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“Houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno. 
 E por isso os homens e mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se 

 sábios na arte de viver. Hoje, o nosso poder aumentou, a Morte foi definida como 
 inimiga a ser derrotada, fomos possuídos pela fantasia onipotente de que nos livramos  

de seu toque. Com isso, nós nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. E nos 
encontramos diante do perigo de que, quanto mais poderosos formos perante ela (inutilmente, 

porque só podemos adiar...) mais tolos nos tornamos na arte de viver.” (Rubem Alves) 
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I. RESUMO 
 
 
Fatores preditores de diálise e mortalidade em nonagenários com lesão renal 

aguda dialítica. Fundamentação: A Lesão Renal Aguda (LRA) é uma síndrome com 

alta incidência na população idosa extrema, associada a diversos fatores de risco, que 

pode levar à necessidade de diálise e alta mortalidade. Objetivo: Identificar os 

principais fatores de risco para diálise e mortalidade em nonagenários com LRA e 

descrever a incidência, mortalidade e relatar as características clinico-epidemiológicas 

de nonagenários com LRA. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, 

observacional e analítico, incluindo amostra aleatória de nonagenários internados no 

Hospital da Bahia (Salvador) de 2006 a 2016. Foram analisados prontuários de 461 

pacientes e coletados dados epidemiológicos, clínicos como comorbidades e 

informações específicas da LRA e dos episódios de diálise, e procedimentos realizados 

durante a internação, como uso de ventilação mecânica (VM) e droga vasoativa (DVA). 

Resultados: Dos 461 casos, 25 pacientes foram excluídos por possuírem menos que 

duas medidas de creatinina. Na população estudada, a maioria era do sexo feminino e 

necessitou de regime de UTI durante internação, com escore de comorbidade de 

Charlson ≤ 5 e o principal motivo de internação foram doenças que acometem o sistema 

respiratório (37,6%). A incidência de LRA de acordo com o critério KDIGO foi de 45% 

e aproximadamente metade da amostra classificou-se como estágio 1 de LRA. Como 

fatores preditores de diálise tivemos uso de VM, DVA e readmissão em UTI, sendo 

DVA preditor independente. A mortalidade na amostra foi de 43,1%, tendo como 

preditores independentes maior escore de comorbidade de Charlson, uso de VM, DVA e 

episódio prévio de LRA. Dentre os 13 pacientes dialíticos, a mortalidade foi de 100%. 

Conclusão: A incidência de LRA e a mortalidade de nonagenários com LRA, de acordo 

com o encontrado na literatura, é muito elevada. Uso de DVA, VM contribuem para a 

necessidade de diálise e para mortalidade, e para esta também contribui episódio prévio 

de LRA. A mortalidade nos pacientes dialíticos evidencia a necessidade de discussão 

sobre sua utilização em pacientes nonagenários. 

 
Palavras chaves: 1. Lesão renal aguda; 2. Diálise; 3. Nonagenários; 4. Fatores de risco; 

5. Mortalidade. 
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II. OBJETIVOS 
 

 

 

PRINCIPAL 

Identificar os principais fatores de risco para diálise e mortalidade em nonagenários com 

lesão renal aguda (LRA) 

 

 

SECUNDÁRIOS: 

1. Descrever a incidência de LRA em nonagenários; 

2. Relatar as características clínico-epidemiológicas de pacientes nonagenários 

com LRA; e 

3. Determinar a mortalidade em nonagenários com LRA. 

 

 

  



13 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Com o passar das décadas, observa-se cada vez mais o crescimento da população 

idosa mundial e brasileira, um processo contínuo de envelhecimento populacional e de 

transição demográfica. A esperança de vida cresceu de 35,2 anos, em 1920, para 74 

anos, em 2010. Os relatórios da OMS em 2013 trazem a expectativa de vida igual a 

74,8, sendo 78,5 para mulheres e 71,3 para homens1.  Além disso, é estimado um 

aumento na proporção de idosos para cada jovem em 2040, de quase 153 para cada 100, 

respectivamente, evidenciando uma mudança na pirâmide populacional brasileira2. 

 

A incidência de lesão renal aguda (LRA) é maior em pacientes idosos e vem 

aumentando nesta população3. Em uma coorte retrospectiva multicêntrica na China 

envolvendo 144.232 pacientes, a maior incidência de LRA foi notada em pacientes com 

mais de 80 anos: 22,22%, contra 15,44% em pacientes com 65-79 anos; a mortalidade 

também foi maior no grupo de octogenários (19,6% contra 10,3%)4.  

 

Definição e classificação 

 
 O termo LRA é atualmente reconhecido como preferível para nomear a 

síndrome complexa, anteriormente intitulada de insuficiência renal aguda (IRA). 

Conceitualmente, a LRA é um rápido declínio da função renal. Ao longo do tempo 

existiram diversas formas de definição da LRA na literatura, o que implicou na busca de 

um consenso e padronização4. Assim, em 2004, uma definição de LRA foi estabelecida 

e publicada pela Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI), o critério RIFLE, acrônimo 

que reflete estratos de comprometimento renal: Risk (risco), Injury (lesão), Failure 

(insuficiência), Loss (perda) e End-stage (estágio final)5. Esta definição utilizava como 

parâmetros alterações da creatinina sérica ou a da taxa de filtração glomerular (TFG) em 

relação aos níveis basais e reduções absolutas do débito urinário6. 

 

Entretanto, devido às limitações deste critério e necessidade de refinamento da 

definição, em 2007, sua versão modificada foi publicada pela Acute Kidney Injury 

Network (AKIN). Este substituiu as antigas categorias de LRA por estágios 1, 2 e 3, 
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ainda levando em conta o valor da creatinina sérica e o débito urinário, mas não mais a 

TFG7. 

  

Tabela 1. Comparação entre os critérios RIFLE  e AKIN  

ª O aumento da creatinina nos estágios Risco, Lesão, Insuficiência é em < 7 dias. 
ᵇ O aumento da creatinina nos estágios 01, 02, 03 é em < 48 horas. 
Fonte: adaptado de Ricci et al. 
 

Após diversos estudos e comparações, percebeu-se que ambos os critérios de 

definição possuem vantagens e desvantagens, implicando na necessidade de conciliação 

e fusão destes, proposta publicada na diretriz produzida pelo Kidney Disease Improving 

Global Outcomes Workgroup8. 

 

Tabela 2. Critério de LRA proposto pelo KDIGO 

Sistema Aumento da creatinina Critério diurese 

RIFLEª 
Risco > 150% (ou redução da TFG > 25%) < 0,5 ml/kg/h em 6 h 

Lesão  > 200% (ou redução da TFG > 50%) < 0,5 ml/kg/h em 12 h 

Insuficiência  > 300% (ou redução da TFG > 75% ou 
creatinina sérica > 4 mg/dl) 

< 0,3 ml/kg/h em 24 h ou 
anúria por 12 h 

Perda  Perda completa da função renal por > 4 semanas 

Estágio final  Necessidade de diálise por > 3 meses 
AKIN ᵇ  
Estágio 01 ≥ 0,3 mg/dl  < 0,5 ml/kg/h em 6 h 
Estágio 02 > 200 a 300%  < 0,5 ml/kg/h em 12 h 
Estágio 03 > 300% OU ≥ 4,0 mg/dl com aumento 

agudo de no mínimo 0,5 mg/dl OU 
necessidade de TRS 

< 0,3 ml/kg/h em 24 h ou 
anúria por 12 h ou 
necessidade de TRS 

 Aumento da creatinina Critério diurese 

Estágio 1 ≥ 0,3 mg/dl OU > 150 a 
200% 

< 0,5 ml/kg/h em 6 h-12 h 

Estágio 2 > 200 a 300% < 0,5 ml/kg/h ≥ 12 h 
Estágio 3 > 300% OU ≥ 4,0 mg/dl 

OU necessidade de TRS 
OU em pacientes < 18 
anos, diminuição na TFG 
para < 35 ml/min/1,73 m² 

< 0,3 ml/kg/h ≥ 24 h ou 
anúria ≥ 12 h  
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Fonte: KDIGO Group, 2012 

 

No entanto, um dos principais estudos acerca da epidemiologia de LRA foi 

realizado entre 2000 e 2001, portanto, antes da adoção dos critérios acima. Publicado 

em 2005, o Beginning and Ending Supportive Therapy for the Kidney (BEST Kidney) 

Study foi um estudo multicêntrico (54 hospitais), multinacional (23 países), que contou 

com uma amostra de 29.269 pacientes visando caracterizar a LRA em pacientes críticos. 

Os critérios utilizados para definição de LRA foram oligúria – débito urinário menor 

que 200 ml em 12 horas – e/ou azotemia – nível de ureia maior que 180 mg/dL, pela 

simplicidade, objetividade e prováveis gatilhos para iniciação de terapia de suporte renal 

(TSR)9. 

 

Fatores de risco 

 
A maioria dos casos de LRA em pacientes idosos tem etiologia multifatorial. 

Segundo diversos autores, a senescência é associada a uma maior predisposição à LRA, 

vulnerabilidade e declínio da função renal3, 10, 11, 12. Isso acontece devido a mudanças 

estruturais, como perda de massa renal e do número de túbulos, fibrose intersticial, 

aumento da arteriosclerose, espessamento de membranas glomerulares e tubulares, e 

fisiológicas ao longo da vida, especialmente a diminuição do fluxo sanguíneo renal e 

um progressivo declínio na TFG12. Outras alterações notadas em idosos são a perda da 

capacidade de concentrar e diluir a urina, menor absorção de sódio e água, menor 

produção de renina e prostaglandinas e uma resposta exacerbada a vasoconstritores. 

Essas mudanças têm impactos clínicos e predispõem a LRA, pois geram uma propensão 

a hipovolemia e desidratação e aumentam a vulnerabilidade renal a situações estressoras 

como agressões isquêmicas e nefrotóxicas13.  

 

Múltiplos estudos demonstraram a maior suscetibilidade dos idosos a 

desenvolverem LRA14, 15, 16. Em uma coorte prospectiva espanhola, a incidência de LRA 

foi 3,5 vezes maior em pacientes com mais de 70 anos que em pacientes mais jovens14. 

Um estudo subsequente com população similar revelou que pacientes acima de 80 anos 

têm 5 vezes mais chance de desenvolver LRA que a população em geral16. 
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Além disso, o envelhecimento está geralmente associado à maior número de 

comorbidades que predispõem ao dano na vasculatura do rim e, portanto, ao 

comprometimento de sua perfusão, como hipertensão, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares e malignidades17. 

 

 A polifarmácia no manejo destas doenças muitas vezes envolve drogas como 

inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores do receptor de 

angiotensina, que aumentam a suscetibilidade a lesões renais17. O uso de diuréticos 

exacerba a predisposição desses pacientes a hipovolemia, como dito anteriormente, e 

pode contribuir em 25 a 40% dos casos de LRA pré-renal em idosos18. Ademais, anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES) são usados por aproximadamente 10-25% dos 

idosos, inibem a produção de prostaglandina e foram associados a um risco absoluto de 

13% de aumento de mais que 50% do nível sérico de ureia em pacientes acima de 87 

anos em coorte prospectiva19. 

 

Nefropatia induzida por contraste (NIC) é uma das causas principais de LRA em 

pacientes idosos hospitalizados e tem como fatores de risco principais a doença renal 

crônica, diabetes, hipovolemia e maior volume e osmolaridade do contraste 

administrado. Em um estudo com pacientes acima de 60 anos, a administração de 

radiocontraste foi o principal preditor de LRA associada ao tratamento20. Entretanto, a 

idade não tem sido identificada como preditora independente de NIC, de forma 

consistente, unânime13. 

 

Terapia renal substitutiva em idosos 

 

A TRS representa um dos pilares no manejo da LRA. Assim, o aumento da 

incidência de LRA implica uma maior necessidade do uso de diálise. Devido ao maior 

número de comorbidades dessa faixa etária, idosos com LRA tem uma maior chance de 

desenvolver instabilidade hemodinâmica e necessitar de TRS contínua21. Dentre os 

fatores que predispõem à necessidade do uso de diálise temos: LRA avançada, doenças 

de alta gravidade e disfunção múltipla de órgãos22.  

 

A necessidade do uso de diálise agrava o prognóstico do paciente idoso com 

LRA, assim como a idade é um fator de risco para TRS ineficaz, situações que 
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contribuem para aumentar a taxa de mortalidade nessa população. Um estudo 

retrospectivo com 562 pacientes acima de 54 anos evidenciou maior mortalidade em 

curto prazo nos idosos mais extremos com a mesma modalidade de diálise: 61,7%, entre 

75 e 84 anos, 70% acima de 85 anos, contra 55% nos pacientes com 55 a 64 anos21. 

Assim, apesar do conhecimento adquirido no manejo da LRA com a TRS, de sua 

instituição precoce e dos benefícios importantes que podem advir desta, a alta 

mortalidade ainda desafia o tratamento e o prognóstico do paciente, especialmente da 

população nonagenária, que pode não tolerar esses procedimentos21. 

 

Na literatura, entretanto, existem poucos estudos que analisam quais os fatores 

preditores de maior importância para o tratamento dialítico e mortalidade em pacientes 

com LRA, e menos ainda envolvendo a população idosa extrema neste contexto. Em 

nosso trabalho, pretendemos avaliar os principais fatores de risco para necessidade de 

diálise e mortalidade em pacientes nonagenários com LRA para nos auxiliar e despertar 

a reflexão sobre os benefícios e malefícios que advêm da grande decisão que é iniciar 

um procedimento dialítico em um paciente grave e extremamente idoso. 
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IV. METODOLOGIA 
 

Método do estudo e casuística 

 

Trata-se de um estudo observacional analítico e longitudinal, do tipo coorte 

retrospectiva. Realizamos uma amostra aleatória de todos nonagenários internados no 

Hospital da Bahia (Salvador, Bahia), no período de 2006 a 2016. Os dados foram 

coletados a partir dos prontuários médicos eletrônicos destes pacientes, com uso de 

ficha de coleta específica e previamente elaborada para este fim (ANEXO I)(1), 

excluindo-se aqueles com menos que duas creatininas colhidas durante internamento ou 

pacientes com doença renal crônica previamente dialíticos ou transplantados. Para 

pacientes com mais de um internamento no período avaliado, analisamos apenas o 

prontuário da última internação. Consideramos como antibióticos nefrotóxicos os 

seguintes: Anfotericina B, vancomicina, gentamicina, polimixina B ou E e tigeciclina. 

Os dados foram colhidos pela equipe de alunos da Faculdade de Medicina da 

Bahia e também por nefrologista participante da pesquisa. 

 

Critérios diagnósticos definidores de LRA 

 

1. Critérios de LRA segundo o KDIGO:  

(a) Aumento da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 mg/dL em 48 

horas; ou 

(b) Aumento da creatinina sérica maior ou igual a 1,5 vezes o valor basal 

da creatinina conhecida ou presumida nos últimos 7 dias.  

Observação: O volume urinário menor do que ou igual 0,5 ml/kg/h por 6 

horas incluído nestes critérios não foi utilizado neste estudo 

2. Critérios de LRA segundo o BEST STUDY: 

(a) Nitrogênio ureico sanguíneo (BUN) > 84 mg/dL ou Ureia > 180 

mg/dL (Ureia = BUN x 2.1428) 

Observação: O critério diurese < 200 ml em 12 horas não foi utilizado 

 

                                                           

 
1 A ficha de registro de dados também foi utilizada no Projeto de Dissertação de Mestrado de André Luis 

Sousa (PPgCS-FMB-UFBA). 
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Variáveis a serem pesquisadas 

 

1. Sexo 

2. Creatinina por dia de internação hospitalar 

3. Ureia por dia de internação hospitalar 

4. Albumina da primeira dosagem de internação 

5. Tipo de internação: eletiva, urgência, outro 

6. Motivo da internação 

7. Mais de uma internação: sim, em datas, ou não 

8. Data da admissão atual/estudada e data da alta ou óbito ou transferência 

9. Causa do possível óbito 

10. Admissão em UTI: não ou sim com datas de admissão e de alta, se houve 

readmissão e suas datas 

11. Escore de comorbidade de Charlson 

12. Consulta com nefrologia 

13. Causa atribuída à LRA 

14. Uso de medicações nefrotóxicas 

15. Uso de TRS  

16. Exames no dia da 1ª hemodiálise 

17. Qual motivo para iniciar TRS 

18. Qual modalidade de TRS 

19. Continuação da TRS após alta hospitalar 

20. Uso de ventilação mecânica por mais que 24 horas 

21. Uso de drogas vasoativas 

22. Uso de exame de imagem com contraste iodado 

 

Descrição e definição da amostra 

 

 Entre maio de 2006 e julho de 2016, 4.017 nonagenários foram avaliados no 

Hospital da Bahia. Destes, 2613 foram excluídos, pois foram apenas avaliados na 

unidade de emergência e não chegaram a se internar. Das 1.404 internações de 

nonagenários, foram excluídos 231 pacientes com períodos de internação < 2 dias e 341 

internações repetidas, restando 832 nonagenários (Figura 1).  
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 Este é um braço de um projeto sobre LRA em nonagenários cujo tamanho 

amostral se baseou no objetivo primário de determinar a incidência de LRA. Como não 

havia estudos prévios nesta população, utilizamos a incidência hipotética de LRA = 

50%, visto que ela maximiza o tamanho amostral. Para ser capaz de identificar uma 

incidência de LRA de 50% com nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, 

(50% +/-5%), foram necessários 384 pacientes. Este n mínimo foi inflacionado em 20% 

para lidar com possíveis perdas, resultando em 461 pacientes. Dos 461 pacientes, 25 

foram excluídos a menos que duas creatininas medidas durante internamento (Figura 1). 

O cálculo amostral foi realizado utilizando o programa Open Epi, disponível 

gratuitamente em http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm.  

 

Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra. 

 

 

4017 entradas 

de nonagenários

1404 entradas 

de nonagenários

1173 entradas 

de nonagenários

832 

nonagenários

461 pacientes

436 pacientes

Excluídos 2613 

pacientes que não 

chegaram a se internar 

(apenas urgência) 

Excluídos 231 

pacientes internados 

< 2 dias 

Excluídos 341 

internações repetidas 

Amostra aleatória 

com acréscimo de 

20% 

25 pacientes 

excluídos com < 2 

medidas de 

creatinina 



21 

Plano de análise estatística 

 

As variáveis categóricas foram sumarizadas através de frequências simples e 

relativas e comparadas entre dois grupos (com e sem LRA) usando testes de Qui-

quadrado ou Fisher, conforme apropriado. As variáveis contínuas foram sumarizadas 

através da média e desvio-padrão e comparadas entre dois grupos utilizando o teste t de 

Student. A incidência de LRA foi calculada usando a seguinte fórmula: número de 

casos novos de LRA (numerador) dividido por número total de casos expostos ao risco 

(denominador). Para identificação de preditores de LRA, realizamos análise de 

regressão logística. O nível de significância estatística foi de 5% e todos os cálculos 

foram realizados utilizando o pacote estatístico SPSS versão 17.0. 

 

Considerações éticas, bioéticas e deontológicas: 

 

O presente projeto seguiu e está de acordo com os aspectos éticos envolvendo 

seres humanos, conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Por se 

tratar de uma coorte retrospectiva, que oferece mínimos riscos para os pacientes 

participantes, foi solicitada e aprovada a dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), assegurando-se a devida privacidade e confidencialidade dos dados 

e a não utilização de informações em prejuízo das pessoas e/ou comunidades. As 

informações coletadas dos prontuários, apenas as especificadas na ficha de coleta, foram 

utilizadas exclusivamente para análises e composição deste projeto e poderão ser 

expostas unicamente em apresentações de congressos e/ou publicações científicas em 

periódicos relacionados à área médica, sem a identificação dos pacientes. O projeto 

presente foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital da Bahia em 

outubro de 2016 e aprovado em reunião do dia 7 de dezembro de 2016 (APÊNDICE I). 

Foi assinado um termo de confidencialidade e sigilo de todas as informações 

relacionadas ao projeto.  
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V. RESULTADO 
 

 Na população estudada, a média de idade foi de 93,5 ± 3,3 anos e a maioria foi 

do sexo feminino. A maioria das internações foi de urgência (95,4%), e em menor 

número as transferências (3,2%) e internações eletivas (1,4%) e o tempo mediano de 

internação foi de 11 dias. O escore de comorbidades de Charlson médio foi de 6 pontos 

e a maior causa de internação foram doenças respiratórias, seguida por causas de origem 

neurológica, cardiovascular e gastrointestinal. A maioria (76,4%) necessitou de 

internação em UTI durante a hospitalização, com um tempo mediano de 6 dias de 

permanência; 22% fizeram uso de ventilação mecânica por mais de 24 horas e 31,5% 

fizeram uso de drogas vasoativas durante a internação (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Características clínico-laboratoriais e desfechos de 436 pacientes 
nonagenários internados no Hospital da Bahia, Salvador. 

Legenda: IH, Internação hospitalar; DVA, drogas vasoativas. 
 

 Dentre os nonagenários estudados, houve 196 casos (45%) de LRA pelo critério 

KDIGO, 62 casos (14,2%) pelo critério do Best Kidney Study e 198 casos (45,4%) 

quando ambos os critérios foram considerados simultaneamente, dessa forma este 

Variáveis Estatísticas descritivas 
Idade (anos) 
90-93 
94-96 
≥ 97 

 
253/436 (58%) 

104/436 (23,9%) 
79/436 (18,1%) 

Sexo masculino (%) 112/436 (25,7%) 

Duração da IH em dias (mediana), [P25-P75] 11 [7-20] 

Escore de comorbidade de Charlson (média ± DP) 6,0 ± 1,74 
Motivo da IH (%) 
          Respiratório 
          Sistema Nervoso Central 
          Cardiovascular 
          Gastrointestinal 
          Genitourinário 
          Musculo-esquelético 
          Outros 

 
164/436 (37,6%) 
80/436 (18,3%) 
69/436 (15,8%) 
38/436 (8,7%) 
31/436 (7,1%) 
29/436 (6,7%) 
25/436 (5,8%) 

Admissão em UTI (%) 333/436 (76,4%) 

Tempo na UTI em dias (mediana), [P25-P75] 6 [3-13] 

Ventilação mecânica (%) 96/436 (22%) 
Uso de DVA (%) 137/435 (31,5%) 
Readmissão em UTI 31/436 (7,1%) 
Mortalidade hospitalar (%) 188/436 (43,1%) 
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último critério acrescentou somente 2 pacientes com LRA, não classificados assim pelo 

KDIGO. De acordo com o critério KDIGO, a maioria dos pacientes tiveram LRA 

estágio 1 (49,5%), e quantidades semelhantes classificaram-se como estágio 2 (25%) e 

estágio 3 (25,5%). 

 

  Quanto ao local de origem da LRA, 63,8% foram nosocomiais, 22,4% 

comunitárias e 13,8% dos pacientes apresentaram LRA comunitária e nosocomial ao 

longo do seguimento clínico. 

 

Tabela 4. Preditores de LRA através de regressão logística univariada em 436 
nonagenários. 

Variáveis LRA  
OR (IC 95%) Valor p 

Sim (n=196) Não (n=240) 
Idade (anos) 93,4 ± 3,1 93,7 ± 3,6 0,98 (0,93-1,04) 0,480 
Sexo masculino  61/196 (31,1%) 51/240 (21,2%) 1,68 (1,09-2,60) 0,019 
Escore de Charlson ≥ 
6 

113/196 
(57,7%) 

112/240 (46,7%) 1,56 (1,06-2,28) 0,023 

Tempo de IH (dias) 21 ± 19,4 13 ± 12,1 1,04 (1,02-1,06) < 0,0001 
Admissão em UTI  173/196 

(88,3%) 
159/240 (66,2%) 3,83 (2,30-6,39) < 0,0001 

Ventilação mecânica  76/196 (38,8%) 20/240 (8,3%) 6,97 (4,06-11,97) < 0,0001 
Uso de DVA 103/195 

(52,8%) 
34/240 (14,2%) 6,78 (4,29-10,73) < 0,0001 

Readmissão em UTI 24/196 (38,8%) 7/240 (2,9%) 4,64 (1,95-11,03) < 0,001 
Uso de medicações 
    ATB nefrotóxicos 
    i-ECA e BRA 
   Diuréticos 
   Corticoide 

 
18/158 (11,4%) 
62/158 (38,6%) 
115/158 
(72,8%) 
63/158 (39,9%) 

 
12/191 (6,3%) 
72/191 (37,7%) 
98/191 (51,3%) 
33/191 (17,3%) 

 
1,92 (0,89-4,11) 
1,04 (0,67-1,60) 
2,54 (1,62-3,98) 
3,17 (1,94-5,19) 

 
0,090 
0,861 
< 0,001 
< 0,001 

Mortalidade 131/196 
(66,8%) 

57/240 (23,8%) 6,47 (4,24-9,85) < 0,0001 

Legenda: IH, internação hospitalar; UTI, unidade de terapia intensiva; DVA, drogas vasoativas; 
LRA, lesão renal aguda; ATB, antibióticos; i-ECA, inibidores da enzima conversora de 
angiotensina; BRA, bloqueadores do receptor de angiotensina. 
 

 Dentre os pacientes com LRA, a maioria era feminina, com um grande número 

de comorbidades, admitidos em UTI, em uso de DVA e diuréticos. Foi 

encontrada associação positiva entre LRA e sexo masculino, índice de comorbidade de 

Charlson ≥ 6, admissão em UTI, ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas e 

readmissão em UTI. O tempo de internação foi significativamente maior nos pacientes 

com LRA (Tabela 4). Dentre os medicamentos utilizados pelos pacientes, o uso de 
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diuréticos e corticoide foi associado à chance de desenvolver um episódio de LRA 2,5 e 

3,2 vezes maior, respectivamente (Tabela 4). Na análise multivariada, levando em conta 

todas estas variáveis significantes, apenas tempo de internação, admissão em UTI 

(p=0,048), uso de DVA (p=0,006) e ventilação mecânica (p=0,019) permaneceram 

como preditores independentes de LRA (Tabela 5). 

Tabela 5. Preditores de LRA através de regressão multivariada em 436 
nonagenários. 

Variáveis OR (IC 95%) Valor p 

Tempo de IH (dias) 1,03 (1,01-1,05) 0,003 
Admissão em UTI  1,83 (1,01-3,35) 0,048 
Ventilação mecânica  2,46 (1,16-5,23) 0,019 
Uso de DVA 2,43 (1,29-4,58) 0,006 
Legenda: IH, internação hospitalar; UTI, unidade de terapia intensiva; DVA, drogas vasoativas. 
 

 Dentre os 196 pacientes que desenvolveram LRA, apenas 13 pacientes foram 

submetidos à TRS.  O tempo mediano de duração foi de 2 dias neste grupo, assim como 

o tempo mediano para indicação de diálise a partir da primeira avaliação do 

nefrologista. O principal motivo de indicação para diálise foi a hipervolemia. Os 

principais tipos de TRS utilizados foram hemodiálise convencional e CVVHD (Tabela 

6). 

 

Tabela 6. Características da TRS, em 13 pacientes nonagenários internados no 

Hospital da Bahia, Salvador. 

Variáveis Estatísticas descritivas 
Duração (dias), [P25-P75] 2 [0,5-6,0] 

Tempo para indicação (dias), [P25-P75] 2 [0,5-3,0] 
Dados laboratoriais antes da diálise (médias) 
         Creatinina (mg/dl) 
         Ureia (mg/dl) 
         K (mEq/L) 
         HCO3 (mEq/L) 

 
2,76 ± 0,79 
152,6 ± 56 
4,2 ± 0,97 
18,5 ± 4,25 

Motivo da indicação de diálise (%) 
         Volemia 
         Metabólico 
         Volemia e Metabólico 
         Hipercalemia 

 

 
6/13 (46,2%) 
3/13 (23,1%) 
3/13 (23,1%) 
1/13  (7,7%) 

Modalidade (%)(2) 

         Hemodiálise convencional 
         DPBE 
         CVVHD 
         DPBE e CVVHD 

 

 
5/13 (38,5%) 
1/13 (7,7%) 
5/13 (38,5%) 
2/13 (15,4%) 



25 

(1) Após primeira avaliação com médico nefrologista. 
Legendas: DPBE, diálise prolongada de baixa eficiência; CVVHD, hemodiálise venovenosa 
contínua. 
  

 A minoria dos pacientes dialíticos foi masculina (38,5%) e todos eles fizeram 

uso de medicamentos nefrotóxicos, drogas vasoativas e foram admitidos em UTI. Na 

regressão univariada, entre os grupos LRA dialíticos e nonagenários com ou sem LRA, 

não dialíticos, ventilação mecânica, uso de DVA e readmissão na UTI foram os únicos 

preditores identificados para diálise. Na regressão multivariada, apenas o uso de DVA 

se manteve como preditor independente de diálise (p<0,0001). Não houve diferença 

estatisticamente significante em relação à idade, ao sexo, ao tempo de internação, uso de 

contraste e comorbidades para predição de diálise. Todos os pacientes dialíticos 

faleceram no período de internação (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Comparação entre a população dialítica e não dialítica de fatores 
preditores de diálise, através de regressão univariada. 

Variáveis Diálise 
OR (IC 95%) Valor p 

Sim (13) Não (423) 
Idade (anos ± DP) 93,31 ± 2 93,58 ± 3,3 0,97 (0,8-1,16) 0,776 
Sexo masculino 5/13 (38,5%) 107/423 (25,3%) 0,54 (0,17-1,7) 0,291 
Escore de Charlson 6,153 ± 1,50 6,02 ± 1,75 1,04 (0,77-1,4) 0,799 
Tempo de IH (dias) 16,07 ± 9,97 16,6 ± 16,45 1,0 (0,96-1,03) 0,909 
Admissão em UTI 13/13 (100%) 319/423 (75,4%) * 0,086  
Ventilação mecânica  10/13 (76,9%) 86/423 (20,3%) 13,1 (3,5-48,4) < 0,0001 
Uso de DVA 13/13 (100%) 124/422 (29,4%) * < 0,0001 
Uso de contraste 2/13 (15,4%) 24/422 (5,7%) 3,0 (0,6-14,4) 0,166 
Readmissão em UTI 3/13 (23,1%) 28/423 (6,6%) 4,23 (1,1-16,2) 0,036 
Mortalidade 13/13 (100%) 175/423 (41,4%) * < 0,0001 
Legendas: IH, internação hospitalar; UTI, unidade de terapia intensiva; DVA, drogas 
vasoativas.  
* Como 100% dos pacientes nonagenários dialíticos apresentaram essas variáveis 
positivamente, não foi possível realizar regressão univariada, sendo utilizado então 
como valor P o resultado do qui-quadrado nestes casos. 
 

 Na análise univariada, foram notadas associações entre mortalidade e maior 

número de comorbidade, maior tempo de internação hospitalar, uso de ventilação 

mecânica e de drogas vasoativas. Ter feito LRA previamente também foi associado a 

um pior prognóstico, principalmente a do tipo nosocomial. Diálise, admissão, e 

readmissão em UTI também se associaram com o desfecho morte (Tabela 8). 
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Tabela 8. Fatores preditores de morte, através de regressão univariada. 

Variáveis   Mortalidade 
OR (IC 95%) Valor p 

Sim (188) Não (248) 
Idade (anos ± DP) 93,88 ± 3,35 93,3 ± 3,36 1,04 (0,99-1,11) 0,096 
Sexo masculino 132/188 (70,2%) 192/248 (77,4%) 1,45 (0,94-2,24) 0,089 
Escore de Charlson >6 144/188 (60,6%) 111/248 (44,8%) 1,90 (1,30-2,80) 0,01 
Tempo de IH (dias) 21,9 ± 20,32 13,1 ± 11,23 1,03 (1,02-1,05) < 0,0001 
Ventilação mecânica 87/188 (46,3%) 9/248 (3,6%) 22.9 (11,08-47,21) < 0,0001 
Uso de DVA 116/187 (62,0%) 21/248 (8,5%) 17,7 (10,33-30,17) < 0,0001 
LRA 
   Comunitária 
   Nosocomial 

133/188 (70,7%) 
34/188 (18,1%) 
117/188 (62,2%) 

65/248 (26,2%) 
37/248 (14,9%) 
34/248 (13,7%) 

6,8 (4,46-10,4) 
1,26 (0,75-2,1) 
10,37 (6,5-16,5) 

< 0,0001 
0,38 
<0,001 

Diálise 13/188 (6,9%) 0/248 (0%) * < 0,0001 
Admissão em UTI 170/188 (90,4%) 162/248 (65,3%) 5,01 (2,9-8,7) < 0,0001 
Readmissão em UTI 22/188 (11,7%) 9/248 (3,6%) 3,52 (1,58-7,84) 0,002 
Legendas: IH, internação hospitalar; DVA, drogas vasoativas; LRA, lesão renal aguda; 
UTI, unidade de terapia intensiva 
 
   

 Na análise multivariada, concluímos que as variáveis Charlson (p=0,007), uso de 

DVA (p<0,0001), de VM (p< 0,0001), e LRA (p<0,0001) permaneceram como fatores 

associados independentes com mortalidade. 
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VI. DISCUSSÃO 
 

 Nos dados estudados, foi observada uma incidência de LRA de 45% segundo o 

critério KDIGO, um resultado bem maior do que o encontrado recentemente na 

literatura23, 24, 25. Porém esses estudos incluíram grupos de pacientes de todas as faixas 

etárias. No estudo de Ge et al., uma coorte retrospectiva multicêntrica chinesa 

envolvendo pacientes com mais de 65 anos foi observada uma incidência de 15,4% nos 

pacientes entre 65 e 80 anos, e 22,2% nos acima de 80 anos, evidenciando uma maior 

tendência à LRA com o avançar da idade, devido às múltiplas variáveis abordadas 

anteriormente, o que explicaria a alta incidência de LRA na nessa população, que 

consiste em nonagenários4. Neste mesmo estudo, a maioria da população de pacientes 

que fizeram LRA com mais de 80 anos também era masculina (61,1%), e a distribuição 

entre LRA comunitária e nosocomial foi parecida, com predominância desta última 

(70,4%). Além disso, o estágio 3 do KDIGO superou os demais estágios (29.2%), 

diferença que poderia ser explicado pela não exclusão de pacientes com doença renal 

crônica nos estágios 1 ao 34. 

 

 Na presente análise, tivemos como preditores independentes de LRA o tempo de 

internação, admissão em UTI, uso de DVA e de ventilação mecânica. Analisamos o uso 

de drogas com potencial para elevação de ureia e creatinina como corticoide, diuréticos, 

i-ECA ou BRA, e drogas diretamente nefrotóxicas como antibióticos e AINES, 

percebemos associação de LRA apenas com diuréticos e corticoides. Em outro trabalho, 

uma coorte retrospectiva com 4781 idosos com mais de 65 anos, na qual 14,8% fizeram 

LRA, a grande maioria com mais de 80 anos, o uso de drogas como único fator 

etiológico associado foi notado em 12,9% dos pacientes; e, como fator associado a 

outras variáveis, em 62,1%, sendo a metade (50,4%) das drogas antibióticos 

nefrotóxicos, seguido pelo uso de AINES (24.6%)26. 

 

 Neste trabalho, apenas 13 pacientes dos 196 pacientes com LRA fizeram diálise 

(6,6%) e todos morreram. Isso suscita a reflexão sobre o potencial benefício deste 

procedimento em pacientes nonagenários em situação crítica de saúde. Entretanto, em 

coorte retrospectiva cuja amostra foi pacientes com lesão renal aguda na Alemanha, ao 

dividi-los em grupos com mais e com menos de 80 anos, concluiu que o prognóstico 
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não foi muito diferente entre os dois grupos e que o critério idade não deve ser 

argumento para desincentivar o uso de medidas terapêuticas, como a diálise12. Neste 

estudo, sexo feminino, estágio 3 de LRA, maior índice de Charlson e doença renal 

preexistente, mas não a idade, foram preditores independentes de um prognóstico ruim, 

incluindo morte e dependência de diálise. Além disso, 21% dos pacientes com mais de 

80 anos foram dialisados, mais do que o dobro encontrado neste presente trabalho12. 

Dessa forma, é importante salientar que a presente amostra de pacientes dialíticos era 

composta de nonagenários em condição grave de saúde, internados em UTI em uso de 

DVA, a grande maioria em ventilação mecânica e com disfunção de múltiplos órgãos, 

condições que explicariam a mortalidade nessa população. 

 

 A mortalidade nessa amostra foi de 43,1%, muito semelhante ao estudo de Wen 

at al., no qual 92% dos pacientes tinham mais que 80 anos e a mortalidade foi de 

46,3%26. Neste mesmo estudo, uma grande parte dos pacientes com LRA morreu 

(46.27%), menos do que o encontrado em nesse trabalho (66,8%), mas o suficiente para 

constatar também a forte associação entre óbito e este quadro clínico (p<0,001). 

Resultado semelhante foi encontrado por Chao et al., em coorte retrospectiva 

envolvendo somente nonagenários, na qual foram percebidos como preditores 

independentes de morte episódio prévio de LRA, menor índice de Barthel na admissão e 

doença nefrológica como motivo principal de internação27. Entretanto, devido às 

diferenças entre essas populações e a melhores condições de saúde – apenas 23,3% 

ficaram em regime de UTI - a mortalidade encontrada foi menor, de 15,2%, apesar de 

ter apresentado também doenças pulmonares como os principais diagnósticos para 

admissão27. 

 

 Yokota et al., em uma coorte prospectiva brasileira conduzida na UNIFESP com 

200 idosos acima de 65 anos em regime de terapia intensiva, também observou como 

fatores preditores de mortalidade maior tempo de internação na unidade (p<0,0001), o 

uso de noradrenalina (p<0,0001), e de ventilação mecânica (p<0,02). Além destas, 

outras variáveis como sepse e um maior APACHE II foram definidos como preditores 

do desfecho morte28. Entretanto, na literatura brasileira não existem estudos com 

nonagenários, que possam ser utilizados para comparação. 
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 Dentre as limitações de nosso estudo, temos que, por ser um estudo 

retrospectivo, tivemos controle limitado na medição das variáveis, estando sujeitos a 

dados incompletos; o critério diurese, que poderia diagnosticar outros casos de LRA, 

não foi estudado; e a definição de LRA utilizando apenas os critérios KDIGO. 
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VII. CONCLUSÃO 
 

• Os principais fatores de risco para diálise em nonagenários com LRA 

encontrados foram uso de ventilação mecânica, de DVA e readmissão em UTI, 

sendo uso de DVA preditor independente. 

• Os principais fatores preditores independentes para mortalidade foram presença 

de comorbidade, avaliada pelo índice de comorbidade de Charlson, uso de VM, 

uso de DVA, e episódio prévio de LRA. 

• A incidência de LRA em nonagenários é muito elevada e associada a um mal 

prognóstico. 

• A mortalidade em nonagenários é também muito elevada e nos pacientes 

submetidos a TRS foi de 100%, ressaltando a necessidade de discussão sobre 

utilidade ou futilidade desta terapia nesta população, levando em conta as 

condições clínicas e não a idade por si só. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE COLETA DE DADOS 
 

1. Nome do pesquisador  
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Data de preenchimento  
 
____/_____/______ 
 
3. Nome do sujeito da pesquisa (apenas as iniciais)  e Número do registro hospitalar  
 
Iniciais: ________________________________Registro______________________________ 
 
4. Critérios de exclusão  
 
a) Incluído (__________) 
 
b) Excluído (_________) 
 -< 2 creatininas (__) 
 -Diálise crônica (__) 
 -Transplante      (__) 
 -Outros:_______________________________ 
 
5. DADOS DEMOGRÁFICOS 
 
a) Gênero  
 
Masculino (      )   Feminino (        ) 
 
b) Data de nascimento  
 
_____/_____/______ 
 
6. Creatinina por DIH  
 
a.   Dia 0 
b.  Dia 1 
c.  Dia 2 
d.   Dia 3 
e.  Dia 4 
f.  Dia 5 
g.  Dia 6 
h.  Dia 7  
i.   Dia 8 
j.  Dia 9 
l.  Dia 10 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ureia por DIH 

a.   Dia 11 

b.  Dia 12 
c.  Dia 13 
d.   Dia 14 
e.  Dia 15 
f.  Dia 16 
g.  Dia 17 
h.  Dia 18  
i.   Dia 19 
j.  Dia 20 
l.  Dia 21 
 

a.   Dia 22 
b.  Dia 23 
c.  Dia 24 
d.   Dia 25 
e.  Dia 26 
f.  Dia 27 
g.  Dia 28 
h.  Dia 29  
i.   Dia 30 
j.  Dia 31 
l.  Dia 32 
 
a.   Dia 55 
b.  Dia 56 
c.  Dia 57 
d.   Dia 58 
e.  Dia 59 
f.  Dia 60 
g.  Dia 61 
h.  Dia 62  
i.   Dia 63 
j.  Dia 64 
l.  Dia 65 
 

a.   Dia 44 
b.  Dia 45 
c.  Dia 46 
d.   Dia 47 
e.  Dia 48 
f.  Dia 49 
g.  Dia 50 
h.  Dia 51  
i.   Dia 52 
j.  Dia 53 
l.  Dia 54 
 

a.   Dia 33 
b.  Dia 34 
c.  Dia 35 
d.   Dia 36 
e.  Dia 37 
f.  Dia 38 
g.  Dia 39 
h.  Dia 40  
i.   Dia 41 
j.  Dia 42 
l.  Dia 43 
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8. Albumina - PRIMEIRA DOSAGEM  da internação 
 
Valor: (__________)mg/dl 
 
9. Tipo de internação 
a)Eletiva (____) b) Urgência (via emergência) (____) c) Outro, qual: ____________ 
 
10. Motivo da internação  
 
- Patologia de qual sistema?: _____________________ _____________ 
SNC  (    ) , Trato Respiratório (    ), Cardiovascular (    ), Hematológico (    ), Gastrointestinal (    
), Pele (    ), Musculoesquelético (    ), indeterminado (    ), Outro (    )  
 
 
11. Data admissão ATUAL/ESTUDADA e data alta ou data óbito ou data transferência  
 
a) Data da admissão hospitalar: _____/_____/_____ b) Data da alta Hospitalar  _____/_____/_____ 
 
c) Data do óbito ___/___/___d) Data transferência hospitalar  ___/___/_____  
 
 
12. Qual a causa do óbito: 
 
(___________________________________________- CID _______________) 
 
13. Houve admissão em UTI? 
  
a) Não (___) 
b) Sim (___) Data da admissão ____/____/____   Data da alta ____/____/____ 
c) Readmissão UTI ?  Não (___)  Sim (___)  Data da ReADM: ____/____/____ Data da Alta ____/____/____ 
 
14. Paciente realizou exame contrastado ?  
a) Não (____) 

a.   Dia 0 
b.  Dia 1 
c.  Dia 2 
d.   Dia 3 
e.  Dia 4 
f.  Dia 5 
g.  Dia 6 
h.  Dia 7  
i.   Dia 8 
j.  Dia 9 
l.  Dia 10 

a.   Dia 22 
b.  Dia 23 
c.  Dia 24 
d.   Dia 25 
e.  Dia 26 
f.  Dia 27 
g.  Dia 28 
h.  Dia 29  
i.   Dia 30 
j.  Dia 31 
l.  Dia 32 
 

a.   
b.  
c.  
d.   
e.  
f.  
g.  
h.  
i.   
j.  
l.  
 

a.   Dia 55 
b.  Dia 56 
c.  Dia 57 
d.   Dia 58 
e.  Dia 59 
f.  Dia 60 
g.  Dia 61 
h.  Dia 62  
i.   Dia 63 
j.  Dia 64 
l.  Dia 65 
 

a.   Dia 33 
b.  Dia 34 
c.  Dia 35 
d.   Dia 36 
e.  Dia 37 
f.  Dia 38 
g.  Dia 39 
h.  Dia 40  
i.   Dia 41 
j.  Dia 42 
l.  Dia 43 
 

a.   Dia 44 
b.  Dia 45 
c.  Dia 46 
d.   Dia 47 
e.  Dia 48 
f.  Dia 49 
g.  Dia 50 
h.  Dia 51  
i.   Dia 52 
j.  Dia 53 
l.  Dia 54 
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b) Sim (____) b.1) Hemoglobina mais próxima ao exame contrastado: ______mg/dl 
 
15. Comorbidades - ESCORE DE COMORBIDADE DE CHARLSON : _______  
 

Peso  Condição Clínica  
1 Infarto do miocárdio  (     ) 

Insuficiência cardíaca congestiva (     )  
Doença vascular periférica  (     ) 
Demência (     ) 
Doença cerebrovascular (     ) 
Doença pulmonar crônica  (     ) 
Doença do tecido conjuntivo (     ) 
Diabetes leve, sem complicação (     ) 
Úlcera (     ) 

2 Hemiplegia (     ) 
Doença renal moderada ou grave (     )  
Diabetes com complicação (     ) 
Tumor maligno sem metástase (     ) 
Leucemia (     ) 
Linfoma (     ) 

3 Doença do fígado severa ou moderada (     ) 

6 Tumor maligno com metástase  (     ) 
SIDA (     ) 

Correção para a idade  Acrescentar um ponto para cada década a partir dos 
50 anos (TODOS ACIMA DE 90 ANOS) 

 

 
 
16. Consulta com Nefrologia?  
 
a) Não (_____) 
b) Sim (_____)  Data da consulta:   _____/_____/_____ 
 
17. O paciente faz uso de medicações nefrotóxicas?  
 

a) Não                  (____) 
b) Sim, quais?      (____) 

(___)AINE 
(___)Diurético (furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida, etc). 
(___)iECA/BRA (captopril, enalapril, ramipril, losartan, candesartan valsartan, etc) 
(___)Anfotericina B 
(___)Vancomicina 
(___)Gentamicina 
(___)Amicacina 
(___)Polimixina B 
(___)Polimixina E (colistina) 
(___)Tigeciclina 
(___)Corticoide (Hidrocortisona, Metilprednisolona, Prednisona etc) 

 
 
18. Paciente fez uso de terapia de suporte renal (T SR) ? 
 
a) (___) Não 
b) (___) Sim: Data de inicio _____/_____/_____ Data de término  _____/_____/_____  
 
 
19. Nos Pacientes que realizaram TRS, Anotar os exa mes no dia da 1 aHD 
 
UREIA             _________mg/dl 
CREATININA  _________mg/dl 
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K                     _________mg/dl 
Bicarbonato     _________mg/dl 
 
20. Qual motivo para iniciar TRS:  
a) (____) Volume  
b) (____) Escórias 
c) (____) Hipercalemia  
d) (____) Acidose 
e) (____) Outro (__________________) 
 
21.Qual modalidade de TRS ? 
 
a)Hemodiálise Convencional (____) 
b)SLED                                  (____) 
c) CVVHD                              (____) 
 
d) Outra, qual?___________ 
 
 
22. Após a alta, o paciente continuou em uso de TRS ? 
a) sim  (____) 
b) Não (____) 
 
23.Paciente fez uso de ventilação mecânica mais de 24 horas? 
 
a) Não (____) 
b) Sim (____) – Data de intubação  ___/___/___ Data da extubação ___/___/___ 
 
24.Paciente fez uso de drogas vasoativas? 
 
a) Não (____) 
b) Sim (____) 
 
25.Paciente se submeteu a exame de imagem com contr aste iodado? 
 
a) Sim (____) 
b) Não (____) 
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