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RESUMO 

Introdução: a doença renal crônica constitui importante problema de 

saúde pública mundial. Contudo, pouco se sabe sobre suas 

características em nosso meio. Objetivo: identificar os fatores 

associados à doença renal crônica em pacientes internados em um 

hospital universitário. Método: foram selecionados, aleatoriamente, 

386 pacientes que constituíram dois grupos: com e sem doença 

renal crônica. A doença renal crônica foi definida pela presença de 

diagnóstico médico ou antecedente pessoal. Os dados foram obtidos 

do prontuário do paciente. Foram comparados os grupos com e sem 

doença renal crônica e os hipertensos com e sem doença renal 

crônica, mediante as variáveis de estudo. Estimou-se a taxa de 

filtração glomerular (eTFG) dos pacientes sem doença renal  a partir 

das equações Modification of Diet in Renal Disease abreviada 

(MDRD4) e Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI). Verificou-se a associação da eTFG <90 mL/min/1,73m², 

pela MDRD4, com dados biossociais e comorbidades. O nível de 

significância foi de p<0,05. Resultados: a amostra foi 50,5% 

homens, 64,4% brancos, 50,7% com companheiro e idade de 

58,2±18,6 anos. Os pacientes com doença renal crônica se 

distinguiram daqueles sem a doença (p<0,05) em relação a: viverem 

com companheiro (59,8% vs 47,3%); idade mais elevada (65,8±15,6 

vs 55,3±18,9 anos); menor frequência de fumantes (11,1% vs 

29,7%); terem antecedente pessoal de hipertensão arterial (75,2% 

vs 46,3%), diabetes (49,5% vs 22,4%), dislipidemia (23,8% vs 

14,9%), infarto agudo do miocárdio (14,3% vs 6,0%) e insuficiência 

cardíaca congestiva (18,1% vs 4,3%); evolução a óbito (12,4% vs 

1,4%); e maior tempo de internação (11 (8–18) vs 9 (6–12) dias); 

além dos exames laboratoriais, exceto glicemia e perfil lipídico. A 

análise de regressão logística indicou associação independente da 



 

 

doença renal crônica com as seguintes variáveis (OR, odds ratio; IC, 

intervalo de confiança de 95%): idade (OR 1,019, IC 1,003-1,036); 

hipertensão arterial (OR 2,032, IC 1,128-3,660), diabetes (OR 2,097, 

IC 1,232-3,570) e insuficiência cardíaca congestiva (OR 2,665, IC 

1,173-6,056). Os hipertensos com e sem doença renal crônica foram 

distintos (p<0,05) em relação a: possuíam companheiro (64,3% vs 

50,7%); uso de maior número de medicamentos (4,0 (2,0–5,0) vs 2,0 

(0,5– 4,0)), não fumantes (9,9% vs 25%); terem antecedentes 

pessoais para diabetes (53,5% vs 36,4%) e insuficiência cardíaca 

congestiva (19,8% vs 7,0%); uso de medicamentos anti-

hipertensivos (79,1% vs 66,4%,); tratamento com insulina (24,4% vs 

7,0%); além dos exames laboratoriais, exceto glicemia, perfil lipídico 

e ácido úrico. Houve boa concordância da classificação da eTFG de 

pacientes sem doença renal crônica pelas equações MDRD4 e CKD-

EPI (kappa 0,854). De acordo com a equação MDRD4, 54,4% 

tinham eTFG ≥90 mL/min/1,73m²; 37,7%, eTFG 60-89 

mL/min/1,73m²; e 7,8%, eTFG <60 mL/min/1,73m². Pacientes com 

eTFG <90 mL/min/1,73m² se destacaram (p<0,05) por apresentar 

maior frequência de hipertensão arterial (63,3% vs 32,0%), diabetes 

(29,7% vs 16,3%) e dislipidemia (24,2% vs 7,2%) em relação a 

pacientes com eTFG ≥90 mL/min/1,73m². Conclusão: a doença 

renal crônica esteve associada a fatores de risco cardiovascular, em 

sua maioria, modificáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença Crônica, Falência Renal Crônica 

(prevenção & controle), Hipertensão, Taxa de Filtração Glomerular. 
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ABSTRACT 

Introduction: chronic kidney disease is an important public health 

problem worldwide. Nevertheless, little is known about its features in 

our setting. Objective: identify factors associated with chronic kidney 

disease among hospitalized patients in a university hospital. Method: 

386 patients were randomly selected and divided in two groups: with 

and without chronic kidney disease. Chronic kidney disease was 

defined by the presence of medical diagnosis or personal history. 

Data was acquired from medical records. Patients with and without 

chronic kidney disease, as well as hypertensive patients with and 

without chronic kidney disease, were compared with regard to the 

variables under study. Glomerular filtration rate (eGFR) of patients 

without chronic kidney disease was estimated using abbreviated 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD4) and Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equations. The 

association between eTFG <90/mL/min/1,73m² and biosocial data 

and comorbidities was assessed. Significance level was p<0,05. 

Results: the study sample was 50,5% male, 64,4% white, 50,7% 

living with partner, and 58,2±18,6 years-old. Patients with chronic 

kidney disease differed (p<0,05) from patients without, regarding to: 

living with partner (59,8% vs 47,3%); older age (65,8±15,6 vs 

55,3±18,9 years-old); no smokers (11,1% vs 29,7%); personal history 

of hypertension (75,2% vs 46,3%), diabetes (49,5% vs 22,4%), 

dyslipidemia (23,8% vs 14,9%), acute myocardial infarction (14,3% 

vs 6,0%) and congestive heart failure (18,1% vs 4,3%); occurrence of 

death (12,4% vs 1,4%); and length of hospitalization (11 (8–18) vs 9 

(6–12) days), as well as laboratory tests, excepted blood glucose 

level and lipidemic profile. Logistic regression indicated independent 

association of chronic kidney disease for the following variables (OR, 



 

 

odds ratio; CI, confidence interval at 95%): age (OR 1,019, CI 1,003-

1,036); hypertension (OR 2,032, CI 1,128-3,660), diabetes (OR 

2,097, CI 1,232-3,570) and congestive heart failure (OR 2,665, CI 

1,173-6,056). Hypertensive patients with and without chronic kidney 

disease were different (p<0,05) regarding to: living with partner 

(64,3% vs 50,7%); greater number of continuous-use medication (4,0 

(2,0–5,0) vs 2,0 (0,5– 4,0)); no smokers (9,9% vs 25%); personal 

history of diabetes (53,5% vs 36,4%) and congestive heart failure 

(19,8% vs 7,0%); use of antihypertensive drugs (79,1% vs 66,4%); 

insulin therapy (24,4% vs 7,0%); as well as laboratory tests, 

excepted blood glucose level, lipidemic profile and uric acid. 

Relevant agreement was shown between eGRF classification by 

MDRD4 and CKD-EPI equations for patients without kidney disease 

(kappa 0,854). According to MDRD4 equation, 54,4% had eGRF ≥90 

mL/min/1,73m²; 37,7%, eGFR 60-89 mL/min/1,73m²; and 7,8%, 

eGFR <60 mL/min/1,73m². Patients with eGFR <90 mL/min/1,73m² 

stood out (p<0,05) from those with eGFR ≥90 mL/min/1,73m² as 

presenting higher frequencies of hypertension (63,3% vs 32,0%), 

diabetes (29,7% vs 16,3%) and dyslipidemia (24,2% vs 7,2%). 

Conclusion: chronic kidney disease showed association with 

cardiovascular risk factors, most of which modifiable. 

 

KEYWORDS: Chronic Disease; Kidney Failure, Chronic (prevention 

& control); Hypertension; Glomerular Filtration Rate. 
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1 INTRODUÇÃO  

A doença renal crônica assumiu, nos últimos anos, o status de 

problema de saúde pública devido à elevação de sua prevalência 

entre a população mundial e ao seu impacto na morbimortalidade 

dos indivíduos acometidos. Resultado, sobretudo, da crescente 

epidemia dos fatores de risco cardiovascular, como a       

hipertensão arterial e o diabetes melito, a doença renal crônica 

implica em hospitalizações frequentes e em elevado custo 

socioeconômico1 2 3 4. 

1.1 DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA RENAL 
CRÔNICA 

A doença renal crônica é caracterizada pelo acometimento 

persistente e progressivo do parênquima renal e da taxa de filtração 

glomerular. Trata-se de uma síndrome heterogênea, na qual 

etiologia, mecanismo patológico, velocidade de progressão e 

severidade variam entre os indivíduos doentes. Em geral, se observa 

a perda paulatina e insidiosa das funções regulatórias, excretórias e 

endócrinas do rim, com o comprometimento da homeostase do 

indivíduo no estágio mais avançado da doença3 4 5. Os critérios 

determinados pela instituição americana National Kidney Foundation 

(NKF)6 para a definição da doença renal crônica, referendados pela 

Sociedade Brasileira de Nefrologia3, são: lesão presente por período 

igual ou superior a três meses, definida por anormalidades 

estruturais ou funcionais do rim, com ou sem diminuição da filtração 

glomerular, evidenciada por anormalidades histopatológicas ou de 

marcadores de lesão renal, incluindo alterações sanguíneas ou 

urinárias, ou ainda de exames de imagem; e taxa de filtração 

glomerular menor que 60 mL/min/1,73 m² por período igual ou 

superior a três meses com ou sem lesão renal.  
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Tendo em vista o largo espectro de apresentação da doença 

renal crônica, seu sistema de classificação é ainda objeto de 

discussão. Entre as questões debatidas, se encontram o papel da 

albuminúria no risco de progressão da doença renal crônica e na 

mortalidade cardiovascular, o uso exclusivo de dados laboratoriais 

no diagnóstico da doença, a sobreutilização dos recursos em saúde 

com o diagnóstico precoce e a possibilidade de estratificação dos 

pontos de corte para a doença segundo a idade7. 

O mais recente fórum da National Kidney Foundation - Kidney 

Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI)7 promoveu em 2009 

uma revisão da classificação da doença renal crônica proposta pela 

mesma comissão em 2002. Baseadas em uma metanálise dos 

riscos relativos de desfechos de morbidade renal e mortalidade por 

todas as causas e cardiovascular, as seguintes recomendações 

foram adotadas: 1) manutenção da classificação da doença renal 

crônica segundo prognóstico; 2) subdivisão do estágio 3 de taxa de 

filtração glomerular; 3) adição de três estágios de albuminúria em 

todos as categorias de taxa de filtração glomerular; e 4) ênfase do 

diagnóstico clínico da doença renal crônica. Os critérios propostos 

pela Kidney Disease – Improving Global Outcomes (KDIGO)8 para a 

classificação da doença renal crônica são apresentados nos quadros 

1 e 2. 

Quadro 1 - Classificação da doença renal crônica segundo taxa de 
filtração glomerular proposta pela KDIGO. São Paulo, 2013. 

Categoria 
TFG 

(mL/min/1,73 m2) 
Denominação da função renal 

G1 > 90 Normal ou aumentada* 
G2 60 - 89 Redução leve ** 
G3a 45 - 59 Redução leve à moderada 
G3b 44 - 30 Redução moderada à severa 
G4 29 -15 Redução severa 
G5 < 15 Falência renal ou doença renal crônica terminal 
Fonte: Kidney Disease – Improving Global Outcomes, 2013 
Abreviação: TFG, taxa de filtração glomerular. 
* Na ausência de evidência de lesão renal, as categorias G1 e G2 não satisfazem os critérios para 
diagnóstico da doença renal crônica.  
** Relativo aos parâmetros para adultos jovens. 
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Quadro 2 - Classificação da doença renal crônica segundo albuminúria 
proposta pela KDIGO. São Paulo, 2013. 

Categoria  
EUA 
(mg/24horas) 

RAC Denominação da 
função renal (mg/mmol) (mg/g) 

A1 < 30 < 3 < 30 Normal ou levemente 
reduzida 

A2 30 – 300 3 - 30 30 - 300 Redução moderada* 

A3 > 300 > 30 > 300 Redução severa** 

Fonte: Kidney Disease – Improving Global Outcomes, 2013 
Abreviações: EUA, excreção urinária de albumina; RAC, relação albumina/creatinina. 
* Relativo aos parâmetros para adultos jovens. 
** Incluindo síndrome nefrótica (excreção urinária de albumina > 2200 mg/24horas [relação 
albumina/creatinina > 2220 mg/g; 220 mg/mmol]). 

Com a evolução conceitual da doença renal crônica, que 

passou de “enfermidade letal e pouco frequente” para “condição 

comum e de gravidade variável”, esforços têm sido feitos a fim de se 

estruturar a atenção em saúde pública, inclusive na detecção da 

doença9. Observa-se, contudo, variação importante da prevalência 

da doença renal crônica obtida pelos estudos epidemiológicos. É 

imperativo considerar os referenciais utilizados para a verificação da 

prevalência e as diversas populações estudadas. Os dados são 

heterogêneos e dificultam sua comparação. 

Zhang e Rothenbacher10 conduziram uma revisão sistemática 

a fim de sumarizar a prevalência da doença renal crônica 

identificada por estudos populacionais. Foram incluídos 26 estudos 

de origem norte-americana, europeia, asiática e australiana. A 

prevalência de doença renal crônica, definida pela estimativa da taxa 

de filtração glomerular < 60 mL/min/1,73 m2 pelas equações 

Modification of Diet in Renal Disease abreviada (MDRD4) e Cockroft-

Gault ajustada para uma superfície corporal de 1,73 m2 (Cockroft-

Gault/BSA), variou de 1,5% a 43,3% nas diferentes coortes. A 

mediana da prevalência para adultos com idade igual ou superior a 

30 anos foi de 7,2%. 

Revisão sistemática mais recente, realizada por McCullough 

et al11, evidenciou grande diferença entre as prevalências 
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apresentadas pelos estudos de base populacional: 0,6 a 42,6%. 

Quarenta três estudos e duas revisões sistemáticas foram incluídos. 

Preocupando-se com o rigor do critério de tempo superior a três 

meses para definição de doença renal crônica, os autores 

denominaram seu objeto de estudo como disfunção renal, 

caracterizada pela taxa de filtração glomerular menor que 60 

mL/min/1,73m² estimada pelas equações MDRD4 ou Cockroft-Gault, 

depuração de creatinina menor que 60 mL/min, e hipercreatinemia. 

Uma avaliação qualitativa dos estudos revisados também foi 

realizada neste trabalho, mediante análise do critério de cronicidade 

da doença renal, da constituição amostral e da calibração dos 

ensaios de creatinina. Os estudos considerados de alta qualidade, 

que visaram a identificar a disfunção renal pela estimativa da taxa de 

filtração glomerular, apresentaram prevalência da ordem de 1,7 a 

8,1%. 

Considerando a presença persistente de albuminúria 

juntamente à redução da taxa de filtração glomerular estimada pela 

equação MDRD4, Coresh et al12 encontraram prevalência de doença 

renal crônica (estágios 1 a 4) de 13,1% no período de 1999-2004 

para uma amostra representativa de adultos norte-americanos não-

institucionalizados.. Evidenciaram, também, o acréscimo da 

prevalência desta doença em relação à análise de um período 

anterior (1988-1994) que era de 10%, atribuída possivelmente ao 

envelhecimento da população13. 

Estudo populacional conduzido na Romênia identificou a 

prevalência de decréscimo na taxa de filtração glomerular de 6,69% 

e 7,32%, utilizando como referência a estimativa de filtração 

glomerular pelas equações MDRD4 e Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), respectivamente14. Na 

China, estudo transversal de base populacional identificou 

prevalência ajustada de doença renal crônica de 10,8%, mediante 

critério de taxa de filtração glomerular estimada pela equação 
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MDRD4 e a presença de albuminúria15.(2) No México, o Kidney Early 

Evaluation Program (KEEP) obteve a prevalência de doença renal 

crônica de 22 e 33% para a Cidade do México e para o Estado de 

Jalisco, respectivamente, utilizando como critério a estimativa da 

taxa de filtração glomerular pela equação MDRD4 e pela presença 

de albuminúria16. 

No Brasil, as prevalências para doença renal crônica em 

estudos de base populacional variaram de 0,48 a 46,9%. Yokota et 

al17, em estudo sobre vigilância de fatores de risco e proteção para 

agravos não transmissíveis em um município de pequeno porte no 

Espírito Santo - Brasil, identificaram prevalência de disfunção renal 

de 46,9%, mediante uso da equação Cockroft-Gault. Os resultados 

mostraram que 33% apresentavam redução leve da função, 11,4%, 

redução moderada e 1,4%, falência renal. Passos et al18 

descreveram prevalência de disfunção renal de 0,48% para 

indivíduos de 18 a 59 anos e 5,09% para maiores de 60 anos, 

considerando os valores de  creatinina sérica superiores a 1,1 

mg/dL, para mulheres, e 1,3 mg/dL, para homens, em Bambuí (MG), 

Brasil. A prevalência de creatinina sérica superior a 1,3 mg/dL, para 

ambos os sexos, identificada por Lessa et al19 em segmento da 

população soteropolitana (BA), Brasil, foi de 3,1% nos adultos em 

geral. Para uma amostra não representativa da população, Bastos et 

al20 verificaram a prevalência de doença renal crônica conforme sua 

gravidade (estágios 3 a 5, segundo estimativa da taxa de filtração 

glomerular pela equação MDRD4), a partir de registros de indivíduos 

não-hospitalizados submetidos a exames em laboratório privado de 

Juiz de Fora (MG), Brasil, obtendo os seguintes valores: 11,6% para 

o estágio 3; 0,5% para o estágio 4; e 0,3% para o estágio 5.  

O relatório anual do United States Renal Data System21, de 

2012, indicou que 594.374 pessoas apresentavam falência renal nos 

Estados Unidos em 2010, perfazendo a prevalência de 1.763 

pacientes por milhão de população (pmp). A incidência de doença 
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renal crônica terminal no mesmo ano foi de 348 pmp. Ambos 

indicadores apresentaram variação da ordem de ± 2% em relação a 

2009.  

Dados brasileiros de 2011, disponibilizados pelo censo da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia22, resultaram na estimativa de 

91.314 indivíduos em tratamento dialítico naquele ano, o 

correspondente à prevalência de 475 pmp. A incidência de pacientes 

em diálise, nesta mesma avaliação, foi de 149 pmp. Enquanto a 

prevalência de diálise crônica no Brasil, em 2011, manteve-se 

estável em relação ao ano anterior, o número de pacientes novos 

superou em cerca de 10.000 aquele de 2010. Os casos incidentes 

detectados pelo subsistema de Autorização de Procedimentos de 

Alta Complexidade (APAC) entre os anos de 2000 e 2006 revelaram 

média anual de 119,8 casos por milhão de habitantes/ano. Este 

coeficiente de incidência foi superior para homens em relação às 

mulheres (138,9 vs 101,2 casos por milhão de habitantes/ano, 

respectivamente) e aumentou segundo a faixa etária (78,3 na faixa 

de 20 a 44 anos; 328,5 na faixa de 45 a 64 anos; 585,9 na faixa de 

65 a 74 anos; e 604,7, para 75 anos ou mais). As regiões Sul e 

Sudeste apresentaram coeficientes de incidência mais elevados 

(143,6 e 141,1 casos por milhão de habitantes/ano, 

respectivamente) do que as demais regiões (108,7 para Centro-

Oeste, 92,3 para Nordeste e 66,3 para Norte)23. 

Observa-se, no Brasil, número de pacientes em terapia renal 

substitutiva inferior ao de países desenvolvidos. Uma explicação 

para tal discrepância pode ser a baixa participação dos centros de 

diálise no censo, atualmente em torno de 50%, fato que exige uma 

estimativa dos dados por parte de entidades. Pacientes tratados por 

transplantes também não são contabilizados pelo censo brasileiro. A 

hipótese mais alarmante, porém, repousa sobre o precário acesso 

aos serviços de saúde: acredita-se que 50 a 70% dos brasileiros que 

têm doença renal crônica terminal morrem sem usufruir de qualquer 
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modalidade de tratamento2 24. 

Os principais fatores de risco aos quais se tem atribuído a 

crescente prevalência da doença renal crônica no mundo são: 

aumento da expectativa de vida, diabetes melito e hipertensão 

arterial24. Estes fatores de risco estão intimamente associados ao 

desenvolvimento socioeconômico de uma determinada população: 

por um lado há diminuição das causas de morte infecciosas e 

externas pela melhora da condição de vida e do acesso aos serviços 

de saúde; por outro, vê-se a adoção de estilos de vida sedentários e 

a piora dos hábitos nutricionais1. 

O processo de envelhecimento reproduz alterações anátomo-

fisiológicas nos rins. As alterações estruturais incluem a diminuição 

da massa e da área total dos rins, esclerose dos glomérulos 

(sobretudo daqueles situados no córtex renal) e mudanças no 

sistema arteriolar eferente e aferente, com formação de shunts na 

região medular renal. Observa-se igualmente a fibrose 

tubulointersticial e a diminuição do túbulo proximal. Do ponto de vista 

funcional, estudos mostraram que a taxa de filtração glomerular 

diminui com a idade, à velocidade aproximada de 

1/mL/min/1,73m²/ano a partir dos 40 anos de idade. O fluxo 

sanguíneo renal é reduzido, enquanto a resistência vascular renal e 

a fração de filtração aumentam (notadamente nos glomérulos 

justamedulares, provavelmente devido a uma resposta adaptativa 

para a preservação da função renal). A função tubular também é 

prejudicada, resultando em poliúria noturna25. Entretanto, o fato de 

tais alterações serem ligadas à senescência ou a processos 

patológicos na terceira idade não está completamente elucidado. 

Estudo de Linderman et al26, cuja amostra incluiu 446 

indivíduos saudáveis, identificou diminuição média da taxa de 

filtração glomerular de 0,75/mL/min/1,73m²/ano durante o 

seguimento de 24 anos. Cerca de um terço dos participantes não 

apresentaram redução absoluta da taxa de filtração glomerular e 
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somente uma pequena porcentagem evoluiu com diminuição 

significante desta (p< 0,05). Mais recentemente, Jiang et al27 

identificaram diferença significativa (p<0,05) da redução média da 

taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI em um 

período de cinco anos entre indivíduos com idade de 60 a 74 anos (-

11,2% ± 13,8%) e  com idade igual ou superior a 75 anos (-12,1% ± 

12, 1%) comparados àqueles com idade de 45 a 59 anos (-5,5% ± 

11,6%) e com idade inferior a 44 anos (-3,9% ± 12,6%). Contudo, 

43% da amostra apresentou aumento ou manutenção da taxa de 

filtração glomerular ao longo do estudo, sugerindo que o processo 

de perda de função renal possa não ser inelutável.  

O decréscimo da função renal poderia suscetibilizar os idosos 

ao desenvolvimento da doença renal crônica, sobretudo se 

considerada a alta prevalência de comorbidades neste grupo3. 

Segundo o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 31,5% da 

população em diálise no Brasil tem idade superior a 65 anos22. 

Whiting et al28 estimaram, mediante uso de dados dos 80 

países mais populosos do mundo, a prevalência global de diabetes 

melito para os anos de 2011 e 2030: 8,3% e 9,9%, respectivamente. 

A prevalência de diabetes ajustada para a idade no Brasil supera 

aquela mundial, sendo de 9,7% (em 2011) e de 12,3% (em 2030), 

crescimento que supera a expectativa de aumento da população 

brasileira no mesmo período. Acredita-se que o número de 

indivíduos com esta doença no mundo dobrará nos próximos 20 

anos. 

O estresse oxidativo produzido pela hiperglicemia, assim 

como a proteinúria, a hiperperfusão e a hiperfiltração renal, 

participam da patogênese da doença renal crônica. Fatores 

comumente associados ao diabetes, como a obesidade e as 

doenças cardiovasculares, contribuem igualmente para o 

desenvolvimento de lesões renais29. Estudo mexicano identificou um 

odds ratio para presença de doença renal crônica em diabéticos de 
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1,97 (IC95% 1,34 - 2,90; p = 0,006), mediante regressão logística 

incluindo hipertensão arterial, doença isquêmica do coração e 

acidente vascular encefálico30. Tal associação não foi, contudo, 

encontrada em estudo de Passos et al18 em Bambuí (MG), Brasil, 

embora a prevalência de diabetes entre os doentes renais cônicos 

tenha se mostrado superior à da amostra geral (22,4% vs 14,5%, 

respectivamente). 

A doença renal crônica terminal em pacientes com diabetes 

melito tipo 2, presumidamente associada à glomeruloesclerose 

diabética, assumiu nas últimas décadas grande importância em 

países de estilo de vida ocidental. Sua incidência aumentou 

dramaticamente entre as décadas de 1980 e 1990, passando de 

23,4 pmp (em 1984) para 66 pmp (em 1994), no Japão, e de 29,2 

pmp para 107 pmp, nos Estados Unidos, neste mesmo período31. 

Embora dados dos Estados Unidos tenham mostrado redução de 

3,9% por ano na incidência de doença renal crônica terminal 

ajustada à idade, de 1996 a 2006, o diabetes figura como primeira 

causa de falência renal neste país (44% dos novos casos 

tratados)32, a exemplo de México, Malásia, Taiwan, Nova Zelândia, 

Japão, Israel, e outros países.33 O diabetes melito figura como o 

segundo diagnóstico de base para pacientes em terapia renal 

substitutiva dialítica no Brasil, com frequência de 28% em 201122. 

Enquanto o diabetes melito corresponde à principal causa 

isolada para doença renal crônica terminal em diversos países, a 

hipertensão arterial é a etiologia mais frequente no Brasil, tendo sido 

identificada em 35,1% dos pacientes em diálise22. Considerando que 

a grande relevância do diabetes melito em países desenvolvidos tem 

sido atribuída à diminuição da mortalidade pela hipertensão arterial e 

outras causas cardiovasculares31, pode-se inferir que o controle dos 

distúrbios pressóricos na população brasileira esteja aquém do 

desejável. 

A hipertensão arterial é um importante problema de saúde 
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pública, devido à sua alta prevalência e às suas complicações 

cardiovasculares. Ela é caracterizada em adultos pela persistência 

de níveis de pressão arterial iguais ou superiores a 140 mmHg, para 

sistólica, e a 90 mmHg, para diastólica, identificada pela medida 

casual em consultório. A hipertensão arterial tem origem multifatorial 

e está frequentemente associada a alterações metabólicas e a 

lesões de órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos)34. 

As prevalências de hipertensão arterial, identificadas por Wolf-

Maier et al35 para os Estados Unidos e para seis países da Europa 

ocidental, foram de 28 e 44%, respectivamente. Estudos brasileiros 

de base populacional apontaram valores de prevalência que variam 

entre 19,2% a 44,4%36. Metanálise de estudos transversais e de 

coorte, que avaliaram a prevalência de hipertensão arterial entre os 

anos de 1980 e 2010 no Brasil, identificou frequência de 28,7% para 

o ano de 200037. Na cidade de São Paulo (SP), Brasil, a prevalência 

referida de hipertensão arterial foi de 23%. Porém, ao se considerar 

a referência dos valores da última medida de pressão arterial igual 

ou superior a 140/90 mm Hg, esta prevalência se elevou para 32%38.  

A elevação da pressão arterial determina o incremento do 

risco cardiovascular contínuo e independente34. Os níveis 

pressóricos elevados foram identificados como o principal fator de 

risco para carga global de doenças no mundo em 2010. A proporção 

de disability-adjusted life years (DALY - tempo vivido com 

incapacidade e tempo perdido por mortalidade prematura39) atribuída 

à pressão arterial foi de 7,0% para todas as causas e 53% para 

doença isquêmica do coração40. Diante disso, o controle da 

hipertensão arterial tem como objetivo a redução da 

morbimortalidade pelas doenças cardiovasculares34, as quais 

constituem a primeira causa de óbito e a segunda causa de 

hospitalização no Brasil41. 

A hipertensão arterial também pode determinar o surgimento 
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da doença renal crônica e representar um catalisador para sua 

progressão até o estágio terminal24. A correlação dos níveis de 

pressão arterial com a deterioração da função renal tem sido 

demonstrada por diversos trabalhos. Estudo de base populacional 

em Maryland, Estados Unidos, identificou uma razão de incidência 

(hazard ratio) de falência renal tratada e morte com doença renal 

crônica de 3,2 (IC95% 1,0 – 10,4), 5,7 (IC95% 1,7 – 18,9) e 8,8 (2,6 

– 30,3) para os estágios um, dois, e três de hipertensão arterial, 

respectivamente, durante período de 20 anos e tendo como 

referência os níveis ótimos de pressão arterial42. Entre hipertensos, 

Perry Jr et al43 avaliaram os níveis tensionais pré- tratamento e sua 

associação com falência renal em segmento de 15 anos, obtendo 

um hazard ratio de 2,8, para a faixa de pressão arterial sistólica 

entre 165 e 180 mmHg, e de 7,6, para pressão arterial sistólica 

superior a 180 mmHg. Os autores identificaram, igualmente, 

diminuição do risco para falência renal com a redução da pressão 

arterial sistólica após instituição de tratamento anti-hipertensivo, o 

qual chegou a 60%, com reduções superiores a 20 mmHg. 

No que concerne à progressão da doença renal crônica, o 

Reduction of Endpoints in Non–insulin-dependent Diabetes Mellitus 

With the Angiotensin II Antagonist Losartan Study (RENAAL) 

identificou risco adicional de 6,7% (p = 0,007) para doença renal 

crônica terminal ou morte a cada 10% de acréscimo na pressão 

arterial sistólica de hipertensos nefropatas e diabéticos44. Bloomfield 

et al45, por sua vez, obtiveram um odds ratio de 5,1 (IC95% 1,42 – 

18,35) para progressão da doença renal crônica em indivíduos 

previamente classificados no estágio três de doença renal crônica, 

utilizando como critério de progressão da doença renal crônica a 

redução da taxa de filtração glomerular estimada por equação 

baseada na cistatina C. 

Embora a hipertensão arterial seja um fator de risco 

modificável, pela adoção de medidas medicamentosas e não 



Introdução 

Natália Alencar de Pinho 

 

 

27 

medicamentosas, seu controle ainda está aquém do desejável34. 

Estudos de base populacional conduzidos no Brasil apontam 

frequências de controle que oscilam entre 31,4 e 57,6% 38 46 47. 

Outros grupos de risco para o desenvolvimento da doença 

renal crônica são indivíduos que apresentam: familiares portadores 

de doença renal crônica; uso de medicamentos nefrotóxicos, 

sobretudo quando há comprometimento renal previamente 

estabelecido; litíase e obstrução renal; infecções; e doenças 

autoimunes3 5. Evidências recentes têm sugerido que a síndrome 

metabólica também se constitui um importante fator de risco para 

doença renal crônica. 

 A síndrome metabólica é definida pela coexistência de pelo 

menos três das seguintes anomalias: obesidade abdominal; pressão 

arterial aumentada; tolerância à glicose ou diabetes melito; e 

dislipidemia, caracterizada pelo aumento dos níveis de triglicérides 

ou diminuição dos níveis de high-density lipoproteins (HDL)48 49. 

Dados do NHANES III mostraram associação entre síndrome 

metabólica e doença renal crônica, mediante análise transversal, 

com odds ratios de 2,6 (IC95% 1,68 – 4,03) e 1,89 (IC95% 1,34 – 

2,67). para presença de taxa de filtração glomerular estimada inferior 

a 60 mL/min/1,73m² e microalbuminúria, respectivamente, na 

vigência de síndrome metabólica50. Estudo longitudinal norte-

americano, com dados provenientes do Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC), identificou um odds ratio para desenvolvimento 

de taxa de filtração glomerular estimada inferior a 60 mL/min/1,73m² 

de 1,43 (IC95% 1,18 – 1,73) em pacientes com síndrome 

metabólica, após ajuste para fatores demográficos e de estilo de 

vida, índice de massa corporal e doença coronariana. A associação 

encontrada neste estudo se manteve significante, mesmo após a 

exclusão de diabetes e hipertensão arterial incidentes nos nove anos 

de seguimento51. Ryu et al52 verificaram que a síndrome metabólica, 

ao longo do tempo, predisse o desenvolvimento de doença renal 
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crônica como variável tempo-dependente, com um hazard ratio de 

1,75 (IC95% 1,28-2,39) em estudo com homens sul-coreanos.  

A prevalência dos fatores clássicos de risco cardiovascular 

entre os doentes renais crônicos tem se mostrado mais elevada do 

que entre a população em geral. Dados do estudo NHANES III 

revelaram que 19% dos indivíduos com creatinina sérica elevada (> 

1,6 mg/dL, nos homens, > 1,4 mg/dL, nas mulheres) tinham diabetes 

e 70% deles tinham hipertensão arterial. Em contrapartida, a 

prevalência de diabetes e hipertensão arterial em toda a amostra 

deste estudo foi de 4,8% e 22,8%, respectivamente.  Da mesma 

forma, as alterações lipidêmicas foram mais frequentes entre os 

indivíduos com doença renal crônica: a vigência de colesterol total 

superior a 240 mg/dL foi de 90%, para doença renal crônica com 

síndrome nefrótica (DRCSN), contra 20% da população em geral. O 

HDL inferior a 35 mg/dL esteve presente em 50% dos indivíduos 

com DRCSN, contra 15% da população em geral53. 

Embora fatores associados ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares sejam altamente prevalentes na doença renal 

crônica e contribuam para a morbidade destes indivíduos, a doença 

renal crônica tem sido reconhecida como fator de risco 

cardiovascular independente. Tanto a redução da filtração 

glomerular como a albuminúria são consideradas marcadores 

poderosos do comprometimento progressivo das funções 

cardiovasculares. Os processos deletérios associados à doença 

renal crônica, como uremia, aumento do estresse oxidativo, 

alterações na cascata de coagulação e hipervolemia, são fatores 

que contribuem para a gênese da aterosclerose e implicam no 

aumento do risco cardiovascular de forma independente dos fatores 

de risco clássicos54 55. 

Estudo chinês, com 4.421 diabéticos, identificou uma taxa de 

incidência de eventos cardiovasculares (definidas como 

hospitalizações por doenças isquêmicas coronarianas, insuficiência 
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cardíaca ou acidente vascular encefálico) de 2,1% (IC 95% 2,2 – 

3,3%), para indivíduos com taxa de filtração glomerular estimada 

igual ou superior a 90 mL/min/1,73m², contra 25,3% (IC 95% 15,0 – 

35,7%), para indivíduos com taxa estimada entre 29 e 15 

mL/min/1,73m². Embora o hazard ratio ajustado para variáveis 

demográficas, laboratoriais e de comorbidade só tenha sido 

significante para a faixa compatível com o estágio 4 de doença renal 

crônica, foi observado aumento significativo (p < 0,001) do risco de 

incidência de eventos cardiovasculares segundo decréscimo da taxa 

de filtração glomerular estimada56. 

A análise agrupada de dados de quatro estudos longitudinais 

norte-americanos, cujo período de seguimento mínimo foi de dez 

anos, identificou um hazard ratio ajustado de 1,19 (IC95% 1,07 – 

1,32) para a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não-

fatais e mortalidade por todas as causas em indivíduos com taxa de 

filtração glomerular estimada entre 60 e 15 mL/min/1,73m² 57. 

Em 1998, a National Kidney Foundation Task Force on 

Cardiovascular Disease publicou um relatório enfatizando o alto risco 

de doenças cardiovasculares na vigência de doença renal crônica. 

Este relatório informou que a mortalidade por doenças 

cardiovasculares é de 10 a 30 vezes maior nos pacientes em diálise 

que na população em geral58.  

A associação de marcadores de doença renal crônica com 

mortalidade cardiovascular foi identificada em revisão sistemática, 

com metanálise que incluiu mais de 100.000 indivíduos provenientes 

de estudos de base populacional em diversos países. Ao considerar, 

como referência, a taxa de filtração glomerular estimada entre 90 e 

104 mL/min/1,73m², esta associação foi observada a partir de 

valores inferiores a 60 mL/min/1,73m², com hazard ratio ajustado de 

1,52 (IC95% 1,18 – 1,97) para a faixa de 60 a 45 mL/min/1,73m², 

2,40 (IC95% 1,80 – 2,21) para a faixa de 30 a 44 mL/min/1,73m2, e 

13,51 (IC95% 4,89 – 37,35) para a faixa compreendida entre 15 e 29 
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mL/min/1,73m². No que concerne à relação albumina/creatinina 

urinária, a associação com mortalidade cardiovascular se mostrou 

linear, com hazard ratio ajustado de 1,63 (IC95% 1,20 – 2,19), para 

valores entre 10 e 29 mg/g, chegando a 4,77 (IC95% 3,16 – 7,22), 

para valores superiores a 300 mg/g, na vigência de taxa de filtração 

glomerular estimada normal. Embora menos pronunciada do que 

para as causas cardiovasculares, também houve associação dos 

marcadores de doença renal crônica com mortalidade por todas as 

causas59. 

Revisão sistemática de Tonelli et al60 verificou variação do 

risco relativo de 0,94 a 5,00 em 41 coortes seguidas por pelo menos 

um ano em 37 estudos que avaliaram a relação de doença renal 

crônica com mortalidade por todas as causas. O risco relativo 

ajustado para idade, sexo, pressão arterial, hipertensão arterial e 

diabetes melito obtido mediante metanálise de 14 destes estudos, foi 

de 2,73 (IC 95%, 1,64 – 4,54), para estimativas de taxa de filtração 

glomerular inferiores a 60 mL/min/1,73m². Na análise da associação 

de função renal e mortalidade segundo sexo, conduzida por Nitsch 

et al61, se observou que a curva da relação de risco de morte em 

relação à taxa de filtração glomerular estimada foi mais acentuada 

para mulheres que para homens, se tornando significante em taxas 

de filtração glomerular mais elevadas para mulheres (52 vs 44 

mL/min/1,73m², respectivamente). Todavia, o risco de morte foi 60% 

superior para homens em todas as faixas de taxa de filtração 

glomerular (IC95%, 1,52 – 1,69).  

Dados norte-americanos de 2010, provenientes do United 

States Renal Data System, revelam taxas de morbimortalidade mais 

elevadas para doentes renais crônicos comparados à população 

geral. A taxa de hospitalização de doentes renais crônicos nos 

estágio 4 a 5 foi cerca de 50% maior que aquela dos indivíduos sem 

doença renal crônica, correspondendo a 416 admissões por 

paciente-ano para pacientes com idade superior a 65 anos 
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assistidos pela seguradora Medicare. A frequência de readmissão 

hospitalar também foi mais elevada para doentes renais crônicos, 

sendo de 24% contra 18% para a população geral. As taxas de 

mortalidade por todas as causas, ajustada para idade, sexo, etnia, 

comorbidades e hospitalizações anteriores, foram de 60, 69 e 115 

mortes por paciente-ano para os estágios 1-2, estágio 3 e estágios 

4-5 de doença renal crônica, respectivamente62. 

Nos Estados Unidos, aproximadamente metade das mortes 

de pacientes em terapia renal substitutiva é atribuída às causas 

cardiovasculares.63 Estudo de Almeida et al64, com pacientes em 

hemodiálise na cidade de Salvador (BA), Brasil, descreveu 

frequência de mortalidade cardiovascular de 41,7%, sendo 86,7% 

por eventos cardíacos e 13,3% por acidente vascular encefálico. 

As doenças cardiovasculares foram a causa de hospitalização 

mais frequente para pacientes em hemodiálise na Alemanha, na 

Itália e na Espanha – 37,4%, 29,3% e 30,4%, respectivamente – 

segundo dados do Dialysis Outcomes Practice Patterns Study 

(DOPPS)65. Na China, esta também foi a primeira causa de 

hospitalização para pacientes em hemodiálise e em diálise 

peritoneal, com frequências de 47,6% e 39,8%, respectivamente66. 

Entretanto, estudo sobre a hospitalização de pacientes em 

hemodiálise em São José do Rio Preto (SP), Brasil, identificou como 

seu principal motivo a confecção ou a complicação de fístulas 

arteriovenosas; a causa cardiovascular mais frequentemente 

encontrada foi a hipertensão arterial: 3% para homens e 7,1% para 

mulheres, associada ou não a outras comorbidades67. 

As infecções aparecem como importante causa de 

morbimortalidade de pacientes com doença crônica terminal e são 

consideradas a segunda causa de morte para esta população; a 

ocorrência de morte por quadros infecciosos agudos é maior entre 

os pacientes em diálise comparados à população em geral68. Em 

2008, a infecção foi identificada como causa do óbito de 26% dos 
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pacientes em diálise no Brasil69. Sua representatividade, entretanto, 

pode variar segundo o centro de terapia renal substitutiva estudado; 

para Barbosa et al70, as infecções corresponderam a 66% das 

causas de mortalidade em clínica de diálise em São Paulo, Brasil. 

Nota-se que os dados sobre morbimortalidade em doentes 

renais crônicos são ainda muito restritos à população em diálise. De 

fato, a falência renal tratada com diálise ou transplante é o desfecho 

da doença renal crônica com maior visibilidade. Entretanto, as 

doenças cardiovasculares estão frequentemente associadas à 

doença renal crônica, o que é de grande relevância quando se 

assume que os doentes renais crônicos são mais propensos a 

morrer de doença cardiovascular que a evoluir para a falência 

renal58.  

O modelo conceitual proposto pela NKF-KDOQI em 2002 e 

revisado pela KDIGO, em 2005, representa o continuum de 

desenvolvimento, progressão e complicações da doença renal 

crônica. Ele tem sido utilizado pelo Center of Diseases Control and 

Prevention dos Estados Unidos para desenvolvimento de vigilância e 

estratégias em saúde pública71. 

No Brasil, o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (HIPERDIA) é a principal 

abordagem para prevenção das complicações das doenças crônicas 

não transmissíveis do Sistema Único de Saúde (SUS)72 73. 

Considerando-se que a hipertensão arterial e o diabetes melito 

correspondem a cerca de 60% das causas de falência renal tratada 

por diálise no Brasil, esperar-se-ia a identificação e o monitoramento 

da doença renal crônica nesta população. Entretanto, o percentual 

de indivíduos cadastrados no HIPERDIA corresponde a menos da 

metade da estimativa da população-alvo74. Desta forma, pouco se 

sabe sobre a prevalência, a morbidade e a mortalidade da doença 

renal crônica no Brasil. 
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1.2 AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

A taxa de filtração glomerular pode ser aferida utilizando-se 

marcadores de origem endógena ou exógena75. No primeiro caso, 

avalia-se a capacidade de filtração dos rins através da depuração de 

creatinina. O chamado clearance de creatinina considera a taxa de 

filtração glomerular igual ao produto da concentração urinária de 

creatinina com o volume urinário em 24 horas dividido pela 

concentração plasmática de creatinina. Para a obtenção das 

variáveis da fórmula, realiza-se a dosagem da creatinina em uma 

amostra de sangue e em uma de urina coletada em 24 horas. 

Contudo, muitos fatores contribuem para que o clearance de 

creatinina não constitua uma medida fidedigna da taxa de filtração 

glomerular. A excreção de creatinina pelos rins é resultado, além da 

filtração glomerular, da secreção variável e imprevisível desta 

substância pelos túbulos renais, a qual está associada a 

características individuais como idade, gênero, etnia, massa 

muscular e dieta. Relata-se, ainda, dificuldade por parte do paciente 

na realização da coleta de urina de 24 horas, seja pela alteração nos 

hábitos cotidianos no que concerne à ingestão hídrica ou de 

medicamentos que alteram a secreção tubular de creatinina na 

ocasião da coleta, seja pela incompreensão das orientações para a 

coleta minutada76 77. 

Os marcadores exógenos utilizados para aferição da taxa de 

filtração glomerular incluem a inulina, o I-iotalamato, o 51 Cr-EDTA, 

o 99 Tc-DTPA e o ioexol. A depuração destas substâncias determina 

a mensuração da taxa de filtração glomerular mais acurada do que 

aquela da creatinina, pois estas não são secretadas ou reabsorvidas 

pelos túbulos renais. Entretanto, os marcadores exógenos são 

menos disponíveis nas instituições de saúde e implicam em maior 

custo da avaliação75. 

A medida da creatinina sérica tem sido largamente utilizada 

na identificação da doença renal crônica, uma vez que constitui um 
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teste relativamente barato e comum na prática clínica78. No entanto, 

é importante considerar que o valor da creatinina no sangue sofre 

influência da massa muscular e ingestão proteica, apresentando 

grande variação entre os indivíduos76. Os métodos de ensaios 

clínicos também influenciam os valores de creatinina sérica.79 Além 

disso, os valores de creatinemia constituem um instrumento tardio e 

pouco dinâmico para a avaliação da função renal: a elevação da 

creatinina sérica acima dos valores referendados (0,5 a 1,3 mg/dL ) 

corresponde à perda de mais de 50% da função glomerular2. 

A estimativa da taxa de filtração glomerular, a partir de 

equações que utilizam o valor de creatinina sérica, pode ser útil 

como ferramenta de triagem para doença renal crônica12. O emprego 

conjunto de variáveis antropométricas e demográficas, as quais 

influenciam substancialmente a produção de creatinina, permite 

maior aproximação dos valores reais de filtração glomerular sem o 

aumento do custo da avaliação. As equações mais utilizadas são a 

de Cockroft-Gault e a Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). 

A equação Cockroft-Gault foi desenvolvida na década de 

1970 e baseou-se na análise de 249 ensaios pareados de clearance 

de creatinina, sendo a amostra constituída exclusivamente por 

homens. A observação pelos pesquisadores da regressão linear 

derivada da relação entre as variáveis creatinina sérica, idade e 

peso motivou-os a traduzi-la em uma equação. Um fator de correção 

para o gênero também foi proposto pelos autores80. Seu uso para 

avaliação da função renal em adultos é recomendado pelas 

diretrizes do KDOQI. As diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia chamam a atenção para a necessidade de ajuste da 

equação Cockroft-Gault para uma superfície corporal de 1,73 m² 81. 

A equação MDRD foi desenvolvida por Levey et al82 a partir 

de um estudo tranversal com 1.628 doentes renais crônicos 

incluídos no estudo Modification of Diet in Renal Disease, o qual deu 

origem à  equação MDRD com seis variáveis (MDRD6), a saber, 
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creatinina sérica, idade, sexo, raça, ureia sérica e albumina sérica. 

Em 2000, após nova análise das variáveis desta mesma população, 

Levey et al83 publicaram versões abreviadas da equação MDRD, 

com cinco e quatro variáveis (MDRD5 e MDRD4), as quais utilizam 

idade, sexo, raça, creatinina sérica e, na fórmula MDRD5, também a 

ureia sérica para o cálculo da filtração glomerular. Uma nova 

abordagem destes dados resultou em uma re-expressão das 

equações MDRD4 e MDRD6, agora com o objetivo de adequá-la à 

padronização dos ensaios para a determinação da creatinina sérica, 

conforme o método de diluição isotópica e espectrometria de massa 

(IDMS)84. 

Segundo a conferência promovida pela KDIGO em 2004, as 

equações de estimativa da filtração glomerular devem apresentar as 

seguintes características: terem sido desenvolvidas em grande 

coorte, com inclusão de vários grupos raciais e étnicos, para 

comparações internacionais; possuírem adequada precisão e baixo 

viés, em comparação a um padrão-ouro de mensuração de taxa de 

filtração glomerular; e serem práticas para uso clínico, considerando 

seu custo, variáveis requeridas pela fórmula, generalização, 

calibração e confiabilidade75.  

A equação MDRD abreviada (MDRD4) é considerada útil na 

prática clínica pelas diretrizes do KDQOI79, justamente por obedecer 

à maior parte destes critérios: a equação foi desenvolvida mediante 

mensuração da taxa de filtração glomerular pelo clearance de I-

iotalamato; larga amostra foi utilizada na elaboração da fórmula; 

houve inclusão de participantes de etnias branca e negra; e a 

validação foi realizada separadamente, a partir de um grande grupo 

de indivíduos, como parte de seu desenvolvimento. Para seu uso, as 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia81 recomendam a 

calibração do ensaio da creatinina segundo o método IDMS e o 

ajuste da equação MDRD para o referido método, com o objetivo de 

aumentar a precisão da estimativa e a comparabilidade dos 
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resultados. 

A equação Cockroft-Gault seria de emprego mais difícil em 

laboratórios clínicos, pois tem como variável o peso do paciente e, 

no caso de ajuste para a superfície corporal de 1,73 m², requer ainda 

a altura. Além disso, sua calibração de creatinina sérica é incerta. 

Tanto a equação Cockroft-Gault quanto a MDRD são imprecisas em 

taxas de filtração glomerular mais altas, o que pode levar a erro de 

classificação em determinadas populações como em indivíduos sem 

problema renal, crianças e gestantes. Indica-se a medida da 

depuração da creatinina em 24 horas ao uso das fórmulas de 

estimativa de filtração glomerular nas seguintes condições: 

pacientes com grosseira anormalidade da massa muscular, como 

nos casos de amputação, paralisias, doenças musculares; baixo 

índice de massa corporal (abaixo de 18,5 kg/m²); alta ou baixa 

ingestão de creatinina ou creatina; rápidas alterações da função 

renal; e gravidez75. 

Recentemente, uma nova fórmula para a estimativa da taxa 

de filtração glomerular foi desenvolvida: a Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). A justificativa dos 

pesquisadores para a elaboração desta nova equação baseou-se 

nas limitações de acurácia da fórmula MDRD em indivíduos com 

função renal preservada, uma vez que esta é imprecisa e subestima 

as taxas de filtração glomerular maiores. Foram incluídos 8.254 

participantes, para o desenvolvimento da equação, e 3.896, para sua 

validação, todos provenientes de trabalhos nos quais o clearance de 

marcadores de filtração exógenos foi acessado. As variáveis da 

nova equação incluem a creatinina sérica, o gênero, a raça e a 

idade, assim como na MDRD4. Na amostra de validação, a CKD-EPI 

mostrou melhor desempenho em relação à MDRD4, especialmente 

na vigência de taxas de filtração glomerular mais elevadas, sendo a 

acurácia dentro de 30% do valor de taxa de filtração glomerular 

mensurada de 84,1% para a CKD-EPI contra 80,6% da MDRD4. 
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Realizou-se ainda a verificação da prevalência da doença renal 

crônica em amostra representativa da população norte-americana, a 

partir dos dados compreendidos entre 1999 e 2006 do National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). A prevalência 

obtida mediante uso da fórmula CKD-EPI foi inferior àquela 

resultante do uso da MDRD4: 11,5% e 13,1%, respectivamente85. 

Muitos estudos foram conduzidos com o objetivo de comparar 

as equações de estimativa da filtração glomerular entre si e em 

relação aos métodos de referência de avaliação da função renal.  

Estudo de Lin et al86, que comparou diversas equações de 

estimativa da taxa de filtração glomerular em indivíduos sem doença 

renal crônica, entre elas MDRD6, MDRD4 e Cockroft-Gault, verificou 

que as fórmulas MDRD apresentaram melhor predição da taxa de 

filtração glomerular quando o clearance do I-iotalamato foi utilizado 

como método de referência em relação ao clearance de Tc-DTPA 

(acurácia dentro de 30% de 78% e 49%, respectivamente, para a 

fórmula MDRD4). A fórmula Cockroft-Gault, por sua vez, apresentou 

melhor acurácia com o Tc-DTPA como método de referência, 73%, 

quando comparado ao método de I-iotalamato, 45%. 

Utilizando o ioexol como método de referência para 

comparação das equações de estimativa da taxa de filtração 

glomerular em indivíduos com doença renal crônica e valores de 

creatinina sérica inferiores a 1,5 mg/dL, Bostom et al87 identificaram 

melhor precisão das fórmulas MDRD6 e MDRD4 em comparação à 

Cockroft-Gault (0,31, 0,29 e 0,17, respectivamente). A acurácia 

dentro de 30% foi mais elevada para a fórmula Cockroft-Gault, 

entretanto, esta se apresentou aquém dos valores considerados 

ideais para uso na prática clínica (50% para Cockroft-Gault, 24% 

para MDRD6 e 28% para MDRD4). 

Na comparação da estimativa da taxa de filtração glomerular 

pelas equações Cockroft-Gault, MDRD4 e CKD-EPI com o padrão-

ouro i-iotalamato, a tendência geral de viés foi significativamente 
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inferior para a MDRD4 (0,8 (MDRD4) vs 9,9 (Cockroft-Gault) vs 4,5 

(CKD-EPI), p ≤ 0,01). Já a acurácia dentro de 30% para a CKD-EPI 

foi superior (p < 0,01) em relação a Cockroft-Gault (84,5% vs 74,2), 

porém não diferiu daquela apresentada pela MDRD4 (81,2%).88 

Estudo comparativo das equações MDRD4, rastreável pelo 

método IDMS, e CKD-EPI em relação ao clearance de 51Cr-EDTA, 

conduzido no sul do Brasil com adultos sem doença renal crônica, 

identificou  coeficientes de correlação fracos entre as taxas de 

filtração glomerular mensuradas e estimadas: r = 0,26 e r = 0,37 

para as equações MDRD e CKD-EPI, respectivamente (p<0,05). A 

equação CKD-EPI demonstrou melhor desempenho do que a 

MDRD, com menor viés (10 vs 18, respectivamente) e maior 

acurácia dentro de 30% (85% vs 69%, respectivamente)89.  

A utilização das equações de estimativa da taxa de filtração 

glomerular baseadas na creatinina sérica apresenta limitações. As 

equações foram desenvolvidas para o balanço de creatinina estável 

e, consequentemente, as estimativas não são acuradas em 

pacientes com rápidas mudanças na filtração glomerular. Além 

disso, por terem como referência indivíduos de massa muscular 

relativamente típica para uma dada idade, sexo e raça, as equações 

superestimam a taxa de filtração glomerular em pessoas com maior 

perda muscular, como naquelas amputadas, paralíticas ou 

caquéticas75.  Uma alternativa ao uso da creatinina sérica em 

equações seria a cistatina C sérica; contudo, sua aferição ainda é 

pouco disponível na prática clínica no Brasil77 90. Como outros 

resultados laboratoriais, incluindo a simples mensuração da 

creatinina, a estimativa da taxa de filtração glomerular deve ser 

interpretada dentro de maior contexto clínico7. 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Durante minha atuação como enfermeira em hemodiálise, me 
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confrontei com o fato de que muitos dos pacientes eram 

encaminhados à terapia renal substitutiva sem qualquer 

conhecimento prévio de sua doença renal. Além disso, a carga de 

doenças cardiovasculares era de grande relevância na resposta 

destes indivíduos ao processo de saúde e tratamento, com 

qualidade de vida comprometida e número importante de 

complicações intradialíticas. Tais observações suscitaram 

interrogações sobre os fatores relacionados à doença renal crônica 

nos seus diferentes estágios e que contribuiriam para a 

morbimortalidade destes indivíduos em nosso meio. 

A enfermagem tem papel preponderante nos diversos níveis 

de prevenção das doenças crônicas. Este grupo profissional constitui 

o maior contingente de força de trabalho em saúde, além de ser 

amplamente distribuído nos serviços de promoção à saúde, 

prevenção de doenças, tratamento de afecções crônicas e agudas, 

reabilitação e cuidados paliativos91. O conhecimento dos fatores 

relacionados à doença renal crônica poderia representar grande 

contribuição para o cuidado de indivíduos e comunidades em todos 

os níveis da assistência. No contexto hospitalar, a identificação dos 

fatores relacionados à doença renal crônica poderia concorrer para a 

melhor referência e contrarreferência destes indivíduos, favorecendo 

a continuidade de cuidado após a alta. 

Os temas abordados nesta introdução põem em evidência a 

magnitude da doença renal crônica e as lacunas de conhecimento 

sobre suas características nos diversos estágios da doença. Frente 

a esta problemática, se propôs com o presente estudo identificar os 

fatores associados à doença renal crônica em indivíduos que 

passaram por processo de hospitalização em um hospital 

universitário. Sugere-se, ainda, a investigação do perfil da taxa de 

filtração glomerular de pacientes sem doença renal crônica e sua 

relação com dados biossociais e de morbidade. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Identificar os fatores associados à doença renal crônica em 

pacientes admitidos na enfermaria de uma clínica médica de um 

hospital universitário. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1. Comparar os pacientes com e sem doença renal crônica segundo 

dados biossociais, clínicos e diagnósticos de enfermagem 

durante a hospitalização. 

2. Comparar os pacientes hipertensos com e sem doença renal 

crônica segundo dados biossociais e de tratamento para 

hipertensão arterial. 

3. Estimar a taxa de filtração glomerular a partir das equações 

Modification of Diet in Renal Disease versão simplificada 

(MDRD4) e Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI) de pacientes sem doença renal crônica. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo e 

de abordagem quantitativa. 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo sob o número 

de 1103/11. 

3.2 POPULAÇÃO E LOCAL DO ESTUDO 

A população de referência para o estudo correspondeu aos 

indivíduos adultos que foram admitidos na enfermaria de clínica 

médica do hospital no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 

2009. A clínica médica é geral e recebe principalmente os pacientes 

oriundos do pronto socorro ou transferidos de outras unidades do 

hospital, como as terapias Intensiva e semi Intensiva. 

O hospital universitário, onde foram coletados os dados, se 

situa na zona oeste de São Paulo. Está instalado em uma área de 

36.000 m² e conta com 258 leitos, sendo 41 deles destinados à 

enfermaria de clínica médica. Este hospital iniciou suas atividades 

em 1968, com a missão de desempenhar atividades na área de 

ensino e pesquisa, na área da saúde, e prestar assistência 

hospitalar de média complexidade às populações do Distrito de 

Saúde do Butantã e da comunidade universitária, esta última 

constituída por seus docentes, discentes e servidores92. A área 

geográfica correspondente ao Distrito de Saúde do Butantã, com 

428.217 habitantes em 2010, é a 10ª em população em relação às 

demais 31 subprefeituras93. 
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Em 2009, foram realizadas 11.321 admissões hospitalares, a 

taxa de ocupação foi de 78,0%, o tempo médio de permanência foi 

de 5,7 dias e a taxa de mortalidade, 2,8% (conforme informações 

publicadas no website do hospital em acesso em 16 de outubro de 

2010). 

Segundo o registro de internações ocorridas, 1.422 pacientes 

estiveram internados na enfermaria de clínica médica em 2009. A 

amostra para este estudo foi calculada considerando-se a estimativa 

da prevalência de doença renal de 13%, variação de 5%, 5% de erro 

tipo I e 80% de poder do teste. Sob estes parâmetros, o tamanho da 

amostra ficou em 387 indivíduos. 

3.3 CONSTITUIÇÃO AMOSTRAL 

A lista de pacientes hospitalizados em enfermaria de clínica 

médica no período de 1°. de janeiro a 31 de dezembro de 2009 foi 

obtida por meio de relatório em formato Excel emitido pelo Serviço 

de Arquivo e Estatística Médica do hospital no qual foi realizado o 

estudo. O sorteio dos indivíduos foi realizado mediante ferramenta 

de aleatorização disponível neste mesmo programa. 

A constituição amostral compreendeu duas fases. Na 

primeira, 400 indivíduos foram selecionados, de forma aleatória, a 

partir da lista de pacientes hospitalizados na clínica médica em 

2009, e 206 foram considerados elegíveis. Para reposição das 

exclusões, foi selecionado o próximo indivíduo elegível da lista de 

pacientes para cada respectiva exclusão. Dados de 426 indivíduos 

foram verificados, sendo que 194 deles foram incluídos na amostra. 

Durante o processo de coleta de dados, 18 prontuários não foram 

encontrados. 
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3.3.1 Definição de doença renal crônica 

A doença renal crônica foi definida pela presença de 

diagnóstico médico ou antecedente pessoal registrado em prontuário 

no período de internação estudado. 

3.3.2 Critérios de inclusão 

 Ser adulto com idade igual ou superior a 18 anos 

 Ter sido hospitalizado em enfermaria de clínica médica 

 Apresentar pelo menos dois valores de creatinina sérica 

aferidos no período de hospitalização avaliado 

3.3.3 Critérios de exclusão 

 Gestantes 

 Tempo de internação em enfermaria de clínica médica 

inferior a 24 horas 

 Pacientes sem diagnóstico médico de doença renal 

crônica que evoluíram com insuficiência renal aguda 

segundo diagnóstico médico 

  Pacientes sem diagnóstico médico de doença renal 

crônica que apresentaram variação da creatinina sérica 

igual ou superior a 0,3 mg/dL ou igual ou superior a 50% 

durante a internação 

O critério de exclusão acima descrito, inspirado no critério de 

creatinina sérica para classificação da lesão renal aguda proposto 

pelo Acute Kidney Injury Network (AKIN)94, foi adotado porque a 

utilização da creatinina sérica como variável de exposição (doença 

renal crônica) e de desfecho (lesão renal aguda) limita a habilidade 

em diferenciar o caráter agudo ou crônico da lesão95, sobretudo em 
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pacientes hospitalizados, nos quais se desconhece o valor de 

creatinina sérica de base. Além disso, a distinção entre lesão renal 

aguda e doença renal crônica pode ser artificial, na medida em que a 

associação entre as duas tem sido identificada por diversos estudos 

e os critérios para definição de doença renal crônica “agudizada” não 

estejam claramente estabelecidos96 97 98. Considerando-se que tais 

argumentos possam dificultar o diagnóstico de doença renal crônica 

em indivíduos com lesão renal aguda no contexto hospitalar, se 

optou pela exclusão de pacientes sem diagnóstico médico de 

doença renal crônica nos quais alterações agudas da função renal 

foram identificadas, a fim de diminuir a possível interferência na 

associação com as variáveis do estudo. 

Frente à elevada frequência de pacientes com doença renal 

crônica que apresentaram variação de creatinina sérica durante a 

hospitalização (Fluxograma 1), optou-se pela avaliação da taxa de 

filtração glomerular exclusivamente em pacientes sem doença renal 

crônica. As equações para estimativa da filtração glomerular foram 

desenvolvidas para utilização em pacientes com balanço de 

creatinina estável e, consequentemente, seus resultados podem ser 

menos acurados em pacientes com rápidas mudanças na filtração 

glomerular, como naqueles com lesão renal aguda99.  

Para a determinação da variação de creatinina sérica, foi 

realizado o seguinte procedimento: 1) determinou-se o valor de 

creatinina sérica de referência, a partir da média dos menores 

valores obtidos durante a hospitalização e que não apresentassem 

diferença igual ou superior a 0,3 mg/dL ou a 50% entre si;  2) 

identificou-se o maior valor de creatinina sérica obtido durante a 

hospitalização; e 3) subtraiu-se o valor de creatinina sérica de 

referência do maior valor obtido durante a hospitalização. Após 

discussão com nefrologistas, decidiu-se adotar tal procedimento, 

pois o valor de creatinina sérica de base dos indivíduos não era 

conhecido e pequenas oscilações poderiam ser comuns. Tal 
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procedimento dispensava utilização de métodos estatísticos 

avançados, fato que colaborou na sua utilização durante a coleta de 

dados. 

Fluxograma 1 - Constituição amostral. 

1422
Total de hospitalizações em enfermaria

de clínica médica em 2009

Menos que duasaferições da CrS: 123

Duplicata: 18

Não hospitalizado em enfermaria de clínica médica: 14

Idade inferior a 18 anos: 5

Tempo de hospitalização inferior a 24 horas: 4

Gestante: 1

165

105

Variação da CrS > a 0,3 mg/dl: 194

Insuficiência renal aguda*: 81

556

275

281

C
O

M
 D

R
C

#
 

S
E

M
 D

R
C

INCLUÍDOS

EXCLUÍDOS

EXCLUÍDOS

826 Prontuários avaliados

 

Siglas: DRC, doença renal crônica; CrS, creatinina sérica. 
# Onze pacientes apresentaram creatinina estável durante a hospitalização; 47, variação da creatinina 
sérica igual ou superior a 0,3 mg/dL ou a 50%; 20, insuficiência renal crônica agudizada; e 27, 
insuficiência renal crônica terminal tratada por diálise. 
* Segundo diagnóstico médico. 
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Após a primeira etapa de exclusão, foram identificados 105 

indivíduos com doença renal crônica, perfazendo a prevalência de 

15,9%. Destes, 10,5% apresentaram creatinina sérica estável 

segundo os critérios de seleção, 44,8% variação de creatinina igual 

ou superior a 0,3 mg/dL ou a 50%, 19% diagnóstico e insuficiência 

renal crônica agudizada e  25,7% doença renal crônica terminal 

dialítica.  

Entre os indivíduos sem doença renal crônica, 34,9% 

apresentaram variação de creatinina igual ou superior a 0,3 mg/dL 

ou a 50% e 14,6% diagnóstico de insuficiência renal aguda, os quais 

foram excluídos da amostra. Desta forma, 281 indivíduos sem 

doença renal crônica atenderam os critérios de inclusão para este 

grupo. 

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Para cada paciente incluso no estudo, foram coletadas 31 

variáveis, mediante uso de instrumento desenvolvido para este fim 

(Apêndice 1). Os dados foram obtidos a partir do prontuário médico 

em papel e do registro informatizado de exames laboratoriais 

(Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico). 

3.4.1 Variáveis de identificação 

Desejou-se, com estas variáveis, descrever a amostra do 

ponto de vista biossocial. As variáveis foram coletadas conforme os 

itens descritos a seguir. 

 Idade – em anos completos, no momento da admissão 

hospitalar. Variável calculada a partir da data de 

nascimento de cada indivíduo. 
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 Sexo – variável binária definida como “masculino” ou 

“feminino”. 

 Etnia – conjunto morfológico que designa cor da pele e 

constituição física, definida como “branca”, “negra”, 

“amarela”, “parda” e “mulata”. 

 Estado civil – situação em relação ao matrimônio ou 

sociedade conjugal, definida por “com companheiro” para 

indivíduos casados e amasiados; e por “sem companheiro” 

para indivíduos solteiros, separados, divorciados e viúvos. 

 Ocupação – situação empregatícia na ocasião de 

internação hospitalar, definida por “trabalhador ativo”, para 

indivíduos cujo registro indicou exercício de atividade 

remunerada, e “dona de casa”, “desempregado”, 

“estudante” e “aposentado”, conforme registro em 

prontuário. 

 Profissão – atividade econômica desempenhada 

anteriormente ou na época da internação hospitalar. 

3.4.2 Variáveis antropométricas e de pressão arterial 

A partir das variáveis antropométricas e de pressão arterial, 

se buscou identificar o índice de massa corporal e as alterações da 

pressão arterial durante a hospitalização. 

 Peso – definido em quilogramas, aferido durante a 

internação; foi considerado o primeiro valor registrado. 

 Altura – definida em metros, aferida durante a internação; 

foi considerado o primeiro valor registrado. 

 Pressão arterial: definida em milímetros de mercúrio, 

aferida durante a internação. Foi considerado o primeiro 

registro em prontuário da manhã de cada dia, os demais 

valores sendo descartados. Valores de pressão arterial 

sistólica inferiores a 130 mmHg e de diastólica inferiores a 
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80 mmHg foram considerados como controle da 

hipertensão arterial em pacientes com doença renal 

crônica. Valores inferiores a 140 e 90 mmHg para pressão 

arterial sistólica e diastólica, respectivamente, foram 

adotados como critério de controle para os sem doença 

renal crônica34. 

O índice de massa corporal foi calculado como peso/altura², 

sendo o peso definido em quilogramas e a altura em metros100. 

3.4.3 Variáveis de diagnóstico 

As variáveis da categoria de diagnóstico visaram à 

identificação das doenças que motivaram ou contribuiram para a 

hospitalização, as demandas de cuidados de enfermagem e a 

presença de doença renal crônica ou aguda. 

 Diagnósticos médicos – registrados na última evolução 

médica da internação. 

 Diagnósticos de enfermagem – registrados em evolução 

de enfermagem referente à admissão e à alta hospitalar 

segundo taxonomia da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA). 

3.4.4 Variáveis de antecedentes pessoais 

Estas variáveis tiveram como objetivo complementar as 

características clínicas dos pacientes e oferecer dados sobre 

comorbidades e hábitos associados ao desenvolvimento da doença 

renal crônica e de doenças cardiovasculares. 

 

 Tabagismo – história prévia ou atual de consumo regular 

de tabaco, registrada em histórico de enfermagem, 
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anamnese médica ou diagnóstico médico. 

 Etilismo – segundo diagnóstico médico registrado em 

última evolução médica da internação. 

 Antecedentes pessoais – história prévia ou atual de 

doenças, registrada em histórico de enfermagem, 

anamenese médica ou diagnóstico médico. 

 Antecedentes familiares – história prévia ou atual de 

doença renal crônica, hipertensão arterial ou diabetes 

melito na família, registrada em histórico de enfermagem, 

anamenese médica ou diagnóstico médico. 

 Acompanhamento em saúde – seguimento regular em 

instituições referidas pelo paciente para a prevenção ou o 

tratamento em saúde, registrado em histórico de 

enfermagem ou anamenese médica. 

 Medicamentos de uso contínuo – medicamentos utilizados 

regularmente com ou sem indicação médica, registrados 

em histórico de enfermagem ou anamenese médica. 

3.4.5 Variáveis de exames laboratoriais 

Estas variáveis foram avaliadas para complementação das 

características clínicas do paciente. A creatinina sérica foi utilizada 

para a seleção da amostra e para a estimativa da taxa de filtração 

glomerular em indivíduos sem doença renal crônica. A metodologia 

do exame e os valores de referência adotados foram aqueles 

descritos no Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. 

 Ureia sérica – metodologia “urease automatizado”, valores 

de referência entre 10 a 50 mg/dL. A medida avaliada 

corresponde ao primeiro valor obtido durante a internação. 

 Potássio sérico – metodologia “ISE”, valores de referência 

entre 3,5 e 5,0 mEq/l. A medida avaliada corresponde ao 

primeiro valor obtido durante a internação. 
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 Fósforo sérico – metodologia “fosfomolibdato 

automatizado”, valores de referência entre 2,5 e 4,8 

mg/dL. A medida avaliada corresponde ao primeiro valor 

obtido durante a internação. 

 Ácido úrico – metodologia “uricase automatizado”, valores 

de referência entre 3,5 e 7,2 mg/dL, para homens, e entre 

2,6 e 6,0 mg/dL, para mulheres. A medida avaliada 

corresponde ao primeiro valor obtido durante a internação. 

 Albumina sérica – metodologia “VBC automatizado”, 

valores de referência entre 3,0 e 5,0 g/dL. A medida 

avaliada corresponde ao primeiro valor obtido durante a 

internação. 

 Hemoglobina – metodologia “automatizada”, valores de 

referência entre 14,0 e 17,4 g/dL, para homens, e entre 

12,3 e 15,3 g/dL, para mulheres. A medida avaliada 

corresponde ao primeiro valor obtido durante a internação. 

 Hematócrito – metodologia “automatizada”, valores de 

referência entre 41,5 e 50,4%, para homens, e entre 36 e 

45% para mulheres. A medida avaliada corresponde ao 

primeiro valor obtido durante a internação. 

 Colesterol total (soro) – metodologia “colesterol oxidase 

automatizado”, valores de referência: 

o  Desejável: inferiores a 200 mg/dL 

o  Limítrofe: entre 200 e 239 mg/dL  

o  Aumentado: iguais ou superiores a 240 mg/dL 

A medida avaliada corresponde ao primeiro valor obtido 

durante a internação. 

 High-density lipoprotein (HDL) – metodologia “direto 

automatizado”, valores de referência: 

o Superiores a 40 mg/dL para pacientes não-diabéticos 

o Superiores a 45 mg/dL para pacientes diabéticos. 

A medida avaliada corresponde ao primeiro valor obtido 
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durante a internação. 

 Low-desity lipoprotein (LDL) – metodologia “cálculo de 

Friedewald”, valores de referência: 

o Inferiores a 100 mg/dL para pacientes de alto risco 

o Inferiores a 130 mg/dL para pacientes de médio risco 

o Inferiores a 160 mg/dL para pacientes de baixo risco 

A medida avaliada corresponde ao primeiro valor obtido 

durante a internação. 

 Triglicérides – metodologia “glicerol peroxidase 

automatizado”, valores de referência inferiores a 150 

mg/dL. A medida avaliada corresponde ao primeiro valor 

obtido durante a internação. 

 Glicemia – metodologia “hexoquinase automatizado”, 

valores de referência entre 70 e 99 mg/dL, para pacientes 

em jejum, e entre 70 e 140 mg/dL, para medida aleatória. 

A medida avaliada corresponde ao primeiro valor obtido 

durante a internação. 

 Proteinúria: metodologia “vermelho pirogalol 

automatizado”; valores de referência para amostra isolada 

inferiores a 15 mg/dL. 

 Creatinina sérica – metodologia “picrato alcalino 

automatizado”, valores de referência entre 0,4 e 1,3 

mg/dL. Foi considerado o primeiro valor disponível para 

cada dia de internação. 

O ensaio para aferição da creatinina sérica foi realizado pelo 

sistema CREA ADVIA® 1650 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), 

rastreável de acordo com o método de cromatografia líquida de alta 

pressão, utilizando materiais de referência do National Institute of 

Standards and Technology (NIST). A estimativa da taxa de filtração 

glomerular pela equação MDRD4 é apresentada juntamente aos 

valores de creatinina sérica na emissão dos resultados pelo Sistema 

de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do hospital no qual foi realizado 
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o presente estudo. 

3.4.6 Variáveis de desfecho 

As variáveis de desfecho visaram identificar características da 

internação no que concerne à sua duração, à submissão ao 

tratamento dialítico, à mortalidade intra-hospitalar e ao seguimento 

pós-alta. 

 Tempo de internação – tempo total de internação desde a 

admissão hospitalar até seu desfecho. 

 Unidades de internação – no caso de permanência em 

outra unidade de internação dentro do hospital no qual foi 

realizado o estudo, além da enfermaria de clínica médica. 

 Diálise – realização de terapia renal substitutiva durante a 

hospitalização, definida pela modalidade peritoneal ou 

hemodialítica. 

 Desfecho – último evento do seguimento clínico do 

paciente na internação, admitindo-se como possibilidades: 

a transferência para outro serviço hospitalar, a alta 

hospitalar, o óbito e a perda do seguimento. 

 Encaminhamento/seguimento – relato médico de 

encaminhamento para serviço de saúde de nível primário 

após alta hospitalar obtido em resumo de alta. 

3.5 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL 

A avaliação da função renal foi realizada para indivíduos sem 

diagnóstico médico de doença renal crônica, mediante uso das 

equações MDRD4 e CKD-EPI. O fator de correção para 

afrodescendentes foi empregado para indivíduos negros e pardos. O 

valor de creatinina sérica utilizado no cálculo foi o resultado da 

mediana do conjunto de valores obtidos durante a internação para 
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cada indivíduo. A classificação da função renal foi realizada da 

seguinte forma: 

 Taxa de filtração glomerular estimada igual ou superior a 

90 mL/min/1,73 m² 

 Taxa de filtração glomerular estimada compreendida entre 

89 e 60 mL/min/1,73 m² 

 Taxa de filtração glomerular estimada inferior a 60 

mL/min/1,73 m² 

3.5.1 Equação Modification of Diet in Renal Disease abreviada 
(MDRD4) 

Taxa de filtração glomerular MDRD4 (não-rastreável pelo 

método IDMS) = 186 x (creatinina sérica) -1,154  x (idade) -0,203 x 0,742 

[se mulher] x 1,212 [se afrodescendente], sendo a idade 

discriminada em anos e a creatina sérica em mg/dL.83  

A fórmula MDRD4 é ajustada para a superfície corporal de 

1,73 m². 

3.5.2 Equação Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration 

Taxa de filtração glomerular CKD-EPI = 141 x min (creatinina 

sérica/ k,1)∞ x max (creatinina sérica/ k,1) -1,209 x 0,993(idade) x 1,018 

[se mulher] x 1,159 [se afrodescendente], sendo a idade 

discriminada em anos e a creatina sérica em mg/dL, min para 

valores de creatinina sérica iguais ou inferiores a 0,9 mg/dL em 

homens ou 0,7 mg/dL em mulheres, max para valores de creatinina 

sérica superiores a 0,9 mg/dL em homens ou 0,7 mg/dL em 

mulheres, ∞ igual a -0,411 para homens ou -0,329 para mulheres.8585
 

A fórmula CKD-EPI é ajustada para a superfície corporal de 

1,73 m². 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada com a ajuda de um assessor 

estatístico, segundo descrito por Rosner101. 

As variáveis classificatórias foram descritivamente 

apresentadas em tabelas de contingência contendo frequências 

absolutas (n) e relativas (%). A associação entre elas e o grupo 

(doença renal crônica ou taxa de filtração glomerular estimada pela 

equação MDRD4) foi avaliada com o teste qui-quadrado ou o teste 

da razão de verossimilhança ou o teste exato de Fisher. 

Utilizou-se o teste de Kolmogorov–Smirnov para avaliar a 

distribuição normal das variáveis quantitativas. As variáveis 

quantitativas foram apresentadas descritivamente em tabelas 

contendo média e desvio padrão, para as variáveis com distribuição 

normal, e teste t-Student, para comparação das médias; caso 

contrário, utilizou-se mediana, intervalo interquartílico (1º. e 3º. 

quartis) e teste de Mann-Whitney para comparar as distribuições. 

As variáveis que apresentaram significância estatística na 

análise univariada (descrita anteriormente), e relatadas pela 

literatura como potencial fator de risco para doença renal crônica, 

foram utilizadas no ajuste do modelo de regressão logística múltipla. 

As pressões arteriais de pacientes que apresentaram valores 

registrados do primeiro ao décimo dia de internação foram avaliadas 

com análise de variâncias para medidas repetidas. 

A análise de correlação entre as taxas de filtração glomerular, 

estimadas pelas equações MDRD4 e CKD-EPI como variável 

contínua, foi realizada mediante emprego do coeficiente de 

correlação de postos de Spearman e da regressão linear. O 

coeficiente Kappa foi utilizado para descrever e testar o grau de 

concordância na classificação da taxa de filtração glomerular 

estimada pelas duas equações. 
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Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e figuras 

comentadas, segundo os objetivos do estudo. 

Na primeira parte, são apresentados os resultados referentes 

às características dos indivíduos com e sem doença renal crônica, 

bem como as análises de regressão logística das variáveis que 

apresentaram significância estatística. Na segunda parte, são 

apresentados os resultados referentes aos pacientes hipertensos; e, 

na terceira, os relacionados à avaliação da função renal pela 

estimativa da taxa de filtração glomerular dos indivíduos sem doença 

renal crônica. 

4.1 FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Tabela 1 - Características biossociais dos pacientes internados em uma 
clínica médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 
2013. 

Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor p 

 N % N % N %  

Sexo       0,655 
Masculino 55 52,4 140 49,8 195 50,5  
Feminino 50 47,6 141 50,2 191 49,5  
Etnia (N = 385)       0,385 
Branco 64 61,0 184 65,7 248 64,4  
Não branco 41 39,0 96 34,3 137 35,6  
Estado civil (N = 377)       0,031 

Sem companheiro 41 40,2 145 52,7 186 49,3  
Com companheiro 61 59,8 130 47,3 191 50,7  
Ocupação (N = 374)        

Trabalhador ativo 38 38,0 109 39,8 147 39,3 0,945 
Aposentado 31 31,0 79 28,8 110 29,4  
Do lar 26 26,0 69 25,2 95 25,4  
Outros* 5 5,0 17 6,2 22 5,9  
Idade (anos, média ± dp) 65,8 ± 15,6 55,3 ± 18,9 58,2 ± 18,6 < 0,001 
Índice de massa corporal (kg/m²) (N = 162)      
Mediana (1°. - 3°. quartis) 26,0 (22,3-28,7) 25,0 (21,7-28,3) 25,4 (21,7-28,4) 0,684 
* Desempregado (15); estudante (7). 
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Dos 386 pacientes que compuseram a amostra, 105 (27,2%) 

apresentaram doença renal crônica de acordo com os critérios 

adotados no presente estudo. 

Os dados da Tabela 1 mostram que os pacientes com e sem 

doença renal crônica foram semelhantes em relação a: proporção de 

indivíduos do sexo masculino (50,5%), maioria de etnia branca 

(64,4%), ocupação com predomínio dos trabalhadores ativos 

(39,3%) e índice de massa corporal compatível com sobrepeso (25,4 

(21,7 - 28,4) kg/m²). Foram estatisticamente significantes (p < 0,05) 

as diferenças entre os grupos para as variáveis: idade e estado civil. 

Os que possuíam doença renal crônica eram mais velhos (65,8 ± 

15,6 anos vs 55,3 ± 18,9 anos) e possuíam companheiro (59,8% vs 

47,3%). 

Tabela 2 - Hábitos de vida, acompanhamento em serviço de saúde e uso 
contínuo de medicamentos dos pacientes internados em uma 
clínica médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 
2013. 

 Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Tabagismo (N = 368)       <0,001 

Sim 11 11,1 80 29,7 91 24,7  
Parou 43 43,4 84 31,2 127 34,5  
Não 45 45,5 105 39,0 150 40,8  
Etilismo       0,614 
Sim 8 7,6 26 9,3 34 8,8  
Não 97 92,4 255 90,7 352 91,2  
Acompanhamento em serviço de saúde (N = 321)    <0,001 

Ambulatório SUS 38 42,2 67 29,0 105 32,7  
UBS 32 35,6 55 23,8 87 27,1  
Clínica de diálise 5 5,6 0 0,0 5 1,6  
PAD 2 2,2 2 0,9 4 1,2  
Convênio 0 0,0 4 1,7 4 1,2  
Ambulatório particular 2 2,2 2 0,9 4 1,2  
Não especificado 0 0,0 4 1,7 4 1,2  
Não faz 11 12,2 97 42,0 108 33,6  
Número de medicamentos de uso contínuo <0,001 

Mediana (1°. - 3°. quartis) 3,0 (1,0 – 5,0) 1,0 (0,0 – 3,0) 1,0 (0,0 – 3,0)  
Siglas: SUS, sistema único de saúde; UBS, unidade básica de saúde; PAD, programa de assistência 
domiciliária.  
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Observa-se, pelos dados na Tabela 2, que os indivíduos sem 

doença renal crônica se destacaram por serem fumantes (29,7% vs 

11,1%, p < 0,001); e por não fazerem acompanhamento em serviço 

de saúde (42,0% vs 12,2%, p < 0,001). A frequência de etilismo não 

diferiu entre os grupos. Os locais de acompanhamento de saúde 

mais citados foram “ambulatórios do Sistema Único de Saúde” 

(32,7%) e “Unidades Básicas de Saúde” (27,1%). Entre os pacientes 

com doença renal crônica, apenas 5,6% faziam acompanhamento 

em clínicas de diálise e 12,2% não faziam acompanhamento de 

saúde em nenhum serviço. 

Em relação ao uso contínuo de medicamentos, os que tinham 

doença renal crônica faziam uso de número maior, comparados com 

aqueles sem doença renal crônica (3,0 (1,0 – 5,0) vs 1,0 (0,0 – 3,0), 

p < 0,001). 

Tabela 3 - Principais antecedentes de saúde, pessoais e familiares, dos 
pacientes internados em uma clínica médica, com e sem 
doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p 

 N % N % N %  
Antecedentes pessoais 

Doença renal crônica 56 53,3 0 0,0 56 14,5  
Hipertensão arterial       <0,001 
Sim 79 75,2 130 46,3 209 54,1  
Não 26 24,8 151 53,7 177 45,9  
Diabetes       <0,001 
Sim 52 49,5 63 22,4 115 29,8  
Não 53 50,5 218 77,6 271 70,2  
Dislipidemia       0,041 
Sim 25 23,8 42 14,9 67 17,4  
Não 80 76,2 239 85,1 319 82,6  
Acidente vascular encefálico       
Sim 14 13,3 20 7,1 34 8,8 0,055 
Não 91 86,7 261 92,9 352 91,2  
Infarto agudo do miocárdio        
Sim 15 14,3 17 6,0 32 8,3 0,009 
Não 90 85,7 264 94,0 354 91,7  
Insuficiência cardíaca congestiva      <0,001 
Sim 19 18,1 12 4,3 31 8,0  
Não 86 81,9 269 95,7 355 92,0  

Antecedentes familiares 
Hipertensão arterial       0,489 
Sim 36 34,3 86 30,6 122 31,6  
Não consta 69 65,7 195 69,4 264 68,4  
Diabetes       0,087 
Sim 32 30,5 62 22,1 94 24,4  
Não consta 73 69,5 219 77,9 292 75,6  
Doença renal crônica       0,331 
Sim 2 1,9 2 0,7 4 1,0  
Não consta 103 98,1 279 99,3 382 99,0  
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Com relação aos antecedentes de saúde, maioria expressiva 

(89,5%) e pouco mais da metade (55,2%) dos pacientes com e sem 

doença renal crônica, respectivamente, apresentavam pelo menos 

uma comorbidade.  Porém, quanto aos antecedentes familiares, as 

frequências encontradas foram bem menores: 42,9% para os com 

doença renal crônica e 38,8% naqueles sem doença renal crônica.  

Dos 105 pacientes identificados pelos critérios adotados como 

doentes renais crônicos, cerca da metade (53,3%) já apresentava 

antecedente pessoal da doença registrado em prontuário (Tabela 3). 

Houve diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos com e sem 

doença renal crônica quanto a ter antecedentes pessoais para as 

seguintes comorbidades: hipertensão arterial (75,2% vs 46,3%); 

diabetes (49,5% vs 22,4%); dislipidemia (23,8% vs 14,9%); infarto 

agudo do miocárdio (14,3% vs 6,0%); e insuficiência cardíaca 

congestiva (18,1% vs 4,3%). 

As frequências de antecedente pessoal de acidente vascular 

encefálico, assim como de antecedentes familiares de hipertensão 

arterial, diabetes e doença renal crônica, não foram diferentes entre 

os grupos. 
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Tabela 4 - Principais medicamentos de uso contínuo dos pacientes 
internados em uma clínica médica, com e sem doença renal 
crônica. São Paulo, 2013.  

Classes medicamentosas Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p 

 N % N % N %  
Anti-hipertensivos       <0,001 
Sim 74 70,5 102 36,3 176 45,6  
Não 31 29,5 179 63,7 210 54,4  
Antiagregantes plaquetários       0,008 
Sim 28 26,7 42 14,9 70 18,1  
Não 77 73,3 239 85,1 316 81,9  
Antidiabéticos orais       0,197 
Sim 18 17,1 34 12,1 52 13,5  
Não 87 82,9 247 87,9 334 86,5  
Estatinas       0,030 
Sim 19 18,1 28 10,0 47 12,2  
Não 86 81,9 253 90,0 339 87,8  
Insulina       <0,001 
Sim 25 23,8 12 4,3 37 9,6  
Não 80 76,2 269 95,7 349 90,4  
Medicamentos de ação 
cardíaca* 

       

Sim 17 16,2 16 5,7 33 8,5 0,001 
Não 88 83,8 265 94,3 353 91,5  
Psicotrópicos       0,486 
Sim 8 7,6 16 5,7 24 6,2  
Não 97 92,4 265 94,3 362 93,8  

* Digitálicos (13); vasodilatadores coronarianos (20). 

 Faziam uso contínuo de medicamentos 84,8% e 82,6% dos 

pacientes com e sem doença renal crônica, respectivamente. 

Segundo os dados da Tabela 4, a classe medicamentosa mais 

utilizada pelos pacientes, antes do processo de hospitalização, foi a 

de anti-hipertensivos (45,6%), seguida de frequências bem menores 

pelos antiagregantes plaquetários (18,1%) e antidiabéticos orais 

(13,5%). Foram estatisticamente significantes (p < 0,05) as 

diferenças entre os pacientes com doença renal crônica e os sem 

doença renal crônica na utilização das seguintes classes 

medicamentosas: anti-hipertensivos (70,5% vs 36,3%); 

antiagregantes plaquetários (26,7%s vs 14,9%); estatinas (18,1% vs 

10,0%);  insulina (23,8%s vs 4,3%); e medicamentos de ação 

cardíaca (16,2% vs 5,7%). 
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Tabela 5 - Principais diagnósticos médicos dos pacientes internados em 
uma clínica médica, com e sem doença renal crônica. São 
Paulo, 2013. 

Diagnósticos médicos Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Hipertensão arterial       <0,001 
Sim 85 81,0 142 50,5 227 58,8  
Não 20 19,0 139 49,5 159 41,2  
Doenças respiratórias       0,098 
Sim 28 26,7 100 35,6 128 33,2  
Não 77 73,3 181 64,4 258 66,8  
Diabetes       <0,001 
Sim 53 50,5 71 25,3 124 32,1  
Não 52 49,5 210 74,7 262 67,9  
Infarto agudo do miocárdio/ angina     0,636 
Sim 24 22,9 58 20,6 82 21,2  
Não 81 77,1 223 79,4 304 78,8  
Dislipidemia       0,126 
Sim 26 24,8 50 17,8 76 19,7  
Não 79 75,2 231 82,2 310 80,3  
Acidente vascular encefálico       0,293 
Sim 22 21,0 46 16,4 68 17,6  
Não 83 79,0 235 83,6 318 82,4  
Insuficiência cardíaca 
congestiva 

      <0,001 

Sim 31 29,5 29 10,3 60 15,5  
Não 74 70,5 252 89,7 326 84,5  

Segundo os dados apresentados na Tabela 5, a hipertensão 

arterial foi o diagnóstico médico anotado na maioria dos prontuários 

durante a hospitalização (58,8%), seguida pelas doenças 

respiratórias (33,2%) e pelo diabetes melito (32,1%). Houve 

diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05) entre os 

pacientes com doença renal crônica e os sem doença renal crônica 

na presença dos diagnósticos médicos: hipertensão arterial (81,0% 

vs 50,5%), diabetes (50,5% vs 25,3%) e insuficiência cardíaca 

congestiva (29,5% vs 10,3%). 
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Tabela 6 - Exames laboratoriais dos pacientes internados em uma clínica 
médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Exames 
laboratoriais 

 Com doença 
renal crônica 

Sem doença 
renal crônica 

Total Valor 
p 

 N Mediana (1°. e 3°. quartis)  

Potássio sérico 
(mEq/l) 

384 4,6 (4,1 – 5,3) 4,1 (3,8 – 4,4) 4,2 (3,8 – 4,6) < 0,001 

Ureia sérica 
(mg/dL) 

384 116,0 (83,0 – 
167,5) 

33,0 (24,0 – 
41,0) 

38,0 (28,0 – 
74,0) 

< 0,001 

Hemoglobina (g/dL) 382 11,1 (9,3 – 12,5) 13,3 (11,9 – 
14,6) 

12,9 (11,3 – 
14,3) 

< 0,001 

Hematócrito (%) 381 33,0 (28,0 – 
37,0) 

40,0 (36,0 – 
43,0) 

38,0 (33,0 – 
43,0) 

< 0,001 

Glicemia (mg/dL) 204 127,0 (105,0 – 
200,0) 

114,5 (98,0 – 
152,5) 

118,0 (98,0 – 
161,0) 

0,152 

Albumina sérica 
(g/dL) 

152 3,1 (2,8 – 3,4) 3,7 (3,3 – 4,0) 3,6 (3,1 – 4,0) < 0,001 

Fósforo sérico 
(mg/dL) 

147 4,9 (3,7 – 6,0) 3,5 (2,7 – 4,1) 3,8 (3,0 – 5,0) < 0,001 

Colesterol (mg/dL) 100 155,0 (129,0 – 
171,0) 

162,5 (139,5 – 
205,0) 

162,5 (135,0 – 
195,0) 

0,158 

HDL (mg/dL) 99 33,0 (29,5 – 
45,0) 

39,0 (30,5 – 
53,5) 

37,0 (30,0 – 
52,5) 

0,337 

LDL (mg/dL) 97 84,0 (75,0 – 
100,0) 

98,0 (71,0 – 
124,5) 

93,0 (73,0 – 
120,0) 

0,347 

Triglicérides 
(mg/dL) 

92 124,0 (96,5 – 
174,0) 

138,0 (108,5 – 
201,0) 

132,0 (106,0 – 
197,0) 

0,311 

Ácido úrico (mg/dL) 27 7,5 (6,5 – 8,9) 5,5 (4,4 – 6,7) 6,7 (5,1 – 8,1) 0,008 

Proteinúria (n/%) 177 49 84,5 47 39,5 96 54,2 < 0,001 

Siglas: HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein. 

Observa-se, pelos dados da Tabela 6, que os pacientes com 

doença renal crônica foram significativamente diferentes (p < 0,05) 

daqueles sem doença renal crônica por apresentarem, na análise 

sanguínea, maiores valores de potássio (4,6 (4,1 – 5,3) vs 4,1 (3,8 – 

4,4) mEq/l), ureia (116,0 (83,0 – 167,5) vs 33,0 (24,0 – 41,0) mg/dL), 

fósforo (4,9 (3,7 – 6,0) vs 3,5 (2,7 – 4,1) mg/dL), e ácido úrico (7,5 

(6,5 – 8,9) vs 5,5 (4,4 – 6,7) mg/dL). 

Em contrapartida, foram significativamente inferiores (p < 

0,05), para os pacientes com doença renal crônica, os valores de 

hemoglobina (11,1 (9,3 – 12,5) vs 13,3 (11,9 – 14,6) g/dL), 

hematócrito (33,0 (28,0 – 37,0) vs 40,0 (36,0 – 43,0) %) e albumina 
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sérica (3,1 (2,8 – 3,4) vs 3,7 (3,3 – 4,0) g/dL). 

Houve ainda diferença entre os grupos com relação à 

proteinúria: 84,5% dos pacientes com doença renal crônica 

apresentaram análise de proteinúria positiva, contra 39,5% dos sem 

doença renal crônica (p < 0,001). 

Destaca-se ainda que os pacientes com doença renal crônica 

tinham níveis de ureia, fósforo e ácido úrico séricos superiores ao 

limite de normalidade. A hemoglobina e o hematócrito foram 

compatíveis com anemia, tanto para homens como para mulheres. 

Os valores da fração Colesterol HDL foram inferiores ao limite de 

normalidade para os grupos com e sem doença renal crônica. 

Tabela 7 - Valores de creatinina sérica nos primeiros dez dias de 
internação dos pacientes internados em uma clínica médica, 
com e sem doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Dias  Com doença renal 
crônica 

Sem doença renal 
crônica 

Valor p 

 N Creatinina (mg/dL, mediana (1°. e 3°. quartis))  

0 284 3,0 (2,1 – 5,1) 0,9 (0,7 – 1,0) < 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

1 282 2,9 (1,8 – 4,7) 0,8 (0,7 – 1,0) 
2 222 2,6 (1,8 – 5,0) 0,8 (0,7 – 1,0) 
3 184 2,8 (1,8 – 4,7) 0,8 (0,7 – 1,0) 
4 173 2,4 (1,5 – 3,7) 0,8 (0,7 – 1,0) 
5 157 2,7 (1,8 – 4,4) 0,8 (0,7 – 0,9) 
6 152 2,3 (1,7 – 4,0) 0,8 (0,6 – 1,0) 
7 102 2,0 (1,6 – 2,9) 0,8 (0,7 – 1,0) 
8 96 2,4 (1,6 – 3,4) 0,8 (0,7 – 0,9) 
9 68 2,6 (1,6 – 3,4) 0,8 (0,6 – 1,0) 
10 69 2,4 (1,4 – 3,2) 0,7 (0,7 – 1,0) 
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Figura 1 - Distribuição interquartílica dos valores de creatinina sérica nos 
primeiros dez dias de internação dos indivíduos com e sem 
doença renal crônica. São Paulo, 2013. 
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Em relação à creatinemia na admissão hospitalar, quase a 

totalidade (93,3%) dos pacientes com doença renal crônica e apenas 

3,2% dos sem doença renal crônica apresentaram valores acima do 

limite da normalidade.  Conforme dados da Tabela 7 e Figura 1, os 

valores de creatinina sérica apresentaram diferença significativa (p < 

0,05) entre os grupos, sendo superiores para indivíduos com doença 

renal crônica nos primeiros dez dias de internação. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 8 - Valores de pressão arterial nos primeiros dez dias de internação dos pacientes internados em uma clínica médica, 
com e sem doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Dia  Com doença renal crônica  Sem doença renal crônica Valor p 

 N  
(PAS) 

N 
(PAD

) 

Pressão arterial 
 (mmHg, média ± dp) 

N  
(PAS) 

N 
(PAD) 

Pressão arterial 
 (mmHg, média ± dp) 

  

   Sistólica Diastólica   Sistólica Diastólica Sistólica Diastólica 
1 103 103 129,9 ± 24,2 77,1 ± 14,9 273 271 127,6 ± 23,5 77,0 ± 13,8 0,399 0,917 
2 100 99 131,4 ± 21,6 79,1 ± 14,3 267 268 129,0 ± 21,6 76,0 ± 14,3 0,343 0,065 
3 97 97 127,4 ± 22,8 77,1 ± 13,7 257 255 129,8 ± 23,6 77,4 ± 13,1 0,377 0,843 
4 96 96 128,7 ± 21,4 76,3 ± 11,8 241 241 129,9 ± 22,7 76,6 ± 12,9 0,644 0,857 
5 92 92 127,4 ± 20,5 75,3 ± 11,4 221 220 126,9 ± 21,8 76,2 ± 13,1 0,855 0,581 
6 87 89 130,2 ± 24,0 76,4 ± 13,5 196 194 126,8 ± 22,2 77,0 ± 11,8 0,244 0,724 
7 71 71 129,6 ± 20,9 76,4 ± 11,8 171 170 126,3 ± 22,0 75,0 ± 12,5 0,282 0,406 
8 61 62 128,9 ± 24,6 74,5 ± 10,8 142 142 123,8 ± 20,1 76,4 ± 12,4 0,123 0,287 
9 53 53 128,8 ± 23,4 74,3 ± 13,3 113 113 122,8 ± 22,6 75,6 ± 13,5 0,116 0,543 
10 46 45 125,9 ± 21,2 73,4 ± 13,5 99 97 123,9 ± 18,6 76,5 ± 11,7 0,557 0,154 
Siglas: PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. 

Os dados da Tabela 8 mostram os valores de pressão arterial nos dez primeiros dias da internação do total 

de indivíduos com e sem doença renal crônica, os quais não diferiram entre os grupos. 



 

 

 

Tabela 9 - Valores de pressão arterial dos pacientes internados em uma clínica médica, com e sem doença renal crônica, 
que apresentaram medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. São Paulo, 2013. 

 
Dia Com doença renal crônica Sem doença renal crônica 

 Pressão arterial (mmHg, média ± dp) 

 Sistólica (N= 35) Diastólica (N= 34) Sistólica (N= 82) Diastólica (N= 80) 
1 126,8 ± 23,1 74,9 ± 12,1 124,6 ± 25,7 77,9 ± 13,6 
2 125,4 ± 21,8 75,4 ± 13,4 125,8 ± 18,4 76,7 ± 11,9 
3 126,6 ± 24,4 77,8 ± 13,9 129,5 ± 25,2 ¢ 77,3 ± 14,5 
4 130,7 ± 22,6 76,4 ± 10,8 126,3 ± 20,8 ¥ 75,4 ± 12,4 
5 129,0 ± 22,8 75,6 ± 12,8 124,3 ± 19,8 76,7 ± 12,0 
6 135,5 ± 29,1 * # 77,7 ± 13,4 123,1 ± 20,7 77,1 ± 10,9 
7 131,5 ± 21,1 * 76,0 ± 11,8 123,0 ± 17,8 74,3 ± 11,7 
8 131,5 ± 24,2 * 74,6 ± 11,8 121,0 ± 20,9 74,8 ± 13,3 
9 128,7 ± 22,1 * 74,6 ± 11,9 121,3 ± 22,9 74,7 ± 14,2 
10 126,2 ± 22,0 * 73,5 ± 13,0 123,8 ± 19,1 76,5 ± 11,8 

* Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica do respectivo dia: pacientes com doença renal crônica vs sem doença renal crônica. 
# Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica dos dias 1, 2, 3 e 10 no grupo com doença renal crônica. 
¢ Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica dos dias 5 a 10 no grupo sem doença renal crônica 
¥ Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica dos dias 8 e 9 no grupo sem doença renal crônica. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 - Comparação dos valores de pressão arterial dos pacientes internados em uma clínica médica, com e sem doença 
renal crônica, que apresentaram medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. São Paulo, 2013. 
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Figura 3 - Variação da pressão arterial dos pacientes com doença renal 
crônica internados em uma clínica médica que apresentaram 
medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. 
São Paulo, 2013. 

 

 

Figura 4 - Variação da pressão arterial dos pacientes sem doença renal 
crônica internados em uma clínica médica que apresentaram 
medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. 
São Paulo, 2013. 

 

 

Os dados da Tabela 9 apresentam os valores de pressão 

arterial de pacientes com e sem doença renal crônica que 

apresentaram valores registrados do primeiro ao décimo dia de 

internação. Os resultados das análises de comparação entre os 

grupos, assim como os da análise intragrupo, são ilustrados pelas 

Figuras 2 a 4. 
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Conforme dados apresentados na Figura 2, houve diferença 

significativa (p < 0,05) das pressões arteriais sistólicas entre os 

grupos, as quais foram mais elevadas para os pacientes com 

doença renal crônica em relação aos sem a doença: 135,5 ± 29,1 vs 

123,1 ± 20,7 mmHg no sexto dia de internação; 131,5 ± 21,1 vs 

123,0 ± 17,8 mmHg no sétimo dia de internação; 131,5 ± 24,2 vs 

121,0 ± 20,9 mmHg no oitavo dia de internação; e 128,7 ± 22,1 vs 

121,3 ± 22,9 mmHg no nono dia de internação. As pressões arteriais 

diastólicas não apresentaram diferença significativa entre os grupos. 

A Figura 3 mostra que a pressão arterial sistólica dos 

pacientes com doença renal crônica foi superior no sexto dia, 

diferindo significativamente dos valores obtidos nos primeiros três 

dias e no décimo dia de internação. Não houve variação significativa 

da pressão arterial diastólica. 

Para os pacientes sem doença renal crônica, a pressão 

arterial sistólica foi mais elevada no terceiro dia de internação, com 

diferença significativa (p < 0,05) em relação aos valores do quinto ao 

décimo dia (Figura 4). Não houve variação significativa da pressão 

arterial diastólica. 
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Tabela 10 - Principais diagnósticos de enfermagem dos pacientes com e 
sem doença renal crônica na admissão e na alta em clínica 
médica. São Paulo, 2013. 

Diagnósticos de enfermagem Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p* 

 N % N % N %  

Antecedentes pessoais 
Integridade tissular prejudicada       
Admissão 36 34,3 96 34,2 132 34,2 0,982 
Alta 60 57,1 104 37,0 164 42,5 <0,001 
Dor aguda        
Admissão 40 38,1 89 31,7 129 33,4 0,234 
Alta 32 30,5 81 28,8 113 29,3 0,751 
Desobstrução ineficaz de vias aéreas  
Admissão 26 24,8 72 25,6 98 25,4 0,863 
Alta 17 16,2 68 24,2 85 22 0,091 
Perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar  
Admissão 24 22,9 73 26,0 97 25,1 0,529 
Alta 17 16,2 44 15,7 61 15,8 0,899 
Perfusão tissular ineficaz 
renal       

 

Admissão 25 23,8 58 20,6 83 21,5 0,293 
Alta 67 63,8 10 3,6 77 19,9 <0,001 
Integridade da pele 
prejudicada             

 

Admissão 21 20 61 21,7 82 21,2 0,715 
Alta 35 33,3 66 23,5 101 26,2 0,050 
Déficit de auto cuidado        
Admissão 26 24,8 54 19,2 80 20,7 0,232 
Alta 16 15,2 14 5,0 30 7,8 0,001 
Proteção ineficaz        
Admissão 21 20,0 54 19,2 75 19,4 0,863 
Alta 46 43,8 51 18,1 97 25,1 <0,001 
Débito cardíaco diminuído        
Admissão 20 19,0 47 16,7 67 17,4 0,592 
Alta 16 15,2 27 9,6 43 11,1 0,118 
Risco de glicemia instável        
Admissão 19 18,1 43 15,3 62 16,1 0,506 
Alta 31 29,5 46 16,4 77 19,9 0,004 
Risco para queda        
Admissão 20 19,0 41 14,6 61 15,8 0,285 
Alta 25 23,8 29 10,3 54 14,0 0,001 
Ansiedade              
Admissão 13 12,4 42 14,9 55 14,2 0,521 
Alta 19 18,1 53 18,9 72 18,7 0,864 

* Em relação aos pacientes que não apresentaram o respectivo diagnóstico. 

Os diagnósticos de enfermagem com frequência superior a 

15% na admissão ou na alta da enfermaria de clínica médica são 

apresentados na Tabela 10. Observa-se que o diagnóstico 

“Integridade tissular prejudicada” foi o mais frequente, tanto na 

admissão quanto na alta hospitalar.  

Os seguintes diagnósticos de enfermagem foram mais 

presentes (p < 0,05) em pacientes com doença renal crônica na alta, 

quando comparados aos sem doença renal crônica: “Integridade 

tissular prejudicada” (57,1% vs 37,0%); “Perfusão tissular ineficaz 
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renal” (63,8% vs 3,6%); “Déficit de auto cuidado” (15,2% vs 5,0%); e 

“Proteção ineficaz” (43,8% vs 18,1%). 

Na avaliação de enfermagem precedente à alta, os pacientes 

com doença renal crônica também foram mais identificados (p < 

0,05) com risco de glicemia instável (29,5% vs,4%) e para queda 

(23,8% vs 10,3%). 

Tabela 11 - Desfechos da hospitalização dos pacientes internados em uma 
clínica médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 
2013. 

Desfechos da 
hospitalização 

Com doença 
renal crônica 

(N = 105) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 281) 

Total 
 

(N = 386) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Terapia renal substitutiva 27 25,7 0 0 27 7,0  
Internação em UTI       0,118 
Sim 16 15,2 27 9,6 43 11,1  
Não 89 84,8 254 90,4 343 88,9  
Internação em semi-intensiva      0,242 
Sim 14 13,3 26 9,3 40 10,4  
Não 91 86,7 255 90,7 346 89,6  
Desfecho       <0,001 

Alta 90 85,7 262 93,2 352 91,2  
Óbito 13 12,4 4 1,4 17 4,4  
Transferência para outro 
hospital 

1 1,0 13 4,6 14 3,6  

Perda de seguimento 1 1,0 2 0,7 3 0,8  
Encaminhamento pós alta* (N = 343)    0,104 
UBS 12 18,2 55 19,9 67 19,5  
Ambulatórios 12 18,2 22 7,9 34 9,9  
Hospital de nível terciário 5 7,6 24 8,7 29 8,5  
Assistência domiciliar 5 7,6 13 4,7 18 5,2  
Outros# 1 1,5 17 6,1 18 5,2  
Não consta 31 47,0 146 52,7 177 51,6  
Tempo de internação (dias)      <0,001 

Mediana (1°. - 3°. quartis) 11,0 (8,0-18,0) 9,0 (6,0-12,0) 9,0 (7,0-13,0)  
Siglas: SUS, sistema único de saúde; UBS, unidade básica de saúde; PAD, programa de assistência 
domiciliária; UTI, unidade de terapia intensiva. 
*Para os indivíduos que sobreviveram, exceto terapia renal substitutiva (n = 343). 
# Centro de atenção psicossocial (11); serviço de assistência especializada para doenças sexualmente 
transmissíveis/ síndrome da imunodeficiência adquirida (7). 

Os dados da Tabela 11 mostram que 11,1% e 10,4% dos 

pacientes passaram pela unidade de terapia intensiva e pela 

unidade semi-intensiva, respectivamente, e que estas variáveis não 

diferiram entre os grupos. 

O tempo de internação foi significativamente superior (p < 

0,05) para pacientes com doença renal crônica em relação aos sem 
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a doença (11,0 (8,0 – 18,0) dias vs 9,0 (6,0 – 12,0) dias). O desfecho 

da hospitalização também apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p <0,05) entre os grupos, com maior proporção de 

óbitos entre indivíduos com doença renal crônica (12,4% vs 1,4%). 

Os locais de encaminhamento pós-alta mais frequentes foram 

as UBS (18,2%) e os ambulatórios (9,2%). Destaca-se que esta 

informação esteve ausente em mais da metade (51,6%) dos 

prontuários de pacientes que receberam alta e não faziam terapia 

renal substitutiva, sendo que 57 (32,2%) pertenciam a pacientes que 

não faziam acompanhamento de saúde prévio à hospitalização. 

Entre os pacientes com doença renal crônica terminal, 96,3% 

realizaram diálise durante a internação. Destes, 17 (65,4%) iniciaram 

terapia renal substitutiva durante a internação, sendo que 10 (58,8%) 

não tinham antecedente de doença renal crônica registrado em 

prontuário. A modalidade de terapia dialítica utilizada foi a 

hemodiálise, sendo que um paciente também foi submetido à diálise 

peritoneal. Com exceção de um paciente que evoluiu a óbito, estes 

pacientes foram encaminhados a clínicas de diálise após a alta 

hospitalar. 

Tabela 12 - Preditores de doença renal crônica em pacientes internados 
em uma clínica médica segundo análise multivariada. São 
Paulo, 2013. 

Variáveis Odds ratio Intervalo de confiança 
95% 

Valor p 

Idade (por ano adicional) 1,019 1,003 1,036 0,024 

Hipertensão arterial 2,032 1,128 3,660 0,018 

Diabetes 2,097 1,232 3,570 0,006 

Insuficiência cardíaca congestiva 2,665 1,173 6,056 0,019 

O modelo de regressão logística múltipla incluiu as seguintes 

variáveis: estado civil, tabagismo, idade e antecedentes pessoais 

significativamente associados à doença renal crônica na análise 

univariada. Observou-se que a cada ano adicional na idade, a 
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chance de doença renal crônica foi de 1,9%. Ter hipertensão arterial 

ou diabetes elevou em cerca de duas vezes, e insuficiência 

cardíaca, 2,6 vezes, a chance de possuir doença renal crônica. 

4.2 FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL 
NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Tabela 13 - Características biossociais dos hipertensos internados em uma 
clínica médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 
2013. 

 
Variáveis Com doença 

renal crônica 
(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Sexo       0,365 
Masculino 45 52,3 66 46,2 111 48,5  
Feminino 41 47,7 77 53,8 118 51,5  
Etnia       0,397 
Branco 53 61,6 96 67,1 149 65,1  
Não branco 33 38,4 47 32,9 80 34,9  
Estado civil (N = 226)       0,047 

Sem companheiro 30 35,7 70 49,3 100 44,2  
Com companheiro 54 64,3 72 50,7 126 55,8  
Ocupação (N = 220)       0,862 
Trabalhador ativo 31 38,3 59 42,4 90 40,9  
Aposentado 26 32,1 39 28,1 65 29,5  
Do lar 21 25,9 34 24,5 55 25,0  
Outros* 3 3,7 7 5,0 10 4,5  
Idade (anos, média ±dp) 65,6 ± 14,3 64,8 ± 14,5 65,1 ± 14,4 0,678 
Índice de massa corporal (kg/m²) (N = 79)   0,876 
Mediana (1°. - 3°. quartis) 27,4 (23,3-30,9) 26,4 (24,0-29,8) 26,8 (23,9-29,9)  
* Desempregado (6); estudante (4). 

Dos 386 pacientes que compuseram a amostra, mais da 

metade (59,3%) apresentou hipertensão arterial definida pela 

presença de diagnóstico médico ou antecedente pessoal desta 

doença. 

Os dados da Tabela 13 mostram que os hipertensos com e 

sem doença renal crônica foram semelhantes em relação a: discreto 

predomínio do sexo feminino (51,5%); maioria de etnia branca 

(65,1%); e ocupação com trabalhadores ativos (40,9%). O índice de 

massa corporal foi compatível com sobrepeso (26,8 (23,9 – 29,9) 

kg/m²); e a faixa etária correspondeu à sexta década de vida (65,1 ± 
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14,4 anos) para ambos os grupos. 

Houve diferença estatisticamente significante (p < 0,05) em 

relação ao estado civil. Os hipertensos com doença renal crônica se 

distinguiram, em relação aos sem doença renal crônica, por viverem 

mais com companheiro (64,3% vs 50,7%). 

Tabela 14 - Hábitos de vida, acompanhamento em serviço de saúde e uso 
contínuo de medicamentos dos hipertensos internados em 
uma clínica médica, com e sem doença renal crônica. São 
Paulo, 2013. 

Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Tabagismo (N = 221)       0,022 

Sim 8 9,9 35 25,0 43 19,5  
Parou 35 43,2 53 37,9 88 39,8  
Não 38 46,9 52 37,1 90 40,7  
Etilismo       0,805 
Sim 7 8,1 13 9,1 20 8,7  
Não 79 91,9 130 90,9 209 91,3  
Acompanhamento em serviço de saúde (N = 194)    0,001 

Ambulatório SUS 31 42,5 43 35,5 74 38,1  
UBS 29 39,7 43 35,5 72 37,1  
Clínica de diálise 4 5,5 0 0,0 4 2,1  
PAD 2 2,7 1 0,8 3 1,5  
Ambulatório particular 2 2,7 1 0,8 3 1,5  
Convênio 0 0,0 2 1,7 2 1,0  
Não especificado 0 0,0 4 3,3 4 2,1  
Não faz 5 6,8 27 22,3 32 16,5  
Número de medicamentos de uso contínuo  
Mediana (1°. - 3°. quartis) 4,0 (2,0-5,0) 2,0 (0,5-4,0) 3,0 (1,0-5,0) <0,001 
Siglas: SUS, sistema único de saúde; UBS, unidade básica de saúde; PAD, programa de assistência 
domiciliária.  

Observa-se, pelos dados da Tabela 14, que os hipertensos 

sem doença renal crônica foram diferentes daqueles com doença 

renal crônica (p < 0,05), por serem fumantes (25,0 vs 9,9%); e por 

não fazerem acompanhamento em serviço de saúde (22,3% vs 

6,8%). Por outro lado, os hipertensos com doença renal crônica 

faziam uso contínuo de número maior de medicamentos (p < 0,05), 

comparados àqueles sem doença renal crônica (4,0 (2,0 – 5,0) vs 

2,0 (0,5 – 4,0)). 
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Tabela 15 - Principais antecedentes de saúde, pessoais e familiares, dos 
hipertensos internados em uma clínica médica, com e sem 
doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Antecedentes pessoais 
Doença renal crônica 53 61,6 0 0,0 53 23,1  
Hipertensão arterial       0,805 
Sim 79 91,9 130 90,9 209 91,3  
Não 7 8,1 13 9,1 20 8,7  
Diabetes       0,011 

Sim 46 53,5 52 36,4 98 42,8  
Não 40 46,5 91 63,6 131 57,2  
Dislipidemia       0,682 
Sim 25 29,1 38 26,6 63 27,5  
Não 61 70,9 105 73,4 166 72,5  
Infarto agudo do miocárdio      0,180 
Sim 15 17,4 16 11,2 31 13,5  
Não 71 82,6 127 88,8 198 86,5  
Acidente vascular encefálico      0,483 
Sim 13 15,1 17 11,9 30 13,1  
Não 73 84,9 126 88,1 199 86,9  
Insuficiência cardíaca congestiva    0,004 

Sim 17 19,8 10 7,0 27 11,8  
Não 69 80,2 133 93,0 202 88,2  

Antecedentes familiares 
Hipertensão arterial       0,789 
Sim 34 39,5 54 37,8 88 38,4  
Não 52 60,5 89 62,2 141 61,6  
Diabetes       0,102 
Sim 27 21,4 31 21,7 58 25,3  
Não 59 68,6 112 78,3 171 74,7  
Doença renal crônica       0,878 
Sim 1 1,2 2 1,4 3 1,3  
Não 85 98,8 141 98,6 226 98,7  

No que concerne aos antecedentes de saúde, quase a 

totalidade dos indivíduos com e sem doença renal crônica (95,3% e 

92,3%, respectivamente) apresentava pelo menos uma 

comorbidade. Os dados apresentados na Tabela 15 mostram 

diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos com e sem doença 

renal crônica, quanto a ter antecedentes pessoais para as seguintes 

comorbidades: diabetes (53,5% vs 36,4%) e insuficiência cardíaca 

congestiva (19,8% vs 7,0%). Os hipertensos com e sem doença 

renal crônica foram semelhantes quanto à presença de antecedente 

pessoal de hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente 

vascular encefálico e dislipidemia. 
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Tinham antecedentes familiares de hipertensão arterial, 

diabetes melito ou doença renal crônica 46,5% dos hipertensos com 

doença renal crônica e 44,8% dos sem doença renal crônica. Não 

houve diferença entre os grupos. 

Tabela 16 - Principais medicamentos de uso contínuo dos hipertensos 
internados em uma clínica médica, com e sem doença renal 
crônica. São Paulo, 2013. 

Classes medicamentosas Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Anti-hipertensivos        0,041 

Sim 68 79,1 95 66,4 163 71,2  
Não 18 20,9 48 33,6 66 28,8  
Antiagregantes plaquetários     0,340 
Sim 26 30,2 35 24,5 61 26,6  
Não 60 69,8 108 75,5 168 73,4  
Antidiabéticos orais       0,688 
Sim 15 17,4 28 19,6 43 18,8  
Não 71 82,6 115 80,4 186 81,2  
Estatinas       0,432 
Sim 18 20,9 24 16,8 42 18,3  
Não 68 79,1 119 83,2 187 81,7  
Insulina       <0,001 

Sim 21 24,4 10 7,0 31 13,5  
Não 65 75,6 133 93,0 198 86,5  
Medicamentos de ação cardíaca*     0,056 
Sim 16 18,6 14 9,8 30 13,1  
Não 70 81,4 129 90,2 199 86,9  
Psicotrópicos       0,903 
Sim 7 8,1 11 7,7 18 7,9  
Não 79 91,9 132 92,3 211 92,1  
* Digitálicos (12); vasodilatadores coronarianos (18). 

Segundo os dados da Tabela 16, 71,1% dos hipertensos 

faziam uso contínuo de medicamentos anti-hipertensivos, sendo esta 

frequência superior entre os hipertensos com doença renal crônica 

comparados aos sem doença renal crônica (79,1% vs 66,4%, p = 

0,041). Houve ainda diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos 

no que se refere ao tratamento por insulina, com frequência de 

24,4% vs 7,0%, para hipertensos com e sem doença renal crônica, 

respectivamente. 
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Tabela 17 - Número e classe de medicamentos anti-hipertensivos de uso 
contínuo dos hipertensos internados em uma clínica médica, 
com e sem doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Variáveis Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Número de anti-hipertensivos      0,001 

Nenhum 18 20,9 48 33,6 66 28,8  
Um 13 15,1 40 28,0 53 23,1  
Dois a três 40 46,5 45 31,5 85 37,1  
Mais de três 15 17,4 10 7,0 25 10,9  
Inibidores da enzima conversora de angiotensina 0,849 
Sim 39 45,3 63 44,1 102 44,5  
Não 47 54,7 80 55,9 127 55,5  
Bloqueadores beta-adrenérgicos     0,010 

Sim 30 34,9 28 19,6 58 25,3  
Não 56 65,1 115 80,4 171 74,7  
Diuréticos tiazídicos       0,328 
Sim 13 15,1 29 20,3 42 18,3  
Não 73 84,9 114 79,7 187 81,7  
Bloqueadores dos canais de cálcio 0,001 

Sim 25 29,1 16 11,2 41 17,9  
Não 61 70,9 127 88,8 188 82,1  
Diuréticos de alça       <0,001 

Sim 26 30,2 15 10,5 41 17,9  
Não 60 69,8 128 89,5 188 82,1  
Diuréticos poupadores de potássio 0,134 
Sim 7 8,1 5 3,5 12 5,2  
Não 79 91,9 138 96,5 217 94,8  
Antagonistas do receptor de angiotensina II 0,764 
Sim 5 5,8 7 4,9 12 5,2  
Não 81 94,2 136 95,1 217 94,8  
Vasodilatadores diretos       0,015 

Sim 8 9,3 3 2,1 11 4,8  
Não 78 90,7 140 97,9 218 95,9  
Inibidores alfa-adrenérgicos     0,530 
Sim 3 3,5 3 2,1 6 2,6  
Não 83 96,5 140 97,9 223 97,4  
 

Os dados da Tabela 17 revelam que os hipertensos com 

doença renal crônica faziam uso contínuo de maior número de 

medicamentos anti-hipertensivos (p = 0,001) do que os hipertensos 

sem doença renal crônica, com frequência de 46,5% vs 31,5%, para 

dois a três medicamentos, e de 17,4% vs 7,0%, para quatro 

medicamentos ou mais.  

As classes de anti-hipertensivos mais utilizadas foram os 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (44,5%), os 

bloqueadores beta-adrenérgicos (25,3%) e os diuréticos tiazídicos 
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(18,3%). Houve diferença significativa (p < 0,05) entre os 

hipertensos com e sem doença renal crônica no consumo dos 

seguintes anti-hipertensivos: bloqueadores beta-adrenérgicos 

(34,9% vs 19,6%); bloqueadores dos canais de cálcio (29,1% vs 

11,2%); diuréticos de alça (30,2% vs 10,5%); e vasodilatadores 

diretos (9,3% vs 2,1%). 

Tabela 18 - Principais diagnósticos médicos dos hipertensos internados 
em uma clínica médica, com e sem doença renal crônica. São 
Paulo, 2013. 

Diagnósticos médicos Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Hipertensão arterial       0,719 
Sim 85 98,8 142 99,3 227 99,1  
Não 1 1,2 1 0,7 2 0,9  
Diabetes       0,029 

Sim 47 54,7 57 39,9 104 45,4  
Não 39 45,3 86 60,1 125 54,6  
Infarto agudo do miocárdio/ angina     0,204 
Sim 22 25,6 48 33,6 70 30,6  
Não 64 74,4 95 66,4 159 69,4  
Dislipidemia       0,845 
Sim 26 30,2 45 31,5 71 31,0  
Não 60 69,8 98 68,5 158 69,0  
Doenças respiratórias       0,343 
Sim 22 25,6 45 31,5 67 29,3  

Não 64 74,4 98 68,5 162 70,7  
Doenças cerebrovasculares*     0,718 
Sim 21 24,4 38 26,6 59 25,8  
Não 65 75,6 105 73,4 170 74,2  
Insuficiência cardíaca congestiva     0,005 

Sim 29 33,7 25 17,5 54 23,6  
Não 57 66,3 118 82,5 175 76,4  
* Acidente vascular encefálico, acidente isquêmico transitório, aneurisma. 

Os dados apresentados pela Tabela 18 mostram que quase a 

totalidade dos hipertensos (99,1%) teve a hipertensão arterial 

registrada como um dos diagnósticos da internação. O diabetes 

melito foi o segundo mais frequente, havendo diferença significativa 

(p < 0,05) na sua ocorrência entre os hipertensos com e sem doença 

renal crônica (54,7% vs 39,9%). Verificou-se também maior 

frequência de diagnóstico médico de insuficiência cardíaca 

congestiva entre os hipertensos com doença renal crônica 

comparados aos sem doença renal crônica (33,7% vs 17,5%, p = 

0,005). 
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Tabela 19 - Exames laboratoriais dos hipertensos internados em uma 
clínica médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 
2013. 

Exames 
laboratoriais 

 Com doença 
renal crônica 

Sem doença 
renal crônica 

Total Valor 
p 

 N Mediana (1°. e 3°. quartis)  

Potássio sérico 
(mEq/l) 

228 4,6 (4,1 – 5,3) 4,0 (3,8 – 4,5) 4,2 (3,9 – 4,7) < 0,001 

Ureia sérica 
(mg/dL) 

228 113,0 (84,0 – 
162,0) 

36,0 (29,0 – 
46,0) 

47,5 (33,5 – 
96,5) 

< 0,001 

Hemoglobina (g/dL) 225 11,3 (9,3 – 12,8) 13,4 (12,3 – 
14,6) 

12,8 (11,2 – 
14,2) 

< 0,001 

Hematócrito (%) 225 33,0 (28,0 – 
38,0) 

40,0 (38,0 – 
44,0) 

39,0 (33,0 – 
43,0) 

< 0,001 

Creatinina sérica 
(mg/dL) 

177 2,8 (2,1 – 5,0) 0,9 (0,7 – 1,1) 1,2 (0,8 – 2,7) < 0,001 

Glicemia (mg/dL) 120 122,0 (103,0 – 
195,0) 

123,0 (103,0 – 
161,5) 

122,5 (103,0 – 
174,0) 

0,896 

Albumina sérica 
(g/dL) 

76 3,3 (2,8 – 3,4) 3,7 (3,5 – 4,1) 3,5 (3,1 – 4,0) < 0,001 

Fósforo sérico 
(mg/dL) 

97 4,7 (3,6 – 5,7) 3,5 (2,8 – 4,1) 4,0 (3,1 – 5,1) < 0,001 

Colesterol (mg/dL) 73 157,0 (134,0 – 
174,0) 

164,0 (144,0 – 
208,0) 

163,0 (142,0 – 
197,0) 

0,264 

HDL (mg/dL) 72 33,0 (29,5 – 
45,0) 

39,0 (30,0 – 
54,0) 

35,5 (29,5 – 
53,5) 

0,328 

LDL (mg/dL) 73 84,0 (76,0 – 
110,0) 

96,0 (73,5 – 
124,0) 

93,0 (75,0 – 
117,0) 

0,601 

Triglicérides 
(mg/dL) 

66 126,5 (96,5 – 
189,5) 

138,0 (108,0 – 
201,0) 

134,0 (106,0 – 
198,0) 

0,625 

Ácido úrico (mg/dL) 19 7,5 (6,9 – 8,5) 6,3 (5,5 – 7,7) 7,0 (6,0 – 8,1) 0,072 

Proteinúria (n/%) 113 40 85,1 20 30,3 60 53,1 < 0,001 

Siglas: HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein. 

Observa-se pelos dados da Tabela 19 que os hipertensos 

com doença renal crônica foram significativamente diferentes (p < 

0,05) daqueles sem doença renal crônica por apresentarem, na 

análise sanguínea, maiores valores de potássio (4,6 (4,1 – 5,3) vs 

4,1 (3,8 – 4,4) mEq/l); ureia (113,0 (84,0 – 162,0) vs 36,0 (29,0 – 

46,0) mg/dL); creatinina sérica (2,8 (2,1 – 5,0) vs 0,9 (0,7 – 1,1) 

mg/dL); e fósforo (4,7 (3,6 – 5,7) vs 3,5 (2,8 – 4,1) mg/dL). 

Foram significativamente inferiores (p < 0,05), para os 

hipertensos com doença renal crônica, os valores e hemoglobina 

(11,3 (9,3 – 12,8) g vs 13,4 (12,3 – 14,6) g/dL); hematócrito (33,0 

(28,0 – 38,0) vs 40,0 (38,0 – 44,0) %); e albumina sérica (3,3 (2,8 – 
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3,4) vs 3,7 (3,5 – 4,1) g/dL). 

 Houve maior proporção (p < 0,05) de indivíduos com 

proteinúria entre os hipertensos com doença renal crônica, 

comparados aos sem doença renal crônica (85,1% vs 30,3%). 

Os hipertensos com doença renal crônica apresentaram 

níveis de ureia, creatinina e ácido úrico séricos superiores ao limite 

de normalidade; já a hemoglobina e hematócrito foram compatíveis 

com anemia, tanto para homens como para mulheres. Os valores da 

fração Colesterol HDL foram inferiores aos limites de normalidade, 

para os hipertensos com e sem doença renal crônica. 

 



 

 

 

Tabela 20 - Valores de pressão arterial nos primeiros dez dias de hospitalização dos hipertensos internados em uma clínica 
médica, com e sem doença renal crônica. São Paulo, 2013. 

Dia  Com doença renal crônica  Sem doença renal crônica Valor de p 

 N  
(PAS) 

N 
(PAD

) 

Pressão arterial 
 (mmHg, média ± dp) 

N  
(PAS) 

N 
(PAD) 

Pressão arterial 
 (mmHg, média ± dp) 

  

   Sistólica Diastólica   Sistólica Diastólica Sistólica Diastólica 
1 84 84 130,4 ± 22,6 77,5 ± 13,6 136 136 132,1 ± 24,6 78,2 ± 14,4 0,605 0,700 
2 81 80 130,3 ± 21,7 77,9 ± 13,6 135 135 133,0 ± 21,1 77,6 ± 13,7 0,381 0,884 
3 80 80 128,2 ± 23,4 77,6 ± 13,8 126 125 134,5 ± 23,3 79,7 ± 12,9 0,060 0,267 
4 78 78 128,4 ± 20,7 76,5 ± 11,9 122 122 131,5 ± 22,3 77,5 ± 12,3 0,325 0,607 
5 76 76 126,1 ± 19,2 75,1 ± 11,1 110 109 128,4 ± 20,7 76,5 ± 12,7 0,474 0,442 
6 72 73 128,9 ± 23,5 76,3 ± 13,2 101 101 127,1 ± 22,5 76,9 ± 11,7 0,624 0,753 
7 60 60 129,8 ± 20,1 77,0 ± 11,4 91 91 126,4 ± 21,8 74,4 ± 12,3 0,334 0,198 
8 50 50 129,4 ± 25,3 74,3 ± 11,5 80 80 125,3 ± 21,1 76,3 ± 12,1 0,322 0,345 
9 44 44 129,5 ± 24,0 75,4 ± 13,8 63 64 126,5 ± 22,7 75,9 ± 13,4 0,522 0,863 
10 39 38 127,4 ± 20,5 74,6 ± 13,0 55 54 126,1 ± 20,4 76,4 ± 11,3 0,769 0,483 
Siglas: PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. 

Os dados da Tabela 20 mostram os valores de pressão arterial do total de hipertensos com e sem doença 

renal crônica nos dez primeiros dias da internação. Não houve diferença dos níveis tensionais diários entre os 

grupos. 



 

 

 

Tabela 21 - Valores de pressão arterial dos hipertensos internados em uma clínica médica, com e sem doença renal crônica, 
que apresentaram medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. São Paulo, 2013. 

Dia Com doença renal crônica Sem doença renal crônica 

    

 Pressão arterial (mmHg, média ± dp) 

 Sistólica (N= 31) Diastólica (N= 30) Sistólica (N= 43) Diastólica (N= 42) 
1 128,6 ± 22,8 77,0 ± 11,0 130,5 ± 28,8 ¢ 79,0 ± 14,6 
2 124,8 ± 21,7 76,3 ± 13,9 130,4 ± 16,6 ¢ 78,0 ± 11,9 
3 126,2 ± 24,9 * # 78,4 ± 14,7 136,4 ± 22,7 ¥ 81,3 ± 14,0 
4 129,4 ± 21,6 76,1 ± 11,1 128,1 ± 20,4 75,3 ± 11,1 
5 127,5 ± 21,5 75,7 ± 12,8 127,1 ± 21,4 76,7 ± 11,6 
6 134,4 ± 28,7 * 78,2 ± 13,1 123,3 ± 20,4 76,4 ± 10,1 
7 130,8 ± 20,4 76,6 ± 12,0 124,1 ± 17,8 74,6 ± 11,0 
8 130,3 ± 24,7 74,3 ± 12,5 122,9 ± 22,5 74,8 ± 12,7 
9 127,2 ± 22,5 75,0 ± 12,3 124,9 ± 22,1 74,1 ± 14,0 
10 126,2 ± 21,4 74,3 ± 12,7 126,5 ± 21,4 77,2 ± 11,4 

* Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica do respectivo dia: hipertensos com doença renal crônica vs sem doença renal crônica. 
# Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica dos dias 2 e 10 no grupo com doença renal crônica. 
¢ Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica do dia 8 no grupo sem doença renal crônica. 
¥ Valor de p < 0,05 em relação à pressão arterial sistólica dos dias 4 a 10 no grupo sem doença renal crônica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 - Comparação dos valores de pressão arterial dos hipertensos com e sem doença renal crônica que apresentaram 
medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. São Paulo, 2013. 
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Figura 6 - Variação da pressão arterial dos pacientes com doença renal 
crônica internados em uma clínica médica que apresentaram 
medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. 
São Paulo, 2013. 

 

Figura 7 - Variação da pressão arterial dos pacientes sem doença renal 
crônica internados em uma clínica médica que apresentaram 
medidas registradas do primeiro ao décimo dia de internação. 
São Paulo, 2013. 

 

Os dados da Tabela 21 mostram as médias de pressão 

arterial de hipertensos com e sem doença renal crônica que 

apresentaram valores registrados do primeiro ao décimo dia de 

internação.  Os resultados das análises de comparação entre os 

grupos, assim como os da análise intragrupo, são apresentados nas 

Figuras 5 a 7. 

Na comparação entre os hipertensos com e sem doença renal 

crônica (Figura 5), a pressão arterial sistólica de hipertensos com 
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doença renal crônica foi significativamente (p < 0,05) inferior à dos 

hipertensos sem doença renal crônica no terceiro dia (126,2 ± 24,9 

vs 136,4 ± 22,7 mmHg) e significativamente superior no sexto dia 

(134,4 ± 20,4 vs 123,3 ± 20,4 mm Hg). As pressões arteriais 

diastólicas não apresentaram diferença significativa entre os grupos. 

A Figura 6 mostra que a pressão arterial sistólica de 

hipertensos com doença renal crônica foi mais elevada no sexto dia, 

diferindo significativamente (p < 0,05) dos valores obtidos no 

segundo e no décimo dia de hospitalização. Não houve variação da 

pressão arterial diastólica. 

Para hipertensos sem doença renal crônica (Figura 7), a 

pressão arterial sistólica foi significativamente superior (p < 0,05), 

nos primeiros três dias de internação, em relação à pressão arterial 

obtida no oitavo dia. Destaca-se a pressão arterial do terceiro dia, a 

qual diferiu significativamente (p < 0,05) dos valores do quarto ao 

décimo dia. Não houve variação da pressão arterial diastólica.  

Figura 8 - Controle da hipertensão arterial de hipertensos internados em 
uma clínica médica, com e sem doença renal crônica. São 
Paulo, 2013. 
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A Figura 8 apresenta o controle da hipertensão arterial de 

hipertensos com e sem doença renal crônica, baseado na pressão 

arterial do primeiro dia de internação. O corte de 130 e 80 mmHg, 

para pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, foi 

adotado para hipertensos com doença renal crônica; e o de 140 e 90 

mmHg, para pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, 

para os sem doença renal crônica. A frequência de controle dos 

hipertensos em geral foi de 44,5%, não havendo diferença 

significativa entre os grupos. 

Tabela 22 - Desfechos da hospitalização dos hipertensos internados em 
uma clínica médica com e sem doença renal crônica. São 
Paulo, 2013. 

Desfechos da 
hospitalização 

Com doença 
renal crônica 

(N = 86) 

Sem doença 
renal crônica 

(N = 143) 

Total 
 

(N = 229) 

Valor 
p 

 N % N % N %  

Internação em UTI       0,716 
Sim 11 12,8 16 11,2 27 11,8  
Não 75 87,2 127 88,8 202 88,2  
Internação em semi-intensiva      0,431 
Sim 12 14,0 15 10,5 27 11,8  
Não 74 86,0 128 89,5 202 88,2  
Desfecho       0,005 

Alta 73 84,9 130 90,9 203 88,6  
Óbito 11 12,8 3 2,1 14 6,1  
Transferência para outro 
hospital 

1 1,2 8 5,6 9 3,9  

Perda de seguimento 1 1,2 2 1,4 3 1,3  
Encaminhamento pós-alta* (N = 193)     0,482 
UBS 9 17,0 32 22,9 41 21,2  
Ambulatórios 9 17,0 14 10,0 23 11,9  
Hospital de nível terciário 3 5,7 17 12,1 20 10,4  
Assistência domiciliar 4 7,5 10 7,1 14 7,3  
Outros# 1 1,9 5 3,6 6 3,1  
Não consta 27 50,9 62 44,3 89 46,1  
Tempo de internação (dias)      0,009 

Mediana (1°. - 3°. quartis) 10,0 (8,0-16,0) 9,0 (6,0-12,5) 9,0 (7,0-13,0)  
Siglas: SUS, sistema único de saúde; UBS, unidade básica de saúde; PAD, programa de assistência 
domiciliária; UTI, unidade de terapia intensiva; NA, não avaliado. 
*Para os indivíduos que sobreviveram, exceto terapia renal substitutiva (n = 193). 
# Centro de atenção psicossocial (5); serviço de assistência especializada para doenças sexualmente 
transmissíveis/ síndrome da imunodeficiência adquirida (1). 

Os dados da Tabela 22 mostram que mais de 10% dos 

hipertensos com e sem doença renal crônica estiveram internados 

em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. 

O tempo total de internação foi significativamente superior (p 
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< 0,05) para hipertensos com doença renal crônica, em relação aos 

sem a doença (10,0 (8,0 – 16,0) vs 9,0 (6,0 – 12,5) dias). O desfecho 

da hospitalização também apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p <0,05) entre os grupos, com maior proporção de 

óbitos entre os hipertensos com doença renal crônica (12,8% vs 

2,1%). 

Observou-se que 46,1% dos hipertensos que receberam alta 

hospitalar (exceto terapia renal substitutiva) não tinham o local de 

encaminhamento registrado em prontuário, sendo que 12 (13,5%) 

não faziam acompanhamento de saúde prévio à hospitalização. 

Foram encaminhados para terapia renal substitutiva 29,3% dos 

hipertensos com doença renal crônica. 

4.3 AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 
EM PACIENTES SEM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Figura 9 - Regressão linear dos valores de taxa de filtração glomerular 
estimada dos pacientes internados em uma clínica médica, sem 
doença renal crônica, segundo emprego das equações 
Modification of Diet in Renal Disease abreviada e Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration. São Paulo, 2013. 
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A mediana e os intervalos interquartis, da taxa de filtração 

glomerular estimada de pacientes sem doença renal crônica pelas 

equações, foram de 93,9 (76,2 – 119,4) mL/min/1,73m², para a 

MDRD4, e de 92,7 (74,2 – 114,5) mL/min/1,73m², para a CKD-EPI. A 

Figura 9 ilustra a forte correlação dos valores de taxa de filtração 

glomerular estimada segundo a utilização destas equações (P = 

0,952). A análise de regressão linear mostrou que a estimativa da 

taxa de filtração glomerular pela equação CKD-EPI foi discreta, mas 

sistematicamente inferior àquela estimada pela MDRD4 (c 0,88; r2 = 

0,974). 

Tabela 23 - Classificação da taxa de filtração glomerular estimada dos 
pacientes internados em uma clínica médica, sem doença 
renal crônica, segundo emprego das equações Modification of 
Diet in Renal Disease abreviada e Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration.. São Paulo, 2013. 

Categoria (mL/min/1,73m²) MDRD4 (N = 281) CKD-EPI (N = 281) 

 N % N % 

≥ 90  153 54,4 146 52,0 

60 a 89  106 37,7 113 40,2 

> 60 22 7,8 22 7,8 
Siglas: MDRD4, Modification of Diet in Renal Disease abreviada; CKD-EPI, Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration. 

Segundo dados apresentados na Tabela 23, pouco mais da 

metade dos pacientes sem doença renal crônica apresentou taxa de 

filtração glomerular estimada igual ou superior a 90 mL/min/1,73m², 

seja pela equação MDRD4 (54,4%) ou pela CKD-EPI (52,0%). 

Apresentaram taxa de filtração glomerular estimada entre 60 e 89 

mL/min/1,73m², 37,7% e 40,2% dos pacientes segundo as equações 

MDRD4 e CKD-EPI, respectivamente. Vinte e dois pacientes (7,8%) 

apresentaram taxa de filtração glomerular estimada inferior a 60 

mL/min/1,73m² mediante utilização da MDRD4 ou da CKD-EPI.  
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Tabela 24 - Reclassificação da taxa de filtração glomerular estimada dos 
pacientes internados em uma clínica médica, sem doença 
renal crônica, segundo emprego das equações Modification of 
Diet in Renal Disease abreviada e Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration. São Paulo, 2013. 

Taxa de filtração glomerular 
estimada (mL/min/1,73m²) 

MDRD4 Valor p Kappa 

 <60 60-89 ≥90 < 0,001 0,854 

CKD_EPI 
<60 
  

N 19 3 0   

  % 86,4% 2,8% 0,0%   

  60-89 
  

N 3 98 12   

  % 13,6% 92,5% 7,8%   

  ≥90 
  

N 0 5 141   

  % 0,0% 4,7% 92,2%   

Observa-se, pelos dados da Tabela 24, que houve boa 

concordância na classificação da taxa de filtração glomerular pelas 

equações MDRD4 e CKD-EPI (Kappa 0,854). Apenas 23 pacientes 

sem doença renal crônica (8,2%) tiveram a taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação MDRD4 reclassificada mediante 

emprego da equação CDK-EPI. Destes, 65,2% foram reclassificados 

para uma faixa inferior e 34,8% para uma faixa superior. Maior 

porcentagem de pacientes com taxa de filtração glomerular estimada 

inferior a 60 mL/min/1,73m² pela equação MDRD4 foi reclassificada 

pela CKD-EPI, em relação às faixas entre 60 e 89 mL/min/1,73m² e 

igual e ou superior a 90 mL/min/1,73m² (13,6% vs 7,5%  vs 4,7%, p 

< 0,001). 
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Tabela 25 - Características biossociais dos pacientes internados em uma 
clínica médica, sem doença renal crônica, segundo taxa de 
filtração glomerular estimada pela equação Modification of 
Diet in Renal Disease abreviada. São Paulo, 2013. 

Variáveis TFG < 90 
mL/min/1,73 m2 

(N = 128) 

TFG ≥ 90 
mL/min/1,73 m2 

 (N = 153) 

Total 
 

(N = 281) 

Valor p 

 N % N % N %  

Sexo       0,063 
Masculino 56 43,8 84 54,9 140 49,8  
Feminino 72 56,3 69 45,1 141 50,2  
Etnia (N = 280)       < 0,001 

Branco 104 81,3 80 52,6 184 65,7  
Não branco 24 18,8 72 47,4 96 34,3  
Estado civil (N = 275)       0,480 
Sem companheiro 63 50,4 82 54,7 145 52,7  
Com companheiro 62 49,6 68 45,3 130 47,3  
Ocupação (N = 274)       0,639 
Trabalhador ativo 51 40,8 58 38,9 109 39,8  
Aposentado 39 31,2 40 26,8 79 28,8  
Do lar 27 21,6 42 28,2 69 25,2  
Outros* 8 6,4 9 6,0 17 6,2  
Idade (anos, média ±dp) 63,4 ± 16,4 48,5 ± 18,6 55,3 ± 18,9 < 0,001 
Índice de massa corporal (kg/m²) (N = 131)     0,032 

Mediana (1°. - 3°. quartis) 26,0 (23,4-28,7) 24,2 (20,6-27,6) 25,0 (21,7-28,3)  
* Desempregado (11); estudante (6). 

Segundo dados apresentados na Tabela 25, os percentuais 

de pacientes sem doença renal crônica, com taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação MDRD4 inferior a 90 

mL/min/1,73m² e igual ou superior a este valor, foram semelhantes 

quanto à distribuição do sexo, estado civil e ocupação (50,2% 

mulheres, 52,7% sem companheiro e 39,8% trabalhador ativo). 

Aqueles com taxa de filtração glomerular inferior a 90 

mL/min/1,73m² se distinguiram (p < 0,05) dos com taxa de filtração 

glomerular igual ou superior a este valor por apresentar: menor 

porcentagem de etnia não branca (18,8% vs 47,4%); idade mais 

elevada (63,4 ± 16,4 vs 48,5 ± 18,6 anos); e maior índice de massa 

corporal (26,0 (23,4 – 28,7) vs 24,2 (20,6 – 27,6) kg/m²).  
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Tabela 26 - Principais antecedentes pessoais dos pacientes internados em 
clínica médica, sem doença renal crônica, segundo taxa de 
filtração glomerular estimada pela equação Modification of 
Diet in Renal Disease abreviada. São Paulo, 2013. 

Variáveis TFG < 90 
mL/min/1,73 

m2 
 (N = 128) 

TFG ≥ 90 
mL/min/1,73 

m2 
(N = 153) 

Total 
 

(N = 281) 

Valor p 

 N % N % N %  

Hipertensão arterial       <0,001 

Sim 81 63,3 49 32,0 130 46,3  
Não 47 36,7 104 68,0 151 53,7  
Tabagismo       0,007 

Sim 26 21,5 54 36,5 80 29,7  
Não 95 78,5 94 63,5 189 70,3  
Diabetes       0,008 

Sim 38 29,7 25 16,3 63 22,4  
Não 90 70,3 128 83,7 218 77,6  
Dislipidemia       <0,001 

Sim 31 24,2 11 7,2 42 14,9  
Não 97 75,8 142 92,8 239 85,1  
Acidente vascular encefálico      0,070 
Sim 13 10,2 7 4,6 20 7,1  
Não 115 89,8 146 95,4 261 92,9  
Infarto agudo do miocárdio      0,102 
Sim 11 8,6 6 3,9 17 6,0  
Não 117 91,4 147 96,1 264 94,0  
Insuficiência cardíaca congestiva      0,782 
Sim 5 3,9 7 4,6 12 4,3  
Não 123 96,1 146 95,4 269 95,7  

Os dados da Tabela 26 mostram que os pacientes com taxa 

de filtração glomerular estimada inferior a 90 mL/min/1,73m² 

apresentaram, em relação aos com taxa de filtração glomerular igual 

ou superior a este valor, maiores frequências (p < 0,05) das 

comorbidades: hipertensão arterial (63,3% vs 32,0%); diabetes 

melito (29,7% vs 16,3%); e dislipidemia (24,2% vs 7,2%). Por outro 

lado, os pacientes com estimativas da taxa de filtração glomerular 

maiores ou iguais a 90 mL/min/1,73m² se destacaram por serem 

fumantes, em relação aos com taxas de filtração glomerular menores 

(36,5% vs 21,5, p = 0,007). Não houve diferença entre os grupos 

quanto aos antecedentes pessoais de acidente vascular encefálico, 

infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva. 
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Tabela 27 - Valores de creatinina sérica nos primeiros dez dias de 
hospitalização dos pacientes internados em uma clínica 
médica, sem doença renal crônica, segundo taxa de filtração 
glomerular estimada pela equação Modification of Diet in 
Renal Disease abreviada. São Paulo, 2013. 

Dias  TFG < 90 mL/min/1,73 
m2 

TFG ≥ 90 mL/min/1,73 
m2 

Valor p 

 N Creatinina (mg/dL, mediana (1°. e 3°. quartis))  

0 195 1,0 (0,9 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,9) < 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
 0,004 

1 197 1,0 (0,9 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,8) 
2 137 1,0 (0,9 – 1,2) 0,7 (0,6 – 0,8) 
3 118 1,0 (0,8 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,9) 
4 103 1,0 (0,9 – 1,2) 0,7 (0,6 – 0,8) 
5 91 0,9 (0,8 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,8) 
6 80 1,1 (0,9 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,8) 
7 51 1,0 (0,9 – 1,0) 0,7 (0,6 – 0,8) 
8 51 0,9 (0,9 – 1,1) 0,7 (0,6 – 0,8) 
9 26 1,0 (0,9 – 1,2) 0,7 (0,6 – 0,8) 
10 32 1,0 (0,8 – 1,3) 0,7 (0,6 – 0,9) 

Entre os pacientes sem doença renal crônica que tiveram 

medida de creatinina sérica no dia da admissão hospitalar, 

apresentaram valor superior ao limite de normalidade 3,6% dos com 

taxa de filtração glomerular estimada inferior a 90 mL/min/1,73m² e 

1,0% dos com taxa de filtração glomerular estimada igual ou superior 

a 90 mL/min/1,73m². Segundo dados da Tabela 27, os valores de 

creatinina sérica foram significativamente (p < 0,05) maiores para 

pacientes com taxa de filtração glomerular estimada inferior a 90 

mL/min/1,73m² nos dez primeiros dias de internação. 

Tabela 28 - Desfechos da hospitalização dos pacientes internados em uma 
clínica médica, sem doença renal crônica, segundo taxa de 
filtração glomerular estimada pela equação Modification of Diet 
in Renal Disease abreviada. São Paulo, 2013. 

Desfechos da hospitalização TFG > 90 
mL/min/1,73 m2 

(N = 153) 

TFG < 90 
mL/min/1,73 m2 

 (N = 128) 

Total 
 

(N = 281) 

Valor p 

 N % N % N %  

Internação em UTI       0,598 
Sim 16 10,5 11 8,6 27 9,6  
Não 137 89,5 117 91,4 254 90,4  
Internação em semi-intensiva      0,446 
Sim 16 10,5 10 7,8 26 9,3  
Não 137 89,5 118 92,2 255 90,7  
Desfecho       0,513 
Alta 145 95,4 117 91,4 262 93,6  
Óbito 2 1,3 2 1,6 4 1,4  
Transferência para outro 
hospital 

4 2,6 8 6,3 12 4,3  

Perda de seguimento 2 1,3 1 0,8 3 1,1  
Tempo de internação (dias)      0,457 
Mediana (1° - 3° quartis) 9,0 (7,0– 2,0) 8,0 (6,0–12,0) 9,0 (6,0–12,5)  
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Os dados apresentados na Tabela 28 mostram que não 

houve diferença entre pacientes sem doença renal crônica com taxa 

de filtração glomerular estimada pela equação MDRD4 inferior a 90 

mL/min/1,73m² e igual ou superior a este valor quanto à internação 

em unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, ao desfecho ou 

ao tempo de internação. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA RENAL CRÔNICA 

O principal achado do presente estudo revelou que a doença 

renal crônica em pacientes internados em uma clínica médica se 

associou aos principais fatores de risco cardiovascular passíveis de 

intervenção e modificação: hipertensão arterial e diabetes melito. 

Tais fatores de risco, além da idade, são reconhecidos 

mundialmente pelo seu grande impacto no perfil de 

morbimortalidade.  

Outro achado de relevância epidemiológica, embora 

secundário ao processo de constituição amostral, foi a prevalência 

de doença renal crônica. Considerando-se a primeira etapa de 

exclusão dos indivíduos, na qual os critérios se aplicaram ao total da 

população, se identificou prevalência de doença renal crônica de 

15,9% segundo diagnóstico médico e antecedente pessoal.  

O valor encontrado é bem superior aos valores relatados em 

estudos brasileiros que identificaram a prevalência de 

hipercreatinemia em amostras populacionais; contudo, ao se 

considerar a faixa etária dos indivíduos renais crônicos da amostra 

estudada, equivalente à sexta década de vida, a prevalência de 

doença renal crônica se aproxima daquela identificada por Lessa et 

al19 em soteropolitanos com idade superior a 60 anos, a qual foi de 

12,9% (IC 95%, 4,3; 20,3). Em contrapartida, a prevalência de 

doença renal crônica encontrada no presente estudo esteve aquém 

daquela relatada por Yokota et al17, a partir da taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação Cockroft-Gault (46,9%), porém se 

aproximou da prevalência de 12,8%, para redução moderada à 

grave. 

Embora a comparação da prevalência de doença renal 
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crônica seja comprometida pela especificidade da população do 

presente estudo e pelos critérios de definição de doença, chama 

atenção que a doença renal crônica seja tão frequente em indivíduos 

hospitalizados em uma enfermaria de clínica médica.  

Não existem dados consistentes sobre a morbidade hospitalar 

de indivíduos com doença renal crônica no Brasil. Aqueles 

originados pelo sistema de tecnologia da informação a serviço do 

SUS (DATASUS), além de corresponder somente ao diagnóstico 

principal da internação, se referem aos capítulos e às listas de 

morbidade da Classificação Internacional de Doenças (CID -10), nos 

quais as diferentes etiologias da doença renal crônica estão diluídas. 

Se considerada, por exemplo, a morbidade “insuficiência renal” (não 

especificada se aguda ou crônica), se verifica que esta representou 

somente 0,7% dos diagnósticos principais de internação em 200941, 

enquanto 4,1 % dos indivíduos internados em clínica médica no 

presente estudo apresentavam insuficiência renal crônica terminal. 

Desta maneira, se evidencia, de forma inédita, a importância da 

doença renal crônica na morbidade hospitalar em uma unidade geral 

de internação no Brasil. 

Quanto às características biossociais, houve discreto 

predomínio do sexo masculino que, embora mais marcado entre 

indivíduos com doença renal crônica, não apresentou diferença entre 

os grupos. Os pacientes com e sem doença renal crônica foram 

ainda semelhantes quanto à etnia (maioria de brancos) e à 

ocupação profissional (predomínio de trabalhadores ativos). 

A relação do gênero com a doença renal crônica tem se 

mostrado controversa nos estudos. Enquanto a prevalência de 

doença renal crônica foi mais elevada entre mulheres, em revisão 

sistemática de estudos de base populacional10, os homens 

constituem a maior parcela de indivíduos em terapia renal 

substitutiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prevalência de 

doença renal crônica, definida por uma taxa de filtração glomerular 
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estimada pela equação MDRD4 menor que 60/mL/min/1,73m² ou 

relação albumina/creatinina urinária maior que 30 mg/g, foi de 

12,1%, para homens, e 15,8%, para mulheres, no período de 2005 a 

2010102. Em contrapartida, em 2010, 57% dos indivíduos em terapia 

renal substitutiva neste mesmo país eram homens21.  No Brasil, os 

estudos populacionais que avaliaram a prevalência de doença renal 

crônica definida pela hipercreatinemia identificaram valores maiores 

para homens: 5,2% vs 1,6%, em estudo de Lessa19, e 8,19% vs 

5,29%, em estudo de Passos et al.18 Os homens representaram 57% 

dos indivíduos tratados por diálise, segundo censo da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia em 201122. 

No que concerne à etnia, estudo de Kramer et al103, que 

avaliou a performance de diferentes equações para estimativa da 

taxa de filtração glomerular, não identificou, de forma geral, 

diferenças na prevalência de doença renal crônica entre brancos, 

negros, chineses e hispânicos. Contudo, outro estudo identificou 

maior incidência de doença renal crônica (definida por tratamento ou 

óbito) entre afro-americanos comparados a caucasianos: RR 1,95 

(IC 95% 1,05 – 3,63), ajustado para variáveis sociodemográficas, 

estilo de vida e comorbidades104. Em Salvador (BA), Brasil, Lessa19 

verificou uma razão de chance ajustada de 4,17 (IC 95% 1,71 – 

10,15, p 0,002) para hipercreatinemia em negros, comparados aos 

pardos, e de 1,77 (IC 95% 0,74 – 4,23, p 0,199), comparados aos 

brancos. A importante miscigenação da população brasileira pode 

dificultar a análise de associação de doença renal crônica e etnia em 

nosso meio. Além disso, os dados sobre esta variável no presente 

estudo foram coletados retrospectivamente de prontuários, o que 

não assegura seu autorrelato pelo indivíduo. 

Chama a atenção que a proporção de trabalhadores ativos 

não tenha diferido entre os grupos com e sem doença renal crônica, 

inclusive pelo fato de que os pacientes com doença renal crônica 

tenham apresentado média de idade mais elevada. Contudo, a 
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amostra foi constituída de indivíduos hospitalizados, os quais 

apresentavam variedade de doenças crônicas que motivaram ou 

contribuíram para sua internação. Estudo de Giatti e Barreto105, com 

indivíduos idosos brasileiros, mostrou associação significativa de 

maior prevalência de doença crônica com aposentadoria. 

O índice de massa corporal dos indivíduos estudados não 

diferiu entre os grupos com e sem doença renal crônica e foi 

compatível com sobrepeso. O sobrepeso e a obesidade têm se 

destacado pela crescente prevalência em nível mundial, ao ponto de 

serem considerados como “epidemia”106. O excesso de peso foi 

identificado em mais de 50% dos brasileiros com idade igual ou 

superior a 35 anos em inquérito do Sistema de Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (VIGITEL)107. 

A relação do excesso de peso com doenças cardiovasculares 

é amplamente reconhecida e, nos últimos anos, muito se tem 

investigado sobre sua associação com doença renal crônica. 

Mecanismos físicos (compressão renal), assim como alterações 

bioquímicas relacionadas à gordura visceral, têm sido considerados 

potenciais fatores causais para a queda da taxa de filtração 

glomerular e proteinúria, contexto agravado pela coexistência de 

hipertensão e resistência à insulina106 108. 

Os indivíduos com doença renal crônica apresentaram idade 

significativamente (p < 0,05) mais elevada que aqueles sem doença 

renal crônica. Este dado é compatível com os diversos estudos 

sobre prevalência da doença renal crônica, que têm demonstrado a 

associação desta com a idade. A prevalência de doença renal 

crônica, identificada pela equação MDRD4 entre indivíduos com 

idade superior a 65 anos, variou de 5,8 a 51% em diferentes estudos 

internacionais. Embora os valores sejam discrepantes, eles foram 

todos muito superiores aos das faixas etárias inferiores nos 

respectivos estudos, revelando aumento quase exponencial da 

prevalência de doença renal crônica com a idade10 25
. Dois estudos 
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brasileiros, que utilizaram critérios diferentes para a definição da 

doença renal crônica (hipercreatinemia e equação MDRD), 

identificaram uma razão de chance (odds ratio) de 8,7 para 

indivíduos com idade superior a 60 anos em relação aos demais 

adultos19 20. 

Foi também significante (p < 0,05) a associação de doença 

renal crônica com estado civil, com predominância de indivíduos 

com companheiro neste grupo. A convivência em casal tem sido 

utilizada como indicativo de apoio familiar, o qual estaria relacionado 

a melhor adesão ao tratamento de doenças crônicas e a melhores 

resultados em saúde109 110. Tal efeito positivo do estado civil “com 

companheiro” não foi observado no presente estudo. É possível que 

fatores como tempo e qualidade da relação em casal, assim como 

outras redes de suporte social, possam estar envolvidos na melhor 

gestão do tratamento de doenças crônicas e prevenção de 

complicações renais. 

Quanto aos hábitos de vida, se destacou a maior frequência 

de tabagistas no grupo sem doença renal crônica. Este achado é 

contrário aos dos diversos estudos que mostraram associação do 

tabagismo com desenvolvimento e progressão da doença renal 

crônica111 112 113. Entretanto, o caráter retrospectivo do presente 

estudo e a coleta de dados em prontuário não permitiu a avaliação 

de dados relevantes deste hábito como, por exemplo, o tempo de 

abstinência de fumo para aqueles que referiram parar de fumar. 

Muitos tabagistas costumam parar de fumar em estágios mais 

severos da doença, o que contribui para a identificação de menores 

frequências de fumantes em estudos transversais com doentes 

renais crônicos42. A porcentagem de doentes renais crônicos 

tabagistas no presente estudo (11,1%) foi semelhante àquela 

encontrada entre pacientes em hemodiálise no Brasil, a qual foi de 

12,2%114. 

Observou-se maior frequência de acompanhamento em 
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serviço de saúde e maior consumo de medicamentos para 

indivíduos com doença renal crônica. Este dado é coerente com a 

necessidade de tratamento para a redução da progressão da doença 

e a prevenção de complicações2 3 115.  A rede pública foi a mais 

utilizada por ambos os grupos, com destaque para as unidades 

básicas de saúde. Não foi possível avaliar a especialidade médica 

de acompanhamento dos indivíduos, devido à irregularidade de seu 

registro em prontuário. Todavia, chama a atenção o fato que 12,2% 

dos indivíduos com doença renal crônica não faziam 

acompanhamento de saúde, ainda que 36,4% destes tenha 

apresentado antecedente de doença renal crônica registrado em 

prontuário. 

De forma geral, a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular, definida pela presença de antecedentes de saúde 

pessoais ou diagnóstico médico, foi elevada na amostra estudada. A 

exceção foi a dislipidemia, cuja frequência de 19,7% de diagnóstico 

médico se revelou próxima às prevalências de 21 a 24% relatadas 

por diferentes estudos populacionais no Brasil17 116 117. Verificou-se, 

no presente estudo, a associação de doença renal crônica com 

diversas comorbidades. 

Enquanto a prevalência de hipertensão arterial em estudos 

brasileiros se mostrou em torno de 30%36 37, esta doença foi relatada 

como antecedente pessoal e diagnóstico médico de 54,1% e 58,8% 

dos pacientes no presente estudo, respectivamente, fato que pode 

estar relacionado à faixa etária mais elevada. Estudos que avaliaram 

a prevalência de hipertensão arterial em idosos identificaram 

frequências importantes, da ordem de 60%, no Bambuí Health and 

Ageing Study (MG-Brasil)118, e de 50%, em estudo conduzido em 

Campinas (SP), Brasil119. Porém, em tais estudos as populações 

tinham faixa etária mais elevada. Deve-se considerar que a 

população estudada estava internada, e que a contribuição de 

complicações inerentes à hipertensão arterial não deve ser 
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descartada. As doenças cardíacas e cerebrovasculares foram as 

mais relatadas como antecedentes pessoais e diagnósticos médicos 

desta população. 

Os pacientes com doença renal crônica se distinguiram por 

apresentar mais antecedente pessoal (75,2% vs 46,3%) e 

diagnóstico de hipertensão arterial (81,0% vs 50,5%) em relação aos 

sem a doença . Em realidade, a hipertensão arterial tem sido 

considerada uma afecção onipresente na doença renal crônica. Isto 

ocorre porque, além de constituir uma das causas mais importantes 

para a instalação e o desenvolvimento da doença, a hipertensão 

arterial é uma consequência da doença renal crônica120. 

Dados norte-americanos, provenientes do Kidney Early 

Evaluation Program (KEEP), identificaram prevalências crescentes 

de hipertensão arterial, segundo estimativa da taxa de filtração 

glomerular pela equação MDRD4, no período de 1994 a 2004: 

56,6% para estimativa superior a 100 mL/min/1,73m²; 72,4% para a 

faixa de 60 a 70 mL/min/1,73m²; e 95,6% para estimativa inferior a 

30 mL/min/1,73m². A mesma tendência foi observada em amostra do 

National Health and Nutrition Examinatiion Survey (NHANES), 

segundo mesmos critérios e período de estudo, embora as 

frequências tenham sido inferiores às daquelas observadas no 

KEEP: 24,8% para estimativa superior a 100 mL/min/1,73m²; 49,6% 

para a faixa de 60 a 70 mL/min/1,73m²; e 97,5% para estimativa 

inferior a 30 mL/min/1,73m² 121. 

A frequência do diagnóstico médico de hipertensão arterial em 

indivíduos com doença renal crônica no presente estudo se 

assemelhou à prevalência identificada por Biavo et al114 em 

indivíduos idosos sob tratamento hemodialítico, a qual foi de 85,3%. 

Tal achado impressiona pela elevada prevalência de hipertensão 

arterial entre estes indivíduos, comparável àquela de doentes renais 

crônicos em estágio terminal, provavelmente relacionada com maior 

morbidade hospitalar para doentes renais crônicos hipertensos. 
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As prevalências de antecedente pessoal e diagnóstico médico 

de diabetes melito identificadas neste estudo (29,8% e 32,1%, 

respectivamente) foram mais elevadas do que as prevalências 

relatadas por inquérito telefônico para a população adulta (5,2%) e 

idosa (15,5% para idade entre 55 e 64 anos; 18,8 para idade entre 

65 e 74 anos; e 17,6% para idade igual ou superior a 75 anos) no 

Brasil122. Tal achado pode estar relacionado à maior morbidade 

hospitalar de indivíduos diabéticos. Em estudo de Mendes et al123, 

sobre os fatores relacionados ao diabetes em população idosa na 

cidade de São Paulo (SP), Brasil, a prevalência de diabetes melito, 

em indivíduos hospitalizados ao menos uma vez nos doze meses 

que antecederam a pesquisa, foi de 26,3%, 1,63 vezes mais elevada 

que a dos que não sofreram nenhuma hospitalização (IC 95% 1,20 – 

2,23, p 0,0029). 

A presença de diabetes melito também foi significativamente 

superior entre pacientes com doença renal crônica: 49,5% vs 22,4%, 

para antecedente pessoal; e 50,5% vs 25,3%, para diagnóstico 

médico. De fato, a prevalência de diabetes melito entre doentes 

renais crônicos tem se mostrado superior à dos indivíduos sem 

doença renal crônica. No estudo do NHANES III53, a prevalência de 

diabetes melito foi de 19% entre indivíduos com hipercreatinemia, 

contra 4,8% entre indivíduos com creatinina sérica normal. A mesma 

observação foi obtida no estudo de Framingham, no qual 23,5% e 

11,9% dos indivíduos com e sem doença renal crônica, 

respectivamente, apresentavam diabetes melito124. 

A prevalência de diabetes em doentes renais crônicos 

encontrada no presente estudo foi mais elevada do que a relatada 

em diversos trabalhos com esta população53 124 125, ou ainda, do que 

a prevalência relatada em amostra de indivíduos em terapia renal 

substitutiva no Brasil (30,6%)114, sugerindo, a exemplo da 

hipertensão arterial, a maior morbidade hospitalar desses indivíduos. 

Há ainda a possibilidade de que o diabetes melito venha adquirindo 
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maior importância na etiologia e na comorbidade na doença renal 

crônica no Brasil. Estudo de Burmeister et al126, identificou 

prevalência de diabetes melito de cerca de 40% para pacientes 

hemodialisados em Porto Alegre (RS), Brasil, a qual variou de 56,8 a 

20,0% entre os diferentes tipos de serviço. Esta observação pode 

estar ligada à transição epidemiológica, com maior prevalência e 

menor mortalidade por diabetes melito em algumas regiões 

brasileiras. 

A dislipidemia se associou à doença renal crônica, segundo 

critério de antecedente pessoal (com doença renal crônica 23,8% vs 

sem doença renal crônica 14,9%, p = 0,041). De fato, indivíduos com 

doença renal crônica apresentam alterações do perfil lipídico, com 

aumento de frações lipídicas aterogênicas, especialmente na 

vigência de proteinúria e hipoalbuminemia. O estudo Atherosclerosis 

Risk In Communities identificou valores significativamente (p < 0,05) 

mais elevados de colesterol total e triglicérides, assim como 

menores valores de HDL, para doentes renais crônicos, segundo 

estratificação da taxa de filtração glomerular a partir da estimativa 

pela equação MDRD4127. A mesma observação foi obtida em estudo 

NHANES III, no qual 90% e 50% dos indivíduos com doença renal 

crônica com síndrome nefrótica apresentaram aumento do colesterol 

total e diminuição do HDL, respectivamente, contra 20% para 

aumento do colesterol total e 15% para diminuição do HDL na 

população em geral53. 

Não houve, porém, diferença entre os grupos com relação ao 

diagnóstico médico de dislipidemia. Além disso, a prevalência de 

dislipidemia nos indivíduos com doença renal crônica foi muito 

inferior àquela relatada, por exemplo, nas IV Diretrizes Brasileiras 

Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, do 

Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, a qual chegou até a 90%. A necessidade de duas 

avaliações do perfil lipídico com intervalo mínimo de uma semana 
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para identificação da dislipidemia pode explicar a baixa frequência 

deste diagnóstico durante a hospitalização128. 

Observou-se que as doenças cardíacas e cerebrovasculares 

foram as mais relatadas como antecedentes pessoais e diagnósticos 

médicos para o total da amostra do estudo. Esta observação é 

congruente com o fato que estas doenças figuram como a primeira 

causa de morte e segunda causa de morbidade hospitalar dos 

brasileiros. Dados provenientes do DATASUS indicam que as 

doenças cardiovasculares corresponderam, em 2010, a 30,6 e 

13,4% do total de óbitos e internações de adultos com idade igual ou 

superior a vinte anos, respectivamente41. A alta prevalência de 

fatores de risco cardiovascular identificada na amostra estudada 

pode justificar a importante frequência de doenças cardiovasculares 

nestes indivíduos. 

Houve associação significativa da doença renal crônica com 

antecedente de infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca 

congestiva. Esta observação é corroborada por diversos estudos, 

que mostraram maiores incidências de eventos cardiovasculares em 

indivíduos com doença renal crônica56 57 63. Todavia, somente a 

insuficiência cardíaca congestiva manteve significância estatística 

quando analisada pelo critério de diagnóstico médico na internação. 

Estudos têm sugerido que a insuficiência cardíaca congestiva 

pode ser uma importante causa de lesão renal progressiva, isto 

porque cerca de 50% dos indivíduos com esta afecção têm doença 

renal crônica129. Em contrapartida, estudo em amostra proveniente 

do NHANES III identificou prevalências de insuficiência cardíaca 

congestiva de 39,9 e 54,1% para doentes renais crônicos com e sem 

diabetes, respectivamente, as quais foram significativamente (p< 

0,05) inferiores a de pacientes sem estas doenças130. Tais 

evidências, associadas a dados provenientes da pesquisa básica, 

indicam um “círculo vicioso”, no qual a doença renal crônica e a 

insuficiência renal crônica interagem, agravando as lesões 
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mutuamente129. 

A prevalência de insuficiência cardíaca congestiva de 29,5% 

para indivíduos com doença renal crônica encontrada pelo presente 

estudo foi superior àquela identificada em doentes renais crônicos 

atendidos por um plano de saúde nos Estados Unidos, a qual foi de 

13,1%. Contudo, ela se aproximou das prevalências em doentes 

renais crônicos que morreram até o final do seguimento neste 

mesmo trabalho: 22,2%, para estágio 3, e 32,7%, para estágio 4 de 

doença renal crônica131. 

A maior frequência de uso contínuo de medicamentos entre 

indivíduos com doença renal crônica é compatível com a maior 

morbidade destes indivíduos antes da hospitalização e foi 

significante (p <0,05) para as classes medicamentosas para o 

tratamento da hipertensão arterial, diabetes melito, dislipidemia e 

afecções cardíacas. No que concerne à terapia para o diabetes, 

somente a insulina apresentou diferença significativa com doença 

renal crônica. De fato, a adoção da insulinoterapia é indicada 

precocemente em indivíduos com doença renal crônica, segundo 

algoritmo de tratamento para o diabetes tipo 2 da Sociedade 

Brasileira de Diabetes132. 

Quase metade dos indivíduos com doença renal crônica não 

tinha antecedente pessoal da doença registrado em prontuário.  

Contudo, 87,8% dos doentes renais crônicos referiram 

acompanhamento em saúde prévio à hospitalização. Além disso, a 

prevalência, segundo antecedente pessoal dos principais fatores de 

risco para doença renal crônica, hipertensão arterial e diabetes 

melito, foi muito elevada neste grupo. Tais fatos chamam a atenção 

para uma possível deficiência na atenção à saúde destes indivíduos. 

Enquanto a prevalência de doença renal crônica foi de 18,4% 

e 15,1% para hipertensos e diabéticos, respectivamente, em 

amostra representativa da população norte-americana133, dados 
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provenientes do sistema de informações do HIPERDIA indicam 

prevalência da ordem de 5% para esta população74. Estudo 

transversal, que avaliou a taxa da filtração glomerular a partir do 

clearance de creatinina em hipertensos com e sem diabetes 

cadastrados no HIPERDIA em um centro de saúde em São Luís 

(MA), Brasil, verificou que 24,6% e 18,3%, respectivamente, 

apresentavam valores inferiores a 60 mL/min134. Estes dados 

sugerem que a doença renal crônica continua subdiagnosticada no 

Brasil, o que contribuiria para a ocorrência de diagnóstico da doença 

na internação, já na vigência de complicações cardíacas ou falência 

renal. 

Os antecedentes familiares de hipertensão arterial, diabetes 

ou doença renal crônica não se associaram à doença renal crônica 

neste estudo. A frequência de antecedente familiar de doença renal 

crônica foi de 1,0%, muito inferior àquela identificada em segmento 

de população soteropolitana, a qual foi de 15,%, para homens, e de 

21,3%, para mulheres. Todavia, a exemplo do observado no 

presente estudo, a história familiar de doença renal crônica não se 

associou à hipercreatinemia no estudo em Salvador (BA), Brasil19. 

Este achado pode estar ligado ao desconhecimento dos 

antecedentes familiares pelos indivíduos, já que muitos estudos têm 

sugerido maior risco de doença renal crônica na vigência de história 

familiar da doença135 136. 

Quanto aos exames laboratoriais, se observou valores 

significativamente (p < 0,05) maiores de creatinina, potássio, ureia, 

fósforo e ácido úrico séricos, assim como menores valores de 

hemoglobina, hematócrito e albumina sérica em indivíduos com 

doença renal crônica. Este fato é compatível os distúrbios 

bioquímicos e hematológicos associados à diminuição da função 

renal.  

Um achado relevante, pelo seu potencial impacto na 

morbimortalidade, foram as alterações nas análises de fósforo 
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sérico, hemoglobina e hematócrito dos indivíduos com doença renal 

crônica. Cabe ressaltar que somente dois indivíduos com doença 

renal crônica no presente estudo faziam uso contínuo de quelantes 

de fósforo, dois faziam uso de eritropoetina e dois de sulfato ferroso. 

Diversos estudos têm evidenciado a associação do aumento 

dos níveis séricos de fósforo com eventos cardiovasculares e 

mortalidade. Estudo com doentes renais crônicos, provenientes da 

amostra do Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), identificou 

associações estatisticamente significantes (p<0,05) da concentração 

sérica de fósforo com calcificação de artérias coronarianas, aorta 

descendente e válvula mitral137. Estudo com doentes renais 

crônicos, no noroeste dos Estados Unidos, identificou um hazard 

ratio para ocorrência de infarto agudo do miocárdio, segundo 

incremento de 1mg/dL do fósforo sérico, de 1,35 (IC 95% 1,09-166), 

e para mortalidade de 1,24 (IC 95% 1,13-1,37)138. Além disso, o 

aumento do fósforo sérico pode participar na gênese de doenças 

ósseas na doença renal crônica139. 

A anemia é um problema muito prevalente entre indivíduos 

com doença renal crônica. Estudo norte-americano, com doentes 

renais crônicos em estágios de 3 a 5, mostrou que 47,7% 

apresentavam hemoglobina igual ou inferior a 12 mg/dL e que 8,9% 

apresentavam valores iguais ou inferiores a 10 mg/dL140. No Brasil, 

Canziani et al141 identificaram prevalência de anemia (hemoglobina 

inferior a 11 mg/dL) de 18% para 401 pacientes renais crônicos em 

estágios de 2 a 5 atendidos em ambulatórios. Dados provenientes 

do censo brasileiro de diálise, de 2011, indicaram que 39,3% dos 

pacientes apresentavam hemoglobina inferior a 11 mg/dL22. 

A exemplo do fósforo sérico, a anemia tem sido apontada 

como importante fator de risco para morbimortalidade em doentes 

renais crônicos. No estudo Atherosclerosis Risk in Communities142, 

verificou-se que a associação de doença renal crônica com anemia 

aumentou significativamente (p<0,05) o hazard ratio para 
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mortalidade por doença coronariana (doença renal crônica, 2,67 vs 

doença renal crônica e anemia, 4,38) e o hazard ratio para 

mortalidade por todas as causas (doença renal crônica, 1,72 vs 

doença renal crônica e anemia, 3,49) em seguimento médio de doze 

anos. Estudo prospectivo histórico (média de 2,1 anos), com homens 

com doença renal crônica não dialítica, identificou, além de aumento 

da mortalidade por todas as causas na vigência de anemia, o 

incremento do risco para evolução para falência renal em indivíduos 

cuja hemoglobina média para o período foi compreendida entre 11 e 

12 mg/dL (HR 1,81, IC 95% 1,07 – 3,05) ou inferior a 11 mg/dL (HR 

2,96, IC 95% 1,70 – 5,14), comparados aos indivíduos com 

hemoglobina superior a 13 mg/dL143. 

Embora a mediana de albumina sérica de indivíduos com 

doença renal crônica não tenha sido inferior ao valor de referência 

para o laboratório no qual foi realizado o presente estudo, os valores 

de albuminemia para este grupo foram significativamente inferiores 

àqueles dos indivíduos sem doença renal crônica. Menores valores 

de albumina sérica, mesmo compreendidos na faixa de normalidade, 

têm sido associados à mortalidade de indivíduos em geral. Revisão 

sistemática sobre estudos longitudinais identificou aumento de 24% 

no risco de mortalidade a cada decréscimo de 0,25 g/dL da albumina 

sérica, chegando a 56% para pacientes em hemodiálise144. Estudo 

Framingham Offspring, por sua vez, verificou um hazard ratio de 

1,52 (IC95% 1,01 – 2,29) para a ocorrência de infarto agudo do 

miocárdio em indivíduos com albumina sérica entre 2,6 e 4,4 g/dL, 

comparado ao grupo com valores entre 4,7 e 5,9 g/dL145. 

Observou-se que o nível de colesterol HDL foi inferior ao 

limite de normalidade para indivíduos com e sem doença renal 

crônica no presente estudo. Este dado é relevante, pois a relação 

inversa do HDL com a ocorrência de doença coronariana tem sido 

demonstrada por diversos estudos longitudinais146. 

A grande maioria dos indivíduos com doença renal crônica 
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apresentou proteinúria, havendo diferença significativa (p < 05) em 

relação aos indivíduos sem doença renal crônica. De fato, a 

proteinúria (ou albuminúria) tem sido utilizada como marcador de 

lesão renal e foi incluída em 2009 no sistema de classificação da 

doença renal crônica da Kidney Disease – Improving Global 

Outcomes8 devido à sua relação com o prognóstico da doença. 

Estudos que avaliaram esta relação identificaram o decréscimo 

anual mais acentuado da taxa de filtração glomerular, assim como 

maior risco de evolução para falência renal, morbimortalidade 

cardiovascular e mortalidade por todas as causas na vigência de 

proteinúria147 148. 

Ainda que a presença de proteinúria tenha sido 

significativamente inferior para indivíduos sem doença renal crônica, 

a prevalência de 40% encontrada neste estudo não é negligenciável, 

mesmo considerando que tal alteração também possa estar 

presente em quadros de infecção do trato urinário149. 

Embora as associações de exames laboratoriais com doença 

renal crônica identificadas pelo presente estudo sejam suportadas 

pela literatura, muitos indivíduos não apresentaram valores para 

estas variáveis. Desta forma, as associações podem ter sido 

influenciadas por um viés de seleção dos indivíduos com maior risco 

para uma alteração bioquímica e hematológica (critério de demanda 

de exames pelo médico na internação). 

 Quantos aos níveis pressóricos, a comparação da pressão 

arterial dos pacientes que apresentaram valores registrados nos 

primeiros dez dias de internação mostrou que aqueles com doença 

renal crônica tinham pressão arterial mais elevada, sobretudo no 

período do sexto ao nono dia. Este dado é compatível com o maior 

número de hipertensos neste grupo. 

Em relação aos diagnósticos de enfermagem presentes na 

admissão e na alta, se observou que os diagnósticos “Integridade 
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tissular prejudicada”, definido pelo “dano a membranas mucosas, 

córnea, pele ou tecidos subcutâneos”150, e “Dor aguda” foram os 

mais frequentes entre os pacientes internados em uma clínica 

médica. Estes diagnósticos também foram os mais comuns em 

trabalho de Fontes e Cruz151, o qual avaliou os diagnósticos de 

enfermagem presentes nas primeiras 24 horas de internação, nesta 

mesma enfermaria de clínica médica em agosto de 2004, em 

amostra de conveniência. As frequências encontradas pelo presente 

estudo foram, contudo, inferiores àquelas encontradas por Fontes e 

Cruz: 34,2% vs 63,3%, para integridade tissular prejudicada; e 

33,4% vs 66,7%, para dor aguda, considerando os valores 

correspondentes à admissão em clínica médica no presente estudo. 

Verificou-se que os diagnósticos de enfermagem que 

apresentaram associação com doença renal crônica foram aqueles 

identificados na alta. Entre os diagnósticos de enfermagem reais que 

se associaram significativamente (p < 0,05) com doença renal 

crônica, houve predomínio daqueles pertencentes ao domínio de 

segurança e proteção: “Integridade tissular prejudicada” e “Proteção 

ineficaz”.  

Muitos fatores relacionados à doença renal crônica e às suas 

complicações podem explicar tal associação. No que concerne à 

integridade tissular, as alterações produzidas pela doença renal 

crônica (e altamente prevalentes em seu estágio terminal) podem 

ser identificadas no tecido subcutâneo pelas equimoses 

espontâneas ligadas à disfunção plaquetária urêmica e pelas 

doenças calcificantes resultantes dos distúrbios no metabolismo de 

cálcio e fósforo144. Além disso, a descontinuidade da integridade 

tissular pode estar relacionada à presença de cateteres para 

hemodiálise ou diálise peritoneal. 

A doença renal crônica e a uremia são ainda responsáveis por 

alterações em outros sistemas orgânicos, que podem suscetibilizar 

os indivíduos a doenças e lesões. Estudo de Capellari e Almeida152 
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identificou, como principais características definidoras para o 

diagnóstico de enfermagem “Proteção ineficaz”, em pacientes 

hemodialisados, a deficiência imunitária, a alteração 

neurossensorial, a dispneia, o prurido e a desnutrição. 

O diagnóstico “Perfusão tissular ineficaz renal” foi 

significativamente mais frequente em indivíduos com doença renal 

crônica na alta, o que é coerente com o quadro clínico destes 

pacientes. Contudo, este diagnóstico foi suprimido do repertório do 

NANDA na edição 2009-2011150. A associação de doença renal 

crônica com o diagnóstico “Risco para glicemia instável” também é 

compatível com a maior ocorrência de diabetes melito neste grupo. 

Os diagnósticos “Risco para queda” e “Déficit no autocuidado” 

(banho, higiene, alimentação, vestir-se, arrumar-se) também se 

associaram significativamente (p < 0,05) com a doença renal 

crônica. Uma possível explicação seria a idade mais elevada deste 

grupo. A importante prevalência de doenças crônico-degenerativas 

em pessoas idosas acarreta a diminuição de sua funcionalidade 

física e mental, fato que contribui para a ocorrência de quedas e a 

dependência153 154. Entretanto, fatores relacionados à doença renal 

crônica podem ter seu papel. Sabe-se, por exemplo, que indivíduos 

com doença renal crônica têm maior risco de queda devido à 

fraqueza muscular, à desnutrição, à inatividade e à neuropatia 

periférica. Além disso, as quedas nestes indivíduos podem ser muito 

deletérias, na medida em que os distúrbios no metabolismo mineral 

e ósseo estão relacionados à elevada incidência de fraturas155.  

Os diagnósticos de enfermagem se referem às respostas 

humanas, presentes ou potenciais, às condições de saúde e 

processos vitais de um indivíduo, uma família ou uma 

comunidade150. O presente trabalho avaliou os doentes renais 

crônicos de forma global; portanto, as análises de associação 

realizadas não puderam identificar em qual medida a gravidade da 

doença renal crônica influencia a resposta do indivíduo à doença, 
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considerando que a doença renal crônica evolui de forma 

assintomática até seus estágios mais avançados. 

Quanto às associações observadas em relação aos 

desfechos da internação, o maior tempo de internação dos pacientes 

com doença renal crônica é compatível com a maior morbidade 

neste grupo. Não há dados na literatura sobre este tema referentes a 

doentes renais crônicos; contudo, o tempo de internação identificado 

para estes pacientes (mediana de 11 dias) foi semelhante ao de 

pacientes hospitalizados por causas cardiovasculares em um 

hospital no Rio de Janeiro (RJ), Brasil, cuja mediana foi de 12 dias; e 

superior à média de internação de pacientes admitidos no Instituto 

do Coração de São Paulo (SP), Brasil, por insuficiência cardíaca 

descompensada (8,45 ± 19 dias)156 157. Estes dados sugerem que a 

doença renal crônica implica em hospitalizações prolongadas, a 

exemplo das doenças cardiovasculares, fato que pode estar ligado à 

maior complexidade dos problemas de saúde e à ocorrência de 

complicações intra-hospitalares.  

Ainda mais clamorosa, a elevada ocorrência de óbitos entre 

pacientes com doença renal crônica em relação aos sem a doença 

ilustrou, em nosso meio, a importante relação da doença renal 

crônica com mortalidade evidenciada por inúmeros estudos 

internacionais59 60 61 62.  A porcentagem de óbitos verificados neste 

grupo (12,4%) se mostrou superior às de pacientes internados por 

acidente vascular isquêmico (2,6%), doenças cardiovasculares 

(6,3%) e insuficiência cardíaca descompensada (10%) em outros 

estudos156 157 158. Na doença renal, relatório do Censo Brasileiro de 

Diálise estimou uma taxa de mortalidade de cerca de 20%, para 

indivíduos em diálise em 2011. No presente estudo, somente um 

paciente com doença renal crônica que evoluiu a óbito (7,7%)  

estava em estágio terminal da doença. Frente a estes dados, se 

verifica a importante mortalidade na doença renal crônica, mesmo 

em estágios menos avançados da doença. 
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Cerca de 60% dos pacientes com doença renal crônica 

terminal iniciou o tratamento dialítico durante a internação. Destes, 

mais da metade (58,8%) não tinha antecedente de doença renal 

crônica. Esta frequência é semelhante àquela encontrada por 

Godinho et al159 em  pacientes que iniciaram hemodiálise crônica em 

hospital público de Salvador, BA-Brasil, a qual foi de 57%.  Contudo, 

ela é bem superior à frequência de referência tardia de cerca de 

30% relatada por estudos em países desenvolvidos 160 161. 

Pesquisas internacionais têm mostrado que a referência tardia 

de doentes renais crônicos ao serviço nefrológico está relacionada 

ao aumento da morbimortalidade em diálise. Na França, estudo 

incluindo 1391 pacientes consecutivos de um único centro, no 

período de 1989 a 2000, identificou associação significativa 

(p<0,0001) de referência tardia (tempo inferior a seis meses antes 

do início do tratamento dialítico) com maior frequência de sintomas, 

uso de acesso central para hemodiálise, maior tempo de 

hospitalização no início do tratamento e menor ocorrência de 

transplantes. A razão de chance para a presença de comorbidade 

cardiovascular no grupo referido tardiamente foi de quase o dobro 

em relação àquele referido precocemente (OR 1,83 (IC 95% 1,31 – 

2,56), p<0,001). A mortalidade ajustada para a presença de 

comorbidades e a idade também foi superior no primeiro grupo, com 

odds ratio de 1,54 (IC 95%1,26 – 1,85, p < 0,0001)160.  Metanálise de 

estudos observacionais162 identificou risco relativo de 1,99 (IC 95% 

1,66 – 2,39; p < 0,0001) para mortalidade de indivíduos referidos 

tardiamente ao serviço nefrológico, assim como maior duração da 

hospitalização no início da terapia renal substitutiva, a qual foi, em 

média, 12 dias mais longa (IC 95% 8,0 – 16,1, p 0,0007). 

Estudo de revisão sistemática163, cujo objetivo foi verificar os 

fatores que contribuíram para a referência tardia de doentes renais 

crônicos ao serviço nefrológico, identificou associação de 

características individuais  (idade mais elevada, presença de 
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comorbidades e condição socioeconômica precária) e de 

deficiências no sistema de saúde (notadamente aqueles 

relacionados à articulação dos serviços de assistência primária e 

serviços nefrológicos) com a referência tardia em 18 estudos 

observacionais. 

A frequência de pacientes que iniciaram terapia renal 

substitutiva e que não tinham antecedente pessoal de doença renal 

crônica identificada pelo presente estudo é compatível com a 

afirmativa de que uma parcela importante de brasileiros doentes 

renais crônicos é referida tardiamente ao serviço nefrológico e 

sugere uma deficiência na atenção à saúde brasileira115, fato que 

pode contribuir para a piora de seus desfechos. 

Quanto ao encaminhamento para serviços de saúde pós-alta, 

cerca de um terço dos pacientes que não faziam acompanhamento 

prévio não dispunham desta informação em seu prontuário. Para 

pacientes com doença renal crônica, esta porcentagem foi bem 

inferior (6,5%), revelando que a importância de seguimento destes 

pacientes tem sido levada em conta em nosso meio. Entretanto, não 

foi possível identificar a especialidade do serviço de 

encaminhamento, devido à ausência desta informação na grande 

maioria dos prontuários. Como discutido anteriormente, a referência 

precoce de doentes renais crônicos aos serviços nefrológicos é 

apontada como determinante na redução da morbidade e da 

mortalidade destes indivíduos. 

O modelo de regressão logística múltipla revelou que a 

doença renal crônica em pacientes internados em uma clínica 

médica se associou aos principais fatores de risco descritos 

mundialmente: idade, hipertensão arterial e diabetes melito. Os dois 

últimos sinalizaram uma razão de chance de mais de 200% para 

presença de doença renal crônica nesta população.  

A doença renal crônica também mostrou importante 

associação com insuficiência cardíaca em nosso meio, sendo quase 
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três vezes mais frequente nos indivíduos acometidos. Ainda que a 

diminuição do débito cardíaco motivado pela cardiopatia em si ou 

seu tratamento possa colaborar na gênese de lesões renais 

progressivas, cabe ressaltar que as principais etiologias da 

insuficiência cardíaca congestiva são a hipertensiva e a isquêmica, 

ambas estritamente ligadas à hipertensão arterial164.  

5.2 FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL 
NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Já era previsto, no presente estudo, analisar a amostra 

estudada em relação à hipertensão arterial, considerando a 

possibilidade de lesão de órgãos-alvo inerente ao quadro 

hipertensivo. A hipertensão arterial é uma doença de evolução 

insidiosa, que progride de forma assintomática na grande maioria 

dos pacientes, lesando, em última instância, o sistema vascular. 

Além de ser uma doença preocupante, em função das graves 

complicações, a hipertensão eleva custos sociais. Seus agravos 

induzem a aposentadorias precoces e absenteísmo ao trabalho, 

além do aumento da mortalidade em faixa etária ainda produtiva, 

caracterizando-se como um grande problema de saúde pública.  

A Organização Panamericana de Saúde165 destaca que as 

doenças crônicas não transmissíveis têm causado, atualmente, mais 

mortes em países de baixa e média renda do que em países ricos, 

sendo responsáveis por quase dois terços das mortes prematuras, 

independentemente do sexo. Quase oito milhões de morte no mundo 

são causadas pela hipertensão, dentre as quais mais de seis 

milhões ocorrem em países de baixa e média renda, enquanto, em 

países de alta renda, a doença responde por cerca de 1,6 milhão. A 

previsão de impacto da hipertensão arterial nas próximas décadas 

também é alarmante: 

A projeção dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY) 
para 2030 prevê um aumento de 37% nos países de baixa renda e 11% 
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nos países de média renda, comparando com a situação de 2008, 
segundo o Banco Mundial (Goulart, 2011, p. 13). 

A associação entre hipertensão e doença renal crônica é bem 

conhecida, considerando que a doença renal é a maior causa de 

hipertensão arterial secundária. Os principais mecanismos 

patogênicos da hipertensão na doença renal crônica são a 

sobrecarga de volume e a maior ativação do Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona34. 

Portanto, identificar o papel da hipertensão arterial e suas 

relações com a doença renal crônica no presente estudo merece 

destaque, inclusive pelos resultados já exibidos terem evidenciado 

sua importante associação com a doença renal. Dessa forma, a 

seguir serão apresentados os resultados encontrados. 

Iniciando pela caracterização biossocial dos pacientes 

hipertensos com e sem doença renal crônica, se observou 

associações semelhantes àquelas obtidas na comparação da 

totalidade da amostra, descritas anteriormente. A exceção foi a 

idade, que não apresentou diferença estatisticamente significante 

entre hipertensos com e sem doença renal crônica. A média de 

idade foi de 67,7 anos, para ambos os grupos, cerca de uma década 

mais elevada do que a média descrita por estudos de base 

populacional sobre a hipertensão arterial em cidades brasileiras 38 166 

167. Este achado pode estar ligado ao fato de que a hipertensão 

arterial, quando não tratada, é responsável por lesões de órgãos-

alvo, que se desenvolvem ao longo de anos, e que contribuem para 

a morbidade hospitalar de indivíduos expostos por longo tempo à 

doença. 

As associações encontradas para as variáveis de hábitos de 

vida, acompanhamento em saúde e uso contínuo de medicamentos 

por hipertensos com e sem doença renal crônica também foram 

semelhantes àquelas para a amostra em geral. Chama atenção que 

16,5% dos pacientes hipertensos não faziam acompanhamento de 

saúde, sendo que 81,3% destes tinham antecedente pessoal de 
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hipertensão arterial e 18,9%, antecedente de doença cardiovascular 

ou renal. A porcentagem de pacientes hipertensos que não tomavam 

medicamentos anti-hipertensivos foi ainda maior, chegando a quase 

30%. 

Apesar da existência de medidas comprovadamente eficazes 

na redução da morbimortalidade cardiovascular devida à elevação 

dos níveis pressóricos na hipertensão arterial, o controle da doença 

ainda é baixo34. Tal fato tem sido atribuído à baixa adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo. A adesão ao tratamento da hipertensão 

arterial constitui um verdadeiro desafio na atenção a estes 

pacientes, uma vez que é resultado da interação de diversas 

características individuais, estruturais e ligadas à doença. A adesão 

se refere ao comportamento dos indivíduos e sua congruência com o 

tratamento de saúde. O comparecimento às consultas e a 

interrupção do tratamento medicamentoso têm sido aspectos deste 

comportamento frequentemente utilizados na avaliação da adesão 

ao tratamento de hipertensos168 169 170. 

Observou-se, no presente estudo, que parcela não 

negligenciável de hipertensos apresentavam comportamentos de 

falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, embora tivessem 

diagnóstico prévio de hipertensão arterial ou de comorbidades 

compatíveis com lesão de órgãos-alvo. Entretanto, outros aspectos 

da adesão, além daqueles relacionados ao acompanhamento de 

saúde e ao uso de medicamentos anti-hipertensivos, podem ser de 

grande importância nesta população, haja vista que a morbidade 

cardiovascular foi expressiva nos hipertensos com e sem doença 

renal crônica. Excluindo-se a hipertensão arterial e a doença renal 

crônica, 67,2% dos pacientes hipertensos tinham alguma 

comorbidade registrada em prontuário. 

Os hipertensos com doença renal crônica se distinguiram dos 

sem doença renal crônica por apresentarem mais diabetes melito e 

insuficiência cardíaca congestiva, tanto pelo critério de antecedente 
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pessoal quanto pelo de diagnóstico médico da internação. De fato, 

ambas comorbidades têm demonstrado contribuir para a gênese de 

doença renal crônica, como discutido anteriormente. Ressalta-se, 

porém, que a coexistência da hipertensão arterial com outros fatores 

de lesão renal pode ser muito deletéria para o prognóstico destes 

pacientes, sobretudo quando sem controle. Estudo com hipertensos 

com nefropatia diabética, cujo tempo de seguimento médio foi de 3,4 

anos, identificou um hazard ratio para progressão da doença renal 

crônica, falência renal ou óbito 66% maior (p < 0,001) para 

indivíduos com pressão arterial igual ou superior a 140 mmHg, 

comparados aos indivíduos com valores de pressão arterial sistólica 

inferiores a este44. 

Os hipertensos com doença renal crônica se destacaram, 

ainda, em relação aos demais, por tomarem maior número de anti-

hipertensivos e por utilizarem as classes de betabloqueadores, 

bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos de alça e 

vasodilatadores diretos com maior frequência. De forma geral, estes 

achados são coerentes com as recomendações para o tratamento 

medicamentoso da hipertensão arterial preconizado pelas VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão34. A principal finalidade do 

tratamento anti-hipertensivo é a redução da morbidade e mortalidade 

cardiovasculares. Para tanto, a terapêutica medicamentosa a ser 

utilizada deve priorizar não só a redução dos níveis da pressão 

arterial, bem como de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. 

Frente à meta de pressão arterial mais severa para pacientes 

com alto e muito alto risco cardiovascular (inclusive doentes renais 

crônicos), a terapia anti-hipertensiva combinada (dois ou mais 

medicamentos) é recomendada para este grupo. A utilização mais 

frequente da classe de betabloqueadores para hipertensos com 

doença renal crônica pode ser justificada pela elevada prevalência 

de cardiopatias nestes indivíduos. Já os diuréticos de alça têm 

indicação reservada aos casos de doença renal crônica severa ou 
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insuficiência cardíaca com retenção hídrica. A maior utilização de 

vasodilatadores diretos por hipertensos com doença renal crônica 

pode estar ligada à maior dificuldade no controle dos níveis 

pressóricos, uma vez que este medicamento só é indicado na 

triterapia, caso não haja alcance dos objetivos propostos com outras 

associações34. 

Quanto à terapia com bloqueadores dos canais de cálcio, o 

uso de medicamentos não-di-hidropirimidínicos são apontados como 

efetivos na redução da proteinúria em pacientes com nefropatia 

diabética. Contudo, os bloqueadores dos canais de cálcio di-

hidropirimidínicos podem agravar a proteinúria de doentes renais 

crônicos em geral, sendo indicados somente em associação com 

anti-hipertensivos nefroprotetores, como os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina ou os bloqueadores dos receptores de 

angiotensina34. Verificou-se, no presente estudo, que a grande 

maioria dos hipertensos com doença renal crônica, que faziam uso 

de bloqueadores dos canais de cálcio, utilizava os di-

hidropirimidínicos, sendo que somente 40% tinham associação com 

um anti-hipertensivo nefroprotetor. Estes dados revelam que uma 

parcela destes pacientes poderia estar exposta ao agravo da doença 

renal devido a um tratamento inadequado da hipertensão, 

principalmente considerando a elevada prevalência de proteinúria 

neste grupo. 

A avaliação da pressão arterial de pacientes hipertensos, 

segundo análise de medidas repetidas, mostrou que os valores de 

pressão arterial sistólica dos hipertensos sem doença renal crônica 

foram superiores nos primeiros três dias de internação, enquanto o 

maior valor para os com doença renal crônica foi registrado no sexto 

dia. Observou-se, inclusive, diferença estatisticamente significativa 

(p < 0,05) entre os grupos, sendo a pressão arterial sistólica mais 

elevada para hipertensos sem doença renal crônica no terceiro dia 

de internação e para os com doença renal crônica, no sexto dia. 
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A diminuição dos níveis pressóricos sistólicos de hipertensos 

sem doença renal crônica, observada em relação aos valores dos 

primeiros dias de internação, pode estar relacionada à adoção de 

tratamento anti-hipertensivo mais eficaz e melhor controle da 

pressão arterial no hospital. Tal comportamento dos níveis 

pressóricos pode, ainda, ser resultado da diminuição do efeito do 

avental branco ao longo da internação. Mais difícil de explicar, 

porém, é o aumento da pressão arterial sistólica de hipertensos com 

doença renal crônica no sexto dia de internação (p < 0,05), com 

valores compatíveis com descontrole da hipertensão arterial (≥ 

130/80 mmHg) do sexto ao oitavo dia. 

Observou-se, no presente estudo, que a frequência de 

controle da hipertensão arterial de pacientes com e sem doença 

renal crônica no primeiro dia de internação foi de cerca de 40%, 

valor compreendido na faixa de controle descrito no Brasil. Estudos 

de base populacional publicados nos últimos anos apontaram 

frequências de controle da pressão arterial que oscilam entre 30 e 

50%38 46 47. No contexto ambulatorial, as frequências de controle da 

hipertensão arterial se apresentam ainda mais discrepantes. Estudo 

de Silva et al171 identificou que somente 9,9% dos indivíduos com 

hipertensão arterial em estágios I e II estavam controlados. Nobre et 

al172, por sua vez, verificaram a frequência de controle de 53,3% em 

hipertensos sob medicação anti-hipertensiva. 

Pesquisas têm identificado menor controle da hipertensão 

arterial entre hipertensos com lesões de órgãos-alvo. Pierin et al109 

verficaram, por exemplo, que  hipertensos com lesões de órgãos-

alvo representaram menos de um terço dos indivíduos controlados 

em um ambulatório de hipertensão. Em estudo sobre o controle da 

hipertensão arterial, segundo metas específicas pela estratificação 

de risco cardiovascular, somente 32,4% dos hipertensos com 

nefropatias e proteinúria maior que 1 g/l estavam controlados, 

comparados a 61,7% dos hipertensos em estágio I e II com baixo ou 
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médio risco cardiovascular172. 

Embora a porcentagem de controle da hipertensão arterial 

tenha sido discretamente menor, para hipertensos com doença renal 

crônica, não houve diferença estatisticamente significante (p < 0,05) 

em relação aos sem doença renal crônica. Além disso, o corte 

adotado para hipertensos sem doença renal crônica (< 140/90 

mmHg) pode não corresponder, para todos, à meta recomendada 

pelas VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão34, considerando a 

elevada prevalência de comorbidades e fatores de risco 

cardiovascular. Desta forma, o controle da hipertensão arterial, nesta 

parcela de pacientes, pode ter sido superestimado. 

Quantos aos desfechos da hospitalização, observou-se maior 

número de óbitos e maior tempo de internação para hipertensos com 

doença renal crônica em relação aos sem doença renal crônica, a 

exemplo do verificado na amostra em geral.  

Frente ao crescente impacto das doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil, políticas de saúde pública têm sido 

adotadas para a prevenção e o controle destas condições. Tais 

políticas incluem desde a regulamentação do uso de tabaco em 

ambientes públicos, até o oferecimento gratuito de medicamentos 

para prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes de alto 

risco. Apesar de a mortalidade cardiovascular padronizada para a 

idade ter diminuído nas últimas décadas, ela é muito superior àquela 

observada em diversos países (inclusive da América Latina). As 

causas cardiovasculares representam a principal causa de morte 

para brasileiros173. 

A elevada morbimortalidade cardiovascular no Brasil tem sido 

atribuída principalmente à hipertensão arterial. Além disso, a 

hipertensão arterial constitui a principal causa de falência renal 

tratada por diálise no Brasil. Por esse motivo, a atenção à 

hipertensão arterial é considerada uma prioridade pelo Plano de 

Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas 
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Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022. Este documento traz, 

como diretrizes, a vigilância da hipertensão (fatores de risco, 

comorbidades), a integralidade do cuidado e a promoção da saúde. 

Quanto à doença renal crônica, acredita-se que o tratamento da 

hipertensão arterial e do diabetes melito, além da redução do 

consumo de sal, será efetivo no seu enfrentamento174. 

5.3 AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 
EM PACIENTES SEM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

A atual classificação da doença renal crônica, baseada na 

taxa de filtração glomerular e nos níveis de albuminúria, estimulou o 

desenvolvimento de técnicas de aferição destes dois elementos, a 

fim de melhorar sua empregabilidade clínica e epidemiológica. Este 

fenômeno ocorreu de forma mais pronunciada em relação à 

avaliação da taxa de filtração glomerular. Tendo em vista as 

dificuldades associadas à utilização de marcadores exógenos neste 

procedimento, muitas equações baseadas na creatinina sérica e 

outros marcadores endógenos foram propostas para obtenção de 

estimativas fidedignas da taxa de filtração glomerular. 

A equação MDRD4 tem sido recomendada por instituições de 

referência em nefrologia para o rastreamento e o acompanhamento 

de doentes renais crônicos79 81. A emissão da estimativa da taxa de 

filtração glomerular pela equação MDRD4, juntamente com os 

resultados de aferição da creatinina sérica, tem sido amplamente 

adotada, inclusive no local no qual foi realizado o presente estudo. 

Além disso, estudos epidemiológicos têm demonstrado a associação 

de menores taxas de filtração glomerular, estimada pela equação 

MDRD4, com morbidade e mortalidade de indivíduos com doença 

renal crônica56 57 

Contudo, a taxa de filtração glomerular estimada pela MDRD4 

se revelou pouco precisa para indivíduos sem doença renal crônica. 



Discussão 

Natália Alencar de Pinho 

 

126 

Diante disso, a equação CKD-EPI foi desenvolvida, com o objetivo 

de fornecer estimativa mais fiel da taxa de filtração glomerular, 

reduzindo a subestimação desta em indivíduos saudáveis85. 

Verificou-se, no presente estudo, que 7,8% dos pacientes 

sem doença renal crônica apresentaram taxa de filtração glomerular 

estimada por ambas as equações inferior a 60 mL/min/1,73m², 

embora tenham sido submetidos a um rigoroso critério para evitar 

inclusão de doentes renais crônicos não diagnosticados na amostra. 

Ainda que não caracterizada a cronicidade da diminuição da função 

renal, este dado é relevante, no sentido em que uma importante 

parcela de pacientes internados em uma unidade geral possa 

apresentar doença renal crônica subdiagnosticada, sobretudo se 

considerados os pacientes com proteinúria positiva – ou mesmo 

aqueles que foram excluídos por instabilidade da creatinina sérica.  

Ao contrário do esperado, a regressão linear indicou que a 

taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI foi 

sistematicamente inferior àquela estimada pela equação MDRD4 em 

pacientes sem doença renal crônica. Todavia, houve concordância 

segundo coeficiente Kappa da classificação da taxa de filtração 

glomerular nas faixas inferior a 60, de 60 a 89, e igual ou superior a 

90 mL/min/1,73m². 

A comparação da classificação da taxa de filtração glomerular 

pelas diferentes equações mostrou que somente pequena parcela 

dos pacientes sem doença renal crônica foi reclassificada pela CKD-

EPI em relação à MDRD4 (8,2%). A reclassificação ocorreu para 

uma faixa inferior de taxa de filtração glomerular em cerca de dois 

terços das vezes. Considerando o pequeno número de pacientes 

reclassificados (n = 23) e a consequente dificuldade na interpretação 

da estatística analítica, optou-se por não se realizar a comparação 

de características individuais que poderiam influenciar tal achado no 

presente estudo.  

A equação MDRD4 foi escolhida para verificação de 
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associações da taxa de filtração glomerular estimada com variáveis 

biossociais, de morbidade e desfecho dos pacientes sem doença 

renal crônica pelo fato de já ser reportada pelo Sistema de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico do hospital no qual foi realizado o estudo. 

Quanto às características biossociais de pacientes sem 

doença renal crônica, se observou que os com taxa de filtração 

glomerular estimada inferior a 90 mL/min/1,73m² foram 

significativamente diferentes (p < 0,05) daqueles com valores iguais 

ou inferiores a este, por serem predominante de etnia branca e por 

terem idade e índice de massa corporal mais elevados. 

Estudos comparativos das equações de estimativa da taxa de 

filtração glomerular têm mostrado que características individuais 

influenciam seus resultados.  

Com relação à etnia, estudo comparativo das equações 

MDRD4 e CKD-EPI mostrou efeito protetor da etnia negra para 

presença de taxa de filtração glomerular inferior a 60 mL/min/1,73m² 

estimada pela equação MDRD4 (OR 0,669 (IC 95% 0,623 – 0,720)). 

Contudo, mediante uso da equação CKD-EPI, não houve diferença 

entre negros e brancos para este desfecho. Diante do fato de que a 

incidência e prevalência de falência renal são maiores para 

afrodescendentes, os autores do estudo em questão concluíram que 

a equação MDRD superestima a taxa de filtração glomerular destes 

indivíduos175. Esta hipótese pode justificar a expressiva porcentagem 

de não brancos com taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90 

mL/min/1,73m² observada com a estimativa pela equação MDRD4 

no presente estudo. Além disso, tal hipótese explica os menores 

valores de taxa de filtração glomerular estimados pela equação 

CKD-EPI em relação à MDRD4. 

Estudo que avaliou o desempenho das equações Cockroft-

Gault, MDRD4 e CKD-EPI em relação ao padrão-ouro I-iotalamato 

identificou que todas as equações subestimavam a taxa de filtração 

glomerular de indivíduos mais velhos (viés por ano adicional na 
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idade de -0,26 vs -0,27 vs -0,17, respectivamente). Somente a 

Cockroft-Gault foi influenciada pelo índice de massa corporal (viés 

por kg/m² adicional no índice de massa corporal de 0,55 (IC95% 

0,23-0,88))88. Cabe ressaltar, porém, que estudos têm relatado a 

queda da taxa de filtração glomerular com a idade26  27, além de 

maior prevalência de doença renal crônica entre idosos10 19 20.  

A prevalência de fatores de risco cardiovascular e renal 

(hipertensão arterial, diabetes melito e dislipidemia) foi maior (p< 

0,05) em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada inferior 

a 90 mL/min/1,73m² em relação aos com valores iguais ou 

superiores a este. Este achado é semelhante aos de estudos sobre 

taxa de filtração glomerular estimada em indivíduos sem doença 

renal crônica. 

Estudo com 2746 indivíduos sem doença renal crônica e 

submetidos à angiografia coronariana em um serviço médico de Tel-

Aviv identificou uma maior prevalência de hipertensão arterial com 

decréscimo da taxa de filtração glomerular estimada pela equação 

Cockroft-Gault: 42% para taxa de filtração glomerular estimada 

maior ou igual a 96 mL/min/1,73m², 65%, para a faixa compreendida 

entre  77 e 69 mL/min/1,73m², e 69% para valores entre 76 e 60 

mL/min/1,73m² (p < 0,001). O mesmo achado foi obtido em relação à 

hipercolesterolemia (35% vs 72% vs 77%, p < 0,001). Contudo, não 

houve diferença entre os grupos em relação à prevalência de 

diabetes176. 

A taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-

EPI também mostrou associação com comorbidades de indivíduos 

sem doença renal crônica em estudo conduzido com voluntários 

chineses que se submeteram a um check-up de saúde. Em relação 

aos indivíduos com taxa de filtração glomerular estimada superior a 

90 mL/min/1,73m², os com valores compreendidos entre 60 e 90 

mL/min/1,73m² apresentavam maior prevalência (p < 0,05) de 

hipertensão arterial (38,4% vs 15,4%), diabetes (11,2% vs 6,1%), 
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hipercolesterolemia (40,1% vs 25,7%), hipertrigliceridemia (36,6% vs 

28,5%), e aumento da fração de colesterol LDL (34,8% vs 23,0%)177. 

A associação de reduções leves da taxa de filtração 

glomerular com fatores de risco de lesão renal progressiva é de 

grande relevância, sobretudo se somada ao fato de que taxas de 

filtração glomerular levemente reduzidas mostraram-se 

independentemente associadas à diminuição da função renal em 

cinco anos27. 

Como observado na comparação de pacientes com e sem 

doença renal crônica, pacientes com taxa de filtração glomerular 

inferior a 90 mL/min/1,73m² se distinguiram daqueles com valores 

iguais ou superiores a este por não serem fumantes (21,5% vs 

36,5%). No entanto, é importante considerar a elevada prevalência 

deste fator de risco em ambos os grupos, a qual foi superior àquela 

descrita no inquérito VIGITEL de 2010 (15,1%)107 ou pela Pesquisa 

Nacional por Amostra e Domicílios: Tabagismo 2008 (17,2%)178. 

Os desfechos da internação não se associaram à taxa de 

filtração glomerular estimada pela equação MDRD4.  Considerando 

que Arbel et al176 identificaram a estimativa da taxa de filtração 

glomerular como único preditor independente de mortalidade em 

indivíduos sem doença renal crônica em seguimento médio de 419 ± 

115 dias (HR 1,38 (IC 95% 1,19 – 1,60)), a avaliação dos desfechos 

restrita ao período de hospitalização no presente estudo pode não 

ter sido suficiente para identificar diferenças na mortalidade dos 

pacientes segundo taxa de filtração glomerular estimada. 

A validade das equações de estimativa da taxa de filtração 

glomerular ainda não foi suficientemente documentada no Brasil. O 

único estudo brasileiro publicado sobre a comparação das equações 

MDRD4 e CKD-EPI com um padrão-ouro verificou que somente a 

equação CKD-EPI apresentou acurácia dentro de 30% adequada em 

relação à taxa de filtração glomerular mensurada a partir da 

depuração do 51Cr-EDTA (CKD-EPI, 85% vs MDRD4, 69%)89. 
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Entretanto, a amostra deste estudo contou com número reduzido de 

participantes em relação aos estudos internacionais e se restringiu a 

indivíduos saudáveis. 

A relação da taxa de filtração glomerular estimada com 

comorbidades e desfechos em longo prazo deve ser mais estudada 

em nosso meio, considerando que a população brasileira poderia se 

beneficiar da adoção deste método relativamente simples na 

detecção precoce da doença renal crônica e no monitoramento de 

sua evolução. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As doenças crônicas não transmissíveis constituem um 

verdadeiro desafio na atenção à saúde. Sua alta prevalência, assim 

como seu importante impacto na morbimortalidade, as elevou ao 

patamar de principal problema de saúde pública mundial. Além 

disso, as doenças crônicas exigem tratamento medicamentoso para 

toda a vida e profundas mudanças no estilo de vida dos indivíduos 

acometidos. 

A doença renal crônica é, muitas vezes, consequência de 

outras condições crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes 

melito. Uma vez instalada, a doença renal crônica concorre para 

alterações estruturais e funcionais de outros sistemas. A interação 

de todos estes fatores resulta em complicações ainda maiores, 

culminando em eventos cardiovasculares, falência renal e morte. 

Desta forma, a equipe multidisciplinar deve atuar na detecção de 

fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamento da doença renal 

crônica. 

A adesão ao tratamento é um ponto central na atenção à 

doença renal crônica em todos seus estágios. O controle dos níveis 

pressóricos e glicêmicos constitui a principal intervenção para 

prevenção primária e secundária na doença renal crônica. A 

intervenção do enfermeiro, mediante a educação em saúde e o 

incentivo à tomada de decisões e ao autocuidado, é de grande valia 

para o alcance dos objetivos do tratamento. 

Cabe ressaltar que a adoção de medidas restritivas, imposta 

pela doença renal crônica, desde a simples diminuição do sal na 

alimentação, nos estágios iniciais, até a abolição completa de certos 

itens alimentares, na falência renal, é, às vezes, tão difícil de 

vivenciar quanto os sintomas e as complicações propriamente ditos. 

Diante disto, a identificação de fatores de risco e a intervenção 
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precoce na doença renal crônica podem ser importantes ferramentas 

do enfermeiro na promoção da qualidade de vida destes indivíduos. 

Apesar das limitações do presente estudo, ligadas ao seu 

caráter retrospectivo e à frequente ausência de dados em 

prontuários, observou-se que a doença renal crônica esteve 

associada aos principais fatores de risco cardiovasculares. O 

processo de hospitalização continua a ser a “porta de entrada” no 

sistema de saúde para uma importante parcela da população. Por 

este motivo, o reconhecimento dos fatores associados à doença 

renal crônica, pelos enfermeiros e outros profissionais de saúde, 

pode ser determinante para a devida continuidade dos cuidados. 
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo, realizado com uma 

amostra de 386 pacientes internados em uma clínica médica de um 

hospital universitário na cidade de São Paulo, mostraram que, em 

relação aos dados biossociais, 50,5% eram do sexo masculino, 

64,4% brancos, 39,3% trabalhadores ativos, com idade de 58,2±18,6 

anos e índice de massa corporal de 25,4 (21,7-28,4) kg/m². 

Quanto aos hábitos de vida e saúde, 24,7% eram tabagistas, 

8,8% etilistas e 33,6% não faziam acompanhamento de saúde. A 

quantidade de medicamentos de uso contínuo por paciente foi de 1,0 

(0,0-3,0). Os antecedentes pessoais mais frequentes foram a 

hipertensão arterial (54,1%), o diabetes melito (29,8%) e a 

dislipidemia (17,4%).Os diagnósticos médicos mais presentes foram 

a hipertensão arterial (58,8%), as doenças respiratórias (33,2%) e o 

diabetes melito (32,1%). Já os diagnósticos de enfermagem foram a 

integridade tissular prejudicada (42,5%), a dor aguda (29,3%), e a 

integridade da pele prejudicada (26,2%). O tempo de internação foi 

de 9,0 (7,0 – 13,0) dias; 91,2% dos pacientes receberam alta 

hospitalar. 

Segundo os critérios do estudo, 105 pacientes (27,2%), que 

compuseram a amostra, tinham doença renal crônica. Destes, 56 

(53,3%) tinham antecedente pessoal da doença. Os pacientes com 

falência renal representaram 25,7% deste grupo, sendo que 17 deles 

(65,4%) iniciaram terapia renal substitutiva durante a internação. 

Os pacientes com doença renal crônica distinguiram-se (p < 

0,05) daqueles sem a doença em relação a: viver com companheiro 

(59,8% vs 47,3%); idade mais elevada (65,8 ± 15,6 vs 55,3 ± 18,9 

anos);  não fumarem (11,1% vs 29,7%); menor porcentagem de falta 

de acompanhamento de saúde (12,2% vs 42,0%); e maior número 

de medicamentos de uso contínuo (3,0 (1,0 – 5,0) vs 1,0 (0,0 – 3,0)). 
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Quando comparados aos pacientes sem doença renal, os 

pacientes com doença renal crônica apresentaram mais antecedente 

pessoal (p < 0,05) de hipertensão arterial (75,2% vs 46,3%); 

diabetes melito (49,5% vs 22,4%); dislipidemia (23,8% vs 14,9%); 

infarto agudo do miocárdio (14,3% vs 6,0%); e insuficiência cardíaca 

congestiva (18,1% vs 4,3%). Observou-se, igualmente, maior 

consumo (p < 0,05) de anti-hipertensivos (70,5% vs 36,3%); 

antiagregantes plaquetários (26,7% vs 14,9%); estatinas (18,1% vs 

10,0%); insulina (23,8% vs 4,3%); e medicamentos de ação cardíaca 

(16,2% vs 5,7%) no grupo com doença renal crônica. 

Os pacientes com doença renal crônica tiveram maior 

frequência (p < 0,05) de diagnóstico médico de hipertensão arterial 

(81,0% vs 50,5%); diabetes melito (50,5% vs 25,3%); e insuficiência 

cardíaca congestiva em relação aos pacientes sem doença renal. 

Observaram-se, ainda, diferenças significativas (p < 0,05) entre os 

grupos com e sem doença renal crônica, quanto aos seguintes 

exames laboratoriais: potássio sérico (4,6 (4,1 – 5,3) vs 4,1 (3,8 – 

4,4) mEq/l); ureia sérica (116,0 (83,0 – 167,5) vs 33,0 (24,0 – 41,0) 

mg/dL); hemoglobina (11,1 (9,3 – 12,5) vs 13,3 (11,9 – 14,6) g/dL); 

hematócrito (33,0 (28,0 – 37,0) vs 40,0 (36,0 – 43,0) %); albumina 

sérica (3,1 (2,8 – 3,4) vs 3,7(3,3 – 4,0) g/dL); fósforo sérico (4,9 (3,7 

– 6,0) vs 3,5 (2,7 – 4,1) mg/dL); ácido úrico (7,5 (6,5 – 8,9) vs 5,5 

(4,4 – 6,7) mg/dL); e presença de proteinúria (84,5% vs 39,5%). Os 

valores de creatinina sérica nos dez primeiros dias de internação 

foram significativamente superiores (p < 0,001) para pacientes com 

doença renal crônica. 

A análise da pressão arterial de pacientes que apresentaram 

medida da pressão arterial do primeiro ao décimo dia de internação 

mostrou que os valores do sexto ao décimo dia diferiram 

significativamente (p < 0,05) entre os grupos, sendo superiores para 

pacientes com doença renal crônica. 

Os pacientes com doença renal crônica também se 
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distinguiram daqueles sem a doença por apresentarem, na alta, uma 

maior frequência dos seguintes diagnósticos de enfermagem: 

integridade tissular prejudicada (57,1% vs 37,0%); perfusão tissular 

ineficaz renal (63,8% vs 3,6%); déficit no autocuidado (15,2% vs 

5,0%); proteção ineficaz (43,8% vs 18,1%); risco de glicemia instável 

(18,1% vs 15,3%); e risco para queda (19,0% vs 14,6%). Observou-

se que pacientes com doença renal crônica tiveram maior frequência 

de óbitos (12,4% vs 1,4%) e maior tempo de internação (11,0 (8,0 – 

18,0) vs 9,0 (6,0 – 12,0) dias) em relação aos pacientes sem a 

doença. 

A análise de regressão logística indicou associação 

independente da doença renal crônica com as seguintes variáveis 

(OR, odds ratio; IC, intervalo de confiança de 95%): idade (OR 

1,019, IC 1,003-1,036); hipertensão arterial (OR 2,032, IC 1,128-

3,660), diabetes (OR 2,097, IC 1,232-3,570) e insuficiência cardíaca 

congestiva (OR 2,665, IC 1,173-6,056). 

A comparação de hipertensos com e sem doença renal 

crônica indicou que os grupos foram distintos (p<0,05) em relação a: 

viver com companheiro (64,3% vs 50,7%); uso de maior número de 

medicamentos (4,0 (2,0–5,0) vs 2,0 (0,5– 4,0), não fumantes (9,9% 

vs 25%); ter antecedentes pessoais para diabetes (53,5% vs 36,4%) 

e insuficiência cardíaca congestiva (19,8% vs 7,0%); uso de 

medicamentos anti-hipertensivos (79,1% vs 66,4%,); tratamento com 

insulina (24,4% vs 7,0%); além dos exames laboratoriais, exceto 

glicemia, perfil lipídico e ácido úrico. 

A avaliação da pressão arterial de hipertensos que 

apresentaram medidas registradas do primeiro ao décimo dia de 

internação mostrou diminuição (p < 0,05) dos níveis pressóricos de 

hipertensos sem doença renal crônica em relação aos três primeiros 

dias. Para hipertensos com doença renal crônica, houve aumento 

significativo (p < 0,05) da pressão arterial no sexto dia de internação. 

Apresentaram controle da hipertensão arterial, no primeiro dia de 
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internação, 44,5% dos hipertensos, não havendo diferença entre os 

grupos com e sem doença renal crônica. 

A estimativa da taxa de filtração glomerular de pacientes sem 

doença renal pela equação MDRD4 indicou que 54,4% tinham taxa 

de filtração glomerular igual ou superior a 90; 37,7%, entre 60 e 89; 

e 7,8%, inferior a 60 mL/min/1,73m². Embora a taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação CKD-EPI tenha se mostrado 

sistematicamente inferior àquela estimada pela MDRD4 (c = 0,88; r² 

= 0,974); houve boa concordância da classificação da taxa de 

filtração glomerular pelas duas equações (Kappa = 0,854). 

Na comparação entre os grupos com taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação MDRD4 inferior a 90 

mL/min/1,73m² e igual ou superior a este valor, observou-se 

diferença significativa (p < 0,05) em relação a: ser de etnia branca 

(81,3% vs 52,6%); ter idade mais elevada (63,4 ± 16,4 vs 48,5 ± 18,6 

anos); ter maior índice de massa corporal (26,0 (23,4 – 28,7) vs 24,2 

(20,6 – 27,6) kg/m²); e menor frequência de tabagismo (21,5% vs 

36,5%). Além disso, pacientes com taxa de filtração glomerular 

estimada inferior a 90 mL/min/1,73m² se destacaram (p < 0,05) por 

apresentar maior frequência de hipertensão arterial (63,3% vs 

32,0%), diabetes (29,7% vs 16,3%) e dislipidemia (24,2% vs 7,2%). 

Conclui-se que a doença renal crônica, em pacientes 

internados em uma clínica médica de um hospital universitário na 

cidade de São Paulo, esteve associada aos principais fatores de 

risco cardiovascular modificáveis e ao envelhecimento. Ela ainda 

esteve associada ao pior perfil de morbidade e mortalidade intra-

hospitalar. A estimativa da taxa de filtração glomerular pela equação 

Modification of Diet in Renal Disease abreviada pareceu distinguir os 

pacientes sem doença renal quanto à presença de fatores de risco 

cardiovascular e renal. 

. 
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