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O Que É, O Que É? 

Gonzaguinha 

“...Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

... Há quem fale 

Que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo... 

... Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 

Só saúde e sorte... 

... E a pergunta roda 

E a cabeça agita 

Eu fico com a pureza 

Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

E é bonita...”  
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RESUMO 

Introdução. Hemodialisados têm mortalidade inaceitavelmente alta principalmente por 

causas cardiovasculares. Tanto fatores de risco tradicionais (do estudo de Framingham) como 

não-tradicionais (resultantes da própria doença renal crônica) têm sido implicados na 

patogênese da doença cardiovascular em tais pacientes. Nosso objetivo foi avaliar o impacto 

de alterações precoces na albumina sérica sobre a mortalidade de pacientes incidentes em 

hemodiálise. 

Métodos. Estudo observacional, longitudinal retrospectivo, com acompanhamento de 2 anos, 

realizado em pacientes em regime regular de hemodiálise utilizando o banco de dados da 

Fresenius Medical Care América Latina. Para este estudo, foram incluídos pacientes com 

idade superior a 20 anos, de 25 unidades de diálise no Brasil, distribuídas por 6 estados e o 

Distrito Federal. O período de estudo compreendeu de janeiro de 2000 a junho de 2004. A 

alteração na albumina sérica foi calculada como a variação percentual nos 3 primeiros meses. 

Os pacientes foram estratificados em dois grupos de acordo com a albumina inicial (abaixo ou 

acima da mediana) e acompanhados por 2 anos. O risco de morte associado com a mudança 

precoce na albumina foi calculado por um modelo de regressão de Cox, com ajuste por idade, 

gênero e diabetes.  

Resultados. Um total de 1.834 pacientes adultos incidentes em hemodiálise preencheu os 

critérios de inclusão. Homens representavam 59%; 22% eram diabéticos. A média de idade 

foi 52±15 anos e a mediana da albumina sérica, 3,8 g/dL. A mortalidade acumulada da 

amostra em 2 anos foi 14% sendo significativamente maior no grupo com albumina inicial 

abaixo da mediana (17% vs. 11%, P<0,001). Mais importante, as variações na albumina 

influenciaram significantemente a mortalidade. No grupo com albumina abaixo da mediana, 

cada 10% de elevação na albumina sérica inicial nos 3 primeiros meses em hemodiálise 

esteve associado a uma diminuição da mortalidade em cerca de 14% (H.R.=0,864, I.C. 0,762-

0,979, P=0,022). Por outro lado, no grupo com albumina sérica acima da mediana, cada 10% 

de redução esteve associado a um aumento de cerca de 50% na chance de óbito em 2 anos 

(H.R.=1,502, I.C. 1,243-1,815, P<0,001). 

Conclusões. Alterações precoces na albumina sérica têm impacto significativo na sobrevida 

em 2 anos. Pacientes com albumina sérica inicial baixa podem ter melhor prognóstico se há 

elevação precoce da albumina, enquanto aqueles com níveis iniciais satisfatórios podem 

piorar seu prognóstico em caso de redução precoce na albumina. 

 

Palavras-chave. Mortalidade, doença renal crônica terminal, hemodiálise, albumina. 
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ABSTRACT 

Introduction. Hemodialysis patients have unacceptably high mortality mainly due to 

cardiovascular causes. Both traditional risk factors (from the Framingham study) and non-

traditional ones (resulting from chronic kidney disease itself) have been implicated in the 

pathogenesis of cardiovascular disease in such patients. Our objective was to evaluate the 

impact of early changes in serum albumin on mortality of patients on hemodialysis. 

Methods. Observational, longitudinal retrospective study with 2 years follow-up, conducted 

in patients under regular hemodialysis using the database of Fresenius Medical Care of Latin 

America. For this study, patients ≥20 years, from 25 dialysis units in Brazil, spread across 6 

states and the Federal District were included. The period of study was from January 2000 to 

June 2004. The variation in serum albumin was calculated as the percent change in the first 3 

months. Patients were stratified into two groups according to the initial serum albumin (below 

or above the median) and followed for two years. The risk of death associated with early 

changes in serum albumin was calculated by a Cox regression model with adjustment for age, 

gender and diabetes. 

Results. A total of 1,834 adult patients on hemodialysis met the inclusion criteria. Men 

accounted for 59%, 22% were diabetic. The mean age was 52±15 years and the median 

albumin 3.8 g/dL. The cumulative mortality of the sample at 2 years was 14% and was 

significantly higher in the group with initial serum albumin below the median (17% vs. 11%, 

P <0.001). More importantly, changes in serum albumin significantly affected mortality. In 

the group with serum albumin below the median, each 10% increase in initial serum albumin 

in the first 3 months on dialysis was associated with a reduced mortality by about 14% (HR = 

0.864, CI 0.762 to 0.979, P = 0.022). On the other hand, in the group with serum albumin 

above the average, each 10% reduction was associated with an increase of about 50% in the 

risk of death at 2 years (HR = 1.502, CI 1.243 to 1.815, P <0.001). 

Conclusions. Early changes in albumin have a significant impact on survival at 2 years. 

Patients with low initial serum albumin may have a better prognosis if there is early elevation 

in serum albumin, whereas those with satisfactory initial levels can worsen their prognosis in 

case of early reduction in serum albumin. 

 

Key words. Albumin, mortality, end-stage renal disease, hemodialysis 
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1- INTRODUÇÃO 

A incidência e a prevalência da doença renal crônica (DRC) em estádio terminal 

(DRCT), que demanda terapia renal substitutiva (TRS), tem aumentado progressivamente 

alcançando “proporções epidêmicas” em todo o mundo 
61

. O custo elevado do tratamento 

desses pacientes tem sido motivo de grande preocupação por parte de órgãos governamentais, 

mesmo nos países desenvolvidos 
66

. 

Três são as modalidades de TRS: o transplante renal, a hemodiálise e a diálise 

peritoneal. A que oferece a melhor qualidade de vida e a maior sobrevida é o transplante 

renal, porém, nas condições atuais, essa modalidade de tratamento não pode ser aplicada à 

maioria dos pacientes com DRCT, por insuficiência de doadores. Portugal, país que mais 

transplanta no mundo, por exemplo, realiza cerca de 50 transplantes renais por milhão de 

população (pmp) por ano somente com doador falecido
12

. Se levarmos em conta que, nos 

países desenvolvidos, o aparecimento de novos casos de DRCT atinge cifras da ordem de 300 

a 400 pacientes por milhão de habitantes por ano 
61

, fica claro que a terapia dialítica vai 

continuar por muitos anos como a modalidade de tratamento mais empregada para essa 

enfermidade crônica. No Brasil, em 2012, por exemplo, mais de 2 bilhões de reais foram 

gastos com diálise (cerca de 4% do orçamento do Ministério da Saúde) para tratar menos de  

0,1% da população 
44

.  

Em 2011, somente no Brasil ocorreram cerca de 20.000 óbitos entre os pacientes em 

programa regular de diálise, correspondendo a uma taxa de mortalidade bruta de 20% 
54

. 

Segundo dados do IBGE a população brasileira em julho de 2011 era de 192.38 

milhões de pessoas. A última publicação dos dados do censo da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia realizado em 2011, constatou um total de pacientes em tratamento dialítico no 

Brasil estimado em 91.314 pessoas, com prevalência estimada de pacientes em diálise de 475 

pmp. Destes, cerca de 90% estavam em hemodiálise e aproximadamente 10% em diálise 
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peritoneal. Hipertensão arterial (35,1%) e diabetes (28,4%) foram as principais causas de 

DRCT nessa população, à semelhança do que ocorre nos países desenvolvidos 
54

, apesar da 

fração de diabéticos em nosso país ainda ser inferior à relatada naqueles países. A prevalência 

de sorologia positiva para hepatite C foi de 5,5%.  O gênero masculino predominou (57% vs. 

43%); 67% dos pacientes tinham entre 19 e 64 anos. Estima-se que, nessa época, existiam 

cerca de 32.000 pessoas em diálise na fila de espera por um transplante (35,5%). O número de 

pacientes novos era da ordem de 28.680, com uma taxa de incidência anual de 150 pmp. O 

SUS custeia 85% do tratamento de TRS, enquanto outros convênios, 15%. O número 

estimado de pacientes em diálise hospitalizados por mês em julho foi 3.051 (6,1%), elevando 

ainda mais os custos com tratamento de DRCT e comorbidades.  

Quando comparado com dados de países desenvolvidos, observa-se que a prevalência 

de pacientes em diálise no Brasil ainda é relativamente baixa. Por exemplo, somente nos 

Estados Unidos da América (EUA), em 2010, havia aproximadamente 400.000 mil pacientes 

em diálise, com prevalência de 1.180 pmp 
61

.  

 A doença renal crônica per se carreia elevada morbidade e mortalidade 
17

. Em 

especial, os pacientes em hemodiálise têm uma taxa de mortalidade inaceitavelmente elevada. 

A expectativa de vida restante de um paciente ao iniciar hemodiálise, por exemplo, é apenas 

cerca de um quarto daquela da população geral com a mesma idade 
16

. Em comparação com a 

população geral, os pacientes com DRCT apresentam uma taxa de mortalidade por DCV, 

ajustada para idade, 15 a 30 vezes maior 
16,39,48,52

.
 
Entre as causas mais comuns de óbito, 

encontram-se as doenças cardiovasculares, responsável por cerca de 50% dos casos, infecções 

e neoplasias 
63

. 

As razões pelas quais os pacientes em hemodiálise têm uma elevada mortalidade, 

especialmente cardiovascular, permanecem obscuras. Diversos fatores têm sido implicados 

incluindo desde os intrinsecamente relacionados à doença renal crônica até aqueles ligados às 
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estratégias de tratamento empregadas. Na hemodiálise dita convencional, o paciente, como 

regra, é submetido a três sessões por semana, com duração em torno de 4 horas cada. 

Estratégias que empregam sessões de diálise mais longas 
9
 e/ou maior número de sessões por 

semana 
45

 têm sido associadas à melhor sobrevida, mas a adoção mais ampla desses novos 

esquemas de hemodiálise esbarra em problemas logísticos e econômicos. De fato, na 

população brasileira, cerca de 90% dos pacientes em tratamento dialítico fazem hemodiálise 

convencional, 9,5% diálise peritoneal e somente 0,5% hemodiálise mais frequente (> 4 

sessões por semana) 
54

. 

Com certeza, a gênese da doença cardiovascular na doença renal crônica não depende 

somente do esquema de diálise adotado. Uma forma especial de doença arterial, de maior 

gravidade e com caráter francamente progressivo, foi relatada em hemodialisados há mais de 

30 anos 
38

. Deve ser ressaltado, entretanto, que dados mais recentes revelam que pacientes 

com doença renal crônica pré-dialítica já apresentam uma elevada mortalidade, também de 

natureza principalmente cardiovascular. Em dois grandes estudos epidemiológicos, a chance 

de progressão da doença renal crônica para um estágio mais avançado foi sempre inferior à 

probabilidade de óbito independente da fase em que a DRC foi diagnosticada 
17,33

. Esses 

achados nos deixam com a constatação de que os pacientes que chegam a necessitar de TRS 

são, na verdade, sobreviventes que escaparam do destino mais comum dos portadores de 

DRC. Permitem-nos concluir, também, que a instalação desta variedade grave e rapidamente 

progressiva de aterosclerose/arteriosclerose descrita em hemodialisados precede a entrada dos 

pacientes em TRS. 

Tanto fatores de risco tradicionais (derivados do estudo de Framingham) quanto 

fatores não-tradicionais (decorrentes da própria doença renal crônica) tem sido implicados na 

gênese da doença vascular dos pacientes renais crônicos 
69

. Hipertensão, diabetes, 

dislipidemias, fumo e obesidade, por exemplo, são fatores tradicionais frequentemente 
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presentes em renais crônicos. Por outro lado, microinflamação persistente (diagnosticada por 

reduções na albumina sérica e/ou elevação da proteína C reativa), distúrbios minerais e ósseos 

da DRC, anemia, hiperatividade simpática e aumento do stress oxidativo, entre outros, 

constituem fatores não tradicionais comumente associados aos tradicionais 
69

. 

Não se deve ignorar, entretanto, a complexa natureza da elevada mortalidade dos 

hemodialisados. Dados observacionais, de forma surpreendente, têm mostrado, por exemplo, 

que maiores valores de IMC 
30

, colesterol sérico 
23

, creatinina sérica 
58

 e homocisteína sérica 

28
 estão associados a uma maior sobrevida em diálise. Esse paradoxo tem sido referido como 

epidemiologia reversa dos hemodialisados. Além disso, em estudos prospectivos controlados 

e randomizados, medicações que foram eficazes em reduzir o colesterol sérico 
15,67

 ou a 

homocisteína sérica 
27

 não exerceram qualquer impacto sobre a mortalidade dos pacientes em 

diálise. Esses achados têm levado à interpretação de que, em hemodialisados, o aumento dos 

níveis séricos dessas variáveis seja mais o reflexo de um adequado nível nutricional do que 

uma manifestação de desordem metabólica. Dentro dessa ótica, valores normais dessas 

variáveis poderiam refletir, na verdade, inadequação nutricional.   

Na última década, um novo termo foi cunhado, “síndrome MIA”, com as iniciais de 

malnutrição, inflamação e aterosclerose 
56,57

.  Essa proposta ressalta o claro vínculo que existe 

entre essas desordens e sua associação com o prognóstico dos pacientes renais crônicos. A 

associação de cada uma dessas variáveis com a mortalidade de hemodialisados já foi motivo 

de diversos estudos. A presença de inflamação, evidenciada por marcadores bioquímicos é 

comum em todos os estágios da doença renal 
55,59

. Os pacientes submetidos à hemodiálise de 

manutenção são expostos ao fluido de diálise e à membrana de diálise que geram uma 

resposta de fase aguda, que conduz à inflamação, que se reflete no aumento dos marcadores 

inflamatórios como a proteína C-reativa, e interleucina-6 
1,70,72

. O nível sérico de albumina, 

um tradicional marcador de desnutrição, tem uma correlação inversa com o estado 
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inflamatório. Como esse parâmetro é dosado rotineiramente em hemodialisados, a albumina 

tem sido amplamente utilizada como um marcador de microinflamação 
8,51

. Reduções na 

albumina sérica tem sido associada com maior mortalidade e hospitalizações 
3
. Desnutrição, 

comum em pacientes com insuficiência renal em diversos estágios 
7,34,35

, e o aumento da 

espessura médio-intimal, um marcador precoce de aterosclerose 
13,39,43,47

 estão 

individualmente associados a uma maior mortalidade em diálise. 

A relação entre DRC e DCV ocorre precocemente, já existindo quando a creatinina 

sérica ainda não está alterada. A microalbuminúria, uma manifestação precoce de doença 

renal 
5,43

, está associada a um risco aumentado de coronariopatia mesmo em pacientes não 

diabéticos 
71

. A doença cardiovascular associada a doença renal crônica tem fisiopatologia 

complexa e também envolve distúrbios do metabolismo mineral (principalmente desordens do 

Ca e P) e hormonais (elevações do FGF-23 e PTH, por exemplo) que, em um estágio mais 

avançado contribuem ao aparecimento de calcificação arterial, que é  progressiva em 

pacientes em diálise 
18,19, 43

. 

O impacto de variações longitudinais no nível sérico da albumina sobre a mortalidade 

já foi demonstrado em dois estudos cujas amostras eram constituídas predominantemente de 

pacientes prevalentes 
29,50

. Foi com base no conceito de que malnutrição, inflamação e 

aterosclerose estão, de alguma forma, interconectadas do ponto de vista fisiopatológico que 

decidimos estudar a influência das variações longitudinais da albumina sérica ao longo dos 

três primeiros meses em diálise sobre a mortalidade nos 2 primeiros anos. 
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2-OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo geral 

Avaliar a influência de variações precoces da albumina sérica sobre a mortalidade por 

qualquer causa, em pacientes incidentes em hemodiálise nos 2 primeiros anos de 

tratamento. 

2.2- Objetivos específicos 

2.2.1- Analisar a mortalidade acumulada da amostra. 

2.2.2- Identificar os fatores de risco para mortalidade. 

2.2.3- Estratificar a mortalidade pelo nível inicial da albumina sérica. 

2.2.4- Analisar se variações precoces (primeiros 3 meses) na albumina sérica tem impacto na 

mortalidade. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal retrospectivo, com 

acompanhamento de 2 anos, realizado em pacientes em regime regular de hemodiálise. 

Este estudo utilizou o banco de dados da Fresenius Medical Care América Latina, o 

“FMC Register”, que foi desenvolvido e tem sido gerenciado e centralizado em Buenos Aires, 

Argentina. Para este estudo, foram considerados apenas os dados referentes ao Brasil. A 

Fresenius Medical Care é uma empresa que presta serviços médicos em diálise em diversas 

partes do mundo e, no Brasil, atua através de franquias com empresas locais. Os pacientes 

foram originados de 25 unidades de diálise no Brasil. Foram incluídas apenas Unidades de 

Diálise que permaneceram ativas e com dados disponíveis em todo o período estudado. Estas 

Unidades de Diálise estão distribuídas por 6 estados e o Distrito Federal. O período de estudo 

compreendeu de janeiro de 2000 a junho de 2004. 

Cada unidade de diálise tem um software no qual os dados demográficos, clínicos e 

laboratoriais de todos os pacientes são inseridos. Mensalmente, estes dados são enviados 

eletronicamente para Buenos Aires, onde ficam armazenados. Os dados mensais de cada 

unidade de diálise podem ser extraídos sob a forma de planilhas de cálculos. 

Assim, os dados de todas as unidades foram extraídos mensalmente e reagrupados 

numa única planilha de cálculos. Todas as informações para este estudo foram obtidas a partir 

destas planilhas. 
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3.2- Seleção de Pacientes 

3.2.1- Critérios de inclusão 

3.2.1.1- Apenas os pacientes incidentes em hemodiálise foram incluídos para contornar 

problemas inerentes ao estudo de pacientes prevalentes que representariam apenas os 

sobreviventes com tempo em diálise muito variável.  

3.2.1.2- Tempo de hemodiálise regular maior ou igual há um ano. 

3.2.2- Critérios de exclusão 

3.2.2.1- Idade inferior a 20 anos. 

3.3- Unidades de diálise participantes 

3.3.1- As unidades de diálise participantes foram: Clínica de Doenças Renais, Unidade 

Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Clínica de Doenças Renais, Unidade Cascadura, Rio de Janeiro, 

RJ; Clínica de Doenças Renais, Unidade Anil, Rio de Janeiro, RJ; Clínica de Doenças Renais, 

Nova Iguaçu, RJ; e Clínica de Doenças Renais, São João de Meriti, RJ, Clínica de Doenças 

Renais, Unidade São Lourenço, Niterói, RJ, Clínica de Doenças Renais, Unidade Ingá, 

Niterói, RJ, Clínica de Doenças Renais, Rio Bonito, RJ, Clínica de Doenças Renais, Macaé, 

RJ, Clínica de Doenças Renais, Três Rios, RJ, Clínica de Doenças Renais, Barra do Piraí, RJ, 

Clínica de Doenças Renais, Barra Mansa, RJ, Clinefron, Santo Antônio de Pádua, RJ, Cetene- 

Centro de Terapia Nefrológica, São Paulo, SP, Instituto Mineiro de Nefrologia, Belo 

Horizonte, MG, Clínica do Rim, Petrolina, PE, Nefroclínica, Recife, PE, Clínica Pro-Nefron, 

Fortaleza, CE, Protorim, Fortaleza, CE, Prorim, Fortaleza, CE, Clinefro- Clínica Nefrológica 

do Piauí, Teresina, PI, Unirim, Parnaíba, PI, Nephron Serviços Médicos, Unidade Brasília, 

DF, Nephron Serviços Médicos, Unidade Gama, DF, Nephron Serviços Médicos, Unidade 

Taguatinga, DF. 

3.4- Avaliações 

3.4.1- Avaliação Clínica 
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Os dados clínicos que foram utilizados incluíram: idade, gênero, doença renal 

primária, índice de massa corporal e volume de ultrafiltração da sessão expresso como % 

do peso. 

3.4.2- Avaliação laboratorial 

Foram analisados dados extraídos dos exames rotineiramente obtidos por ocasião da 

entrada dos pacientes em diálise que incluem: hematócrito, creatinina sérica, albumina 

sérica, uréia pré-diálise, depuração fracional de uréia na diálise (Kt/V), fósforo e 

paratormônio molécula intacta (PTHi). 

 

3.5 - Desfechos 

O único desfecho avaliado foi mortalidade por qualquer causa. Foi analisado o 

impacto dos exames iniciais (3 primeiros) e de sua variação nos três primeiros meses em 

diálise sobre o desfecho. 

3.6 - Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão no caso de distribuição 

normal e mediana e quartis internos em caso contrário. As variáveis categóricas foram 

expressas como frequências. Comparações entre duas variáveis não pareadas foram feitas 

empregando-se o teste t bicaudal (no caso de distribuição normal) ou o seu equivalente não-

paramétrico (teste de Mann Whitney). Frequências foram comparadas através do teste do qui-

quadrado. A mortalidade cumulativa foi avaliada através de curvas de Kaplan-Meier. A 

associação de variáveis com mortalidade foi feita empregando o modelo de risco proporcional 

de Cox. Valores de P<0,05 foram considerados significantes. 

A estatística do trabalho foi feita utilizando o aplicativo SPSS, versão 18,0 para 

Windows (Chicago, IL, USA). 
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4- RESULTADOS 

Um total de 1.834 pacientes preencheu os critérios de inclusão. A Tabela 1 contém as 

características gerais da população estudada. 

 

Tabela 1. Características gerais dos pacientes (n = 1.834) 

Gênero masculino,% 58,7 

Idade, anos 52 ± 15
a
 

Faixa etária, %  

20 - 29 8,5 

30 - 39 13,8 

40 - 49 20,8 

50 - 59 23,1 

≥ 60 33,8 

Doença renal primária, %  

Diabetes mellitus 21,9 

Hipertensão 18,0 

Glomerulonefrite crônica 8,1 

Outras 22,7 

Desconhecida 29,3 

Índice de massa corporal, Kg/m
2
  

Todos 22,8 ± 4,4 

Homens 23,1 ± 3,8 

Mulheres 22,5 ± 5,0* 

a
Média ± D.P.; * P = 0,009 vs. Homens 
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Cerca de 60% dos casos eram do gênero masculino. A média de idade era 52 anos. A 

idade foi estratificada em faixas etárias sendo que 8% estavam entre 20 e 29 anos, 13,8% 

entre 30 e 39 anos, 20,8% entre 40 e 49 anos, 23,1 % entre 50 e 59 anos e 33,8%tinham 60 ou 

mais anos. As causas da doença renal primária no grupo estudado foram: diabetes mellitus 

(21,9%), hipertensão (18%), glomerulonefrite crônica (8,1%), outras (22,7%) e desconhecida 

(29,3%). O IMC médio da amostra era 22,8 ± 4,4 Kg/m
2 

sendo que os homens tinham, em 

média, IMC estatisticamente maior do que as mulheres (23,1 ± 3,8 vs. 22,5 ± 5,0 Kg/m
2
, P = 

0,009). 

Os resultados dos exames laboratoriais estão expostos na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Os participantes do estudo eram Anti-HCV positivo em 4,5%, HBsAg positivo em 

1,3% e HIV positivo em 0,6%. As médias e os desvios padrões dos parâmetros avaliados que 

apresentavam distribuição normal foram: hematócrito 30,9 ± 6,1%, albumina sérica 3,8 ± 0,5 

Tabela 2. Características gerais dos pacientes– parâmetros laboratoriais. 

Anti-HCV positivo, % 4,5 

HBsAg positivo, % 1,3
 

HIV positivo, % 0,6
 

Hematócrito, % 30,9 ± 6,1
 a 

Albumina sérica, g/dl 3,8 ± 0,5
 

Creatinina sérica, mg/dl 8,3 ± 3,0
 

Fósforo sérico, mg/dl 5,0 ± 1,7
 

Cálcio sérico, mg/dl 9,0 ± 1,1 

Kt/V 1,36 ± 0,25 

PTHi, pg/ml 154 (49 – 212) b 

a
Média ±DP; 

b
Mediana (quartis internos). 

PTHi =Paratormônio molécula intacta.
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g/dl, creatinina sérica 8,3 ± 3,0mg/dl, fósforo sérico 5,0 ± 1,7 mg/dl, cálcio sérico 9,0 ± 1,1 

mg/dl e Kt/V 1,36 ± 0,25. A mediana do PTHi foi 154 (49-212)pg/ml. A informação sobre o 

acesso vascular inicial para a diálise estava disponível em 1142 casos. Dentro dessa limitação, 

a proporção de pacientes que iniciaram a diálise com um cateter vascular foi 49,2%. 

 Um total de 559 pacientes não completou o período de follow-up de 2 anos, 230 deles 

por óbito. Dos 329 restantes, 165 foram para outros centros, 117 receberam transplante, 20 

recuperaram a função renal, 14 abandonaram o tratamento e 13 iniciaram diálise peritoneal. A 

taxa de mortalidade acumulada dos pacientes em 24 meses está expressa na figura 1. 

 

Meses 

0 4 8 12 16 20 24 

 

1834
 a
 

 

1826 

 

1787 

 

1631 

 

1496 

 

1387 

 

1286 

 

Figura 1: Taxa de mortalidade acumulada de hemodialisados incidentes em 24 meses. 

a
Número de casos ao início de cada intervalo. 
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A mortalidade acumulada nos dois primeiros anos ficou próxima a 14%conferindo 

uma mortalidade anual bruta na ordem de 7%.  

 As associações de variáveis selecionadas com mortalidade foram estudadas em um 

modelo de risco proporcional de Cox, tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Análise univariada (modelo de risco proporcional de Cox) para testar associação de 

variáveis com mortalidade. Variáveis coletadas na entrada em diálise. 

Variáveis H.R. (I.C. 95%) P 

Albumina sérica, g/dl 0,588 (0,464 - 0,745) <0,001 

Idade, anos 1,037 (1,028 - 1,047) <0,001 

Gênero masculino 0,944 (0,726 - 1,227) 0,666 

Diabetes mellitus 1,965 (1,497 - 2,578) < 0,001 

H.R. = do inglês, hazard ratio; I.C. = intervalo de confiança. 

 

 

 O resultado da análise univariada revelou que a albumina sérica é um fator de proteção 

(H.R.=0,588, I.C. 0,464-0,745, P<0,001). O progredir da idade foi associado a maior 

mortalidade (H.R.=1,037, I.C. 1,028-1,047, P<0,001), com aumento de cerca de 4% de risco de 

morte para cada ano a mais de idade na entrada em diálise. A presença de diabetes mellitus 

aumentou em cerca de 2 vezes a chance de óbito (H.R.=1,965, I.C. 1,497-2,578, P<0,001). 

 Essas mesmas variáveis foram colocadas em um modelo de análise multivariada para 

determinantes da mortalidade em dois anos: albumina sérica, idade em anos, gênero e 

diabetes mellitus, tabela 4. 
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Tabela 4. Análise multivariada (modelo de risco proporcional de Cox) 

para determinantes de mortalidade em dois anos de pacientes incidentes 

em hemodiálise. As variáveis foram coletadas na entrada em diálise. 

Variáveis H.R. (I.C. de 95%) P 

Albumina sérica, g/dl 0,646 (0,500 - 0,836) 0,001 

Idade, anos 1,035 (1,025 - 1,045) <0,001 

Gênero masculino 0,997 (0,766 - 1,297) 0,982 

Diabetes mellitus 1,615 (1,227 - 2,126) 0,001 

H.R. = do inglês, hazard ratio; I.C. = intervalo de confiança. 

 

 

 Os resultados da análise multivariada revelaram que a albumina manteve-se como 

fator independentemente associado à mortalidade mesmo após ajuste pela idade, sexo e 

diabetes mellitus: para cada incremento de 1g na albumina sérica na entrada em diálise a 

chance de óbito é reduzida em cerca de 35% (H.R.=0,646, I.C. 0,500-0,836, P=0,001). Nesse 

modelo, a idade (H.R.=1,035, I.C.1,025-1,045, P<0,001) e diabetes mellitus (H.R.=1,615, I.C, 

1,227-2,126, P=0,001) também continuaram como fatores independentemente associados a 

maior mortalidade. 

 Para melhor explorar a associação de albumina com mortalidade, uma nova análise de 

Kaplan-Meier foi realizada, desta feita usando como elemento de fatoração a mediana da 

albumina sérica, figura 2. 



27 

 

Albumina 
(g/dL) 
 

Meses 

0 4 8 12 16 20 24 

>3,8 

g/dLmedian 

808
a
 807 796 732 674 629 585 

≤ 3,8 1025 1019 991 899 819 758 701 

 

Figure 2: Taxa de mortalidade acumulada de hemodialisados incidentes com albumina sérica 

inicial > 3,8 g/dl (linha tracejada) ou≤ 3,8 g/dl (linha contínua) em 24 meses. * (P<0,001).a Número 

de casos ao início de cada intervalo. 

 

Os pacientes com níveis séricos de albumina ≤ 3,8g/dl (linha contínua) tiveram uma 

mortalidade substancialmente maior em comparação com aqueles acima da mediana (17% vs. 

11%, P<0,001). De novo, com a limitação de que a informação sobre o tipo inicial de acesso 

vascular só estava disponível em cerca de um terço dos casos, o percentual de pacientes que 

usava cateter temporário como acesso vascular inicial em hemodiálise foi semelhante entre os 

* 
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grupos com albumina ≤ 3,8 g/dl (50,7%) em comparação com aqueles que tinham albumina > 

3,8 g/dl (47,3%), P=0,258. 

 As características gerais dos pacientes foram reexaminadas, desta vez separando os 

pacientes que se encontravam na mediana ou abaixo da mesma daqueles que se encontravam 

acima da mediana. As características clínicas estão na tabela 5. 

 

Tabela 5. Características gerais dos pacientes incidentes (n = 1.834) agrupados segundo o 

valor da albumina sérica – parâmetros clínicos 

 Albumina (g/dl) 
P 

≤ 3,8 > 3,8 

Gênero masculino, % 55,3 63,1 0,001 

Idade, anos 54 ± 15
a
 50 ± 15 <0,001 

Faixa etária, %    

20 - 29 6,9 10,5 0,006 

30 - 39 11,8 16,5 0,004 

40 - 49 20,0 21,9 0,313 

50 - 59 23,6 22,4 0,550 

≥ 60 37,7 28,7 <0,001 

Doença renal primária, %    

Diabetes mellitus 26,0 16,6 <0,001 

Hipertensão 19,7 15,8 0,033 

Glomerulonefrite crônica 7,5 8,8 0,317 

Outras 22,4 23,3 0,526 

Desconhecida 24,4 35,5 <0,001 

Índice de massa corporal, Kg/m
2
 22,7 ± 4,6 23,0 ± 4,1 0,097 

a
Média ± S.D. 

 

 O gênero masculino predominou nos dois grupos, mas houve uma diferença 

estatisticamente significante em favor do grupo com maior albumina (63,1% vs. 55,3%, 
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P=0,001). A média de idade foi menor no grupo de pacientes com albumina > 3,8g/dl (50± 15 

vs. 54 ± 15 anos, P<0,001) com predominância de pacientes na menor faixa etária nos com 

albumina maior e de idosos naqueles com albumina menor. Este grupo apresentou maior 

número de pacientes diabéticos (26,0% vs. 16,6%, P<0,001) e hipertensos (19,7% vs. 15,8%, 

P=0,033). Em contraste, doença renal crônica de etiologia desconhecida foi mais prevalente 

nos casos com albumina maior (35,5% vs. 24,4%, P<0,001). O índice de massa corporal foi 

semelhante nos dois grupos (22,7 ± 4,6Kg/m
2 

vs. 23,0 ± 4,1 Kg/m
2
, P=0,097). 

 Os dados laboratoriais estão na tabela 6.  

 

Tabela 6. Características gerais dos pacientes incidentes (n = 1.834) agrupados segundo o 

valor da albumina sérica – parâmetros laboratoriais 

 Albumina (g/dl) 
P 

≤ 3,8 > 3,8 

Anti-HCV positivo, % 5,9 2,7 0,001 

HBsAg positivo, %  1,7 0,8 0,107 

HIV positivo, %  0,6 0,5 0,733 

Albumina sérica, mg/dl 3,43 ± 0,36 4,23 ± 0,34 <0,001 

Hematócrito, %  30,8 ± 6,2
a
 31,1 ± 5,9 0,286 

Creatinina sérica, mg/dl  8,0 ± 3,0 8,8± 3,0 <0,001 

Fósforo sérico, mg/dl  4,9 ± 1,6 5,0 ± 1,7 0,048 

Cálcio sérico, mg/dl  9,1 ± 1,1 8,8 ± 1,1 <0,001 

PTH intacto, pg/ml 110 (43 – 237)
 b
 137 (47 – 289) 0,052 

a
Média ± S.D.; 

b 
Mediana (quartis internos) 

 

 Soropositividade para hepatite C foi mais frequente no grupo com menor albumina 

(5,9% vs. 2,7%, P=0,001). Diferenças estatisticamente significantes foram observadas entre as 

médias da albumina (3,43 ± 0,36 mg/dl vs. 4,23 ± 0,34 mg/dl, P<0,001), creatinina (8,0 ± 3,0 

mg/dl vs.8,8± 3,0 mg/dl, P<0,001) e fósforo (4,9 ± 1,6 mg/dl vs.5,0 ± 1,7 mg/dl, P=0,048), menores 
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no grupo com menor albumina, e cálcio (9,1 ± 1,1 mg/dl vs.8,8 ± 1,1 mg/dl, P<0,001), maior no 

grupo com menor albumina. 

Para melhor examinar a relação da albumina sérica no início da diálise com a 

mortalidade, decidiu-se avaliar se variações percentuais na albumina nos três primeiros meses 

em diálise afetariam a mortalidade em dois anos.  

Em um primeiro passo, realizou-se uma análise multivariada para estudar a associação 

de elevações percentuais na albumina sérica entre os pacientes com albumina sérica ≤3,8g/dl, 

tabela 7. 

Tabela 7. Análise multivariada (modelo de risco proporcional de Cox) para estudo 

de associação com mortalidade em 2 anos em hemodialisados incidentes com valores 

séricos de albumina ≤ 3,8 g/dl (valor da mediana). 

 H.R. (I.C.95%) P 

Cada elevação de 10% na albumina sérica 
a
 0,864 (0,762 - 0,979) 0,022 

Idade, anos 1,029 (1,017 - 1,042) <0,001 

Gênero masculino 1,036 (0,738 - 1,456) 0,837 

Diabetes mellitus 1,447 (1,016 - 2,062) 0,041 

H.R. = do inglês, hazard ratio; I.C. = intervalo de confiança. 

a 
Calculada para os primeiros três meses de hemodiálise. 

 

 

As variações na albumina sérica estiveram significantemente associadas à redução na 

mortalidade de um modo que para cada 10% de elevação na albumina sérica inicial nos 3 

primeiros meses em hemodiálise há uma diminuição da mortalidade em cerca de 14% 

(H.R.=0,864, I.C. 0,762-0,979, P=0,022). Esse valor foi obtido com ajustes para idade, gênero 

e diabetes. Nesse modelo, idade e diabetes também se mantiveram como independentemente 
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associados à mortalidade (H.R.=1,029, I.C. 1,017-1,042, P<0,001 e H.R.=1,447, I.C. 1,016-

2,062, P<0,041, respectivamente).  

Em um segundo passo, realizou-se análise multivariada para estudar a associação de 

reduções percentuais na albumina sérica entre os pacientes com albumina sérica >3,8g/dl, 

tabela 8. 

 

Tabela 8. Análise multivariada (modelo de risco proporcional de Cox) para estudo 

de associação com mortalidade em 2 anos em hemodialisados incidentes com valores 

séricos de albumina > 3,8 g/dl (valor da mediana). 

 H.R. (I.C.95%) P 

Cada redução de 10% na albumina sérica 
a
 1,502 (1,243-1,815) <0,001 

Idade, anos 1,035 (1,017-1,053) <0,001 

Gênero masculino 0,993 (0,613-1,608) 0,976 

Diabetes mellitus 1,784 (1,071-2,973) 0,026 

H.R. = do inglês, hazard ratio; I.C. = intervalo de confiança. 

a 
Calculada para os três primeiros meses de hemodiálise. 

 

A análise revelou que para cada redução de 10% no valor da albumina sérica inicial 

nos três primeiros meses em diálise há um aumento de cerca de 50% na chance de óbito em 2 

anos (H.R.=1,502, I.C. 1,243-1,815, P<0,001). Mais uma vez, idade e diabetes surgem com 

fatores independentemente associados à mortalidade (H.R.=1,035, I.C. 1,017-1,053, P<0,001 

e H.R.=1,784, I.C. 1,017-2,973, P=0,026, respectivamente). 
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 As características clínicas e laboratoriais dos pacientes estratificados segundo a 

variação da albumina sérica no grupo com albumina inicial ≤ 3,8g/dl estão na tabela 9. 

 
Tabela 09. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes que 

mantiveram ou diminuíram seu nível sérico de albumina em comparação 

com os que elevaram no grupo com albumina inicial ≤ 3,8g/dl. 

 
Manutenção 

ou  redução 
Elevação P 

Gênero masculino, % 55,3 55,9 0,859 

Idade, anos 54 ± 15
a
 53 ± 15 0,066 

Diabetes Mellitus, % 26,8 24,6 0,469 

IMC Kg/m
2
 22,2 ± 4,1 22,9 ± 4,9 0,167 

Anti-HCV positivo, % 8,3 4,9 0,044 

HBsAg positivo, %  1 2,2 0,183 

HIV positivo, %  0,4 0,9 0,475 

Hematócrito, %  31,0 ± 6,7
a
 30,7 ± 6,1 0,458 

Creatinina sérica, mg/dl  8,0 ± 3,2 8,1 ± 2,9 0,756 

Fósforo sérico, mg/dl  5,0 ± 1,6 4,9 ± 1,6 0,556 

Cálcio sérico, mg/dl  9,1 ± 1,1 8,9 ± 1,1 0,032 

PTH intacto, pg/ml 87 (39-229)
b
 123 (51-231) 0,075 

a 
Média ± S.D.; 

b 
Mediana (quartis internos). 

 
 
 Diferenças estatisticamente significantes foram observadas na frequência de 

soropositividade para hepatite C e nas médias do cálcio sérico, ambos maiores nos que 

mantiveram ou diminuíram a albumina (8,3% vs. 4,9%, P=0,044 e 9,1±1,1 mg/dl vs. 8,9±1,1 

mg/dl, P=0,032, respectivamente) 

Essas mesmas características clínicas e laboratoriais, desta vez no grupo com albumina 

inicial > 3,8g/dl, estão na tabela 10. 
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Tabela 10. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes que 

mantiveram ou elevaram seu nível sérico de albumina em comparação 

com os que reduziram no grupo com albumina inicial > 3,8g/dl. 

 
Manutenção 

ou  elevação 
Redução P 

Gênero masculino, % 67,8 59,3 0,018 

Idade, anos 48 ± 15 50 ± 15 0,021 

Diabetes Mellitus, % 14 18,5 0,108 

IMC Kg/m
2
 23,1 ± 4,3 23,0 ± 4,1 0,851 

Anti-HCV positivo, % 2,2 3,0 0,535 

HBsAg positivo, %  0,7 0,9 0,769 

HIV positivo, %  0,5 0,6 0,861 

Hematócrito, %  30,9 ± 6,0 31,1 ± 5,8 0,661 

Creatinina sérica, mg/dl  8,8 ± 2,9 8,8 ± 3,1 0,839 

Fósforo sérico, mg/dl  5,0 ± 1,5 5,1 ± 1,8 0,423 

Cálcio sérico, mg/dl  8,9 ± 1,1 9,0 ± 1,1 0,247 

PTH intacto, pg/ml 140 (46-283)
b
 120 (44-276) 0,135 

a 
Média ± S.D.; 

b 
Mediana (quartis internos). 

 
 
 

 Os pacientes que mantiveram ou elevaram a albumina sérica em 3 meses eram 

predominantemente homens (67,8 % vs. 59,3%, P=0,018) e ligeiramente mais jovens (48±15 

anos vs. 50±15 anos, P=0,021). 

  Em busca de uma explicação para as mudanças nos níveis séricos de albumina 

decorrente do tratamento dialítico, os valores médios do Kt/V dos 3 primeiros meses de 

tratamento (que refletem a adequação da diálise no concernente a solutos de baixo peso 

molecular) e a variação percentual do peso pré-diálise nesse período (um indicador indireto do 

balanço hidrossalino) dos pacientes com albumina inicial ≤ 3,8g/dl foram comparados entre os 
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que mantiveram ou diminuíram seus níveis séricos de albumina (36,8% da amostra) e aqueles 

cujos valores desse parâmetro se elevaram (63,2% da amostra), tabela 11. 

  

Tabela 11. Kt/V e variação percentual do peso pré-diálise nos pacientes que mantiveram ou 

diminuíram seu nível sérico de albumina em comparação com os que elevaram no grupo 

com albumina inicial ≤ 3,8g/dl. 

 Variação da albumina nos 3 primeiros 

meses 
P 

Manutenção ou 

redução (36,8%) 

Elevação 

(63,2%) 

Kt/V  1,38 ± 0,26
a
 1,35 ± 0,25 0,056 

Variação do peso pré-diálise, % 0,25 (-2,00 a 2,60)
b
 0,61 (-1,68 a 2,81) 0,361 

a 
Média ± S.D.; 

b 
Mediana (quartis internos). 

 
 
 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os valores 

médios de Kt/V ou na variação percentual do peso pré-diálise entre os dois grupos. 

De modo similar, esses dois parâmetros dos pacientes com albumina inicial > 3,8g/dl 

foram comparados entre os que mantiveram ou aumentaram seus níveis séricos de albumina 

(38,6% da amostra) e aqueles que tiveram redução nos valores dessa variável (61,4% da 

amostra), tabela 12. 

 

Tabela 12. Kt/V e variação percentual do peso pré-diálise nos pacientes que mantiveram ou 

aumentaram seu nível sérico de albumina em comparação com os que reduziram no grupo 

com albumina inicial > 3,8g/dl. 

 Variação da albumina nos 3 primeiros 

meses 
P 

Manutenção ou 

elevação (38,6%) 

Redução 

(61,4 %) 

Kt/V  1,34 ± 0,23
a
 1,36 ± 0,27 0,213 

Variação do peso pré-diálise, % 0,66 (-1,12 a 2,65)
b
 0,87 (-1,67 a 3,17) 0,405 

a 
Média ± S.D.; 

b 
Mediana (quartis internos). 
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Nesta análise não foi observada qualquer diferença estatisticamente apreciável entre os 

grupos, com relação às variáveis testadas. 

Finalmente, deve ser comentado que o percentual de pacientes que utilizava cateter 

intravenoso como acesso inicial para hemodiálise não diferiu entre os que não elevaram sua 

albumina sérica (48,4%) e aqueles que apresentaram decréscimo no nível sérico desse 

biomarcador (47,9%), P=0,889. Deve ser lembrado que essa informação só estava disponível 

em dois terços dos casos constantes no banco de dados. 
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5- DISCUSSÃO  
 

A elevada taxa de mortalidade em hemodiálise continua a ser uma preocupação para 

toda equipe envolvida com o cuidado desses pacientes 
62

. A este respeito, baixos níveis de 

albumina sérica no início de um programa de diálise, como uma consequência de malnutrição 

ou inflamação, têm sido associados com pior prognóstico em longo prazo há décadas 
55,56

. De 

fato, a desnutrição e a inflamação podem coexistir e parecem guardar uma relação estreita 

com o processo de aterosclerose acelerada que pode afetar pacientes de hemodiálise 
55,56

. Se 

alterações precoces na albumina sérica, uma variável potencialmente modificável, afetam o 

prognóstico dos pacientes em longo prazo permanece mal definido e constituiu o principal 

objetivo do presente estudo. 

Para resolver esta questão específica, lançou-se mão de um banco de dados contendo 

dados do tratamento hemodialítico de 25 centros de diálise distribuídos em seis estados e o 

Distrito Federal do Brasil. Para evitar o viés de se estudar pacientes prevalentes, que 

representam sobreviventes até o início do estudo, foram selecionados apenas pacientes 

incidentes totalizando 1.834 casos. Outro ponto forte do nosso estudo é o seu caráter 

longitudinal utilizando a mortalidade por qualquer causa como um desfecho de fácil 

identificação.  

À semelhança do descrito para os pacientes em outras séries 
54,61

, houve 

predominância do sexo masculino na nossa amostra. Os pacientes eram mais jovens (52 ± 15 

anos) e com uma menor proporção de diabéticos (22%) em comparação com dados relatados 

para as populações de nações desenvolvidas 
61

. A média do Kt/V da uréia equilibrado (1,36 ± 

0,25) foi consistente com uma boa qualidade de diálise no que concerne a solutos de baixo 

peso molecular. Estas diferenças podem ter contribuído para a relativamente baixa taxa de 

mortalidade cumulativa em dois anos encontrada no estudo (14%) em comparação com a 
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relatada em alguns países desenvolvidos 
62

. Foram estudados os fatores associados à 

mortalidade ao longo do período de acompanhamento e, consistente com várias publicações 

prévias 
29,50

, a idade, a presença de diabetes mellitus, e o nível sérico da albumina revelaram-

se como variáveis independentemente associadas à mortalidade, mas com pesos diferentes, 

Tabela 4. Para cada variação positiva de 1g/dl na albumina sérica, encontrou-se uma 

diminuição do risco de mortalidade da ordem de 35%; para cada aumento de 1 ano na idade, 

havia um aumento do risco de 3,5%; e a presença de diabetes aumentava a chance de óbito em 

torno de 60%.  

De especial interesse para o presente estudo, a taxa de mortalidade em dois anos dos 

pacientes cujos níveis de albumina sérica estavam acima do valor mediano de 3,8 g / dL 

(11%) foi estatisticamente menor do que a encontrada para os demais pacientes (17%) 

reiterando o impacto do nível sérico inicial da albumina sobre a mortalidade de 

hemodialisados 
29

. 

Quando as características gerais dos pacientes foram revisitadas após estratificação 

pelo valor mediano da albumina (Tabela 5 e 6), algumas diferenças estatisticamente 

significantes foram observadas. Houve predominância do gênero masculino em ambos os 

grupos, mas a proporção de homens foi maior no grupo com albumina acima da mediana 

refletindo, talvez, um melhor estado nutricional dos homens. Outras diferenças foram 

apreciadas entre os dois grupos. Os pacientes com maior albumina tinham idade média mais 

baixa e menor prevalência de diabetes e hipertensão como doenças renais primárias, 

características clínicas que podem impactar na mortalidade 
61

. Curiosamente, não houve 

diferença entre os valores médios de IMC entre os dois grupos, indicando que essa medida 

nutricional tenha um valor relativo para avaliar pacientes que estão entrando em diálise: como 

se sabe, essa variável não discrimina entre peso elevado por acúmulo de fluido ou gordura 

daquele resultante de maior massa muscular 
31

. 
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Laboratorialmente, os pacientes com albumina acima da mediana apresentavam 

maiores valores médios de creatinina e fósforo na entrada, compatíveis com melhor estado 

nutricional, outro fator também associado a menor mortalidade 
34

. Além disso, eles tinham 

menor valor médio de cálcio, possivelmente pelo fato de terem maior valor médio de fósforo, 

e menor índice de soropositividade para hepatite C, uma co-morbidade cuja prevalência vem 

caindo substancialmente em hemodialisados no Brasil 
54

. Esse último achado merece uma 

discussão mais pormenorizada. 

O risco de contrair hepatite C em diálise é maior do que na população geral 
40

, 

possivelmente pela maior exposição a derivados sanguíneos, e aumenta com o tempo de 

tratamento dialítico 
2,14,26,49

. Em diálise, a associação entre positividade para hepatite C e 

malnutrição / inflamação, entretanto, é controversa. Estudando pacientes prevalentes em 

diálise, duas publicações com amostras pequenas geraram informações, de certa forma, 

divergentes. No estudo de 2012, em Formosa, os autores avaliaram 153 pacientes de uma 

unidade de diálise, 58 dos quais positivos para hepatite C, e calcularam seu escore MIS (um 

índice de malnutrição e inflamação que leva em conta diversas variáveis clínicas e 

laboratoriais). Eles encontraram valores do índice MIS maior do que 10 em 12% dos 

pacientes positivos para hepatite C em confronto com 5,2% nos negativos. Apesar dos autores 

destacarem as diferenças entre os grupos, significância estatística não foi alcançada, talvez 

pelo pequeno tamanho da amostra 
60

. Em 2005, um estudo brasileiro relatou parâmetros 

nutricionais e inflamatórios em 118 pacientes prevalentes em diálise, originados de 3 centros. 

Os níveis de albumina, proteína C reativa e interleucina 6 não foram diferentes entre os 

positivos e negativos para hepatite C 
45

.  

Diferentemente desses relatos, o presente estudo lidou com pacientes incidentes em 

diálise. A prevalência de positividade para hepatite C na entrada em diálise foi 4,5%. Esse 

número coletado entre 2000 e 2004 é comparável ao relatado em 1.041 pacientes com doença 



39 

renal crônica pré-diálise no estado de São Paulo publicado em 2008 (3,9%) 
37

 e inferior ao 

encontrado em 400 pacientes japoneses incidentes em diálise entre 2003 e 2007 (7,3%) 
24

. 

Nós não encontramos dados na literatura para comparar a prevalência de positividade para 

hepatite C em pacientes incidentes estratificados pela mediana da albumina sérica, mas nosso 

achado de maior prevalência de positividade nos pacientes com albumina sérica abaixo da 

mediana é instigante permitindo indagar se a infecção pelo vírus da hepatite, de alguma 

forma, perturba a síntese de albumina pelo fígado. 

Considerando que a albumina sérica é um fator potencialmente modificável em diálise, 

resolvemos testar a hipótese maior do presente estudo que consistia em avaliar se 

modificações longitudinais precoces (nos primeiros 3 meses em diálise) no seu valor  tinham 

impacto sobre a mortalidade em 2 anos. 

No grupo com prognóstico mais reservado (com albumina inicial ≤ 3,8 g/dl), a 

elevação da albumina nos primeiros três meses em diálise afetou substancialmente a 

mortalidade (tabela 7). Mesmo após ajuste para idade e diabetes mellitus (que também se 

mantiveram como fatores independentemente associados à mortalidade), cada elevação de 

10% na albumina nos três primeiros meses em diálise esteve associada a uma redução no risco 

de óbito em cerca de 14%. Os achados no grupo com melhor prognóstico (com albumina 

inicial >3,8 g/dl) foram concordantes, reafirmando o impacto da variação precoce da 

albumina sérica sobre a mortalidade em dois anos: cada redução de 10% na albumina sérica 

nos três primeiros meses esteve associada a um substancial aumento do risco de óbito, da 

ordem de 50%, na presença de ajuste para idade e diabetes mellitus, de novo confirmados 

como fatores também independentemente associados ao desfecho analisado. 

Esses resultados são consistentes com dois estudos prévios que associaram 

decréscimos longitudinais da albumina sérica com maior risco de mortalidade 
29,50

. No 

primeiro estudo, os autores analisaram uma amostra de 3.739 pacientes oriundos de 145 
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unidades de diálise nos Estados Unidos. Diferentemente do nosso estudo, a amostra era 

constituída de pacientes incidentes e prevalentes em uma proporção não especificada, o que 

permite concluir que as variações observadas na albumina não se referem estritamente às 

ocorridas no início do tratamento dialítico. Apesar disso, foi encontrado que pacientes com 

redução percentual da albumina maior que 5,3% (menor quartil da variação percentual de 

albumina) em 6 meses tinham uma mortalidade que era quase o dobro daqueles que estavam 

no quartil superior. No outro estudo abordando o tema, a fonte foi uma base de dados nacional 

de uma empresa de diálise dos Estados Unidos e a amostra estudada (58.058 pacientes) 

consistiu predominantemente de pacientes prevalentes 
29.

 Os autores fracionaram as variações 

da albumina sérica (avaliada dentro de três meses a partir da entrada no estudo) em oito 

intervalos de grandeza e demonstraram elevação progressiva do risco de óbito com o 

decréscimo e um risco decrescente com a elevação. O nosso estudo também permitiu 

quantificar tanto o efeito adverso da queda da albumina quanto o efeito benéfico da elevação. 

Talvez mais importante, na medida em que somente pacientes incidentes em hemodiálise 

foram incluídos, nosso estudo, em contraste com os anteriores, pode aquilatar o impacto das 

variações precoces da albumina séricas na mortalidade em 2 anos. 

As características clínico-laboratoriais dos pacientes foram revisitadas, inicialmente no 

grupo com albumina igual ou inferior a 3,8g/dl. Desta feita, entretanto, estratificou-se esse 

grupo com base na variação da albumina sérica nos três primeiros meses em diálise. Os 

pacientes que não elevaram sua albumina tinham maior prevalência de soropositividade para 

hepatite C implicando potencialmente essa virose como um fator que perturbou a melhora da 

albumina nesses pacientes. Infelizmente, os estudos que temos ciência de terem analisado 

variações de albumina, já mencionados, incluíram pacientes incidentes e prevalentes e não 

relataram a prevalência de positividade para hepatite C impedindo qualquer comparação desse 

nosso achado com a literatura. Esses pacientes também tiveram valores médios de cálcio 
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estatisticamente mais elevados e uma tendência para menor PTH em comparação com aqueles 

que elevaram sua albumina. Entretanto, a magnitude das diferenças observadas foi muito 

pequena o que torna sua interpretação difícil. 

No grupo com albumina inicial >3,8 g/dl, os pacientes que pioraram sua albumina 

sérica em 3 meses tinham maior proporção de mulheres e, em média, 2 anos de idade a mais. 

Não logramos encontrar uma explicação para a maior proporção de mulheres nesse grupo, 

mas idade avançada é um fator intuitivamente associado a maior mortalidade sendo um fator 

de risco reconhecido em hemodialisados 
73

.  

Considerou-se de interesse investigar se o tratamento dialítico per se poderia explicar 

as variações na albumina sérica. As variáveis disponíveis no banco de dados permitiam 

responder duas importantes indagações: 1. Seria a qualidade da diálise, aferida pelo Kt/V, 

maior nos pacientes que elevaram sua albumina ou a mantiveram maior do que a mediana? 2. 

Seria a melhoria do balanço hidrossalino, avaliada pela variação do peso pré-diálise em 3 

meses, maior no grupo que elevou sua albumina ou a manteve maior do que a mediana? Essas 

questões foram analisadas nas tabelas 11 e 12, mas as respostas foram negativas para ambas, 

quer no grupo com albumina sérica inicial menor ou igual à mediana, quer naquele com 

albumina sérica inicial maior do que a mediana. Esse achado nos levou a pensar que fatores 

não registrados em nosso banco, como o aporte nutricional, por exemplo, possam estar por 

detrás do padrão de variação da albumina sérica nesses pacientes.  

Nosso estudo deve ser avaliado à luz de várias limitações. Em primeiro lugar, não 

podemos descartar que os pacientes que apresentaram redução dos seus níveis de albumina 

sérica estavam simplesmente mais enfermos, com co-morbidades não capturadas em nossa 

análise. Em segundo lugar, os dados referentes ao acesso vascular inicial, um importante fator 

de risco modificável para a mortalidade precoce em pacientes incidentes em hemodiálise, não 

estavam disponíveis em cerca de um terço dos pacientes. Finalmente, não tivemos avaliação 
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concomitante de outros biomarcadores de inflamação, como, por exemplo, a proteína C 

reativa, impossibilitando que os níveis da albumina fossem cotejados com o estado de 

microinflamação. Nosso estudo também tem seus pontos fortes como, por exemplo, boa 

amostragem, inclusão seletiva de pacientes incidentes em hemodiálise e análise longitudinal 

dos níveis da albumina sérica. 
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6- CONCLUSÕES 

1. A taxa de mortalidade acumulada em dois anos foi de 14%, mais baixa que em alguns 

países desenvolvidos. 

2. A taxa de mortalidade em dois anos dos pacientes cujos níveis de albumina sérica 

estavam acima do valor mediano de 3,8 g / dL (11%) foi estatisticamente menor do 

que a taxa de mortalidade de dois anos encontrada para os demais pacientes (17%).  

3. A albumina sérica, idade e diabetes são variáveis independentemente associadas à 

mortalidade. 

4. Alterações precoces na albumina tem impacto significativo na sobrevida em 2 anos. 

Pacientes com albumina inicial baixa podem ter melhor prognóstico se há elevação 

precoce da albumina, enquanto aqueles com níveis iniciais satisfatórios podem piorar 

seu prognóstico em caso de redução precoce na albumina, representando fatores 

independentes de diminuição ou aumento da mortalidade. 
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