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RESUMO
Melo NCV. Impacto do Reprocessamento de Dialisadores de Alto Fluxo e Alta Eficiência sobre o
Transporte de Solutos em sessões de Hemodiafiltração online Curta Diária [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
Introdução: Não há estudos que avaliem o impacto da reutilização do dialisador na remoção
de solutos em sessões de hemodiafiltração online curta diária (HDF-OL-D). Objetivo: Avaliar o
impacto do reuso do dialisador na dose do tratamento, na cinética de β2-microglobulina e na
extração de solutos em sessões de HDF-OL-D e comparar com sessões de hemodiálise curta
diária de alto fluxo (HD-D). Métodos: Foram incluídos 14 pacientes do programa de HD-D.
Foram coletadas amostras de sangue pré, no meio e pós-diálise e amostras do dialisato no 1º,
7º e 13º usos do dialisador em sessões de HD-D e de HDF-OL-D. Resultados: A massa total
extraída (MTDQ) e a depuração (KDQ) diretamente quantificada dos solutos pequenos (ureia,
fósforo, creatinina e ácido úrico), bem como a dose de diálise ofertada, foram semelhantes
quando o 1º, 7º e 13º usos do dialisador em sessões de HD-D foram comparados,
respectivamente, ao 1º, 7º e 13º usos em sessões de HDF-OL-D. A MTDQ e a KDQ dos solutos
pequenos e a dose de diálise foram semelhantes entre os usos do dialisador tanto em sessões
de HD-D e quanto em sessões de HDF-OL-D. A MTDQ, a KDQ e o Kt/V diretamente quantificado
(Kt/VDQ) de β2-microglobulina foram maiores em sessões de HDF-OL-D do que nos respectivos
usos do dialisador em sessões de HD-D. Não houve diferença quanto à cinética de β2microglobulina, avaliada pela MTDQ, KDQ ou Kt/VDQ, entre o 1º, 7º e 13º usos do dialisador em
sessões de HD-D nem em sessões de HDF-OL-D. Na HDF-OL-D, a perda intradialítica de
albumina foi significativamente diferente entre os usos do dialisador (p<0,001), estando
reduzida no 7º e 13º usos, quando comparados ao 1º uso do dialisador. Não houve correlação
entre o volume de enchimento do dialisador e a MTDQ e a KDQ de moléculas pequenas em
nenhum dos métodos dialíticos estudados. Em sessões de HDF-OL-D, foi observada uma
correlação fraca entre o volume de enchimento do dialisador e a KDQ de β2-microglobulina, não
percebida com a MTDQ ou o Kt/VDQ de β2-microglobulina. Conclusão: O reprocessamento de
dialisadores de alto fluxo e alta eficiência não resulta em comprometimento da dose do
tratamento, da cinética de β2-microglobulina nem da extração de solutos em sessões de HDFOL-D. A extração de β2-microglobulina foi maior em sessões de HDF-OL-D do que em sessões
de HD-D, sem diferenças significativas na remoção dos demais solutos. O reprocessamento do
filtro, em sessões de HDF-OL-D, resultou numa redução significativa da perda intradialítica de
albumina. Não parece haver influência do volume de enchimento do filtro na extração de
solutos em nenhum dos métodos de diálise estudados.
Descritores:
Diálise
renal/métodos;
Hemodiafiltração/métodos;
Microglobulina-2
beta/sangue; Ureia/sangue; Falência renal crônica; Soluções para hemodiálise/química;
Soluções
para
hemodiálise/efeitos
adversos;
Soluções
para
diálise/química.

ABSTRACT
Melo NCV. Impact of Reprocessing High-Flux, High-Efficiency Polysulfone Dialyzers on Solutes
Removal in Short Daily Online Hemodiafiltration [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2013.
Introduction: There no studies evaluating the impact of dialyzer reutilization on solute removal
in daily online hemodiafiltration (D-OL-HDF) sessions. Objectives: Our aim was to evaluate the
impact of dialyzer reuse on solute extraction, β2-microglobulin kinetics and dialysis dose in DOL-HDF and compare to those in high-flux short daily hemodialysis (D-HD). Methods: 14
patients undergoing a D-HD program were included. Pre, middle and post-dialysis blood
samples and effluent dialysate were collected in the 1st, 7th and 13th dialyzer uses in D-HD
sessions and in D-OL-HDF sessions. Results: Directly quantified small solute (urea, phosphorus,
creatinine and uric acid) total mass removal (TMDQ) and clearance (KDQ), as well as dialysis
dosis, were similar when the 1st, 7th and 13th dialyzer D-HD uses were compared to the 1st, 7th
and 13th D-OL-HDF uses. TMDQ and KDQ of small solutes and dialysis dose were similar among
dialyzer uses in D-HD sessions and also in D-OL-HDF sessions. β2-microglobulin TMDQ, KDQ and
directly quantified Kt/V (Kt/VDQ) were statistically higher in D-OL-HDF dialyzer uses than in the
respective D-HD uses. There was no difference in β2-microglobulin kinetics, evaluated by
TMDQ, KDQ or Kt/VDQ, among 1st, 7th and 13th uses in D-OL-HDF sessions or in D-HD sessions. In
D-OL-HDF, albumin loss was significantly different among studied dialyzer uses (p<0.001),
being reduced in the 7th and 13th dialyzer uses, when compared to the first use. There was no
correlation between dialyzer priming volume and small molecules TMDQ, KDQ in neither
analyzed dialytic method. In D-OL-HDF sessions, it was observed a week correlation between
dialyzer priming volume and β2-microglobulin KDQ, not observed with β2-microglobulin MTDQ or
Kt/VDQ. Conclusion: High flux, high efficiency dialyzer reprocessing did not did result in a
reduction of the offered dialysis dose, β2-microglobulin kinetics or solute extraction in D-OLHDF. β2-microglobulin removal was greater in D-OL-HDF than in D-HD sessions, without
difference in other solutes extraction. There was a significant reduction in intradialytic albumin
loss with dialyzer reprocessing in D-OL-HDF sessions. Dialyzer priming volume does not appear
to influence solute removal in neither analyzed dialytic method.
Descriptors: Renal Dialysis/methods; Hemodiafiltration/methods; beta 2-Microglobulin/blood;
Urea/blood; Chronic Kidney Failure; Hemodialysis Solutions/chemistry; Hemodialysis
Solutions/adverse effects; Dialysis Solutions/chemistry.
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1. INTRODUÇÃO

2

1.1

História da Hemodiálise

A primeira hemodiálise (HD) descrita na literatura foi realizada por Abel et al., em 1913,
em coelhos e, posteriormente, em cães (1). Essa hemodiálise foi denominada de “vividifusão”
ou “vividiálise”, porque era realizada em um organismo vivo. No “rim artificial”, desenvolvido
por Abel, o sangue passava por tubos cilíndricos de colódio, que funcionavam como membrana
de diálise. O anticoagulante utilizado era a hirudina (1-3).
Georg Hass, em 1924, foi o primeiro a realizar hemodiálise em humanos, na
Universidade de Geissen, Alemanha. Para realizar a hemodiálise, Hass utilizou um “rim
tubular”, desenvolvido por ele próprio, cuja membrana de diálise era de colódio. Inicialmente,
foi utilizada hirudina como anticoagulante. Posteriormente, em 1927, a hirudina foi substituída
pela heparina, com o intuito de evitar as reações alérgicas à hirudina. Georg Hass era um
observador astuto e, durante as 11 sessões de HD que realizou, descreveu diversos fenômenos
tipicamente relacionados à diálise, como o efeito da ultrafiltração na hipervolemia e na
hipertensão e a redução do volume urinário pós-diálise (4,5).
Todavia, apesar de, retrospectivamente, as primeiras hemodiálises em humanos
realizadas por Haas serem consideradas uma descoberta revolucionária, é importante ressaltar
que, na época, sua descoberta não foi reconhecida nem apoiada pela comunidade médica. Ao
contrário, a comunidade médica da época criticou os trabalhos de Haas, por acreditarem que
remover toxinas urêmicas sem impedir o processo de contração renal não promoveria
benefícios a longo prazo para o paciente. Isto posto, preferiu-se continuar realizando o
tratamento já estabelecido para a síndrome urêmica, que consistia em indução de diarréia,
sudorese forçada e sangria (5). Por motivo não totalmente esclarecido, Hass abandonou os
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experimentos em hemodiálise. Talvez a recepção fria de seus achados pelos colegas e as
críticas recebidas tenham sido os principais motivos (2,4, 5).
Desde a primeira HD em humanos realizada por Hass (4,5), aproximadamente 20 anos
se passaram até que, em 1943, Willen Kolff demonstrou que a hemodiálise era um
procedimento viável para salvar a vida de pacientes com insuficiência renal (6,7). Kolff
desenvolveu um rim artificial em tambor rotativo para uso em humanos. O rim artificial de
Kolff empregava, como membrana de diálise, tubos de celofane com uma superfície de
aproximadamente 2m2, semelhante à dos glomérulos. Celofane era um material ideal porque
não só era semipermeável, mas também era flexível e impermeável a bactérias e vírus. O
anticoagulante utilizado foi a heparina. A dose de heparina utilizada foi de 400mg (52.000u),
como dose de ataque, administrada de forma intravenosa no paciente, 400mg adicionada no
circuito de diálise e 100mg (13.000u), como dose de manutenção, administrada a cada 30
minutos (6,7).
A primeira paciente tratada por Kolff foi uma mulher de 29 anos. A paciente foi
submetida a um total de 12 sessões de hemodiálise, em 26 dias. No entanto, após esse
período não havia mais acesso vascular disponível e a paciente faleceu (6,7).
O rim artificial em tambor rotativo de Kolff foi fabricado comercialmente pela
companhia Isifroid da Bolonha. A primeira paciente cuja vida foi salva pelo rim artificial foi
uma mulher de 17 anos em setembro de 1945 (7).
Inicialmente, a necessidade de diálise em portadores de lesão renal aguda era
determinada pelo desenvolvimento de sinais e sintomas de uremia. Por isso, em geral, o
intervalo interdialítico era longo e podia ser ainda maior em pacientes desnutridos ou em
jejum, nos quais os sintomas urêmicos demoravam mais a surgir.
No entanto, em 1959, Teschan et al. (8) demonstraram pela primeira vez que os
sintomas urêmicos eram controlados e a sobrevida dos pacientes era aumentada com o que
eles chamaram de “ hemodiálise diária profilática”. Na qual, as sessões de hemodiálise eram
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realizadas antes do surgimento de sintomas urêmicos e repetidas diariamente ou de forma
frequente o suficiente para manter a uréia sérica abaixo de 160mg/dl. Este foi o primeiro
relato de hemodiálise diária (3,8).

1.1.1 Início da hemodiálise na Doença Renal Crônica

Inicialmente e pelos próximos 17 anos, o rim artificial de Kolff (6) foi utilizado apenas
em casos reversíveis de lesão renal aguda, pois o acesso vascular era obtido através de
repetidas inserções cirúrgicas de cânulas arteriais e venosas; o que limitava o número de
tratamentos que podiam ser realizados (3, 6,7).
Em 1960, Quinton et al. tornaram a hemodiálise crônica possível ao desenvolverem um
shunt arteriovenoso externo feito de Teflon®, ou politetrafluoroetileno (PTFE), que se tornou
conhecido como o shunt de Scribner (9, 10). Entre as sessões de hemodiálise, as cânulas
arteriais e venosas eram conectadas por um pequeno tubo. Devido às propriedades antiaderentes do PTFE e a sua relativa biocompatibilidade, a trombose do shunt foi minimizada, o
que possibilitou a realização de várias sessões de HD antes da falência do shunt (3,9, 10). Após
o desenvolvimento do shunt de Scribner, o tratamento da doença renal crônica com
hemodiálise passou a ser possível por um período muito mais longo (meses) antes da
ocorrência de falência vascular.
Com o início do tratamento de portadores de doença renal crônica, possibilitado pelo
shunt de Scribner, o time de Seattle rapidamente chegou à conclusão de que a realização de
sessões de hemodiálise por 18-24h a cada 5-7 dias era insuficiente, pois os pacientes
continuavam a desenvolver sintomas urêmicos, hipervolemia e hipertensão durante o período
interdialítico (11). Esses sintomas e a progressão da neuropatia periférica eram discretamente
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diminuídos com o aumento da frequência de hemodiálise para sessões de 10-16h, duas vezes
por semana (12). Contudo, a frequência da neuropatia periférica, da hipertensão e da
hipervolemia só foi reduzida significativamente quando os primeiros pacientes em hemodiálise
domiciliar começaram a ser dialisados por 8-10h, três vezes por semana (13, 14). Deste modo,
surgiu o regime de hemodiálise crônica, três vezes por semana (3).
Em 1961, Fred Kiil, urologista norueguês, desenvolveu um dialisador cujo
compartimento de sangue consistia em finas lâminas largas e planas de cuprofano. Devido a
sua baixa resistência interna, podia ser utilizado sem uma bomba de sangue. O dialisador de
Kiil foi largamente utilizado por aproximadamente 10 anos, até ser substituído pelo dialisador
de fibra oca (14, 15).
Concomitantemente ao dialisador de Kiil, também foi muito utilizado o dialisador em
bobina dupla, desenvolvido por Willen Kolff e Bruno Watschinger, em Cleveland, EUA, em
1956. O dialisador em bobina dupla consistia em uma tela de fibra de vidro com dois tubos de
celofane em espiral costurados juntos. A maior vantagem desse tipo de dialisador, em relação
aos outros tipos de dialisador em espiral, consistia no fato de possuir uma bobina dupla, o que
dobrava a área de superfície e permitia o dobro de fluxo de sangue com a mesma resistência.
Posteriormente, o celofane da membrana de diálise foi substituído pelo cuprofano (15).
No final dos anos 60, o dialisador de fibra oca passou a ser empregado para
tratamento dialítico de portadores de doença renal crônica. O dialisador de fibra oca
inicialmente utilizado foi denominado “hollow fiber artificial kidney” e era composto por cerca
de 10.000 fibras capilares de acetato de celulose e tinha cerca de 1m2 de área de superfície. As
vantagens do dialisador de fibra oca incluíam baixa resistência interna e alta eficiência de
diálise e ultrafiltração (15,16). Os dialisadores de fibra oca evoluíram progressivamente, tendo
sido fabricados em cuprofano e, posteriormente em polissulfona. Gradualmente, os
dialisadores de fibra oca substituíram todos os outros tipos de dialisador e persistiram sendo
utilizados até os dias atuais (15).
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Em 1966, Cimino e Brescia, revolucionaram a hemodiálise na doença renal crônica com
o desenvolvimento da fístula arteriovenosa (FAV) subcutânea (17). A utilização da FAV
possibilitou a realização de sessões de hemodiálise por longos períodos (meses a anos), sem
falência do acesso vascular e com índice de complicações muito menor do que o shunt de
Scribner (3,11,17). A fístula arteriovenosa permitia fluxo de sangue adequado para a
hemodiálise e as agulhas podiam ser retiradas no final do procedimento, superando-se os
problemas de infecção e desconexão que ocorriam com o shunt (17).

1.1.2 Breve histórico da hemodiálise no Brasil

No Brasil, a primeira sessão de hemodiálise foi realizada, em uma paciente de 27 anos
de idade, portadora de insuficiência renal, pelo Dr. Tito Ribeiro de Almeida em 1949, no
Hospital das Clínicas de São Paulo. O Dr. Tito Ribeiro utilizou um rim artificial construído de
maneira artesanal, com um tubo fino de celofane de 30 metros, enrolado como serpentina em
uma tela de aço inoxidável cilíndrica. Esta tela ficava fixa e mergulhada no líquido dialisador,
cuja temperatura era mantida por uma resistência. Um motor elétrico movia uma hélice
agitadora que mantinha o líquido em movimento e proporcionava condições para manter a
uniformidade de difusão através da membrana dialisadora (18-20).
Ainda em 1949, foram realizadas diversas sessões de HD em pacientes com
insuficiência renal, tendo como indicação do tratamento dialítico a presença de coma urêmico,
pois o processo era trabalhoso e havia grande dificuldade com as vias de acesso vascular.
Todos os pacientes tratados inicialmente faleceram após algumas horas ou dias de tratamento
(18-20).
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Em 1º de dezembro de 1949, uma mulher de 47 anos foi a primeira paciente que
sobreviveu à hemodiálise no Brasil. Era um caso de insuficiência renal aguda devido à
intoxicação por bicloreto de mercúrio (18).
De 1949 a 1954, foram tratados cerca de cem pacientes, quase todos portadores de
lesão renal aguda. Somente em meados dos anos 1960 é que a hemodiálise passou a ser
utilizada para o tratamento de substituição renal de portadores de doença renal crônica. No
Brasil, os trabalhos iniciais foram realizados no Paraná pelo Prof. Adyr Mulinari após
treinamento em Seattle com o Prof. Scribner, pioneiro do shunt arteriovenoso (18-20).
A partir de 1962, quando o Dr. Emil Sabbaga retornou de seu treinamento pósgraduado na Harvard University, iniciou-se, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), a hemodiálise e a diálise peritoneal para tratamento
de manutenção em portadores de doença renal crônica (18-20).

1.1.3 Surgimento e evolução da hemodiálise crônica diária

O primeiro relato do uso de hemodiálise diária para tratamento da doença renal
crônica foi de De Palma et. al, em Los Angeles, Califórnia, em 1969 (21,22). Nesse relato, era
descrita a terapia de 7 pacientes em hemodiálise domiciliar, que consistia em sessões de 4-5h ,
5 vezes por semana, por 3 anos. Inicialmente, os pacientes foram tratados com dialisadores de
Kiil (14, 15). Posteriormente, foram utilizados dialisadores em espiral em um sistema de diálise
totalmente automático, localmente desenvolvido (21,22). Com a hemodiálise diária, houve
melhora dos sintomas urêmicos, aumento do apetite, ganho de peso seco e redução da
pressão arterial. Infelizmente, o sistema de diálise utilizado se mostrou muito inseguro, os
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custos do tratamento se tornaram intoleráveis e o programa foi abandonado no início dos
anos 70 (22, 23).
Nesta mesma época, Kjellstrand et al. (24) investigaram os fatores relacionados com os
efeitos adversos da diálise. Foi demonstrado que grandes flutuações de peso, osmolalidade e
concentração de uréia e eletrólitos eram mais importantes no desenvolvimento desses efeitos
adversos do que a concentração absoluta de toxinas urêmicas de pequeno ou médio peso
molecular. Esse achado levou-os a formular a hipótese da “não-fisiologia” ou “unphysiology”.
Segundo essa hipótese, grandes variações de solutos e fluidos no organismo eram causas
significativas de morbidade dos pacientes em diálise. Logo, diálise diária poderia mimetizar
mais fielmente a função renal por reduzir a magnitude de oscilação de fluidos e eletrólitos e,
por isso, seria esperado que fosse superior à diálise intermitente (3, 24). Essa hipótese foi
estudada experimentalmente por Twardowski (25), que demonstrou que o aumento da
frequência de diálise de 2 vezes para 3 e, posteriormente, para 4 vezes por semana, com
manutenção do tempo semanal de hemodiálise, resultou não só em aumento do peso seco, da
velocidade de condução nervosa, da concentração de albumina e do hematócrito, mas
também em redução do ganho de peso interdialítico e melhora do controle da pressão arterial.
Em 1981, o grupo de Snyder, do Brooklin, Nova Iorque demonstrou resultados
positivos com um programa de hemodiálise diária. Esse grupo tratou 10 pacientes com cinco
sessões semanais de 2h, por um período que variou de 2 meses a 7,5 anos. Como a duração
semanal da hemodiálise foi reduzida em 30%, a concentração pré-diálise de uréia e creatinina
aumentaram. No entanto, quando comparados aos pacientes em hemodiálise 3 vezes por
semana, os pacientes em hemodiálise diária apresentavam melhora do bem estar, redução da
necessidade de transfusões e hospitalizações, sem aumento de complicações vasculares. Não
obstante, esse programa teve que ser interrompido por falta de financiamento (3, 26).
Em 1979, Bonomini et al. (27) relataram benefícios em 6 pacientes após a conversão
de hemodiálise intermitente, 3 vezes por semana, para hemodiálise diária de 3-4h, cinco vezes
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por semana. Houve melhora do hematócrito, da velocidade de condução nervosa, do controle
da pressão arterial e da função cardíaca, além de redução da necessidade de transfusão
sanguínea.
Em 1982, Buoncristiani et al. (28) iniciaram um programa de hemodiálise diária na
Perugia, Itália, com a seleção de pacientes com indicações médicas, como arritmias,
hipertensão, cãibras, cefaléia e hipotensão intradialítica, ou por razões sociais. Apesar do baixo
Kt/V por sessão e da alta quantidade de comorbidades, esses pacientes mostraram melhora
significativa da força muscular, do hematócrito, do controle pressórico, da estabilidade
cardiovascular e da qualidade de vida (23,28).
Na década de 90, o interesse em hemodiálise mais frequente foi estimulado pelos
resultados obtidos por Pierratos e colaboradores, em Toronto, Canadá (29-31). O grupo de
Pierratos demonstrou, em mais de 10 anos de experiência com sessões de hemodiálise longas
noturnas domiciliares, 6 a 7 vezes por semana, melhora da qualidade de vida, da estabilidade
hemodinâmica, do controle da pressão arterial, da fosfatemia e da qualidade do sono, além de
aumento do peso seco e redução da anemia.
Na mesma época, Ting et al. (32) iniciaram um programa de hemodiálise curta diária
(HD-D) (1,9±0,3h, 6 vezes por semana) para tratar pacientes com problemas clínicos graves e
intolerância à hemodiálise convencional (3,6±0,6h, 3 vezes por semana). Apesar de terem sido
selecionados pacientes de difícil manejo clínico, houve melhora significativa da anemia com
redução da necessidade de eritropoetina, controle pressórico com redução do uso de antihipertensivos, da tolerância à diálise e da qualidade de vida, além de redução de internações
hospitalares, sem aumento de problemas de acesso vascular (23, 32).
Devido aos resultados encorajadores relatados com a hemodiálise diária, houve uma
expansão significativa do número de centros praticantes de hemodiálise curta diária e
hemodiálise longa noturna diária ao redor do mundo. Excelentes resultados têm sido relatados
com a hemodiálise diária, incluindo redução da massa ventricular esquerda, melhora do
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conforto do paciente durante e após as sessões de diálise, da correção da anemia e da
fosfatemia, do controle da pressão arterial, do status nutricional, de parâmetros inflamatórios
e da qualidade de vida (23,33-41).
No Brasil, Castro et al. (42) avaliaram, em 2006 o impacto da conversão de 26
pacientes, em programa de hemodiálise convencional, para HD-D (1,5h, 6 vezes por semana).
Nesse estudo, foi observada baixa taxa de morbimortalidade em pacientes tratados com
hemodiálise curta diária em longo prazo, sem aumento de complicações vasculares.
Recentemente, a “Frequent Hemodialysis Network” (FHN) relatou os resultados de
estudo multicêntrico randomizado e controlado que comparou 120 indivíduos em hemodiálise
convencional com 125 indivíduos em hemodiálise curta diária, 6 vezes por semana, por 12
meses (43). Nesse estudo, foi demonstrado benefício da HD-D em relação à hemodiálise
convencional nos dois desfechos coprimários: morte ou mudança da massa ventricular
esquerda em 12 meses e morte ou mudança da saúde física em 12 meses. Adicionalmente, a
HD-D proporcionou melhor controle pressórico e da fosfatemia. No entanto, não houve
diferença entre os grupos no que concerne a desempenho cognitivo, depressão, concentração
sérica de albumina ou uso de agentes estimuladores da eritropoiese.
Posteriormente a FHN, publicou os resultados de outro estudo randomizado,
controlado que comparou 42 pacientes em hemodiálise convencional domiciliar (3 vezes por
semana) com 45 pacientes em hemodiálise longa noturna diária domiciliar (6 vezes por
semana) (44). A hemodiálise longa noturna domiciliar diária promoveu melhora significativa do
controle da fosfatemia e da pressão arterial sistólica. Todavia, ao contrário do estudo discutido
acima, não foi demonstrado benefício da hemodiálise noturna diária em relação à hemodiálise
convencional nos dois desfechos coprimários: morte ou mudança da massa ventricular
esquerda em 12 meses e morte ou mudança da saúde física em 12 meses.
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1.1.4 Origem da hemofiltração e da hemodiafiltração

A aplicação da ultrafiltração para remoção de toxinas urêmicas teve início em 1947,
quando Malinow e Korzon (45) descreveram o uso de um ultrafiltro de celofane com 0,8m2 de
superfície em cães urêmicos. Para o experimento, foi utilizado fluxo de sangue de 100mL/min
e fluxo de ultrafiltrado de 15-20mL/min, o qual era reposto com infusões intravenosas
intermitentes de solução. Os autores realizaram diversos procedimentos de ultrafiltração em
cães e observaram correlação da pressão transmembrana com a taxa de ultrafiltração (15, 45,
46).
Ainda em 1947, Awall (47), na Suécia, desenvolveu um aparato capaz de realizar
ultrafiltração, através de uma membrana celulósica, por meio da aplicação de pressão
negativa. No entanto, o principal objetivo do dialisador de Awall era a remoção do excesso de
fluido, não a remoção de toxinas urêmicas; pois, como não era utilizada solução de reposição,
o potencial de limpeza sanguínea por convecção era muito limitado (46-48).
Em 1967, Henderson et al. (49,50) relataram o resultado de procedimentos
experimentais de ultrafiltração com reposição do volume ultrafiltrado, por eles intitulados de
“diafiltração”. Tais procedimentos mostraram-se eficazes na remoção de substâncias de maior
peso molecular, pouco difusíveis, e são considerados um marco no desenvolvimento da
ultrafiltração, como procedimento de desintoxicação sanguínea extracorpórea (46, 48-51).
O nome de “diafiltração”, utilizado inicialmente por Henderson et al. (49,50) causou
certa confusão, pois sugeria que o processo englobava tanto difusão (diálise) quanto
convecção (filtração), o que não ocorria. No entanto, seis anos mais tarde, Benjamin Burton
sugeriu o termo “hemofiltração” (HF) para o processo, considerando que estudos de cinética
mostraram apenas um mínimo ou nenhum transporte difusivo com essa técnica (46, 48, 51).
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Em 1971, quando a hemodiálise e a hemofiltração eram técnicas intimamente
relacionadas e que competiam entre si, Babb e Scribner (48, 52) relataram que deveria haver
moléculas médias entre os resíduos sanguíneos que não seriam apropriadamente removidas
pela hemodiálise. Após essa teoria, conhecida como “hipótese das moléculas médias”, houve
um aumento do interesse no desenvolvimento de membranas com poros grandes e na
realização de hemofiltração, utilizando essas membranas como hemofiltros.
Em 1974, Rieger et al. (53) realizaram sessões experimentais de hemofiltração, com
membranas de colódio, que mostraram aumento na remoção de moléculas médias, quando
comparadas à hemodiálise. Eles também realizaram ensaios clínicos em 1976 com membranas
de poliacrilonitrila. No entanto, esses estudos mostraram que, na hemofiltração, a remoção de
solutos pequenos era reduzida (48, 52-53).
A transferência do conhecimento experimental obtido com a hemofiltração para a
prática clínica diária procedeu-se com cautela pelos anos que se seguiram. Cabe ressaltar que,
ao contrário dos primórdios da hemodiálise, a hemofiltração foi apoiada, desde o início, por
avaliações teóricas extensivas sobre o transporte de solutos, o que levou ao desenvolvimento
de uma abordagem objetiva em termos de aplicação clínica (51,54-56).
No entanto, dois fatores dificultaram a utilização da hemofiltração como terapia
substitutiva renal inicialmente. São eles: o custo financeiro da grande quantidade de solução
de reposição necessária e a menor eficácia do método para depuração de solutos de baixo
peso molecular. Para compensar a menor eficácia da HF na depuração de moléculas pequenas,
era necessário o uso de grandes quantidades de solução de reposição, o que aumentava ainda
mais o custo financeiro da HF (49, 51).
Parece impossível precisar retrospectivamente a fonte exata da idéia de combinar
hemofiltração e hemodiálise em um mesmo procedimento. Porém, o grupo que começou a
utilizar a hemodiafiltração (HDF) com o objetivo de maximizar a remoção de toxinas urêmicas
foi o do Professor Leber, do Hospital Universitário de Giessen, Alemanha, em 1976 (51, 57, 58).
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Os artigos que descrevem esses experimentos foram publicados em 1978 e são considerados
por muitos como o registro de nascimento da hemodiafiltração (57, 58). Nestes artigos, os
autores propõem a HDF como um novo método de diálise, que consiste na combinação de
hemofiltração com hemodiálise convencional, utilizando membranas de alto fluxo, com
pressão transmembrana de 300-500 mmHg, fluxo de reposição de 55-60 mL/min (9-11 L por
sessão) e fluxo de dialisato de 900 mL/min, em sessões de 3h, 3 vezes por semana. Devido à
combinação da remoção de solutos de forma convectiva e difusiva, a depuração tanto de
moléculas pequenas quanto médias se mostrou maior na HDF do que na HD ou na HF de forma
isolada, com o mesmo tipo de dialisador (51, 57, 58).
Leber et. al trataram inicialmente com HDF, 6 pacientes por 6 meses, com sucesso e
sem efeitos adversos significativos. Nesses procedimentos iniciais, a remoção de volume por
ultrafiltração e a reinfusão intravenosa de fluidos era realizada por controle manual de um
sistema de bombas e da pressão transmembrana, de modo a obter o balanço de fluidos
desejado. O circuito de HD era operado em paralelo por uma máquina de hemodiálise
convencional (51, 57, 58).
Esse modo, inicialmente trabalhoso, de realização de HDF foi aperfeiçoado ao longo
dos anos, pelo uso de máquinas capazes de controlar automaticamente o balanço de fluidos
(51, 59). No entanto, a HDF continuou pouco utilizada devido, principalmente, ao alto custo da
solução de reposição. Uma resolução para o problema financeiro surgiu em 1978, novamente
por Henderson et al. (60), com a produção de grandes volumes de solução de reposição a
partir do dialisato por ultrafiltração em blocos de 40 litros e, posteriormente, de modo online
(61). A produção online de solução de reposição deu início à fase moderna da HF/HDF.
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1.2

Hemodiafiltração Online – Vantagens

Conforme discutido acima, a utilização da diálise como terapia de substituição renal se
tornou, ao longo dos anos, uma forma de tratamento plenamente aceita e amplamente
utilizada para portadores de doença renal crônica em estágio terminal (DRCT). No entanto,
deve-se ressaltar que qualquer modalidade dialítica utilizada, a despeito de seu desempenho e
eficácia, é capaz apenas de restaurar parcial e periodicamente o meio interno do portador de
DRCT (62-65). Apesar dessa limitação, a diálise, atualmente, é responsável pela manutenção da
vida de milhares de pacientes ao redor do mundo (66-68).
O sucesso da hemodiálise como terapia de substituição renal de longo prazo resultou
num aumento da prevalência de doenças relacionadas à diálise (69-72). Dessa forma, criou-se
a necessidade de melhorar outros aspectos da vida desses pacientes, que passaram a viver por
mais tempo (73-79).
Nesse momento, é importante ressaltar que as doenças relacionadas à diálise são
secundárias a cinco fatores patofisiológicos principais. Primeiro, a correção incompleta das
anormalidades urêmicas pela diálise leva a retenção crônica de compostos tóxicos (80, 81).
O segundo fator envolvido na gênese dessas doenças é a biocompatibilidade do
sistema de hemodiálise. A geração de subprodutos bioativos e a ativação celular levam à
inflamação crônica. Nesse contexto, dois componentes do sistema de hemodiálise são
identificados como gatilhos para as reações imunológicas: a composição bioquímica da
membrana de diálise (celulósica versus polímeros sintéticos) e a contaminação microbiana do
líquido de diálise (80, 82).
O terceiro fator fisiopatológico das doenças relacionadas à diálise é a instabilidade
hemodinâmica, que ocorre principalmente em tratamentos curtos e causa má-tolerância às
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sessões de hemodiálise. Episódios de hipotensão induzidos pelas sessões de diálise são causa
de insultos isquêmicos cardíacos repetidos que podem culminar em lesões miocárdicas
definitivas. Além da alta taxa de ultrafiltração, outro fator envolvido na gênese da hipotensão,
no passado, era a utilização de dialisato com tampão de acetato de sódio. O acetato tinha um
papel importante na má-tolerância à hemodiálise devido ao seu efeito vasodilatador e
inotrópico negativo. A utilização de dialisato com tampão de bicarbonato de sódio eliminou
esse fator (80, 83, 84).
O quarto fator é a “não-fisiologia” da terapia dialítica intermitente que mantém o
paciente numa situação instável permanente, por criar um perfil de picos e vales no seu meio
interno (24). Finalmente, o quinto fator envolvido na gênese das doenças relacionadas à
diálise é a inabilidade dos métodos dialíticos em corrigir completamente as alterações
metabólicas dos portadores de DRCT, como anemia, deficiência de vitamina D, dislipidemia
desnutrição e alterações do metabolismo osteomineral (80, 85).
Uma das razões do desenvolvimento da HDF foi o de tentar reduzir ou mesmo abolir
esses fatores de morbidade. A HDF combina a difusão com a convecção de modo a promover
a depuração de um maior espectro de toxinas urêmicas. Adicionalmente, a utilização de
membranas sintéticas biocompatíveis e dialisato ultrapuro contribui para a redução da
inflamação e de suas consequências (80, 86).
Na hemodiafiltração online (HDF-OL), o próprio dialisato, livre de toxinas e pirógenos,
é utilizado como solução de reposição, o que possibilita a utilização de maiores volumes de
reposição. A utilização de fluxos de reposição maiores (3-24L/h) do que na hemodiafiltração
convencional (1-3L/h) potencializa a depuração de moléculas médias. A incorporação do
módulo de HDF-OL na máquina de diálise é benéfica, pois simplifica o processo de reposição
quando comparado à utilização de bolsas com a solução de reposição; aumenta a segurança
do processo, já que o fluxo de reposição é controlado pelo monitor de HDF; reduz a chance de
contaminação, tendo em vista que não há abertura do sistema; e reduz custos (43, 87, 88, 89).
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A hemodiafiltração online curta diária (HDF-OL-D) combina uma frequência mais
fisiológica e efetiva de diálise (diária) com uma modalidade de diálise que potencializa a
remoção de moléculas médias (HDF-OL). Moléculas médias têm baixo volume de distribuição e
alta resistência de difusão para os órgãos e tecidos. Logo, em tratamentos com alto clearance
convectivo, há rápida depleção de moléculas médias do compartimento intravascular. Desse
modo, sessões mais freqüentes de diálise podem aumentar a depuração dessas substâncias
(43, 90, 91).

1.2.1 Depuração de toxinas urêmicas

A hemodiafiltração online de alta eficiência permite a oferta de altas doses de diálise,
baseadas nos marcadores convencionais de cinética de ureia. Através do aumento do
clearance convectivo, a HDF-OL aumenta o espectro e a massa de toxinas urêmicas removidas
(80). Dessa forma, a HDF-OL possibilita uma maior depuração de solutos pequenos, como a
ureia, quando comparada à hemofiltração, e uma maior depuração de moléculas médias,
como a β2-microglobulina, quando comparada à hemodiálise de alto fluxo (62,80).
As toxinas urêmicas são classificadas pelo “European Uremic Toxin Group” (EUTox) em
3 categorias, baseadas no seu tamanho molecular e capacidade de se ligar a proteínas. São
elas: 1- Solutos pequenos (<500D) e não ligados a proteínas; 2- Solutos com ligação proteica; 3Moléculas médias (500-60.000D). O limite de peso para moléculas médias foi estabelecido
pelo EUTox, fundamentado no limite de filtração do glomérulo normal, o qual é de
aproximadamente 60.000D (92-94).
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A importância das moléculas médias na toxicidade urêmica foi confirmada por um
grande estudo retrospectivo, que mostrou correlação entre a depuração in vitro de vitamina
B12 do dialisador e a mortalidade (95, 96). Após o advento da hemodiálise de alto fluxo,
diversos estudos tem consistentemente demonstrado que os tratamentos de alto fluxo
apresentam efeitos positivos na morbimortalidade dos pacientes em diálise. No entanto, o
Hemodialysis Outcomes (HEMO) study, em 2002, falhou em demonstrar redução significativa
de mortalidade, quando comparados tratamentos dialíticos de baixo e alto fluxo, apesar de
análises secundárias apontarem benefícios da hemodiálise de alto fluxo em subgrupos
específicos (63, 64). Por outro lado, o Membrane Permeability Outcome (MPO) study,
demonstrou aumento significativo de sobrevida na população de maior risco (definida como
aquela portadora de albumina sérica < 4g/dL) com o tratamento de alto fluxo. A redução do
risco relativo de mortalidade nessa população, após ajuste para potenciais fatores de
confusão, foi de 37% (97).
Hiperfosfatemia, por promover calcificação vascular, é um fator reconhecidamente
envolvido no aumento do risco cardiovascular em portadores doença renal crônica (96). No
entanto, o controle adequado da fosfatemia é raramente obtido nesses pacientes, mesmo com
o uso amplo de quelantes de fósforo. No Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
(DOPPS), 52% dos pacientes em diálise encontravam-se com níveis de fósforo acima do
recomendado, apesar de 81% dos pacientes estarem em uso de quelantes de fósforo (98). A
remoção de fósforo durante a diálise pode ser potencializada pelo aumento da remoção
instantânea de fósforo e/ou pelo incremento da duração ou da frequência do tratamento
dialítico (96, 99). Quando comparada à hemodiálise de alto fluxo, a hemodiafiltração
proporciona uma maior depuração de fosfato em sessões de 4h, com o mesmo tipo de
dialisador (100, 101). Adicionalmente, o Convective Transport Study (CONTRAST) demonstrou
uma redução de 6% dos níveis pré-dialíticos de fósforo após 6 meses de tratamento com HDFOL, em comparação com a hemodiálise de baixo fluxo (102).
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Até recentemente, a toxicidade por β2-microglobulina, em pacientes em diálise era
associada, fundamentalmente, ao risco de desenvolvimento de amiloidose. No entanto,
atualmente, sabe-se que a concentração sérica de β2-microglobulina está fortemente
associada à mortalidade nesses pacientes.

Por isso, a concentração sérica de β2-

microglobulina pode ser considerada um importante marcador de eficiência em diálise (96). A
HDF-OL tem se mostrado mais eficaz na remoção de β2-microglobulina do que a HD não só de
baixo, mas também de alto fluxo, em diversos estudos (101, 103-106).
Paracresol é um fator reconhecidamente importante na gênese da disfunção
endotelial. Logo, a remoção desse composto pela diálise é bastante desejável. Um estudo, que
envolveu 175 pacientes, confirmou a associação da menor concentração de paracresol com
menor taxa de mortalidade em pacientes em diálise (96, 107). A HDF-OL mostrou-se superior
na remoção de paracresol do que a HD de alto fluxo, o que pode representar um benefício de
sobrevida para os pacientes em diálise (96, 108).

1.2.2 Anemia

Anemia é um importante contribuinte para o aumento do risco cardiovascular, em
pacientes em diálise. A HDF-OL de alta eficiência (volume médio de reposição de 22,5
L/sessão) proporcionou melhor correção de anemia, com doses menores de eritropoetina,
quando comparada à HDF convencional (volume médio de reposição de 4 L/sessão) (109, 110).
De forma semelhante, o tratamento com HDF-OL possibilitou a obtenção de maiores níveis de
hemoglobina com a mesma dose de eritropoetina ou a manutenção dos níveis de hemoglobina
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com menores doses de eritropoetina, quando comparada à hemodiálise de baixo fluxo (89,
111).
Uma possível explicação para esses resultados é a maior remoção de moléculas
médias, que poderiam ser responsáveis pela resistência à eritropoetina, e/ou a maior
biocompatibilidade do sistema, secundária à melhor qualidade do dialisato (ultrapuro), o que
ocasionaria redução do estímulo inflamatório crônico (96, 110). Essa última possibilidade é
apoiada por três outros estudos, nos quais foi demonstrado que o uso de dialisato ultrapuro
reduz a dose de eritropoetina necessária para a manutenção dos níveis de hemoglobina, de
forma semelhante na HDF-OL e na HD de alto fluxo com dialisato ultrapuro, quando
comparados à HD de baixo fluxo com dialisato convencional (101, 104, 112).
Adicionalmente, o uso de dialisato ultrapuro proporcionou queda dos níveis de
proteína C reativa (PCR) e interleucina-6 (IL-6) (113). De forma semelhante, foi demonstrada
redução da dose de eritropoetina com manutenção dos níveis de hemoglobina, associada à
diminuição dos níveis de PCR em pacientes, em hemodiálise convencional, convertidos para o
uso de dialisato ultrapuro (114). Esses achados sugerem que a redução do estímulo
inflamatório crônico é fator contribuinte para a melhor resposta à eritropoetina nos pacientes
em tratamento dialítico online, com dialisato ultrapuro (115-117).

1.2.3 Inflamação

Inflamação crônica e estresse oxidativo são altamente prevalentes em portadores de
doença renal crônica e parecem contribuir de modo importante para a morbi-mortalidade
nesses pacientes. Adicionalmente, os produtos finais da glicação avançada (AGEs) podem
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representar uma classe de toxinas urêmicas, com envolvimento significativo com as doenças
relacionadas à diálise (96, 117, 118).
Estudos recentes sugerem que a HDF seja o método dialítico, atualmente disponível,
mais eficiente para a remoção de AGEs (15.000D). Quando comparadas a hemodiálise de baixo
fluxo, a hemodiálise de alto fluxo e a HDF-OL, a taxa de redução dos AGEs durante a terapia
dialítica foi maior na HDF-OL (aproximadamente 62 %) do que na hemodiálise de baixo fluxo
(perto de 21 %) e também do que na hemodiálise de alto fluxo (40 %) (119). Adicionalmente,
após 6 meses, os níveis pré-dialíticos de AGEs eram mais baixos no grupo tratado com HDF-OL,
do que no grupo tratado com os outros métodos (96, 119).
De forma semelhante, outro estudo mostrou menor nível pré-dialítico de AGEs em
pacientes tratados com HDF-OL, do que naqueles tratados com hemodiálise de alto fluxo, com
uso de dialisato convencional. No entanto, esse estudo falhou em mostrar benefício na
redução dos níveis pré-dialíticos de AGEs quando a HDF-OL foi comparada à HD com dialisato
ultrapuro, o que sugere um papel importante da pureza do dialisato nos níveis de AGEs (96,
120).
A PCR (±107.000D) é um marcador reconhecido de inflamação sistêmica e pode
predizer risco cardiovascular e mortalidade em portadores de DRCT. A Interleucina 6 (IL-6) é
uma citocina que tem papel importante no estímulo à resposta inflamatória, regulando a
síntese hepática de proteínas de fase aguda. Adicionalmente, ela pode contribuir para a
aterosclerose. Em portadores de DRCT, a IL-6 tem se mostrado um dos preditores mais
potentes de inflamação, doença cardiovascular e mortalidade (118, 121-127).
No estudo “RISchio CArdiovascolare nei pazienti afferenti all’ Area Vasta In Dialisi”
(RISCAVID) (123), níveis de PCR maiores que 5 mg/L e de IL-6 maiores que 3,2 pg/mL estiveram
associados com aumento da mortalidade cardiovascular e por todas as causas em portadores
de DRCT em diálise. Adicionalmente, foi demonstrada redução significativa dos níveis de IL-6
quando o grupo em HDF-OL foi comparado ao grupo em HD. No entanto, não foi observada
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diferença significativa dos níveis de PCR entre os pacientes submetidos à HD, HDF com bolsas
estéreis e HDF-OL. Apesar disso, o grupo em HDF-OL apresentou menor taxa de mortalidade
do que os grupos em HD e em HDF com bolsas estéreis, mesmo após ajuste para potenciais
fatores de confusão, talvez secundária à redução da concentração de citocinas próinflamatórias, como a IL-6, no grupo submetido à HDF-OL (123).
Em outro estudo, os níveis de PCR e a taxa de mortalidade mostraram-se menores no
grupo predominantemente em HDF-OL, quando comparada à HD de alto fluxo (118, 124). De
forma semelhante, foi demonstrada queda significativa dos níveis séricos de PCR e IL-6, 4
meses após conversão de HD de baixo fluxo para HDF-OL (125).

1.2.4 Estabilidade cardiovascular

Instabilidade cardiovascular é o problema mais frequente durante sessões de hemodiálise.
A ocorrência de hipotensão intradialítica está intimamente relacionada ao ganho de peso
interdialítico e necessidade de alcançar o peso seco. Maior estabilidade cardiovascular na HDF
em comparação à hemodiálise tem sido relatada em alguns estudos (96, 117).
Um estudo retrospectivo comparou a estabilidade hemodinâmica durante HDF-OL com a
HD convencional. A HDF-OL foi associada à melhor tolerância cardiovascular à remoção de
fluidos, com menor incidência de hipotensão sintomática (128). Resultado semelhante foi
demonstrado em outro estudo retrospectivo, que incluiu 111 pacientes (129). Nesse estudo, a
concentração plasmática de sódio pré-dialítica mostrou-se maior em pacientes submetidos à
HDF-OL do que nos submetidos à hemodiálise (129). Esse achado sugere uma menor remoção
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de sódio durante a HDF-OL, o que pode estar ao menos parcialmente relacionado à maior
estabilidade cardiovascular desse método (96, 117, 129).
Recentemente, um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, que incluiu 146
pacientes, demonstrou maior estabilidade cardiovascular, com redução significativa de
episódios de hipotensão sintomática, em pacientes submetidos à HDF-OL quando comparados
àqueles submetidos à HD de baixo fluxo (130). A menor frequência de episódios de hipotensão
intradialítica esteve associada, na HDF-OL, ao aumento significativo da pressão sistólica prédialítica. Por isso, o efeito benéfico da redução em 54% dos episódios de hipotensão deve ser
contrabalançado com o aumento de 4,2 mmHg da pressão arterial sistólica pré-dialítica, na
HDF-OL. No entanto, nesse estudo, não foi demonstrada diferença da remoção de sódio entre
os métodos, tendo sido observados valores semelhantes de sódio pré e pós-dialíticos nas
sessões de HDF-OL e HD de baixo fluxo (117, 130).
De forma um pouco divergente, um estudo multicêntrico, randomizado, de crossover, que
comparou HDF-OL com HD de baixo fluxo em 69 pacientes por períodos de 6 meses,
demonstrou redução dos episódios de hipotensão intradialítica, associada à redução
significativa tanto da pressão arterial sistólica quanto da diastólica pré-diálise durante o
período em HDF-OL, quando comparado ao período em HD, sem diferença do pool corporal de
sódio (86).
Uma hipótese alternativa para a maior estabilidade hemodinâmica conferida pela HDF-OL
é o resfriamento sanguíneo concedido pelo método, quando comparado à hemodiálise
convencional. Durante a HDF-OL, há aumento da perda de calor para o circuito extracorpóreo
quando comparada à HD, mesmo com temperaturas idênticas de dialisato e solução de
reposição. Por isso, o sangue que retorna ao paciente é mais frio na HDF-OL do que na HD.
Corroborando essa hipótese, foi demonstrada frequência semelhante de episódios de
hipotensão sintomática quando a HDF-OL foi comparada com a hemodiálise com dialisato
resfriado (96, 117, 131).
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1.2.5 Nutrição

Desnutrição proteico-calórica e inflamação crônica são dois fatores de risco
reconhecidos e intimamente relacionados à morbimortalidade em portadores de DRCT em
diálise (132-137). As causas de desnutrição em pacientes em diálise são múltiplas, no entanto,
a inflamação crônica é considerada uma de suas principais causas (132).
Savica et. al (132) analisaram o efeito, no status nutricional, da conversão de 12
pacientes em hemodiálise convencional com dialisato ultrapuro para HDF-OL. Os resultados
desse estudo confirmaram que a PCR é um marcador sensível de inflamação nos portadores de
DRCT e está correlacionado com os níveis de albumina e com o status nutricional. Após a
conversão para HDF-OL, foi observada redução da PCR e da massa gorda corporal, além de
aumento da massa magra, dos níveis séricos de albumina, proteína total e transferrina (132).
Maduell et. al (138) avaliaram o impacto, no status nutricional, da conversão de HDFOL ( 4-5h, 3 vezes por semana) para HDF-OL-D (2-2,5h, 6 vezes por semana), com o mesmo
tipo de dialisador. Nesse estudo foi observado benefício adicional da hemodiafiltração curta
diária no status nutricional, quando comparada à HDF-OL, com aumento de 3Kg de peso seco
após 12 meses de observação.
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1.2.6 Mortalidade

Vários estudos observacionais tem sugerido benefício de sobrevida da HDF quando
comparada à HD convencional (118, 123, 124, 139-141). Locatelli et al. (139) analisaram 6444
pacientes através do “Registro Lombardo Dialisi E Trapianto” e observaram uma tendência de
melhor sobrevida nas modalidades dialíticas convectivas (HDF e HF) quando comparadas com
modalidades difusivas (HD). No estudo DOPPS, o risco relativo de mortalidade ajustado foi
35% menor na HDF de alta eficiência do que na HD de baixo fluxo (risco relativo [RR], 0,65;
p=0,01) (140).
De forma semelhante, uma análise do “European Clinical Database network” (EuCliD)
demonstrou redução, ajustada para possíveis fatores de confusão, de 35% na taxa de
mortalidade em HDF-OL, quando comparada à hemodiálise (141). Adicionalmente, no estudo
RISCAVID (123), a taxa de mortalidade, após diversos ajustes, foi 22% menor na HDF do que na
HD de baixo fluxo (RR, 0,78; p = 0,01). No entanto, os resultados não foram ajustados para
doença cardiovascular prévia ou função renal residual (142). Um estudo retrospectivo,
realizado por um período de 18 anos, demonstrou, após ajuste para potencias fatores de
confusão, que a taxa de mortalidade foi 55% menor para HDF-OL do que para HD de alto fluxo
(124).
O principal problema na interpretação de estudos observacionais são os potenciais
fatores de confusão (por indicação), tendo em vista o desenho não randomizado do estudo.
Pode haver diferenças clínicas importantes entre os pacientes tratados com HD e HDF. Embora
tenham sido feitos ajustes para fatores de confusão observados, isso não elimina os fatores de
confusão não observados, por fatores de risco desconhecidos. Por isso, a validade desses
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estudos é limitada. Ensaios clínicos randomizados não têm essas limitações, pois as
características dos pacientes e os fatores de risco, conhecidos ou não, estão distribuídos de
forma semelhante entre os dois grupos (118).
Dois pequenos ensaios clínicos randomizados avaliaram o efeito da HDF na
mortalidade, com a inclusão de 44 pacientes (23 em HDF) e 205 pacientes (50 em HDF) e
seguimento de 24 meses (143, 144). Esses estudos não mostraram benefício de sobrevida para
pacientes tratados com HDF, quando comparados aos tratados com HD. No entanto, trata-se
de estudos com poder estatístico limitado que, por isso, não permitem a exclusão de benefício
da HDF na sobrevida em longo prazo.
Dois estudos prospectivos, multicêntricos e randomizados comparam a mortalidade
por todas as causas em portadores de DRCT submetidos à HDF-OL com a de pacientes
submetidos à hemodiálise de alto fluxo, por um período de 2 anos (145), ou à HD de baixo
fluxo, por um período de 3 anos (146). Ambos os estudos falharam em demonstrar diferença
de mortalidade por todas as causas entre os portadores de DRCT submetidos à hemodiálise e
os submetidos à HDF-OL crônica (145, 146). No entanto, análises de subgrupos, nos dois
estudos, mostraram redução significativa do risco de mortalidade por causas cardiovasculares
e por todas as causas entre os pacientes submetidos à HDF-OL com altos volumes de reposição
por sessão; maiores que 20 litros no estudo CONTRAST (146) e maiores que 17,4 litros no
estudo Turco (145). Talvez esses resultados sejam, ao menos parcialmente, secundários à
maior remoção de moléculas médias em pacientes submetidos à HDF-OL de alta eficiência,
com grandes volumes de reposição.
Recentemente, os resultados do “Estudio de Supervivencia de Hemodiafiltración OnLine” (ESHOL) foram publicados (147). O ESHOL foi um estudo multicêntrico que incluiu 906
pacientes em hemodiálise crônica há pelo menos 3 meses, randomizados para continuar em
programa de hemodiálise (n=450) ou para ter seu tratamento convertido para HDF-OL de alta
eficiência, pós-dilucional (n=456), por 3 anos. Comparado ao grupo que permaneceu em
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hemodiálise, o grupo em HDF-OL apresentou risco de mortalidade por todas as causas 30%
menor, risco de mortalidade por causas cardiovasculares 33% menor e risco de mortalidade
por causas infecciosas 55% menor. Segundo resultados do ESHOL, estima-se que a conversão
de 8 pacientes de hemodiálise para HDF-OL seja o número de pacientes necessário prevenir
uma morte anual. Adicionalmente, esse estudo demonstrou redução de hipotensão
intradialítica e internação por todas as causas no grupo convertido para HDF-OL, quando
comparado ao grupo que permaneceu em HD (147).

1.2.7 Custos em relação à hemodiafiltração com bolsas estéreis

Para a realização de HDF-OL, é necessário que o dialisato seja ultrapuro. O dialisato
ultrapuro é obtido através de dupla filtração por filtros de polissulfona dispostos em série.
Esses filtros têm um custo de cerca de R$ 180,00 cada e podem ser utilizados em 150 ciclos.
Adicionalmente, a linha para reinfusão da solução de reposição, que não pode ser reutilizada,
tem um custo aproximado de R$ 20,00. Logo, para a realização de HDF-OL há um aumento de
custo de cerca de R$ 22,40 por sessão, quando comparada à HD de alto fluxo, com dialisato
convencional. Desse custo, pode ser abatido o custo do equipo e da solução fisiológica,
utilizados para enchimento das linhas e do dialisador antes do início do tratamento. Em um
estudo realizado no Reino Unido, a hemodiafilração online mostrou-se ligeiramente mais
barata que a hemodiálise de alto fluxo com água ultrapura, após adicionar o custo da linha de
reinfusão e subtrair o custo da solução fisiológica e do equipo, que passam a ser
desnecessários (148). Talvez, com o aumento do uso dessa modalidade dialítica no Brasil, a
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linha de reinfusão passe a ser fabricada pela indústria nacional brasileira e,
consequentemente, tenha seu preço reduzido.
Por outro lado, o custo financeiro da HDF-OL é menor do que o da HDF com bolsas
estéreis. A bolsa de 5L com solução bicarbonatada para hemofiltração custa aproximadamente
R$30,00. Portanto, para reposição de 15L em uma sessão de 4h, há um custo adicional de
cerca de R$ 90,00, quando comparada à HD de alto fluxo com dialisato convencional, e de R$
67,60, quando comparada à HDF-OL.

1.3

Modalidades de Hemodiafiltração

A HDF-OL convencional baseia-se na combinação de clearance difusível com clearance
convectivo no mesmo módulo de hemodiafiltração. Basicamente, a solução de reposição
(infusato) é uma solução estéril não-pirogênica obtida do dialisato recém-produzido pela
máquina de HDF por ultrafiltração dupla (processo de esterilização fria) e infundida
diretamente no sangue do paciente. O volume de líquido de reposição infundido no paciente
é compensado extemporaneamente pelo sistema de balanço de fluídos da máquina de diálise,
que ultrafiltra a mesma quantidade de fluido do sangue do paciente. A quantidade de líquido
necessária para a correção da sobrecarga hídrica do paciente é alcançada pela adição desse
volume ao volume total infundido, com consequente aumento da taxa de ultrafiltração (87,
149).
De acordo com o sítio de reposição, várias modalidades de HDF têm sido descritas:
HDF pós-diluição ou pós-dialisador (reposição após o dialisador) (Figura 1-A); HDF pré-diluição
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ou pré-dialisador (reposição antes do dialisador) (Figura 1-B); HDF mista (reposição simultânea
antes e depois do dialisador) (Figura 1-C) (87, 149).

Figura 1 –

Modalidades de hemodiafiltração (HDF). (A) HDF pós-diluição; (B) HDF pré-diluição; (C) HDF
mista com pressão transmembrana controlada por microprocessador.
Adaptado de Canaud B. Contrib Nephrol. 2007;158:110-22 (87).

Para realização de HDF é necessária não só a utilização de dialisadores de alto fluxo,
mas também de altos fluxos de sangue (350-500 mL/min) e de dialisato (500-800 mL/min). É
recomendada a prescrição de fluxo de infusão (fluxo de reposição + ultrafiltração) de, no
máximo, um terço do fluxo de sangue na HDF pós-diluição, para evitar coagulação do sistema
por hemoconcentração (87). Na HDF pré-diluição, o fluxo de infusão deve ser equivalente a
cerca de metade do fluxo de sangue. A HDF mista representa uma nova opção de tratamento,
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na qual uma parte da solução de reposição é infundida de modo pós-diluição e outra prédiluição. A HDF mista é capaz de aperfeiçoar a excreção de solutos, através da interligação do
fluxo de infusão e da repartição entre pré e pós dialisador de acordo com a tendência da
pressão transmembrana (PTM). Têm sido demonstrados bons resultados na HDF mista PTMcontrolada, com maior depuração de β2-microglobulina e menor perda de albumina do que
nas outras formas de HDF (pré e pós-diluição) (87, 149-151).

1.4

Hemodiafiltração Online - Requisitos Técnicos

1.4.1 Máquina de diálise

A segurança da HDF-OL depende de normas rígidas e permanentes de higiene e
qualidade técnica. Para a realização de HDF-OL, é necessário o uso de máquinas
especificamente desenvolvidas para essa modalidade de diálise.
Basicamente, essas máquinas têm em comum uma bomba de infusão com um sistema
de medida de fluxo (módulo de infusão) e um módulo de ultrafiltração do dialisato
(geralmente dois ultrafiltros em série) para assegurar que a solução de reposição/ diálise seja
ultrapura (87, 152, 153).
O módulo de infusão consiste numa bomba de fluxo ajustável de até 400 mL/min com
um contador que calcula a quantidade total de fluido infundida no paciente. O segmento do
módulo de infusão conectado à bomba consiste numa linha plástica, através da qual a solução
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de reposição é infundida no paciente. A linha de infusão deve ser descartada após cada sessão
de diálise, não podendo ser reutilizada. O restante do módulo de infusão faz parte da máquina
de diálise e é submetido à desinfecção em conjunto com as outras partes da máquina. A
segurança do módulo de infusão é mantida por sua interligação com os alarmes do sistema de
monitorização da HDF (87, 152, 153).

1.4.2 Qualidade do dialisato

O uso de dialisato ultrapuro para a solução de reposição é um pré-requisito básico
para a HDF-OL. Dialisato ultrapuro é definido como aquele com um grau muito baixo de
contaminação bacteriana (<0,1UFC/mL) e por endotoxinas (<0,03EU/mL) (152-157).
O dialisato ultrapuro é produzido pela passagem do mesmo por um ultrafiltro
localizado no local de saída do dialisato. Na HDF-OL, uma parte deste dialisato é desviada pela
bomba de infusão e infundida no paciente (de forma pré ou pós dialisador). A ultrapureza do
infusato é garantida por um segundo ultrafiltro, localizado imediatamente antes do sítio de
infusão. Com essa configuração, o volume de infusão, que é desviado do dialisato e infundido
no paciente, é compensado por um volume equivalente de ultrafiltração, que é retirado do
paciente no dialisador com auxílio da câmara de balanço de fluidos (87, 152-157).
A ultrapureza do dialisato e da solução de reposição produzidos pela máquina de HDFOL depende de três componentes: primeiro, um sistema de purificação e distribuição de água
construído de forma a atender as normas técnicas em vigor; segundo, um controle estrito das
normas de higiene, com procedimentos regulares de desinfecção do sistema de água e das
máquinas de diálise; terceiro, inventário microbiológico regular de toda a cadeia desde o
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tratamento até a utilização da água. É recomendada a desinfecção completa da máquina de
HDF-OL (química, térmica ou mista) após cada sessão de HDF. Uma nova linha de infusão deve
ser utilizada em cada nova sessão de HDF-OL. A troca dos ultrafiltros, responsáveis pela
ultrapurificação do dialisato/infusato deve ser realizada de acordo com as especificações do
fabricante, ou antes, caso haja algum problema técnico (87, 152, 153).
A desinfecção do sistema de tratamento e distribuição de água deve ser realizada, no
mínimo, mensalmente. O dialisato e infusato produzidos pelas máquinas de HDF-OL devem ser
checados quanto à contaminação bacteriana, no mínimo, a cada três meses (152, 153).

1.4.3 Acesso Vascular

Pacientes tratados com HDF-OL necessitam de acesso vascular capaz de ofertar fluxo
de sangue de, no mínimo, 350 mL/min. Alto fluxo de sangue facilita o aumento do fluxo de
reposição e reduz os problemas de PTM durante a sessão (87, 153).

1.4.4 Dialisador

Para realização de HDF-OL, é necessária a utilização de um dialisador de alta eficiência
e alto fluxo. A membrana do filtro deve ter alta permeabilidade hidráulica (coeficiente de
ultrafiltração, Kuf > 50 mL/h/mmHg), alta permeabilidade aos solutos (coeficiente de
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transferência de massa, K0A ureia > 600 mL/min e K0A β2-microglobulina > 60 mL/min) e
grande superfície de troca (>1.5 m2) (87, 153, 158-160).
Dialisadores de alta permeabilidade, como os utilizados na HDF-OL, são poucos
seletivos; no entanto, pode ser conferido algum aumento de seletividade do mesmo pela
manipulação da estrutura da membrana do dialisador durante sua fabricação. Essa
seletividade não é perfeita e, por isso, ocorre alguma perda de albumina durante a sessão de
diálise (158, 160).
Trabalhos de curto prazo com a utilização desse tipo de membrana sugerem maior
correção da anemia e redução da concentração plasmática de homocisteína e de proteínas
glicosiladas e oxidadas, mas ainda não está claro se o uso desse tipo de membrana é seguro
em longo prazo (161). Embora seja especulado que a perda de albumina através desse tipo de
membrana possa levar a hipoalbuminemia e desnutrição, ao menos nos pacientes incapazes
de ingerir quantidade suficiente de proteína para reposição da perda; ainda não é possível
definir qual o limite superior aceitável de perda de albumina durante a terapia dialítica, nem a
permeabilidade ideal desse tipo de membrana (158, 161).
A perda de pequenas quantidades de albumina durante a terapia dialítica não parece
ser prejudicial, na maior parte dos pacientes. Indivíduos saudáveis excretam na urina cerca de
1,3 g/dia de albumina, na forma de fragmentos derivados do processamento da albumina
filtrada no rim (162). Da mesma forma, foi demonstrada que a redução da síntese, não o
aumento da perda de albumina, é a principal causa de hipoalbuminemia em pacientes em
hemodiálise (163). A redução da síntese de albumina nesses pacientes pode estar relacionada
à desnutrição proteico-calórica e/ou à inflamação (161).
A perda de albumina em sessões de HD de alto fluxo varia de 0 a 2 g em 4h de
tratamento, dependendo do material, da arquitetura e da superfície da membrana utilizada
(161). No entanto, na hemofiltração e na hemodiafiltração, pode haver perda de albumina
significativamente maior com o mesmo tipo de membrana devido à maior taxa de
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ultrafiltração (160, 161). Por isso, embora as terapias convectivas proporcionem maior
remoção de moléculas médias, elas podem também causar perda de albumina. A perda de
albumina, durante sessões de HDF ou HF, é maior durante a primeira hora de tratamento,
caindo abruptamente após esse período e permanecendo constante a seguir. Essa redução da
perda de albumina após a primeira hora de tratamento se deve à formação de uma membrana
secundária, decorrente da deposição de proteína e fibrina na superfície da membrana do
dialisador após o contato com sangue (160, 164). Em sessões de HDF-OL a perda de albumina
pode variar de 1 até 7 g por sessão de tratamento, dependendo do material, da arquitetura,
do fluxo e da superfície da membrana utilizada. Essa perda, em longo prazo, tende a causar
discreta redução na albuminemia, com consequências desconhecidas até o momento, pelo
menos em pacientes bem nutridos (161). Mais estudos são necessários para o
estabelecimento de um limite superior aceitável de perda de albumina durante o tratamento
dialítico e para definição de grupos que não possam ser tratados com membranas de fluxo
muito alto em HDF-OL, por não serem capazes de aumentar apropriadamente a síntese de
albumina, de modo a compensar a perda durante o tratamento.

1.4.5 Prescrição e Volume Total de Reposição por Sessão

O tratamento convencional de HDF é baseado em sessões de 4h de duração, 3 vezes
por semana (12h/semana). Durante esse tempo de tratamento relativamente curto, é
importante assegurar um alto fluxo de sangue associado a um alto fluxo de dialisato e/ou
infusão de modo a aumentar a remoção de solutos (87).
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Aumentando-se a frequência e/ou a duração da sessão de HDF, é possível obter um
tratamento mais fisiológico e efetivo. A HDF-OL de alta eficiência é definida como aquela em
que o volume total de reposição é igual ou maior que 15L, em uma sessão de 4h de duração
(62, 87).

1.5

Reprocessamento de Dialisadores

A reutilização de dialisadores de alto fluxo tem sido praticada de forma abrangente há
décadas. Embora nem todos os riscos da reutilização de dialisador na hemodiálise tenham sido
totalmente esclarecidos, o reuso é uma técnica segura se realizado de acordo com os padrões
aceitos mundialmente (165-167).
No entanto, o impacto do reuso na depuração de solutos não foi ainda avaliado
completamente. Embora esteja estabelecido o efeito benéfico da manutenção do single-pool
Kt/V igual a 1,2, no mínimo; há evidência crescente sugerindo que a remoção de moléculas
médias também influencia a sobrevida dos pacientes submetidos à diálise crônica. Logo, é
importante a manutenção de depuração adequada tanto de moléculas pequenas quanto de
moléculas maiores, como a β2-microglobulina, em dialisadores reutilizados (167-170).
O efeito da reutilização do dialisador pode variar. Essa variação ocorre,
principalmente, em decorrência do tipo de germicida utilizado, de membrana do dialisador e
da quantidade de reusos (171-173). O efeito do reprocessamento do dialisador, em geral, é
maior sobre a depuração de moléculas médias, como a β2-microglobulina, do que de
moléculas pequenas, como a ureia. A redução da depuração de ureia costuma ser discreta ou
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ausente e não costuma variar de acordo com diferentes tipos de membrana nem com
diferentes germicidas (168-173).
O reuso do dialisador não parece influenciar os níveis de hemoglobina ou a
necessidade de uso de eritropoetina recombinante humana, quando comparado ao uso único
do dialisador (174,175). A utilização de dialisadores reprocessados é ainda capaz de
potencializar os mecanismos antioxidantes do organismo, com consequente efeito benéfico na
redução do estresse oxidativo dos pacientes (172, 176,177).
Uma das principais razões para a reutilização de dialisadores atualmente é o custo
financeiro, o qual, em geral, é menor do que com o dialisador de uso único. A redução de custo
permite a utilização de dialisadores de alta eficiência e alto fluxo, em geral mais caros (170,
178, 179).

Adicionalmente, o reprocessamento de dialisadores possibilita redução

significativa do impacto ambiental, causado pelo lixo hospitalar gerado com o dialisador de uso
único (180, 181).
Outras razões para o reprocessamento do dialisador, como a redução da incidência da
síndrome do primeiro uso, têm sido minimizadas pela utilização de membranas com maior
biocompatibilidade e pela troca do óxido de etileno, como agente esterilizante, por vapor ou
irradiação gama (182-185).
Quanto à sobrevida dos pacientes, a maioria dos estudos não mostrou diferença de
mortalidade quando o reuso foi comparado ao uso único de dialisadores (179, 186-194).
Apesar de um estudo recente ter demonstrado aumento da sobrevida com o abandono do
reuso com ácido peracético, nesse estudo, há vieses de seleção significativos (só uma parcela
dos centros abandonaram o reuso) e diversos potenciais fatores de confusão não
considerados. Além disso, foi incluído um número pequeno de pacientes (apenas 1.354),
analisados por um período muito curto (6 meses), o que impossibilita avaliação precisa de
mortalidade (195). Por outro lado, Bond et al. não observaram associação significativa entre a
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mortalidade e o reuso, em um coorte com 27.000 pacientes, seguidos por 1 ano, após ajuste
para diversos fatores de confusão (194).
Na hemodiafiltração, os estudos avaliando o impacto do reuso na remoção de solutos
e na adequação de diálise são escassos. Kerr et al. demonstraram redução da extração de β2microglobulina em sessões de HDF-OL de 3h, com até 20 reusos de dialisadores de
polissulfona, utilizando ácido peracético como germicida (169).
Não há, até o presente momento, estudos avaliando o impacto do reuso de
dialisadores na quantificação direta da diálise nem na extração de solutos de diversos pesos
moleculares, em pacientes submetidos à hemodiafiltração online curta diária de alta eficiência.
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2. OBJETIVOS
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2.1

Objetivos Primários

Avaliar o impacto da reutilização de dialisadores de alto fluxo e alta eficiência na dose
do tratamento, na cinética de β2-microglobulina e na extração de solutos de diversos
pesos moleculares em pacientes submetidos à HDF-OL-D.

Comparar o efeito do reuso de dialisadores de alto fluxo e alta eficiência na dose de
diálise, na cinética de β2-microglobulina e na extração de solutos de diversos pesos
moleculares entre sessões de HDF-OL-D e sessões de HD-D.

2.2

Objetivos Secundários

Avaliar a influência do reprocessamento dos filtros na perda proteica em sessões de
HDF-OL-D e em sessões de HD-D.

Correlacionar o volume de enchimento do dialisador com a extração de solutos de
diversos pesos moleculares em sessões de HDF-OL-D e em sessões de HD-D.
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3.1

População do estudo

O projeto de pesquisa referente a esse estudo foi aprovado, como o protocolo de Pesquisa
no 0312/10, pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CaPPesq) da Diretoria
Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP, em sessão de 09/06/2010.
O presente estudo foi prospectivo, não-randomizado e unicêntrico. Foram incluídos no
estudo, após aceitação de termo de consentimento livre e esclarecido, catorze indivíduos,
correspondentes à totalidade dos pacientes em programa de hemodiálise diária (1,5-2,5h
6x/semana) há pelo menos 6 meses, no Hospital das Clínicas da FMUSP.
A idade média dos pacientes foi de 48,9 ± 14,4 anos, sendo 6 do sexo feminino e 8 do
masculino. As características demográficas e o perfil de marcadores inflamatórios dos
pacientes estudados estão expressos na tabela 1. Os critérios de exclusão desse estudo foram
a presença de neoplasias, cirurgia recente, infecção ativa ou acesso vascular que não
permitisse fluxo de sangue de, no mínimo, 350 mL/min. No entanto, nenhum paciente foi
excluído, segundo esses critérios.
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Tabela 1 – Características demográficas e perfil de marcadores inflamatórios dos pacientes em estudo.
Características
Idade (anos)

48,9 ± 14,4

Sexo
Feminino, n(%)

6 (43%)

Masculino, n(%)

8 (57%)

Doença de Base
Nefropatia Diabética, n(%)

3 (21,4%)

Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, n(%)

3 (21,4%)

Outras, n(%)

5 (35,7%)

Indefinida, n(%)

3 (21,4%)

Acesso vascular
Fístula arteriovenosa, n(%)

12 (85,7%)

Cateter de longa permanência, n(%)

2 (14,3%)

Tempo em Diálise (meses)

94,5 ± 46,8

Dose de Heparina (U) / Peso (Kg)

76,1 ± 25,6

Duração das Sessões Habituais de Hemodiálise(min)

115,7 ± 17,1

Proteína C reativa (mg/L)

3,91 ± 2,8

Alfa 1 Glicoproteína Ácida (mg/dL)

112,6 ± 25,2

Leptina (ng/mL)

58,7 ± 37,6

β2-microglobulina (µg/mL)

29,6 ± 7,5

Valores expressos como média ± desvio padrão ou quantidade (n) e percentagem, onde apropriado.
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3.2

Características do tratamento dialítico

As sessões de HDF-OL-D e HD-D do estudo foram realizadas com a mesma duração, o
mesmo tipo de dialisador e fluxos semelhantes de sangue e dialisato. Por isso, a dose de diálise
ofertada, tendo como base os modelos de cinética de ureia, foi semelhante nos dois métodos
analisados.
As sessões de HDF-OL-D foram realizadas com os seguintes parâmetros: duração da sessão
de 2h; tampão bicarbonato; dialisador de polissulfona de alto fluxo e alta eficiência, com 2,0
m2 de superfície (Diacap® HI PS20, K0A= 1005 mL/min, Kuf= 58 mL/h/mmHg, esterilização
gamma, B Braun®); fluxo de sangue (Qs) de 350 a 400 mL/min; fluxo de dialisato (Qd) de 800
mL/min menos o fluxo de infusão, que foi de 80 mL/min. A máquina de diálise utilizada foi a
Dialog+® da B Braun® . Foi utilizado dialisato ultrapuro. A reposição foi realizada de modo pósdilucional.
As sessões de HD-D foram realizadas com os seguintes parâmetros: duração da sessão de
2h; tampão bicarbonato; dialisador de polissulfona de alto fluxo e alta eficiência, com 2,0 m2
de superfície (Diacap® HI PS20, K0A= 1005 mL/min, Kuf= 58 mL/h/mmHg, esterilização gamma,
B Braun®); fluxo de sangue de 350 a 400 mL/min; fluxo de dialisato de 800 mL/min. A máquina
de diálise utilizada foi a Dialog+® da B Braun® . Foi utilizado dialisato ultrapuro.
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3.3

Características do Reprocessamento do Filtro

Os filtros de hemodiálise foram reprocessados automaticamente em até 1 hora após o
uso, com ácido peracético a 0,2%, conforme protocolo do Serviço de Hemodiálise da FMUSP.
Os dialisadores foram reprocessados utilizando-se a reprocessadora de dialisadores Echo
modelo MM1000 (Mesa Laboratories, Inc. Lakewood, Colorado, USA) (Figura 2). Após o
reprocessamento, os dialisadores foram guardados na solução desinfetante à temperatura
ambiente, por, no mínimo, 11h antes da próxima utilização, de modo a assegurar desinfecção
apropriada. Antes do primeiro uso e após cada reprocessamento, o volume de enchimento da
fibra foi determinado para cada filtro.

Figura 2 –

Reprocessadora de Filtros de Hemodiálise.
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3.4

Método de coleta de amostras

Foram coletadas amostras sanguíneas pré-diálise, no meio da diálise e pós-diálise no 1º, 7º
e 13º usos do dialisador, sempre em sessões do meio da semana. As amostras foram coletadas
inicialmente em sessões de HD-D (1º, 7º, 13º usos) e, posteriormente, utilizando um novo
filtro, em sessões de HDF-OL-D (1º, 7º, 13º usos), totalizando seis ensaios para cada paciente
durante o estudo. Entre as sessões estudadas, o paciente foi mantido com sua prescrição de
diálise habitual, com o objetivo de não alterar a concentração pré-diálise dos solutos nas
sessões estudadas, o que poderia interferir na cinética dos solutos e, consequentemente, nos
resultados obtidos.
A coleta de sangue pré-diálise foi realizada imediatamente após a punção da fístula
arteriovenosa ou a retirada da heparina do cateter de longa permanência e as amostras do
meio e pós-diálise foram coletadas da linha arterial, 2 minutos após redução do fluxo de
sangue para 50 mL/min e suspensão do fluxo de dialisato.
Foi realizada coleta parcial e homogênea do dialisato, através da mangueira de drenagem,
por uma bomba de infusão operando continuamente a uma velocidade de 1 L/h (Figura 3),
conforme previamente validado na literatura (196-200). O volume total de dialisato (Vtd) foi
calculado através da multiplicação do fluxo de dialisato pela duração da sessão, somada ao
volume total ultrafiltrado (volume total de substituição + ultrafiltração). O volume médio total
de dialisato nas sessões estudadas, calculado através dessa fórmula, foi de 97.867 ± 518 mL. O
volume de dialisato coletado foi de 1.862 ± 78 mL, o que corresponde a 1,90 ± 0,08 % do
volume total de dialisato.
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Figura 3 –

3.5

(A) Aspecto da máquina de diálise utilizada, preparada para realização de sessão de
hemodiafiltração, com bomba de infusão conectada à mangueira de drenagem. (B) Detalhe
de bomba de infusão, conectada à mangueira de drenagem (seta vermelha), utilizada para
coleta parcial e homogênea do dialisato a uma taxa de 1 L/h.

Parâmetros avaliados nas amostras coletadas

Foram medidas as concentrações plasmáticas pré-diálise (Ci) e pós-diálise (Cf) e as
concentrações no dialisato de: ureia (60 D), fósforo (96 D), creatinina (113 D) e ácido úrico
(168 D), como marcadores de toxinas de baixo peso molecular; de β2-microglobulina (11.800
D), como marcador de toxinas de médio-alto peso molecular; e de albumina (66.000 D).
Adicionalmente, foram medidas as concentrações plasmáticas no meio da diálise de ureia e β2microglobulina.
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3.6

Avaliação da Hemoconcentração

A hemoconcentração, durante as sessões de HD-D e de HDF-OL-D, foi avaliada através da
variação percentual pós/pré-diálise (Δ%) de peso, hematócrito, hemoglobina, proteína total e
albumina através da fórmula abaixo:

Δ% = [(Valor pós-diálise – Valor pré-diálise)/ Valor pré-diálise]*100

3.7

Avaliação da Estabilidade Hemodinâmica

A estabilidade hemodinâmica foi avaliada através da medida da pressão arterial média
(PAM) pré e pós-sessão de diálise e da variação da PAM intradialítica (Δ PAM), durante as
sessões analisadas de HD-D e de HDF-OL-D.
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3.8

Avaliação do impacto do reuso na remoção de solutos

A massa total extraída diretamente quantificada (MTDQ) de ureia, creatinina, ácido úrico,
fósforo, β2-microglobulina e albumina, durante cada sessão estudada foi calculada pelo lado
do dialisato através da fórmula a seguir:

MTDQ = Concentração de soluto no dialisato x Volume do dialisato

A eficiência de cada sessão foi avaliada através do cálculo da depuração diretamente
quantificada (KDQ) de ureia, creatinina, ácido úrico, fósforo e β2-microglobulina, medida pelo
lado do dialisato, através da fórmula de quantificação direta modificada, descrita abaixo (149,
201):

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

Quando calculada por essa fórmula, a KDQ subestima a depuração real do dialisador. No
entanto, este erro é sistemático e constante e, por isso, é pouco provável que ele seja capaz de
afetar os resultados da comparação entre diferentes sessões de diálise em um mesmo
paciente.
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3.9

Avaliação do impacto do reuso na adequação da diálise

Para avaliação da adequação da diálise, foi avaliada a dose de diálise ofertada, baseada
nos marcadores convencionais de cinética de ureia. Foram calculados o single-pool Kt/V
(spKt/V) e o equilibrated Kt/V (eKt/V) por equações de Daugirdas (202-204); e o standard Kt/V
(stdKt/V), pela equação de Leypoldt (205-207). Adicionalmente, foi realizado o “Direct Dialysis
Quantification Kt/V” (DDQ Kt/V), para quantificação direta da diálise, através da fórmula
descrita a seguir (208-212). O volume de distribuição de ureia (V) foi calculado por
bioimpedância, assumindo V igual à água corporal total.

DDQ Kt/V = Kd x t / V

Com o objetivo de medir o DDQ Kt/V, foi calculada a depuração de ureia pelo lado do
dialisato (Kd), através da seguinte fórmula, onde Cd corresponde à concentração de ureia no
dialisato e Cpwm, à concentração de ureia na água plasmática no meio da sessão de diálise.

Kd = [Cd x Qd] / Cpwm

A Cpwm, por sua vez, foi medida através da formula a seguir, na qual Cm é a concentração de
ureia plasmática no meio da sessão e Cprot é a concentração plasmática de proteína.

Cpwm= Cm/ (1- 0,0107x Cprot)
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3.10 Avaliação do impacto do reuso na cinética de moléculas médias

Com o objetivo de avaliar a cinética de moléculas médias, o Kt/V diretamente quantificado
(Kt/VDQ) de β2-microglobulina (β2-m) foi medido através da fórmula abaixo. O volume de
distribuição de β2-microglobulina foi considerado igual a 20% do peso, como demonstrado
previamente (213).

β2-m Kt/VDQ = (Kβ2 x t)/Vβ2

Kβ2 é a depuração de β2-microglobulina pelo lado do dialisato, a qual é calculada pela
fórmula a seguir:

Kβ2=(Cdβ2 x Qd) / Cβ2m

Cdβ2 corresponde à concentração de β2-microglobulina no dialisato e Cβ2m à concentração
plasmática de β2-microglobulina no meio da sessão.
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3.11 Análise estatística

Os resultados foram analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism 5® (Graphpad,
São Diego, EUA). Os dados paramétricos foram expressos como média ± desvio padrão (DP) e
os não paramétricos foram expressos como mediana e amplitude interquartil (AIQ). Os dados
foram considerados estatisticamente significativos quando p<0,05.
A sessão de diálise no primeiro uso do filtro foi considerada o controle para os demais usos
e foram comparados os resultados obtidos em HDF-OL-D com os obtidos em HD-D.
O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar as variáveis quantitativas, em cada uso do
dialisador, entre as duas técnicas de diálise, para os dados não paramétricos. Para os dados
paramétricos, foi utilizado o teste t pareado para comparar as variáveis quantitativas, em cada
uso do dialisador, entre as duas técnicas de diálise.
O teste de Kruskal-Wallis, com o pós-teste de Dunn foi utilizado para comparar os três
diferentes usos do dialisador (1º, 7º e 13º) em cada uma das técnicas avaliadas, para os dados
não paramétricos. A análise de Variância (ANOVA) de 1 fator, com o pós-teste de Bonferroni,
foi utilizado para comparar os três diferentes usos do dialisador (1º, 7º e 13º) em cada uma
das técnicas avaliadas, para os dados paramétricos.
O volume de enchimento do dialisador foi correlacionado com os diversos parâmetros
avaliados, através da correlação de Spearman, para dados não paramétricos; e através da
correlação de Pearson, para os dados paramétricos.
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4. RESULTADOS
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Durante o estudo não foram observadas reações que sugerissem contaminação
bacteriana. O peso dos pacientes e a concentração plasmática de solutos pré-diálise foram
similares nos 6 ensaios realizados, como pode ser observado na Tabela 2. Do mesmo modo, os
valores basais de hematócrito, hemoglobina, albumina e proteínas totais foram semelhantes
não só quando o 1º, 7º e 13º usos do dialisador em sessões de HD-D foram comparados aos
respectivos usos do filtro em sessões de HDF-OL-D, mas também quando comparados o 1º, 7º
e 13º usos entre cada método estudado (Tabela 2).

Tabela 2 – Peso, hemoglobina, hematócrito e concentração plasmática de solutos pré-diálise nas
sessões analisadas de hemodiálise diária (HD-D) e de hemodiafiltração online diária (HDFOL-D).
HD-D
o
1 uso

HD-D
o
7 uso

HD-D
o
13 uso

HDF-OL-D
o
1 uso

HDF-OL-D
o
7 uso

HDF-OL-D
o
13 uso

Peso (Kg)

76,1 ± 19,9

76,6 ± 20,2

76,3 ± 20,2

76,6 ± 20,1

76,7 ± 19,9

76,7 ± 20,1

Hematócrito (%)

36,5 ± 3,9

36,9 ± 4,6

36,9 ± 3,9

38,3 ± 5,2

36,2 ± 4,8

35,8 ± 4,9

Hemoglobina (g/dL)

11,5 ± 1,2

11,6 ± 1,4

11,8 ± 1,3

11,2 ± 1,4

11,4 ± 1,5

11,4 ± 1,5

Proteína Total (g/dL)

7,36 ± 0,72

7,77 ± 0,62

7,70 ± 0,48

7,62 ± 0,40

7,58 ± 0,39

7,56 ± 0,47

Albumina (g/dL)

3,9 (3,8-4,3)

3,7 (3,6-4,0)

3,8 (3,6-4,1)

3,7 (3,6-3,9)

3,8 (3,7-3,9)

3,8 (3,6-3,8)

Ureia (mg/dL)

113,8 ± 16

106,7 ± 20

111,9 ± 16

114,1 ± 21

111,6 ± 13

107,9 ± 17

β2 –microglobulina
(µg/mL)

29,6 ± 7,5

27,6 ± 5,8

28,9 ± 6,4

26,5 ± 6,5

25,5 ± 5,1

27,1 ± 4,6

Fósforo (mg/dL)

6,3 ± 1,6

6,1 ± 0,86

6,3 ± 0,73

6,8 ± 1,4

6,3 ± 0,98

6,3 ± 1,5

Creatinina (mg/dL)

10,1 ± 2,3

9,6 ± 2,3

9,9 ± 2,3

9,9 ± 2,4

9,7 ± 2,2

9,9 ± 2,2

Ácido Úrico (mg/dL)

4,9 ± 0,92

4,5 ± 0,94

4,6 ± 0,78

4,6 ± 0,88

4,5 ± 0,74

4,5 ± 0,82

Valores expressos como média ± desvio padrão ou mediana (amplitude interquartil), onde apropriado.
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Não foi observada diferença quanto à hemoconcentração (avaliada através da variação
percentual pós/pré-diálise de peso, hematócrito, hemoglobina, proteína total e albumina)
entre os dois métodos avaliados, ou entre os usos do dialisador em cada método (Tabela 3).

Tabela 3 – Hemoconcentração, avaliada através da variação percentual pós/pré-diálise (Δ%) de peso,
hematócrito, hemoglobina, proteína total e albumina, durante as sessões analisadas de
hemodiálise diária (HD-D) e de hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D
o

HD-D
o

HD-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

1 uso

7 uso

13 uso

1 uso

7 uso

13 uso

Δ% Peso

-1,8 ± 0,9

-1,7 ± 0,7

-1,5 ± 0,8

-1,7 ± 0,6

-1,7 ± 0,7

-1,8 ± 0,8

Δ% Hematócrito

7,7 ± 6,5

6,5 ± 6,2

6,1 ± 8,2

8,4 ± 6,9

7,4 ± 6,0

7,7 ± 7,9

Δ% Hemoglobina

10,3 ± 6,9

8,8 ± 9,1

5,62 ± 8,6

9,9 ± 6,7

8,3 ± 6,3

7,4 ± 9,0

Δ% Albumina

8,6 ± 9,2

13,6 ± 12,8

9,2 ± 9,7

12,8 ± 8,2

12,3 ± 8,4

13,6 ± 10,6

Δ% Proteína total

15,7 ± 12,5

9,7 ± 10,8

10,6 ± 9,5

12,5 ± 7,5

12,6 ± 8,76

12,7 ± 11,2

Valores expressos como média ± desvio padrão.

Adicionalmente, a estabilidade hemodinâmica (avaliada pela PAM pré e pós-sessão de
diálise e pela variação da PAM intradialítica) foi semelhante tanto entre os usos do dialisador
em um mesmo método quanto entre cada uso do filtro nos dois métodos avaliados (Tabela 4).
Não foram observados episódios de hipotensão intradialítica durante as sessões estudadas.
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Tabela 4 – Estabilidade hemodinâmica, avaliada através da pressão arterial média (PAM) pré e póssessão de diálise e da variação (Δ) da PAM intradialítica, durante as sessões analisadas de
hemodiálise diária (HD-D) e de hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D
o

HD-D
o

HD-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

1 uso

7 uso

13 uso

1 uso

7 uso

13 uso

PAM pré (mmHg)

91,6 ± 8,2

92,4 ± 8,8

90,2 ± 9,7

91,3 ± 8,0

88,6 ± 9,0

89,3 ± 10,1

PAM pós (mmHg)

88,6 ± 10,9

82,8 ± 10,6

83,1 ± 9,9

85,5 ± 12,7

83,7 ± 11,8

76,6 ± 8,6

Δ PAM (mmHg)

-3,0 ± 12,1

-9,9 ± 10,0

-7,0 ± 11,3

-5,8 ± 9,9

-5,1 ± 13,5

-12,8 ± 11,2

Valores expressos como média ± desvio padrão.

A MTDQ de solutos de baixo peso molecular (ureia, fósforo, creatinina e ácido úrico), em
cada sessão analisada, foi semelhante quando o 1º, 7º e 13º usos do filtro em sessões de HD-D
foram comparados aos respectivos usos do filtro em sessões de HDF-OL-D, como descrito na
tabela 5. Da mesma forma, a MTDQ desses solutos foi semelhante quando o 1º, 7º e 13º usos
do dialisador foram comparados, não só em sessões de HD-D, mas também em sessões de
HDF-OL-D.

Tabela 5 –

Massa total extraída (MTDQ) de solutos de baixo peso molecular durante sessões de
hemodiálise diária (HD-D) e hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D

HD-D

1 uso

o

7 uso

13 uso

1 uso

7 uso

13 uso

MTDQ Ureia (g)

25,22 ± 6,1

23,99 ± 6,5

25,08 ± 4,1

25,68 ± 6,1

24,89 ± 4,9

24,69 ± 5,2

MTDQ Fósforo (mg)

810,4 ± 164

755,3 ± 213

754,5 ± 126

790,7 ± 199

747,9 ± 136

789,9 ± 135

MTDQ
(mg)

Creatinina

1.523 ± 397

1.441 ± 470

1.448 ± 413

1.512 ± 416

1.489 ± 385

1.511 ± 448

MTDQ Ácido Úrico
(mg)

821,7 ± 158

685,3 ± 163

671,1 ± 182

748,6 ± 195

678,1 ± 118

699,0 ± 107

o

Valores expressos como média ± desvio padrão.

HD-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o
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Similarmente, não houve diferença significativa da KDQ dos solutos de baixo peso molecular
entre as sessões de HD-D e de HDF-OL-D. Também não houve diferença da KDQ quando
avaliados os diferentes usos do dialisador, em cada método estudado (Tabela 6).

Tabela 6 – Depuração quantificada de forma direta (KDQ) de pequenos solutos em sessões de
hemodiálise diária (HD-D) e hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D
o

HD-D
o

HD-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

1 uso

7 uso

13 uso

1 uso

7 uso

13 uso

KDQ Ureia (mL/min)

262,8 ± 25,4

265,3 ± 31,0

268,1 ± 27,6

275,3 ± 35,9

264,3 ± 30,0

271,5 ± 25,9

KDQ Fósforo (mL/min)

149,1 ± 24,0

144,4 ± 23,5

143,9 ± 21,7

142,0 ± 23,9

143,4 ± 21,7

150,8 ± 21,8

KDQ Creatinina (mL/min)

171,9 ± 12,6

168,8 ± 22,5

164,1 ± 25,9

177,0 ± 19,4

176,5 ± 21,5

174,0 ± 22,9

KDQ Ácido Úrico (mL/min)

213,0 ± 26,6

181,7 ± 74,0

184,0 ± 41,6

205,8 ± 41,6

196,9 ± 25,1

201,2 ± 26,9

Valores expressos como média ± desvio padrão.

Em relação à adequação da diálise, a dose de diálise ofertada, baseada nos marcadores
convencionais de cinética de ureia, medida pelo spKt/V, eKt/V, stdKt/V e DDQ Kt/V, foi
semelhante quando o 1º, 7º e 13º usos do dialisador em sessões de HD-D foram comparados
aos respectivos usos do filtro em sessões de HDF-OL-D, conforme descrito na tabela 7. De
forma semelhante, não houve diferença quanto à dose de diálise ofertada entre os diferentes
usos do dialisador, em cada método estudado.
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Tabela 7 – Adequação de diálise, avaliada pelo single-pool Kt/V (spKt/V), equilibrated Kt/V (eKt/V),
standard Kt/V (stdKt/V) e do Kt/V diretamente quantificado (DDQ Kt/V), em sessões de
hemodiálise diária (HD-D) e hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D
o

HD-D
o

HD-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

HDF-OL-D
o

1 uso

7 uso

13 uso

1 uso

7 uso

13 uso

spKt/V

0,88 ± 0,18

0,87 ± 0,22

0,86 ± 0,21

0,92 ± 0,18

0,85 ± 0,19

0,86 ± 0,19

eKt/V

0,64 ± 0,13

0,64 ± 0,15

0,63 ± 0,15

0,68 ± 0,12

0,63 ± 0,13

0,63 ± 0,14

stdKt/V

3,05 ± 0,44

3,01 ± 0,55

3,01 ± 0,51

3,18 ± 0,41

2,99 ± 0,50

3,00 ± 0,48

DDQ Kt/V

0,92 ± 0,26

0,86 ± 0,24

0,87 ± 0,25

0,96 ± 0,28

0,92 ± 0,23

0,92 ± 0,22

Valores expressos como média ± desvio padrão.

A respeito da remoção de moléculas médias, a MTDQ de β2-microglobulina foi cerca de 20%
maior no primeiro uso do dialisador em sessões de HDF-OL-D do que no primeiro uso do filtro
em sessões de HD-D (148,8 ± 43,4 mg vs. 123,1 ± 49,5 mg) (p= 0,001). Essa diferença foi
mantida quando a MTDQ de β2-microglobulina foi comparada entre o 7º uso do dialisador em
HDF-OL-D e o 7º uso em HD-D (141,4 ± 43,8 mg vs. 119,6 ± 34,3 mg) (p= 0,021). Da mesma
forma, a MTDQ de β2-microglobulina foi maior no 13º uso do dialisador em HDF-OL-D do que no
13º uso em HD-D (144,8 ± 42,5 mg vs. 109,5 ± 42,5 mg) (p= 0,006) (Figura 4).
Quando comparados os três usos do dialisador em sessões de HD-D, não foi observada
diferença estatisticamente significativa da MTDQ de β2-microglobulina entre os usos do filtro.
De forma semelhante, não houve diferença significativa da MTDQ de β2-microglobulina entre o
1º, 7º e 13º usos do dialisador em sessões de HDF-OL-D.
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Figura 4 –

o

Massa Total extraída, diretamente quantificada, de β2-microglobulina (MTDQ β2-m) no 1
o
o
o
(HD1), 7 (HD7) e 13 (HD13) usos do dialisador em sessões de hemodiálise diária e no 1
o
o
(HDF1), 7 (HDF7) e 13 (HDF13) usos do dialisador em sessões de hemodiafiltração online
diária.

A KDQ de β2-microglobulina foi cerca de 50% maior no 1º uso do dialisador em sessões de
HDF-OL-D do que no 1º uso em sessões de HD-D (77,85 ± 11,7 mL/min vs. 52,24 ± 9,96
mL/min) (p < 0,001). Houve manutenção dessa diferença quando o 7º uso do dialisador em
sessões de HDF-OL-D foi comparado ao 7º uso em sessões de HD-D (77,76 ± 15,8 mL/min vs.
49,94 ± 9,37 mL/min) (p < 0,001). Da mesma forma, a KDQ de β2-microglobulina foi maior no
13º uso do filtro em sessões de HDF-OL-D do que no 13º uso em sessões de HD-D (73,73 ± 13,1
mL/min vs. 44,21 ± 13,9 mL/min) (p < 0,001) (Figura 5).
Quando comparados os diferentes usos do dialisador em cada método estudado, a KDQ de
β2-microglobulina foi semelhante entre os usos do dialisador tanto em sessões de HD-D
quanto em sessões de HDF-OL-D (Figura 5).
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Figura 5 –

o

o

Depuração, diretamente quantificada, de β2-microglobulina (KDQ β2-m) no 1 (HD1), 7
o
o
o
(HD7) e 13 (HD13) usos do dialisador em sessões de hemodiálise diária e no 1 (HDF1), 7
o
(HDF7) e 13 (HDF13) usos do dialisador em sessões de hemodiafiltração online diária.

Adicionalmente, o Kt/VDQ de β2-microglobulina foi cerca de 70% maior no 1º uso do
dialisador em sessões de HDF-OL-D do que no 1º uso em sessões de HD-D (0,90 ± 0,30 vs. 0,53
± 0,15) (p < 0,001). Além disso, o Kt/VDQ de β2-microglobulina foi maior no 7º uso do filtro em
sessões de HDF-OL-D do que no 7º uso em sessões de HD-D (0,84 ± 0,32 vs. 0,52 ± 0,18) (p <
0,001). Essa diferença do Kt/VDQ de β2-microglobulina foi mantida entre o 13º uso do filtro em
sessões de HDF-OL-D e o 13º uso em sessões de HD-D (0,82 ± 0,23 vs. 0,43 ± 0,18) (p < 0,001)
(Figura 6).
Em sessões de HD-D, o Kt/VDQ de β2-microglobulina foi semelhante estatisticamente entre
o 1º, 7º e 13º usos do dialisador. Também não foi observada diferença do Kt/VDQ de β2microglobulina com o reuso do dialisador em sessões de HDF-OL-D (Figura 6).
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Figura 6 –

o

o

Kt/V, diretamente quantificado, de β2-microglobulina (Kt/VDQ β2-m) no 1 (HD1), 7 (HD7) e
o
o
o
13 (HD13) usos do dialisador em sessões de hemodiálise diária e no 1 (HDF1), 7 (HDF7) e
o
13 (HDF13) usos do dialisador em sessões de hemodiafiltração online diária.

A perda intradialítica de albumina foi quantificada pela MTDQ de albumina. Em sessões de
HDF-OL-D, foi detectada diferença estatística da perda intradialítica de albumina entre os usos
do dialisador (p < 0,001). Segundo o pós-teste, em sessões de HDF-OL-D, houve redução
estatisticamente significativa, de aproximadamente 70%, da perda intradialítica de albumina
entre o 1º e o 7º usos do dialisador [mediana 827 mg (AIQ, 344-1370 mg) vs. mediana 219 mg
(AIQ, 218-697 mg), respectivamente; p < 0,05]. Essa redução da perda intradialítica de
albumina também foi observada entre o 1º e 13º uso do dialisador, em sessões de HDF-OL-D
[mediana 827 mg (AIQ, 344-1370 mg) vs. mediana 220 mg (AIQ, 218-323 mg),
respectivamente; p < 0,05].
Nas sessões de HD-D, não foi observada diferença da perda intradialítica de albumina
entre os usos do dialisador. A MTDQ de albumina foi desprezível tanto no primeiro uso do
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dialisador (mediana 219 mg; AIQ, 218-220 mg) quanto no 7º (mediana 220 mg; AIQ, 218-223
mg) e no 13º (mediana 219 mg; AIQ, 218-221 mg) usos do dialisador.
Quando os dois métodos de diálise analisados foram comparados, a MTDQ de albumina foi
significativamente maior no 1º uso do dialisador em sessões de HDF-OL-D do que no 1º uso em
sessões de HD-D (p < 0,001). Foi observada diferença discreta, porém estatisticamente
significativa, entre o 13º uso do dialisador em sessões de HDF-OL-D e o 13º uso em sessões de
HD-D (p= 0,04). No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre a MTDQ
de albumina entre o 7º uso do dialisador em sessões de HDF-OL-D e o 7º uso em sessões de
HD-D (Figura 7).

Figura 7 –

Perda Intradialítica de Albumina medida pela Massa Total extraída, diretamente
o
o
o
quantificada (MTDQ) de albumina no 1 (HD1), 7 (HD7) e 13 (HD13) usos do dialisador em
o
o
o
sessões de hemodiálise diária e no 1 (HDF1), 7 (HDF7) e 13 (HDF13) usos do dialisador em
sessões de hemodiafiltração online diária.
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O volume de enchimento do dialisador foi estatisticamente diferente entre o 1º, o 7º e o
13º usos do dialisador tanto em sessões de HD-D, quanto em sessões de HDF-OL-D (p < 0,001)
(Figura 8). No entanto, não houve diferença significativa do volume de enchimento do
dialisador entre os métodos, em nenhum dos usos do filtro analisados. Os dialisadores foram
reprocessados, independente do volume de enchimento, até o 13º uso, para que fosse
possível a coleta de amostras para o estudo. Em 14% dos ensaios avaliados, os dialisadores
apresentaram volume de enchimento menor que 80% do volume do dialisador novo.

Figura 8 –

o

o

o

Volume de enchimento do dialisador no 1 (HD1), 7 (HD7) e 13 (HD13) usos do dialisador
o
o
o
em sessões de hemodiálise diária e no 1 (HDF1), 7 (HDF7) e 13 (HDF13) usos do dialisador
em sessões de hemodiafiltração online diária.

Em sessões de HD-D, não houve correlação do volume de enchimento do dialisador com a
dose de diálise ofertada. Por outro lado, em sessões de HDF-OL-D, foi observada fraca
correlação do volume de enchimento do dialisador com a dose de diálise ofertada medida pelo
spKt/V, eKt/V e stdKt/V, não corroborada pelo DDQ Kt/V (Tabela 8).
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Tabela 8 –
Correlação do volume de enchimento do dialisador com a dose de diálise ofertada,
avaliada pelo single-pool Kt/V (spKt/V), equilibrated Kt/V (eKt/V), standard Kt/V (stdKt/V) e pelo Kt/V
diretamente quantificado (DDQ Kt/V), em sessões de hemodiálise diária (HD-D) e hemodiafiltração
online diária (HDF-OL-D).
HD-D

r

p

HDF-OL-D

r

p

eKt/V

0,25

ns

eKt/V

0,33

0,031

spKt/V

0,25

ns

spKt/V

0,33

0,033

stdKt/V

0,26

ns

stdKt/V

0,34

0,027

DDQKt/V

0,09

ns

DDQKt/V

0,22

ns

Não houve correlação entre o volume de enchimento do dialisador e a MTDQ de moléculas
pequenas e médias. No entanto, foi observada correlação do volume de enchimento do
dialisador com a MTDQ de albumina, em sessões de HDF-OL-D (r= 0,59; p < 0,001). Tal
correlação está provavelmente relacionada à redução expressiva da perda intradialítica de
albumina que ocorre com o reuso do dialisador. Não foi observada correlação entre o volume
de enchimento do dialisador e a MTDQ de albumina em sessões de HD-D (Tabela 9).
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Tabela 9 – Correlação do volume de enchimento do dialisador com a massa total extraída (MTDQ) de
ureia, fósforo, creatinina, ácido úrico, β2-microglobulina (β2-m) e albumina, em sessões de
hemodiálise diária (HD-D) e hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).
HD-D

r

p

HDF-OL-D

r

p

MTDQ Ureia

-0,07

ns

MTDQ Ureia

0,05

ns

MTDQ Fósforo

-0,03

ns

MTDQ Fósforo

-0,17

ns

MTDQ Creatinina

0,02

ns

MTDQ Creatinina

-0,07

ns

MTDQ Ácido Úrico

0,08

ns

MTDQ Ácido Úrico

-0,02

ns

MTDQ β2-m

0,30

ns

MTDQ β2-m

-0,07

ns

MTDQ Albumina

0,02

ns

MTDQ Albumina

0,59

< 0,001

Similarmente, não houve correlação entre o volume de enchimento do dialisador e a KDQ
de moléculas pequenas em sessões de HD-D ou de HDF-OL-D. No entanto, foi observada uma
correlação fraca, porém significativa entre o volume de enchimento do dialisador e a KDQ de β2microglobulina, em sessões de HD-D (r= 0,33; p= 0,028). Tal correlação não ocorreu em
sessões de HDF-OL-D (Tabela 10).
Não foi observada correlação do Kt/VDQ de β2-microglobulina com o volume de
enchimento do filtro nem em sessões de HD-D, nem em sessões de HDF-OL-D.
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Tabela 10 –

Correlação do volume de enchimento do dialisador com a depuração (KDQ) de ureia,
fósforo, creatinina, ácido úrico e β2-microglobulina (β2-m), em sessões de hemodiálise
diária (HD-D) e hemodiafiltração online diária (HDF-OL-D).

HD-D

r

p

HDF-OL-D

r

p

KDQ Ureia

-0,11

ns

KDQ Ureia

-0,13

ns

KDQ Fósforo

0,01

ns

KDQ Fósforo

-0,24

ns

KDQ Creatinina

0,17

ns

KDQ Creatinina

-0,15

ns

KDQ Ácido Úrico

0,29

ns

KDQ Ácido Úrico

-0,07

ns

KDQ β2-m

0,33

0,028

KDQ β2-m

-0,04

ns

65

5. DISCUSSÃO
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O principal achado desse estudo foi demonstrar a ausência de comprometimento não só
da dose de diálise ofertada, baseada nos marcadores convencionais de cinética de ureia, mas
também da cinética de moléculas médias e da remoção de solutos de até 11.800 D, com até 13
reutilizações de dialisador de alta eficiência e alto fluxo em sessões de HDF-OL-D.
Esse resultado contrasta com os resultados obtidos por Kerr et. al. (169), que
demonstraram uma redução pequena, porém significativa da remoção de β2-microglobulina
tanto no 10º quanto no 20º reuso do filtro quando comparados ao filtro novo, em sessões de
HDF-OL. Uma possível explicação para a ausência de redução da extração de β2-microglobulina
no nosso estudo é o fato de termos realizado hemodiafiltração on-line curta diária, ao invés da
HDF-OL convencional, 3 vezes por semana.
A β2-microglobulina é uma molécula média, com volume de distribuição no organismo de
apenas 20% do peso corporal e alta resistência à difusão nos órgãos e tecidos (213, 214). Logo,
em tratamentos com alto clearance convectivo, como a HDF-OL, há rápida depleção de β2microglobulina do compartimento intravascular. Desse modo, sessões mais curtas e
frequentes de diálise podem potencializar a depuração dessa substância (90, 91, 214, 215).
Provavelmente por isso, em nosso estudo, houve redução do impacto do reuso do dialisador
na extração de β2-microglobulina.
De forma semelhante, em sessões de HD-D, não foi observado prejuízo na cinética de β2microglobulina com o reprocessamento de dialisadores. Esses resultados são divergentes dos
de estudos previamente publicados, os quais mostram redução da extração de β2microglobulina com a reutilização do dialisador em sessões de hemodiálise (168, 216, 217).
Uma possível explicação para a ausência de redução da remoção de β2-microglobulina com o
reprocessamento do filtro no nosso estudo é a realização de HD curta diária, cuja maior
frequência pode potencializar a remoção de moléculas médias, como explicado no parágrafo
acima.
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Houve manutenção não só da dose de diálise, mas também da massa total extraída e da
depuração de solutos de baixo peso molecular com o reprocessamento de dialisadores tanto
em sessões de HDF-OL-D quanto em sessões de HD-D, o que corrobora resultados de estudos
prévios (168, 169, 216-220).
Quando comparados os dois métodos dialíticos, a HDF-OL-D proporcionou um maior KT/V,
depuração e massa total extraída de β2-microglobulina do que a HD-D, não só no primeiro uso
do dialisador, mas também no 7º e 13º usos. Houve manutenção da dose de diálise e da
depuração e massa extraída de solutos de baixo peso molecular, em todos os usos do
dialisador avaliados, quando os métodos foram comparados. Esse achado é compatível com o
aumento do clearance convectivo, com manutenção do clearance difusível, proporcionado
pela HDF-OL, em relação à hemodiálise de alto fluxo (62, 80).
Houve redução significativa da perda intradialítica de albumina no 7º e 13º usos do
filtro em sessões de HDF-OL-D, em relação ao 1º uso. Em sessões de HDF-OL, de alta eficiência,
pode haver perda expressiva de albumina devido ao alto clearance convectivo do método (88,
160, 161). Essa perda de albumina é maior durante a primeira hora de tratamento, caindo
abruptamente após esse período e permanecendo constante a seguir. A redução da perda de
albumina após a primeira hora de diálise é decorrente da formação de uma membrana
secundária, pela deposição de proteína e fibrina na superfície da membrana do dialisador após
o contato com sangue (160, 164). O reprocessamento do dialisador com ácido peracético não
remove essa membrana secundária e, por isso, a perda intradialítica de albumina cai
significativamente após o 1º uso do filtro (164). Esse achado é corroborado por outros estudos
que utilizaram ácido peracético como germicida (168, 169, 218, 220).
A perda intradialítica de albumina, em longo prazo, tende a causar discreta redução na
albuminemia, com consequências desconhecidas até o momento (161). Ainda não foi
estabelecido um limite superior aceitável de perda de albumina durante o tratamento dialítico,
incapaz de causar prejuízos nutricionais para o paciente. Da mesma forma, ainda não estão
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definidos os grupos que não deveriam ser tratados com membranas de fluxo muito alto em
HDF-OL, por não serem capazes de aumentar apropriadamente a síntese de albumina, de
modo a compensar a perda durante o tratamento. Logo, a redução da perda intradialítica de
albumina proporcionada pelo reprocessamento do dialisador com ácido peracético pode
contribuir para evitar o comprometimento do status nutricional dos pacientes em programa
de HDF-OL-D. Por outro lado, talvez o reprocessamento do dialisador com ácido peracético
cause prejuízo na remoção de substâncias ligadas à albumina. Essas substâncias podem estar
envolvidas com a inflamação crônica dos portadores de DRCT em diálise, de modo que sua não
remoção possa, em última instância, agravar o status nutricional desses pacientes (132-137).
Corroborando essa hipótese, foi demonstrada, anteriormente, melhora do status nutricional e
aumento do peso seco de pacientes convertidos de HDF-OL 3 vezes por semana para HDF-OLD, sem reuso do dialisador (138).
No presente estudo não houve diferença quanto à estabilidade hemodinâmica entre as
sessões de HD-D e HDF-OL-D. Este resultado diverge de estudos prévios que demonstraram
maior estabilidade hemodinâmica em sessões de HDF-OL quando comparadas a sessões de
hemodiálise (117, 130). O fato de termos comparado a HDF-OL-D com a hemodiálise curta
diária (método que proporciona maior estabilidade hemodinâmica que a hemodiálise
convencional 3 vezes por semana) provavelmente influenciou a ausência de diferença quanto
à estabilidade cardiovascular entre os métodos estudados, observada em nosso estudo (23,
28, 33, 34, 43). Corroborando essa hipótese, no estudo multicêntrico realizado pela FHN (43),
que envolveu 120 indivíduos em hemodiálise convencional e 125 em HD-D, foi demonstrada
redução significativa de episódios de hipotensão durante as sessões de hemodiálise quando o
grupo em HD-D foi comparado ao em HD convencional.
Em sessões de HDF-OL-D, não parece haver influência do volume de enchimento do
dialisador na dose de diálise ofertada, pois a fraca correlação observada entre o volume de
enchimento e o spKt/V, eKt/V e stdKt/V , não foi confirmada pelo DDKt/V. Adicionalmente,
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não houve correlação da cinética de β2-microglobulina, nem da massa extraída ou depuração
dos demais solutos com o volume de enchimento do dialisador em sessões de HDF-OL-D.
Na HD-D, foi observada uma correlação fraca e isolada da depuração de β2-microglobulina
com o volume de enchimento do filtro. No entanto, não houve correlação do volume de
enchimento com a massa extraída ou com o Kt/VDQ de β2-microglobulina; o que sugere que, ao
menos para os volumes de enchimento avaliados, não há influência do mesmo na cinética de
β2-microglobulina, em sessões de HD-D. Similarmente, não houve correlação da dose de
diálise nem da massa extraída ou da depuração dos demais solutos com o volume de
enchimento do filtro em sessões de HD-D.
A ausência de correlação impactante entre o volume de enchimento do dialisador e a dose
de diálise, ou a extração de moléculas pequenas e médias, em ambos os métodos estudados,
faz refletir se essa medida é adequada como pré-requisito, quase exclusivo, para reutilização
ou não do dialisador, na prática clínica diária. O volume de enchimento do filtro de 80%,
considerado válido mundialmente para a reutilização do dialisador, foi definido por Gotch et
al. em 1980 (221,222). No entanto, nesse estudo foi avaliada apenas a depuração de ureia.
Além disso, a membrana utilizada era de material não-biocompatível (acetato de celulose), de
baixo fluxo e baixa eficiência e o fluxo de sangue utilizado era de apenas 200 mL/min. Talvez os
resultados obtidos por Gotch et al. (221) não possam ser acuradamente extrapolados para a
prática clínica atual, na qual são utilizadas membranas, em geral, biocompatíveis, de alto fluxo
e alta eficiência e com fluxos de sangue maiores (216, 217). É necessário o desenvolvimento de
métodos mais adequados às técnicas e tipos de filtro utilizados atualmente bem como o
estabelecimento de um novo limite inferior de volume de enchimento para correta avaliação
quanto à patência e possibilidade de reutilização de um determinado dialisador.
A possibilidade de reutilização de dialisadores sem prejuízo na remoção de solutos em
sessões de HDF-OL-D permite a redução do custo dessas sessões. Em países subdesenvolvidos
e em desenvolvimento, essa redução de custo tem uma especial importância, pois pode tornar
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viável economicamente a realização de hemodiafiltração online em pacientes submetidos à
diálise crônica (170, 179, 223, 224).
Adicionalmente, a reutilização dos dialisadores contribui de forma expressiva para
redução do impacto ambiental, causado pelo lixo hospitalar gerado com o uso único do
dialisador. Um único indivíduo em programa de hemodiálise 3 vezes por semana, com
dialisador de uso único, é responsável pela geração de 323-390 kg de lixo hospitalar por ano
(180, 181). Um estudo multicêntrico, que incluiu 10.182 pacientes com dialisador de uso único
e 17.223 pacientes com dialisador reutilizável, demonstrou economia de mais de 13,8 milhões
de filtros com o reuso, o que equivale a mais de 10.000 ton em lixo hospitalar, durante um
período de 2 anos (194).

5.1

Limitações

A principal limitação do presente estudo é se tratar de um estudo unicêntrico, com
limitado número de pacientes. Estudos multicêntricos e com maior número de pacientes são
necessários para confirmar os achados do presente estudo.
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6. CONCLUSÃO
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O reprocessamento de dialisadores de alto fluxo e alta eficiência não resulta em
comprometimento da dose do tratamento, da cinética de β2-microglobulina nem da extração
de solutos de diversos pesos moleculares, em sessões de HDF-OL-D.
Quando comparados os usos dos filtros nos dois métodos dialíticos estudados, há um
aumento significativo da eficiência de remoção de β2-microglobulina, na HDF-OL-D, quando
comparada à HD-D; sem variações significativas na extração dos demais solutos.
O reprocessamento do filtro com ácido peracético, em sessões de HDF-OL-D, resultou
numa redução significativa da perda intradialítica de albumina. Em sessões de HD-D, a perda
de albumina foi insignificante em todos os usos do dialisador estudados.
Nossos resultados permitem inferir que, provavelmente, não há influência do volume de
enchimento do filtro na dose de diálise, na cinética de moléculas médias ou na extração de
solutos de diversos pesos moleculares em nenhum dos métodos de diálise estudados.
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