relevantes. As variáveis de ajuste
foram idade, APACHE II, presença de HAS, neoplasia, cardiopatia, sepse, necessidade
de ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas, coagulopatia e disfunção hepática.
Os seguintes modelos de BH foram avaliados para os desfechos IRA:
Modelo 1 - Comparamos a média do BH até o desenvolvimento de IRA nos
casos com a média do BH dos dias correspondentes nos controle sem IRA, pareados por
sorteio.
Modelo 2 – Todos os BH que precediam o desenvolvimento da IRA nos casos e
os BH dos dias correspondentes nos controles sem IRA pareados foram ordenados e
categorizados em quartis. Nós avaliamos a associação entre os quartis de BH médio e
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o desenvolvimento subsequente de IRA. O primeiro quartil foi usado como grupo de
referência.
Modelo 3 - O BH avaliado nos dois dias que precederam a IRA nos casos e dos
dias correspondentes nos controles sem IRA pareados foram categorizados em quartis.
Nós avaliamos a associação entre os quartis de BH destes dois dias e o
desenvolvimento subsequente de IRA. O primeiro quartil foi usado como grupo de
referência.
Modelo 4 – Comparamos a média de BH nos dias que precederam a IRA e nos
dias correspondentes nos controles sem IRA, agrupados em: BH < zero/dia; BH > 1500
ml/dia e zero ≤ BH ≤ 1500 ml/dia (grupo de referência).
Para estimar as mudanças do BH ao longo do tempo até desenvolvimento de
IRA, a média de BH de 7 a 9 dias, 4 a 6 dias e 1 a 3 dias antes da IRA e nos dias
respectivos no grupo controle foram avaliados através do modelo de efeito misto,
considerando as medidas repetidas de BH de cada paciente. Os efeitos fixos foram os
três períodos de tempo citados acima, considerando o primeiro período (7 a 9 dias)
como referência e a ausência de IRA. A interação destas duas variáveis (os três períodos
de tempo antes da IRA e presença ou não de IRA) testou se havia variações do BH
diferentes ao longo do tempo, em pacientes com e sem IRA. O modelo de efeito misto
pretendeu responder a seguinte pergunta: caso o BH+ se associe ao desenvolvimento
subsequente de IRA, haveria alguma peculiaridade na distribuição deste BH ao longo do
tempo até a ocorrência da IRA? E nos pacientes sem IRA (controles), a distribuição do
BH seria diferente da distribuição de BH dos casos com IRA? O modelo foi ajustado
para gênero, idade, APACHE II, presença de sepse, cardiopatia, disfunção hepática,
necessidade de ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas. Considerou-se
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intercepto como efeito aleatório. Na análise de resíduos, a hipótese de distribuição
normal foi validada. As premissas do modelo misto foram testadas utilizando método
gráfico de distribuição dos resíduos com valores ajustados e valores de efeitos aleatórios
estimados. A significância do modelo de efeito fixo foi avaliada usando teste de Wald.
Para o desfecho óbito foi realizada regressão logística utilizando-se:
Modelo 1 - A média do BH durante toda a internação e o BH médio dos dois
dias que precederam a alta da UTI ou o óbito.
Modelo 2 - Os quartis de BH estimados para todas as medidas realizadas
durante a internação na UTI
Modelo 3 - Os quartis de BH estimados para as medidas de BH dos dois dias
anteriores à alta da UTI ou ao óbito.
Modelo 4 - O BH médio das medidas realizadas durante a internação e daquelas
obtidas nos dois dias que precederam a alta ou o óbito também foram categorizados em
BH < zero/dia; BH > 1500 ml/dia e zero ≤ BH ≤ 1500 ml/dia (grupo de referência).
Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes.
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4. Resultados

4.1. Descrição da população estudada
De agosto de 2011 até julho de 2013, foram admitidos 1065 pacientes na UTI
clínica e cirúrgica de um hospital terciário em Salvador, Bahia, Brasil. Destes, foram
excluídos 567 com tempo de hospitalização menor que três dias. Dos 498 pacientes
incluídos (tempo de hospitalização ≥ três dias), 265 foram retirados do estudo pela
presença de critérios de exclusão: 96 tinham IRA à admissão na UTI, 29 apresentavam
IRA pré-renal, 13 IRA pós-renal, 48 doença renal crônica estágio cinco, 22 eram
transplantados renais, 50 apresentavam neoplasia terminal e sete apresentavam fichas
incompletas. Portanto, a amostra final analisada foi de 233 pacientes (figura 2).
Conforme mostrado na tabela 1, os 233 pacientes incluídos tinham idade de 60 ±
20 anos (média ± desvio padrão), 50% eram do sexo masculino; tinham APACHE II da
admissão 20 ± 8 (média ± desvio padrão); creatinina de referência média de 0,7 ± 0,5
mg/dl (média ± desvio padrão); diurese média de 2336 ± 1204 ml/24h (média ± desvio
padrão). O BH médio durante toda internação foi de +829 ± 850 ml/24h (média ±
desvio padrão), dado não mostrado na tabela 1. A amostra estudada apresentava as
seguintes comorbidades: 15% diabéticos, 38% hipertensos, 25% tinham diagnóstico de
algum tipo de neoplasia e 20% algum tipo de cardiopatia. Nesta população de pacientes
criticamente enfermos, 87% apresentaram sepse, 78% necessitaram de ventilação
mecânica (VM), 53% usavam drogas vasoativas (DVA), 10% cursaram com
coagulopatia, 12% com disfunção hepática e 40% evoluíram com IRA. A média de
permanência na UTI foi de 11 ± 6dias e a mortalidade (até 30 dias) 37%.
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4.2. Desfecho primário: BH+ e IRA

Dos 233 pacientes, 40% desenvolveram IRA (n=92), em uma média de 5 ± 3dias
e mediana de 3 dias (distância interquartil 2 a 6 dias) da admissão na UTI. Na tabela 1
são mostradas as características clínicas de toda a população estudada, dos 92 pacientes
com IRA (casos), de todos os 141 pacientes sem IRA e dos 92 pacientes sem IRA
sorteados como controles.
Pela análise univariada (tabela 1), observou-se que os pacientes com IRA eram
mais idosos (64 ± 19 versus 58 ± 20, p=0,039) e cardiopatas (38% versus 8%, p<0,001)
do que os pacientes que não desenvolveram IRA pareados (controles). Aqueles com
IRA evoluíram mais frequentemente com sepse (95% versus 82%, p=0,005), com
necessidade de ventilação mecânica (95% versus 73%, p<0,001), de drogas vasoativas
(70% versus 47%, p=0,003), coagulopatia (20% versus 7%, p=0,015), disfunção
hepática (21% versus 8%, p=0,019) e tiveram maior mortalidade (59% versus 24%,
p<0,001) do que os pacientes sem IRA pareados (controles). Os controles pareados
tinham creatinina de referência mais baixa (0,6 ± 0,2 mg/dl versus 1,0 ± 0,6 mg/dl,
p<0,001), diurese mais elevada (2664 ± 1214 ml/24h versus 1886 ± 1099 ml/24h,
p<0,001) e BH médio significativamente inferior (554 ± 687ml/24h versus +1583
±318ml/24h, p < 0,001) ao grupo com IRA. Dos 92 pacientes que desenvolveram IRA,
60% foram diagnosticados como estágio 1, 18% como estágio 2 e 22% como estágio 3
da classificação do KDIGO (tabela 1). O critério creatinina do KDIGO foi responsável
por 75%, o critério diurese por 9,8% e os critérios creatinina e diurese juntos por 9,8%
dos diagnósticos e dos estadiamentos dos pacientes com IRA. Os demais pacientes
(5,4%) receberam o diagnóstico de IRA por necessidade de terapia de suporte renal de
urgência.
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As características demográficas e clínicas dos 92 pacientes sem IRA pareados como
controles por sorteio não diferiam dos 49 pacientes sem IRA não sorteados (tabela 2).
A figura 3 mostra a média de BH durante nove dias que precediam o desenvolvimento
da IRA nos casos e durante os nove dias correspondentes nos controles sem IRA. A
partir do sexto dia antes da IRA, as curvas de BH dos casos e controles divergem
substancialmente.
4.2.1. Regressão Logística: BH como variável contínua versus IRA
A tabela 3 descreve os modelos de BH em pacientes com IRA e nos seus
controles pareados sem IRA, analisados, em seguida, na regressão logística. Observa-se
na análise univariada que os pacientes com IRA apresentaram média de BH precedendo
IRA mais elevada do que seus controles e que a frequência de IRA foi aumentando em
paralelo à elevação dos quartis de BH (no primeiro quartil somente 16% evoluíram com
IRA, enquanto no quarto quartil 36% o fizeram, p = 0,001).
Comparando-se o BH médio como variável contínua até desenvolvimento de
IRA dos casos com o BH médio durante o mesmo número de dias dos controles
pareados, observou-se que cada 100 ml de aumento no BH se associou a aumento de
4% na incidência de IRA (OR 1,04; IC 95% 1,01 a 1,08) (figura 4).
4.2.2. Regressão Logística: BH como variável categórica e IRA
Quartis de BH versus desfecho IRA
Todas as médias de BH da amostra foram agrupadas em quartis. Como
visualizado na figura 4, pertencer ao quarto quartil de BH médio (BH > +1793 ml/dia)
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se associou a risco 3,12 vezes maior de desenvolver IRA do que pertencer ao primeiro
quartil de BH médio (OR 3,12; IC 95% 1,13 a 8,65).
Ao se avaliar os quartis de BH dos dois dias que precediam a IRA nos casos e no
número de dias correspondentes dos controles pareados, observou-se novamente que
pertencer ao quarto quartil se associou a chance 3,5 vezes maior de desenvolver IRA
(OR 3,5; IC 95% 1,04 a 11,71), em relação ao primeiro quartil.
Grupos de BH abaixo de zero, de zero a +1500 ml/dia e acima de +1500 ml/dia versus
desfecho IRA
Comparando-se os pacientes com IRA com os seus controles pareados,
observou-se que o BH médio acima de + 1500 ml/dia se associou com risco 3,4 vezes
maior de desenvolver IRA do que o BH de zero até +1500 ml/dia (OR 3,42; IC 95%
1,56 a 7,48), como pode ser observado na figura 4.

Modelo de efeito fixo
O modelo de regressão mostrou médias de BH similares entre os grupos com e
sem IRA do nono ao sétimo dias que precediam a IRA e nos dias correspondentes dos
controles. A interação entre o tempo e a presença de IRA revelou que o grupo com IRA
apresentava médias de BH mais elevadas do sexto ao quarto dia e, sobretudo, nos três
últimos dias antes do desenvolvimento da IRA, em relação aos controles nos dias
similares (tabela 4).
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4.3. Desfecho secundário: BH+ e mortalidade
Pela análise univariada (tabela 5), observou-se que os pacientes não
sobreviventes eram mais idosos (65 ± 19 anos versus 57 ± 20 anos, p=0,003), mais
frequentemente cardiopatas (31% versus 13%, p=0,001), apresentavam APACHE II
mais elevado (23 ± 8 versus 19 ± 8, p=0,001), maior incidência de sepse (95% versus
82%, p=0,004), maior necessidade de ventilação mecânica (94% versus 69%, p<0,001),
de drogas vasoativas (73% versus 41%, p<0,001), mais coagulopatia (19% versus 5%,
p=0,001), disfunção hepática (23% versus 5%, p<0,001), IRA (64% versus 25%,
p<0,001), além de creatinina de referência mais elevada (0,8 ± 0,5 mg/dl versus 0,6 ±
0,3mg/dl, p<0,001), diurese média significativamente menor (1981 ± 1293 ml/dia
versus 2545 ± 1100 ml/dia, p=0,001) e BH significativamente maior (1248 ± 912ml/dia
versus 584 ± 709ml/dia, p < 0,001). Todas estas variáveis foram utilizadas nas análises
multivariadas descritas abaixo. Avaliando o BH ao longo do tempo, durante toda a
internação, observamos uma tendência de divergência das curvas de BH a partir do
décimo dia antes dos desfechos alta ou óbito (figura 5).

4.3.1. Regressão Logística: BH como variável contínua e mortalidade
BH médio durante toda a internação versus desfecho óbito
Comparando-se o BH médio, como variável contínua, durante toda internação
hospitalar nos pacientes sobreviventes e não sobreviventes, observou-se que cada 100
ml de aumento no BH se associou a incremento de 7% na mortalidade (OR 1,07; IC
95% 1,02 a 1,12), controlando-se para creatinina de referência e diurese (tabela 6).
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4.3.2. Regressão Logística: BH como variável categórica e mortalidade
Quartis de BH médio versus desfecho óbito
Pertencer ao quarto quartil de BH médio (BH > +1652 ml/dia) se associou a
chance 2,8 vezes maior de evoluir para óbito (OR 2,6; IC 95% 1,04 a 7,66), em relação
ao primeiro quartil, controlando para IRA e creatinina de referência (tabela 6).
Quartis de BH dois dias antes da alta ou óbito versus desfecho óbito
Pertencer ao quarto quartil de BH dois dias antes da alta ou óbito se associou a
chance 4,7 vezes maior de evoluir para óbito (OR 4,7; IC 95% 1,82 a 12,07), em relação
ao primeiro quartil deste período, controlando para IRA (tabela 6).
Grupos de BH abaixo de zero, de zero a +1500 ml/dia e acima de +1500ml/dia versus
desfecho óbito
Os pacientes com média de BH acima de +1500 ml/dia apresentavam chance 3,8
vezes maior de evolução para óbito do que os pacientes com BH médio de zero a +1500
ml/dia (OR 3,8; IC 95% 1,55 a 9,16), controlando para IRA e creatinina de referência
(tabela 6). A chance de óbito foi ainda mais significativa, ao se avaliar o BH acima de
+1500 ml/dia nos dois últimos dias antes da alta da UTI ou óbito (OR 5,8; IC 95% 2,28
a 14,87).
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5. Discussão

5.1. Desfecho primário: BH+ e IRA

Este estudo de coorte, prospectivo, observacional, com controle pareado,
mostrou que a presença de BH+ se associou, de forma independente, a maior chance de
desenvolvimento subsequente de IRA. BH antecedendo IRA foi avaliado como variável
contínua, em quartis e utilizando ponto de corte de BH abaixo de zero, de zero até
+1500 ml/dia e acima de +1500 ml/dia. Em todos estes modelos, o BH+ foi
independentemente associado ao desenvolvimento subsequente de IRA, por análise de
Regressão Logística. O modelo de efeito fixo mostrou que seis dias antes do diagnóstico
de IRA pelos critérios do KDIGO, o BH era significativamente mais positivo no grupo
IRA do que nos controles. Esta diferença era ainda mais pronunciada nos três dias que
precediam a IRA. Este estudo tem diferenciais metodológicos importantes em relação
aos dados disponíveis na literatura, como a utilização de controles pareados pelo
número de dias de exposição ao BH+, o uso dos critérios do KDIGO para diagnóstico
de IRA, a avaliação do BH em intervalo de tempo suficiente até o desenvolvimento da
IRA e poder estatístico adequado.
A grande maioria dos estudos que avaliam a repercussão do BH + na morbidade
de pacientes em UTI não tem como desfecho primário o desenvolvimento de IRA e sim
“desfechos não-renais”, como trocas gasosas e/ou permanência em VM 35-37,39,
pressão intra-abdominal 39, complicações pós-operatórias 38, 40, incidência de
disfunção múltipla de órgãos e sistemas (DMOS) 42 ou tempo de internação na UTI
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35,37,40. Nestes estudos, o impacto do BH+ na incidência de IRA foi avaliado como
desfecho secundário, utilizando definições heterogêneas de IRA, não mais
recomendadas, tais como necessidade de terapia de suporte renal 35, aumento de
creatinina 36, 37, 40,

ou redução de diurese arbitrários 42, escore renal do

sequential organ failure assessment (SOFA) 46, que são muito diferentes daqueles
recomendados pelo KDIGO 36, 37,39-42, 46. Em nenhum destes estudos, houve
piora da função renal nos grupos com BH menos positivo ou BH negativo, assim como
não houve proteção da função renal nos grupos com BH mais positivo.
Os três únicos estudos, publicados até o momento, desenhados para avaliar a
associação entre BH+ e IRA como desfecho primário, avaliaram populações pequenas
(90 a 100 pacientes) e estudaram grupo específico de pacientes submetidos à cirurgia
cardiovascular 78-80.
Dass et al 78 realizaram análise post–hoc do Nesiritide Study, ensaio clínico
randomizado, placebo-controlado, de um único centro, desenhado para avaliar o
impacto do uso profilático do nesiritide na necessidade de terapia de suporte renal e/ou
na mortalidade de pacientes submetidos a cirurgia cardiovascular. Estes autores
investigaram a hipótese de que o BH+ nas primeiras 24h após a cirurgia cardiovascular
poderia ser indicador de IRA no pós-operatório. Neste estudo, a incidência de IRA em
pacientes com mediana de BH maior que +849 ml/24h foi de 80%, versus 25% naqueles
pacientes com mediana de BH -1221 ml/24h (p=0,001). O grupo com BH maior que
+849 ml/24h mostrou risco significantemente mais elevado para IRA do que o grupo
com mediana de BH -1221 ml/24h, tanto no modelo não ajustado (OR = 9,9; 95% IC
1,9 a 51,1), como no modelo ajustado da análise multivariada (OR = 8,1; 95% IC 1,5 a
45,1). Entretanto, o estudo de Dass et al. tem amostra pequena (n = 90), sobretudo no

43

subgrupo de pacientes com mediana de BH+ maior que +849ml/24h (somente 10
pacientes). Além disso, foi realizado em população de pacientes submetidos a cirurgia
cardiovascular, dificultando a generalização dos resultados.
Kambhampati et al. 79, em estudo observacional prospectivo, dividiram cem
pacientes submetidos a cirurgia cardiovascular em quartis de BH, desde o intraoperatório até 48h de pós-operatório. A incidência de IRA no quarto quartil (mediana de
BH +5000 ml/24h) foi 52%, em contraste com 16% de incidência de IRA no primeiro
quartil (mediana de BH +500 ml/24h), e esta diferença foi estatisticamente significante
(p=0,016). Análise multivariada ajustada para variáveis de confusão como idade,
diabetes, HAS, tempo de circulação extracorpórea acima de 200min, tipo de cirurgia e
taxa de filtração glomerular basal, revelou que o quartil de BH+ mais elevado (quarto
quartil) se associou a risco quatro vezes maior de IRA (OR 4,89, IC 95% 1,38-24,1; p=
0,046) 79. Este estudo também apresenta amostra pequena e dificuldade para
generalização dos seus resultados para pacientes fora do contexto clínico de cirurgia
cardiovascular.
O terceiro, e mais recente destes estudos, avaliou se a sobrecarga de fluidos no
pós-operatório precoce de cirurgia cardíaca em 98 crianças estaria associada a maior
morbidade, incluindo maior incidência de IRA 80. Sobrecarga de fluidos no pósoperatório precoce foi definida como BH + maior que 5% do peso basal, desde o pósoperatório imediato na UTI até o primeiro dia pós-operatório. Cinquenta por cento das
crianças com sobrecarga hídrica na admissão da UTI desenvolveram IRA no primeiro
dia pós-operatório, enquanto apenas 14,4% daquelas que não apresentaram sobrecarga
hídrica precoce evoluíram com IRA (p= 0,023). A sobrecarga hídrica precedeu o
aparecimento da IRA em todas as crianças que a desenvolveram 80.
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Os nossos resultados corroboram os encontrados nestes três estudos, com várias
peculiaridades metodológicas muito relevantes. Avaliamos pacientes internados em UTI
clínica e cirúrgica, permitindo melhor generalização dos resultados. A definição de IRA
utilizada no presente estudo foi a recomendada pela última publicação do KDIGO,
caracterizada pela conjunção dos critérios AKIN e RIFLE, enquanto os estudos
anteriores usaram apenas o critério creatinina do AKIN 78,79 e RIFLE 80. O nosso
período de seguimento de BH dos pacientes não se restringiu a apenas 24-48h.
Acompanhamos o BH durante o tempo necessário para o desenvolvimento da IRA
(média de 5±3 dias, variando de 1 a 28 dias). Além disso, a metodologia de comparar o
BH precedendo a IRA nos casos, com o BH do mesmo número de dias nos controles
sem IRA, escolhidos por sorteio, reforça o valor dos resultados encontrados. A análise
por regressão logística atenua a influência de outras variáveis que também influenciam
na incidência de IRA, permitindo concluir que o BH + está associado a maior chance de
IRA de forma independente. Os valores de BH nos quais a chance de IRA foi maior
(acima de +1793 ml/dia ou quarto quartil e acima de +1500 ml/dia) foram concordantes
e tiveram relevância clínica. Na prática clínica, o médico intensivista e/ou o médico
assistente devem ficar alertas para a possibilidade de IRA em qualquer paciente
inicialmente normovolêmico que alcance este patamar de BH positivo durante o
seguimento. Finalmente, o tamanho da nossa amostra foi superior àquele determinado
pelo cálculo amostral para um erro beta menor que 15%.
A associação entre BH+ e desenvolvimento de IRA, o primeiro evento
precedendo o segundo, não está totalmente elucidada. Esta relação temporal sugere que
por trás de um BH+ possa haver disfunção renal quiescente, ainda não diagnosticada
pelos critérios de redução da diurese e aumento da creatinina do KDIGO. Pacientes
criticamente enfermos, em geral, recebem grande volume de fluidos nas 24h e a
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manutenção de diurese > 0,5ml/kg/h é frequentemente insuficiente para manutenção de
um BH neutro ou negativo. Se não ocorrer aumento da creatinina sérica, este paciente
não receberá o diagnóstico de IRA, mesmo com inquestionável incapacidade de
eliminar o excesso de sal e água recebido. A grande capacidade do rim normal em
concentrar e diluir a urina depende da ação do hormônio anti-diurético e da integridade
funcional da microcirculação medular. As agressões isquêmicas e inflamatórias,
frequentes em pacientes criticamente enfermos, causam disfunção endotelial sistêmica,
mediada por alterações no sistema angiopoietina 2/Tie2 e desnudamento no glicocálix
endotelial, que podem acometer a microcirculação renal. Este estado inflamatório e de
aumento de permeabilidade contribui para o desvio de líquido e de macromoléculas do
compartimento intravascular para o interstício, ativando o sistema neuroendócrino para
retenção de fluidos e, finalmente, predispondo a BH+ 72-75.
Alguns autores sugerem que o BH+, ao invés de biomarcador de IRA, possa
predispor a IRA ou retardar sua recuperação, devido a edema intersticial renal e
compressão de túbulos 14-16,25,28-30,43,54. Bouchard et al 43, analisando os
pacientes com IRA do estudo PICARD, observaram que aqueles com sobrecarga hídrica
no momento em que a creatinina estava mais elevada tiveram menor chance de
recuperação da função renal (35 versus 52%, respectivamente, p=0,007). Este último
achado sugere que, após instalação da IRA, a administração de fluidos em excesso não
exerce qualquer efeito protetor na recuperação renal. Entretanto, não é possível afirmar
que a sobrecarga hídrica per se foi a causa do retardo da recuperação renal ou se os
pacientes com sobrecarga hídrica já tinham IRA mais grave e por isso apresentaram
recuperação mais tardia.
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Outros acreditam que o BH+ causaria IRA indiretamente, por ter o potencial de
levar a síndrome do compartimento abdominal, etiologia conhecida de IRA 52,53.
Chappell et al. 77 hipotetizaram que o BH+, através do aumento no níveis de peptídeo
natriurético atrial, poderia reduzir a espessura do glicocálix, piorando disfunções
orgânicas em geral, incluindo IRA.
O presente estudo não se propôs definir a relação de causalidade entre BH+ e
IRA. Este é um estudo gerador de hipótese e se impõe a realização de ensaios clínicos
adicionais para estabelecer se BH+ é marcador precoce de IRA ou se tem relação causal
com o surgimento da mesma. Caso BH+ seja confirmado como biomarcador precoce de
IRA, é válida a sua inclusão nos critérios de IRA, associado às variações de creatinina e
da diurese, utilizadas atualmente.

5.2. Desfecho secundário: BH+ e mortalidade

Estudamos coorte de pacientes criticamente enfermos graves, cuja mortalidade
geral foi de 37%, resultado concordante com outros estudos 9-12. Os pacientes que
evoluíram para óbito eram mais idosos e apresentavam mais frequentemente
cardiopatias e múltiplas falências orgânicas agudas. Todas estas variáveis foram
incluídas no modelo de regressão logística, e ainda assim, a presença de BH+ se
associou de forma independente a maior chance de óbito, seja como variável contínua,
em quartis e utilizando ponto de corte de BH abaixo de zero, de zero até +1500 ml/dia e
acima de +1500 ml/dia.
Os grupos de BH associados a maior mortalidade são concordantes (quarto
quartil = BH > +1652 ml/dia e BH > +1500 ml/dia) e tem relevância clínica. Ou seja,
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um BH acima de +1500 ml/dia em um paciente normovolêmico deve motivar estratégia
mais restritiva de infusão de volume. Outros autores encontraram pontos de corte de BH
semelhantes aos nossos, associados a maior mortalidade 46,47. Os primeiros estudos
que avaliaram BH + e mortalidade foram realizados em população pediátrica. Nestes
trabalhos, o BH+ era avaliado como percentual de sobrecarga hídrica, calculado através
da seguinte fórmula: fluido total infundido (em litros) – fluido total eliminado (em
litros) / peso corporal em kg x 100. Sobrecargas hídricas acima de 15% foram
associadas a maior mortalidade em crianças criticamente enfermas 31-33. Resultados
similares são encontrados em estudos com adultos internados em UTI 43,44. O peso
corporal à admissão não foi avaliado na nossa população de pacientes, em virtude de
limitações inerentes a UTI onde foi realizado o trabalho, motivo pelo qual não
estudamos a sobrecarga hídrica na nossa amostra.
O comportamento do BH ao longo dos dias que precediam o desfecho óbito ou
alta da UTI foi semelhante ao ocorrido com o desfecho IRA. A associação entre o BH +
e a mortalidade se acentuou nos dois últimos dias antes da alta ou óbito, tanto ao se
estudar o BH em quartis como ao estudá-lo em pontos de corte (abaixo de zero, de zero
a + 1500 ml/dia e acima de +1500 ml/dia). Se o BH+ contribuiu para o desfecho óbito
ou se o agravamento clínico do paciente motivou infusão de volume e favoreceu o
óbito, não é possível se determinar com desenho de estudo observacional.
A associação entre BH+ e maior mortalidade em pacientes internados em UTI
encontrada neste estudo está de acordo com resultados prévios, que avaliaram tanto
pacientes criticamente enfermos em geral 37, quanto populações específicas, como
pacientes com síndrome da angústia respiratória do adulto 35, cirurgia abdominal 38,
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cirurgia cardiovascular 40,41, pacientes sépticos 45, portadores de IRA 43, 44, 46
e população pediátrica 31-34.
A associação entre BH+ e mortalidade é sujeita a influência de fatores de
confusão pela indicação da administração de fluidos. Os pacientes mais graves
necessitam de maior número de expansões volêmicas, de maior dose de drogas
vasoativas, antibióticos, sedativos, nutrição parenteral, dentre outros suportes
terapêuticos. Ou seja, as mesmas condições patológicas que predispõem a BH+ na UTI,
também são fatores de risco para mortalidade. À nível molecular, a disfunção endotelial
mediada por alterações no sistema angiopoietina 2/Tie2 e desnudamento no glicocálix
endotelial, ambos contribuindo para o desvio de fluido do intravascular para o
interstício e para BH+, também são marcadores de gravidade e mortalidade 72-75.
Ainda que sejam feitos ajustes estatísticos para severidade de doença, não podem ser
excluídas variáveis de confusão residuais e de efeito latente não medidas, que
motivariam infusão de fluidos e interfeririam na mortalidade, em paralelo.
Por todos estes motivos, apenas ensaios clínicos randomizados e controlados
seriam capazes de estabelecer a relação de causalidade entre BH+ e mortalidade.
Existem poucos ensaios clínicos randomizados que estudaram a associação entre
infusão de fluidos (e não necessariamente BH+) e mortalidade 34-38, 41.
Wiedemann et al. 35, no estudo Fluid and Catheter Treatment Trial (FACT),
randomizaram mil pacientes com síndrome da angústia respiratória do adulto (SARA)
para duas estratégias de manejo de líquidos, uma conservadora e a outra liberal. A
estratégia conservadora de infusão de líquidos reduziu o tempo de ventilação mecânica,
sem piora da função renal, entretanto, a mortalidade foi semelhante nos dois grupos.
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Grams et al 48 realizaram análise post-hoc do estudo FACT, com objetivo de
avaliar a associação entre o BH, uso de diuréticos e mortalidade de pacientes com
SARA, que desenvolveram IRA pelos critérios AKIN. A chance de óbito em 60 dias foi
maior em pacientes com IRA que apresentavam BH + (OR 1,6 para cada litro/dia de
fluido acumulado, IC 95% 1,32 a 1,96; p < 0,0001), pelo modelo de regressão logística
ajustado para variáveis de confusão. Doses maiores de furosemida tiveram efeito
protetor na mortalidade (OR 0,48 por cada 100md/dia de furosemida, IC95% 0,28 a
0,81; p = 0,007), mas a significância estatística foi perdida após ajuste para o BH,
sugerindo que o efeito protetor possa ter sido devido ao BH menos positivo dos
pacientes que usaram diurético.
O maior ensaio clínico randomizado, controlado, desenhado com o objetivo de
avaliar o impacto de estratégias de ressuscitação volêmica na mortalidade foi
desenvolvido em seis centros clínicos da África 34. Os autores estudaram mais de três
mil crianças (< 12 anos de idade) sépticas com sinais de hipoperfusão periférica, que
foram randomizadas para ressuscitação com bolus de salina (20 ml/kg IV em 1h), bolus
de albumina (20 ml/kg IV em 1h) ou nenhum bolus (controle). A mortalidade de 48h foi
mais elevada nos grupos que receberam bolus intravenosos de salina 0,9% ou albumina,
comparados ao grupo que não recebeu bolus (11% ambos os grupos bolus versus 7%;
RR 1,45; p = 0,003). Infelizmente não foram mostrados dados de BH de cada grupo.
Além disso, o estudo foi conduzido em população pediátrica e em centros de saúde sem
suporte avançado de vida, tornando difícil a generalização destes resultados para
pacientes adultos internados em UTI.
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Assim, a complexa associação entre BH+ e mortalidade não está claramente
elucidada. O BH + é marcador de gravidade cardio/renal/microvascular ou é fator
independente para maior mortalidade nos pacientes graves (figura 1)?
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6. Conclusões

Este estudo observacional prospectivo, com controle pareado, mostrou
associação independente entre BH + (como variável continua, em quartis ou utilizandose um ponto de corte de BH acima de +1500 ml/dia) e evolução subsequente para IRA e
para óbito. O corpo de evidências disponíveis até o momento, relacionando BH+, IRA e
mortalidade, respalda a realização de estudos adicionais para testar se o BH+ pode ser
biomarcador precoce de disfunção renal aguda, refletindo a incapacidade de eliminar a
sobrecarga hidrosalina e se deverá ser incluído como critério de definição de IRA,
juntamente com a creatinina e a diurese.
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8. Anexos 1
Quadro 1 - Potenciais efeitos deletérios do balanço hídrico positivo
LOCAL DO EDEMA

CONSEQUÊNCIAS

CÉREBRO

Alterações cognitivas, delirium.

MIOCÁRDIO

Alteração de contratilidade, disfunção
diastólica, distúrbios de condução.

PULMÕES

Alterações de trocas gasosas, redução de
complacência, aumento do trabalho
respiratório.

FÍGADO

Função sintética comprometida e
colestase.

RINS

Redução do fluxo plasmático renal e da
taxa de filtração glomerular, retenção
hidrossalina.

INTESTINOS

Má-absorção e íleo, culminando com
síndrome de compartimento abdominal.

TECÍDOS PERIFÉRICOS

Drenagem linfática comprometida,
alterações da microcirculação, má
cicatrização de feridas, infecção de parede
e úlceras de pressão.
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Figura 1- Possíveis associações entre injúria renal aguda (IRA), balanço hídrico positivo
(BH+) e mortalidade.

O BH+ pode estar associado a maior mortalidade por diversas vias fisiopatológicas
(setas azuis): por causar edema visceral e periférico, dificultando o funcionamento
orgânico; por diluição de antibióticos hidrofílicos, reduzindo a eficácia dos mesmos, ou
até por hemodiluição da creatinina sérica, retardando o diagnóstico de injúria renal
aguda (IRA). Entretanto, o BH+ é mais frequentemente encontrado em pacientes de
maior gravidade clínica (seta laranja) e em pacientes com IRA (seta vermelha), ambas
as situações já independentemente associadas a maior mortalidade.
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Figura 2 - Fluxograma de seleção dos pacientes para o estudo

1065 pacientes internados
na UTI
567 < 3 dias na UTI
498 patientes avaliados
265 excluídos
96 IRA à admissão na UTI
42 IRA pré ou pós- renal
48 DRC estágio 5
22 transplantados renais
50 neoplasia terminal
7 fichas incompletas
233 pacientes

92 IRA

141 não-IRA

92 IRA

92 não-IRA pareados

UTI = unidade de terapia intensiva; IRA= injúria renal aguda; DRC= doença renal crônica
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Figura 3 – Balanço hídrico médio dos nove dias até o desenvolvimento de injúria renal

balanço hídrico médio

aguda nos casos e dos dias correspondentes no grupo controle.

dia

____ IRA

- - - - - não IRA
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Figura 4 – Modelos de balanço hídrico avaliados pela regressão logística e odds ratio
(OR) para injúria renal aguda

balanço hídrico médio

OR

IC 95%

Como variável contínua

1,04

1,01-1,08

1
1,22
1,43
3,12

0,44-3,33
0,51-4,04
1,13-8,65

1
1,32
3,03
3,50

0,38-4,59
0,95-9,65
1,04-11,72

Quartis
1
2
3
4
Quartis 48h
1
2
3
4
Categorias
Abaixo de 0
0 a +1500
Acima +1500

0,46
1
3,42

0,13-1,61
1,56-7,48
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Figura 5 – Balanço hídrico médio ao longo da internação na unidade de terapia

Balanço hídrico médio ml/dia

intensiva em sobreviventes e não sobreviventes

Dias de internação antes da alta ou óbito
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Tabela 1 - Características clínicas de toda população avaliada, do grupo com injúria
renal aguda (casos), de todo grupo sem injúria renal aguda e dos 92 pacientes
sem injúria renal aguda pareados (controles)

Dados demográficos
Idade (anos)
Homens (%)
Comorbidades (%)
DM
Hipertensão
Neoplasia
Cardiopatia
Disfunções orgânicas
APACHE II (admissão)
Sepse (%)
VM (%)
DVA (%)
Coagulopatia (%)
Disfunção hepática (%)
IRA (%)
Estágios da IRA (%)
KDIGO 1
KDIGO 2
KDIGO 3
Dados renais
BH até IRA (ml/24h)
Diurese (ml/24h)
Cr referência (mg/dl)
Óbito (%)

Não-IRA
Pareados
n=92

TOTAL
GERAL
n=233

IRA
n=92

60 ± 20
50

64 ± 19
51

57 ± 20
50

58 ± 20
50

0,039
1,000

15
38
25
20

19
46
20
38

13
33
29
7

12
30
30
8

0,305
0,048
0,125
<0,001

20 ± 8
87
78
53
10
12
40

22 ± 8
95
95
70
20
21
100

19 ± 8
82
67
42
4
6
-

20 ± 8
82
73
47
7
8
-

0,110
0,005
<0,001
0,003
0,015
0,019
-

2620 ± 1148
0,6 ± 0,2
22

+554 ± 687b
2664 ± 1214
0,6 ± 0,2
24

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

TOTAL
n=141

pa

60
18
22

2336 ± 1204
0,7 ± 0,5
37

+1583 ± 318
1886 ± 1099
1,0 ± 0,6
59

Idade, creatinina sérica (Cr) de referência, APACHE II, balance hídrico (BH) e diurese são mostrados como médias ± desviopadrão; DM = diabetes mellitus; VM = ventilação mecânica; DVA = drogas vasoativas; IRA = injúria renal aguda; BH até IRA=
BH até desenvolvimento de IRA; a p se refere à comparação entre IRA e não IRA pareados; b média de BH correspondente ao
número de dias necessários para desenvolvimento de IRA nos casos.
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Tabela 2. Características clínicas de todos os pacientes sem injúria renal aguda, dos 92
pacientes sem injúria renal aguda pareados (controles) e dos 49 pacientes sem
injúria renal aguda não sorteados
Não-IRA
TOTAL
n=141

Não-IRA
n = 141
Pareado

Não-sorteado

n=92

n=49

p

Dados demográficos
Idade (anos)

57 ± 20

58 ± 20

55 ± 20

0,300

Homens (%)

50

50

49

0,908

DM

13

12

14

0,693

Hipertensão

33

30

39

0,317

Neoplasia

29

30

27

0,627

Cardiopatia

7

8

8

0,907

19 ± 8

20 ± 8

18 ± 9

0,239

Sepse (%)

82

82

84

0,750

VM (%)

67

73

57

0,059

DVA (%)

42

47

33

0,106

Coagulopatia (%)

4

7

0

0,092

Disfunção hepática (%)

6

8

2

0,262

Comorbidades (%)

Disfunção orgânica
APACHE II (à admissão)

Dados renais
BH médio (ml/24 h) b
Débito urinário (ml/24 h)
SCr referência (mg/dl)
Óbito (%)

c

+600 ± 756

+554 ± 687

+686 ± 873

0,324

2620 ± 1148

2664 ± 1214

2538 ± 1018

0,538

0,6 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,893

22

24

18

0,449

Idade, creatinina sérica (SCr) de referência, APACHE II, balance hídrico (BH) e débito urinário são mostrados como média± desvio
padrão; DM = diabetes mellitus; VM = ventilação mecânica; DVA = drogas vasoativas; BH= balanço hídrico; a p se refere a
comparação entre os 92 pacientes não-IRA pareados e os 49 pacientes não IRA não sorteados; b BH = BH médio durante internação
na UTI; c débito urinário durante internação na UTI.
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Tabela 3 - Balanço hídrico (valores absolutos e percentuais) no grupo de pacientes com
injúria renal aguda (casos) e no grupo sem injúria renal aguda pareado
(controles)
IRA
(n=92)
1583 ± 1318

Não-IRA pareados
(n=92)
846 ± 1035

Primeiro
Segundo
Terceiro
Quarto
TOTAL
Quartil de BH 48h (%) c

16
21
27
36
100

34
29
23
14
100

0,001

Primeiro
Segundo
Terceiro
Quarto
TOTAL
BH médio < 0 ml/dia (%)
0 ≤ BH médio ≤ 1500 ml/dia (%)
BH > + 1500 ml/dia (%) d

14
21
28
37
100
7
39
54

35
30
21
14
100
15
66
19

0,001

BH médio até IRA (ml/dia) a
Quartil de BH (%) b

a

p
<0,001

< 0,001

BH médio até IRA (ml/dia) = BH médio até desenvolvimento IRA nos casos e BH médio dos dias correspondentes
nos controles sem IRA pareados.
b
Quartil de BH (ml/dia) = média de BH organizada em quartis até desenvolvimento de IRA nos casos e nos dias
correspondentes nos controles sem IRA pareados.
c
Quartil de BH 48h (ml/dia) = 48 h antes do desenvolvimento de IRA nos casos e nos dias correspondentes nos
controles sem IRA pareados.
d
BH médio > + 1500 ml = BH médio até IRA nos casos e nos dias correspondentes nos controles sem IRA pareados.
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Tabela 4 - Mudanças do balanço hídrico ao longo do tempo até desenvolvimento da
injúria renal aguda.

Intercepto
6 a 4 dias c
3 a 1 dia c
IRA
IRA x 6 a 4 dias d
IRA x 3 a 1 dia d

Parâmetros do modelo a
1496
-935
-671
-272
855
1061

EP
474
260
238
320
368
334

pb
0.0019
0.0005
0.0056
0.3983
0.0217
0.0019

EP = erro padrão; IRA= injúria renal aguda; a ml/dia; b modelo de efeito fixo linear, ajustado para gênero, idade,
APACHE II, presença de sepse, cardiopatia, disfunção hepática, necessidade de ventilação mecânica e uso de drogas
vasoativas; c dias de referência 7 a 9; d interação entre o período de tempo e a presença de IRA
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Tabela 5 - Características clínicas dos pacientes sobreviventes e dos pacientes que
evoluíram para óbito

Dados demográficos
Idade (anos)
Homens (%)
Comorbidades (%)
DM
Hipertensão
Neoplasia
Cardiopatia
Disfunções orgânicas
APACHE II (à admissão)
Sepse (%)
VM (%)
DVA (%)
Coagulopatia (%)
Disfunção hepática (%)
IRA (%)
Dados renais
BH médio (ml/24h)
Diurese média (ml/24h)
SCr referência (mg/dl)

Sobreviventes
n=147

Não-sobreviventes
n=86

p

57 ± 20
50

65 ± 19
50

0,003
0,96

14
37
27
13

17
41
23
31

0,429
0,548
0,125
0,001

19 ± 8
82
69
41
5
5
25

23 ± 8
95
94
73
19
23
64

0,001
0,004
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
<0,001

+584±709
2545 ± 1100
0,6 ± 0,3

+1248 ± 912
1981 ± 1293
0,8 ± 0,5

<0,001
<0,001
<0,001

Idade, creatinina sérica (SCr) de referência, APACHE II, balance hídrico (BH) e diurese são mostrados como médias ± desviopadrão; DM = diabetes mellitus; VM = ventilação mecânica; DVA = drogas vasoativas; IRA = injúria renal aguda; BH médio =
média do BH durante toda internação na UTI; Diurese média = média da diurese durante toda internação na UTI
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Tabela 6 - Modelos de balanço hídrico avaliados pela regressão logística e odds ratio
(OR) para mortalidade
OR
0,07

IC 95%
1,02-1,12

p
0,007

0,4
0,9
2,8

0,14-1,23
0,34-2,34
1,04-7,66

0,113
0,816
0,043

Segundo x Primeiro
Terceiro x Primeiro
Quarto x Primeiro

0,6
0,9
4,7

0,21-1,60
0,36-2,34
1,82-12,07

0,293
0,863
0,001

BH médio < 0 ml/dia (%)
0 ≤ BH médio ≤ 1500 ml/dia (%)
BH > + 1500 ml/dia (%) d

1,75
1
3,8

0,64-4,81

0,279

1,55-9,16

0,003

BH médio a
Quartil de BH médio

b

Segundo x Primeiro
Terceiro x Primeiro
Quarto x Primeiro
Quartil de BH 48h c

a

BH médio = BH médio, em ml/dia, durante toda a internação na UTI.
b
Quartil de BH = quartil de BH médio, em ml/dia, durante toda a internação na UTI.
c
Quartil de BH 48h = quartil de BH, em ml/dia, nos 2 dias que antecederam a alta da UTI ou óbito.
d
BH > + 1500 ml/dia = BH médio acima de + 1500 ml/dia durante toda a internação na UTI versus
grupo de referência 0 ≤ BH médio ≤ 1500 ml/dia.
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9. Anexos 2
FICHA DE COLETA DE DADOS
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FICHA DE COLETA DE DADOS
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