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Resumo 

Este estudo se propôs a uma análise da incidência de 

infecções em pacientes submetidos a terapia renal 

substitutiva e sua relação com o nível de albumina sérica 

e com o índice spKt/V que é um parâmetro de 

adequação de diálise. Assim, através da revisão de 

prontuários de pacientes submetidos a hemodiálise, 

foram coletados os dados necessários para essa 

análise, que mostrou haver uma associação entre tais 

parâmetros e a incidência de infecções.  

Introdução  

A doença renal crônica, um dos maiores problemas de 

saúde do século, em seu estágio final, necessita de 

terapia renal substitutiva, uma delas é a hemodiálise 

(NAQVI; COLLINS, 2006). Os pacientes nesse estágio 

geralmente desenvolvem um estado de disfunção imune 

ligado a uremia, que ainda não é bem compreendido 

devido a sua complexidade. Em virtude disso e de outras 

alterações ocorre um envelhecimento imunológico 

prematuro. Além disso, níveis baixos de albumina sérica 

estão associados a maior mortalidade por infecções. 

Isso justifica, em grande parte, o aumento da 

susceptibilidade desses pacientes às infecções 

(COHEN; HÖRL, 2012; HAUSER, et al 2008; HSIUNG, 

et al 2018; MINATOGUCHI, et al 2018). Tendo em vista 

que as infecções nessas pessoas provocam elevada 

morbidade e mortalidade é valido que se busquem 

ferramentas que direcionem medidas de prevenção e 

controle de infecções nos pacientes em hemodiálise. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo transversal (subtipo 

analítico) e retrospectivo. A pesquisa foi realizada 

através da revisão de prontuários de todos os pacientes 

submetidos a hemodiálise, entre janeiro de 2015 a maio 

de 2019, na cidade de Castro, no estado do Paraná. 

Foram coletados dados referentes ao: sexo, idade, 

índice de massa corporal, doenças associadas 

(hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

hepatite C), presença de infecção, índice spKt/V e 

albumina sérica. A variável spKt/V foi categorizada em 

três grupos, de acordo com o preconizado 

internacionalmente, GRUPO 1 = spKt/V<1,2; GRUPO 2 

= 1,2≤spKt/V<1,4 e GRUPO 3 = spKt/V≥1,4; a variável 

albumina sérica foi categorizada em dois grupos, de 

acordo com a albuminemia recomendada, GRUPO A = 

alb<4,0 g/dL, GRUPO B = alb≥ 4,0 g/dL. 

Resultados e Discussão 

Foram examinados os prontuários de 124 pacientes, dos 

quais foram excluídos 41, restando, portanto, 83 

pacientes dos quais 37 eram do sexo feminino e 46 do 

sexo masculino. A idade média foi de 58,54 anos 

(DP±13,12). Foi encontrado uma prevalência de 87,95% 

para hipertensão arterial, de 6,02% para diabetes 

mellitus e de 2,04% para hepatite C. A taxa de infecção 

anual foi de 11,94%. A análise estatística mostrou que o 

grupo 1 possui risco relativo 69% maior de ter infecção 

do que o grupo 2 e 94% maior em relação ao grupo 3 e 

que o grupo A possui um risco relativo 41% maior de ter 

uma infecção quando comparado ao grupo B. 

Conclusão ou Conclusões 

Os dados sugerem que o índice de adequação de diálise 

chamado de spKt/V e a albumina sérica podem ser 

considerados como um parâmetro para avaliar o risco 

relativo de infecção ao qual o paciente está submetido e 

assim possam ser usados para direcionar medidas de 

prevenção e controle, evitando morbidade e mortalidade 

devido às infecções. 
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