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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A pobreza influencia a evo-
lução dos pacientes com doenças crônicas porque contribui para 
o seu agravamento e dificulta o acesso à assistência médica. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os aspectos relacionados à desi-
gualdade social de pacientes em hemodiálise. 
MÉTODO: Estudo transversal com 123 pacientes em hemodi-
álise no Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, MG, dividi-
dos, de acordo com a classe econômica, em três grupos: AB (n 
= 23), C (n = 60) e DE (n = 40). Foram coletados dados sócio-
-demográficos e econômicos, antecedentes clínicos e informações 
sobre o acesso a serviços de saúde. Para a análise dos resultados 
foi utilizada estatística analítica e descritiva. Adotou-se p ≤ 0,05. 
RESULTADOS: O grupo AB apresentou menor número de pa-
cientes jovens (4,3% em AB versus 40% em C e 25% em DE; p < 
0,05), maior número de indivíduos com mais anos de escolarida-
de (65,3% em AB versus 18,3% em C e 2,5% em DE; p < 0,05), 
predomínio de pacientes com menos de um ano em tratamento 
de hemodiálise (65,2% em AB versus 10% em C e 5% em DE; p 
< 0,05), menor número de usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (40% em C e 25% em DE versus 4,3% em AB; p < 0,05), 
maior acesso ao tratamento com nefrologista (73,9% em AB ver-
sus 46,7% em C e 52,5 em DE; p < 0,05). 
CONCLUSÃO: As classes economicamente desfavorecidas agre-
gam indivíduos mais jovens, com menor escolaridade, usuários 
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The poverty influence 
on the evolution of patients with chronic diseases because it con-
tributes to its aggravation and hinders access to health care. Our 
goal was to evaluate the aspects related to social inequality on 
hemodialysis patients. 
METHOD: Cross-sectional study with 123 patients on hemo-
dialysis in Samuel Libânio Hospital, Pouso Alegre, MG, divided 
according to the economic class, into 3 groups: AB (n = 23), C 
(n = 60) and DE (n = 40). Were collected socio-demographic 
and economic data, clinical background and information about 
access to health services. For analysis of the results has been used 
analytical and descriptive statistical. A p-value of less than 0.05 
was considered statistically significant. 
RESULTS: The AB group has fewer young patients (4,3% in AB 
vs 40% in C and 25% in DE, p < 0.05), a greater number of in-
dividuals with more years of schooling (65.3% in AB vs 18.3% in 
C and 2.5% in DE; p < 0.05), predominance of patients with less 
than a year on hemodialysis treatment (65.2% in AB vs 10% in 
C and 5% in DE, p < 0.05), smaller number of users of the Bra-
zilian Health System (40% in C and 25% in DE vs 4.3% in AB; 
p < 0.05), greater access to treatment with nephrologist (73.9% 
in AB vs 46.7% in C and 52.5% in DE; p < 0.05). 
CONCLUSION: Economically disadvantaged classes bring 
younger patients, with less schooling, users of public health, 
greater time on hemodialysis and worse access to treatment with 
nephrologist. 
Keywords: Poverty, Renal insufficiency chronic, Social inequity.

intRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é um importante problema de saú-
de pública no Brasil e no mundo, com uma prevalência crescente, 
que poderia ser explicada pelo aumento do número de casos de 
diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
assim como o aumento na expectativa de vida da população1-3. 
De acordo com o National Kidney Foundation (K/DOQI)4, os 
estágios da DRC são: 0) função renal normal (a taxa de filtração 
glomerular (TFG) é maior ou igual a 90 mL/min/1,73 m2), sem 
lesão histológica, mas com presença de fatores de risco; estágio 
1) função renal normal (TFG normal ou aumentada: maior ou 
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igual 90 mL/min/1,73 m2), aparecimento de lesão histológica; 
estágio 2) insuficiência renal funcional ou leve (TFG entre 60 e 
89 mL/min/1,73 m2); estágio 3) insuficiência renal laboratorial 
ou moderada (TFG está entre 30 e 59 mL/min/1,73 m2) e estágio 
4) insuficiência renal clínica ou grave (TFG entre 15 e 29 mL/
min/1,73 m2); estágio 5 insuficiência renal terminal (TFG menor 
que 15 mL/min/1,73 m2). 
Na fase mais avançada e terminal, a doença pode comprometer a 
vida do paciente, a menos que ele seja submetido à terapia renal 
substitutiva (TRS) ou transplante renal. 
Os indivíduos portadores de DRC e em TRS representam apenas 
uma pequena parte do total de pacientes portadores da doença. 
Dados do estudo NHANES III5 demonstraram que, nos EUA, 
o número de portadores de DRC terminal é pelo menos 25 ve-
zes menor do que aqueles que não estão em TRS. No Brasil são 
escassos os estudos sobre a prevalência de DRC na população. O 
que se dispõe são estudos isolados como o realizado na cidade de 
São Paulo, que avaliou alterações urinárias em idosos e constatou 
26% de hematúria e 5% de proteinúria6; estudo realizado em 
Bambuí (MG) demonstrou baseado na creatinina sérica, a pre-
valência de disfunção renal em 5,3% mulheres e 8,2% homens 
adultos e com idade inferior a 60 anos7. 
Vários estudos têm procurado elucidar os fatores de risco para a 
instalação e progressão da DRC. Além do DM, HAS e a idade 
avançada, fatores como presença de doença cardiovascular, histó-
ria familiar de primeiro e segundo graus para DRC, dislipidemia, 
consumo de proteínas, obesidade, proteinúria, tabagismo e con-
sumo de álcool, têm sido considerados8-10. Entretanto, um dos 
possíveis fatores de risco que ainda necessita maior investigação 
é o socioeconômico, principalmente no que se refere à pobreza e 
desigualdade social.
Pobreza é um conceito multidimensional e uma situação real de 
vida. Antes, o conceito se restringia exclusivamente à renda do 
indivíduo: pobres são todos aqueles que vivem com menos de um 
dólar por dia, ajustado pelo poder aquisitivo do país ou região. 
Apesar de a riqueza mundial continuar aumentando (estimada 
em 24 trilhões de dólares anuais), cerca de 1,2 bilhões de pessoas 
em todo o mundo vivem com menos de um dólar por dia, numa 
situação classificada como de extrema pobreza, enquanto nada 
menos que metade dos habitantes do mundo vive com menos 
de dois dólares por dia11. Na África subsaariana, quase a metade 
dos habitantes vive com menos de um dólar por dia, enquan-
to na Ásia Meridional 37% da população (448 milhões) têm as 
mesmas condições de pobreza. Na América Latina e Caribe, 222 
milhões são pobres, dos quais 96 milhões vivem na indigência, 
representando 18,6% da população12. 
Acredita-se que a linha de pobreza não possa ser estabelecida e 
aplicada a todos da mesma forma, sem levar em conta as carac-
terísticas e circunstâncias pessoais. A análise da pobreza tam-
bém deve concentrar-se na capacidade da pessoa para aproveitar 
oportunidades, assim como de fatores como saúde, nutrição e 
educação, que refletem a capacidade básica para funcionar em 
sociedade. São em constatações como estas que reside o potencial 
de ação da promoção da saúde entre os pobres e as estratégias de 
capacitação individual e coletiva13. 
Por outro lado, é preciso assinalar que são exatamente os pobres 
que vivem em piores condições sociais, ambientais e sanitárias, 

assim como têm maior dificuldade no acesso aos serviços pú-
blicos em geral e de saúde em particular. De fato, inúmeros es-
tudos, em diversas partes do mundo, mostram que os que têm 
pior renda são exatamente aqueles que, embora certamente mais 
necessitados, têm também pior acesso a políticas públicas, habita-
ções adequadas, água potável, saneamento, alimentos, educação, 
transporte, lazer, emprego fixo e sem riscos, assim como aos servi-
ços de saúde. São as chamadas iniquidades sociais14-16. 
A pobreza certamente influencia na evolução dos pacientes que já 
fazem parte de grupos de risco. A educação deficiente, desnutri-
ção, baixo peso ao nascer, déficit habitacional, alcoolismo, droga-
-adição, infecções crônicas, exposição a poluentes ambientais e o 
preconceito contribuem para que os indivíduos tenham sua do-
ença básica agravada e pior acesso à assistência médica, levando à 
referência tardia ao especialista17. 
No Brasil, a oportunidade de acesso aos serviços de saúde pela 
população, é um direito assegurado pela Constituição18. Entre-
tanto, nem sempre é isso que se observa, porque a sustentabili-
dade do sistema depende dos aportes financeiros, que estão além 
da capacidade de financiamento do Estado. Neste país, o merca-
do dos serviços de saúde pode ser considerado como um sistema 
misto. De um lado, os serviços financiados pelo poder público, 
constituindo-se o Sistema Único de Saúde (SUS). De outro, os 
serviços financiados pelo setor privado, o de desembolso direto 
(particular) e o dos planos de saúde e seguros privados. Estes úl-
timos geralmente são destinados aos indivíduos com maior poder 
aquisitivo, restando àqueles com menor poder, a utilização de ser-
viços de saúde oferecidos pelo poder público.
Alguns estudos avaliaram a desigualdade social no uso de serviços 
de saúde. Acredita-se que exista desigualdade no que se refere ao 
cuidado médico, que é favorável a indivíduos com maior renda. 
Este dado foi mais relevante na região nordeste do país, quan-
do comparada à região sudeste. Outros sugerem que a utilização 
de serviços de saúde é bastante desigual entre diferentes classes 
socioeconômicas, favorecendo as camadas mais privilegiadas da 
população8,19-21. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar os aspectos 
relacionados à desigualdade social em uma amostra de pacientes 
submetidos à hemodiálise.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Vale do Sapucaí (UNIVAS) sob protocolo nº 1025/08, 
de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde (Ministério da Saúde), realizou-se este estudo observacio-
nal, transversal e analítico com 123 pacientes em tratamento de 
hemodiálise no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Pouso Ale-
gre, MG, no período de janeiro a outubro de 2009. Os pacientes 
foram divididos em 3 grupos: AB (n = 23), C (n = 60) e DE (n 
= 40) e para isso foi utilizado o Critério de Classificação Econô-
mica Brasil (CCEB)22. O CCEB não tem por função estratificar 
a população em classes sociais, mas sim determinar o poder de 
compra das pessoas (classes A1, A2, B1, B2, C, D e E). A divisão 
é feita por meio de pontuação obtida pela posse de determinados 
bens e pelo grau de instrução do chefe de família. Neste estudo, o 
grupo AB representa as classes A1, A2, B1 e B2 e agrega indivídu-
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os com maior poder de compra; o grupo DE representa as classes 
D e E e agrega indivíduos com menor poder de compra; o grupo 
C representa a classe C e agrega indivíduos com poder de compra 
intermediário entre AB e DE. 
Os critérios de inclusão foram: ter 18 anos ou mais e assinar o 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Dados sócio-demográficos e econômicos, antecedentes clínicos 
e informações sobre o acesso a serviços de saúde foram obtidos 
através de entrevistas com os pacientes durante a sessão de hemo-
diálise e dos registros de prontuários da unidade.
As variáveis estudadas foram: idade, sexo, etnia, escolaridade, si-
tuação conjugal, renda familiar; antecedentes clínicos e perfil de 
acesso a serviços de saúde: tempo de TRS, se sabia o que era TRS, 
tipo de plano de saúde (SUS ou outros) e se teve acesso à consulta 
com nefrologista. 
Os resultados foram expressos através de valores absolutos e por-
centagem. Para comparar dados mensurados por frequência foi 
utilizado o teste do Qui-quadrado ou o teste Exato de Fisher. 
Adotou-se 0,05, como nível de rejeição da hipótese de nulidade. 
A análise estatística foi realizada pelo software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0 para Windows (SPSS 
Inc., Chicago, IL, EUA). 

RESUltADOS

Dos 123 pacientes avaliados, 48,8% pertenciam à classe C (n = 
60), 32,5% à classe DE (n = 40) e 18,7% à classe AB (n = 23). 
No gráfico 1 comparou-se a CCEB da presente amostra com a 
da população brasileira e verificou-se o predomínio da classe C 
(48,8% versus 36%; p = 0,04) e predomínio das classes AB na 
população brasileira (18,7% versus 29%; p = 0,03).
A tabela 1 demonstra as características sócio-demográficas e eco-
nômicas dos pacientes submetidos à hemodiálise e agrupados de 
acordo com a CCEB. Quando se comparou a porcentagem de in-
divíduos em relação à faixa etária observou-se que entre 18 e 39 
anos, 4,3% eram do grupo AB, 69,6% do grupo C e 29,1% do 
grupo DE, sendo significante a diferença entre AB versus C e DE 
(p < 0,05); entre 40 e 59 anos, 69,6% eram do grupo AB, 51,7% 
do grupo C e 65% do grupo DE, idade maior ou igual a 60 anos, 
26,1% eram do grupo AB, 8,3% do grupo C e 10% do grupo DE, 
sendo significante a diferença entre AB versus C e DE (p < 0,05). 
Em relação ao sexo feminino observou-se 21,7% no grupo AB, 
35% no grupo C e 42,5% no grupo DE. Em relação ao masculino 
constatou-se 78,3% no grupo AB, 65% no grupo C e 57,5% no 
grupo DE. A distribuição da etnia também não mostrou diferença 
entre os grupos, sendo brancos 69,6% no grupo AB, 63,3% no 
grupo C e 62,5% no grupo DE e não brancos 30,4% no grupo 
AB, 36,7% no grupo C e 37,5% no grupo DE. Quando se com-
parou a escolaridade dos pacientes percebeu-se que, quanto maior 
o número de anos de estudo, melhor a classificação econômica, ou 
seja, no grupo AB encontrou-se um maior número de indivíduos 
com melhor escolaridade que nos grupos C e DE (indivíduos com 
mais de 8 anos de estudo: 65,3% em AB, 18,3% em C e 2,5% em 
DE; p < 0,05). Em relação à situação conjugal observou-se que, no 
grupo C houve um predomínio de indivíduos vivendo sem compa-
nheiro, em relação ao grupo AB (100% versus 34,8%; p < 0,001). 
Quando comparada a renda familiar dos grupos constatou-se que 

no grupo AB os indivíduos apresentaram uma maior faixa salarial, 
em relação aos grupos C e DE (mais de 3 salários mínimos: 43,5% 
em AB vs 10% em C e 2,5% em DE; p < 0,05).
A tabela 2 demonstra os antecedentes clínicos e o perfil de aces-
so a serviços de saúde de pacientes submetidos à hemodiálise e 

Tabela 2 – Antecedentes clínicos e perfil de acesso a serviços de saúde 
de pacientes submetidos à hemodiálise e agrupados de acordo com a 
Classificação Econômica no Brasil (CCEB) 
Características AB C DE

(n = 23) (n = 60) (n = 40)
Tempo de TRS (anos)
  < 1 15 (65,2%) 6 (10%)* 2 (5%)*
  1 a 9 8 (34,8%) 47 (78,3%)* 34(85%)*
  10 a 19 0 (0%) 6 (10%) 4 (10%)
  ≥ 20 0 (0%) 1 (1,7%) 0 (0%)

Sabia o que era TRS 
  Não 15 (65,2%) 52 (86,7%)* 34 (85%)*
  Sim 8 (34,8%) 8 (13,3%)* 6 (15%)*

Plano de saúde
  Sistema único de saúde 1 (4,3%) 24 (40%)* 10 (25%)*
  Outros 16 (69,6%) 31 (51,7%) 26 (65%)

Fez consulta com nefrologista
  Não 6 (26,1%) 32 (53,3%)* 19 (47,5%)*
  Sim 17 (73,9%) 28 (46,7%)* 21 (52,5%)*

  * versus AB p < 0,05
TRS = terapia renal substitutiva

Tabela 1 – Características sócio-demográficas e econômicas de pacientes 
submetidos à hemodiálise e agrupados de acordo com a Classificação 
Econômica no Brasil (CCEB)
Características AB C DE

(n = 23) (n = 60) (n = 40)
Idade (anos)
  18-39 1 (4,3%) 24 (40%)* 10 (25%)*
  40-59 16 (69,6%) 31 (51,7%) 26 (65%)
  ≥ 60 6 (26,1%) 5 (8,3%)* 4 (10%)*

Sexo
  Feminino 5 (21,7%) 21 (35%) 17 (42,5%)
  Masculino 18 (78,3%) 39 (65%) 23 (57,5%)

Etnia
  Brancos 16 (69,6%) 38 (63,3%) 25 (62,5%)
  Não brancos 7 (30,4%) 22 (36,7%) 15 (37,5%)

Escolaridade (anos)
  Nenhuma 1 (4,3%) 1 (1,7%) 6 (15%)
  1 a 8 7 (30,4%) 48 (80%)* 33 (82,5%)*
  > 8 15 (65,3%) 11 (18,3%)* 1 (2,5%)*

Situação conjugal
  Sem companheiro 8 (34,8%) 60 (100%)* 19 (47,5%)
  Com companheiro 15 (65,2%) 0 (0%)* 21 (52,5%)

Renda Familiar
  < 1 SM 0 (0%) 1 (1,7%) 2 (5%)
  1 - 3 SM 13 (56,5%) 53 (88,3%)* 37 (92,5%)* 
  > 3 SM 10 (43,5%) 6 (10%)* 1 (2,5%)*

*Versus AB p < 0,05
SM = salário mínimo
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agrupados de acordo com CCEB. Em relação ao tempo de TRS, 
observou-se que no grupo AB houve um predomínio de pacien-
tes com menos de um ano em tratamento, em relação aos grupos 
C e DE (menos de 1 ano: 65,2% em AB versus 10% em C e 5% 
em DE, p < 0,05). Quanto ao conhecimento sobre a TRS, os gru-
pos C e DE desconheciam o tratamento previamente, em relação 
ao grupo AB (86,7% em C e 85% em DE versus 65,2% em AB; 
p < 0,05). Em relação à utilização de serviços de saúde, os gru-
pos C e DE eram predominantemente usuários do SUS, quando 
comparados com o grupo AB (40% em C e 25% em DE versus 
4,3% em AB; p < 0,05). Em relação à consulta com nefrologista, 
o grupo AB foi o que apresentou melhor acesso (73,9% em AB 
versus 46,7% em C e 52,5 em DE; p < 0,05).

DiSCUSSÃO

Neste estudo encontrou-se maior número de indivíduos jovens 
(18-39 anos) nas classes C (40%) e DE (25%), em relação à 
AB (4,3%). Isto sugere um menor poder econômico desta faixa 
etária, agravado pelas condições limitantes da doença que leva à 
dificuldade para o trabalho e consequentes perdas financeiras23. 
Quando comparada a classificação econômica com a da popu-
lação brasileira, encontrou-se maior número de indivíduos na 
classe C e menor em AB. Este achado sugere uma maior condi-
ção de pobreza dos indivíduos em tratamento de hemodiálise. 
Este fato pode ser atribuído às implicações econômicas acarre-
tadas pela DRC, como dificuldades para entrar no mercado de 
trabalho, redução das horas de trabalho, aposentadoria precoce 
e desemprego24.
Os anos de escolaridade e a renda familiar foram maiores nas clas-
ses com melhor poder econômico, que também apresentaram um 
maior número de indivíduos vivendo com companheiro. Estes 
resultados sugerem que os pacientes com melhor poder econômi-
co, provavelmente estariam mais preparados, do ponto de vista 
cultural, econômico e social para o enfrentamento da doença. 
Em relação ao tempo em TRS, verificou-se que ele foi menor 
nas classes com melhor poder econômico, o que sugere menor 
permanência destes em hemodiálise, que poderia ser explicado 
pelos seguintes motivos: mudança de modalidade de TRS, óbito 
ou transplante renal. Estudos sugerem que o baixo nível socioe-
conômico reduz o acesso a transplante renal e aumenta as taxas 
de mortalidade na DRC25,26.
As classes econômicas menos favorecidas apresentaram menor 
conhecimento prévio sobre a TRS, este é um fator que dificulta 
a adesão ao tratamento, piorando o prognóstico do paciente27.
É consenso geral que o diagnóstico precoce e o tratamento con-
servador adequado da DRC são importantes para retardar a pro-
gressão da doença para o estágio terminal e minimizar as com-
plicações após o início da TRS. Entre as medidas do tratamento 
conservador estão o acesso a serviços de saúde que possibilitem 
medidas de prevenção primária e secundária e a referência ade-
quada ao nefrologista28. Em relação à modalidade de acesso a ser-
viços de saúde, as classes econômicas menos favorecidas foram 
as maiores usuárias do SUS e as que menos tiveram acesso ao 
tratamento com nefrologista. Sabe-se que a referência ao nefro-
logista em momento adequado, é essencial para o controle da 
morbimortalidade destes pacientes29,30.

Gráfico 1 - Comparação da Classificação Econômica no Brasil (CCEB) 
de pacientes submetidos à hemodiálise e a população brasileira.
*p < 0,05

COnClUSÃO

Diante do exposto, quando foram avaliadas algumas caracterís-
ticas dos pacientes em tratamento de hemodiálise, relacionado 
à desigualdade social, constatou-se que, classes economicamen-
te desfavorecidas agregam indivíduos mais jovens, com menor 
grau de escolaridade, na sua maioria vivendo sem companheiro 
e sendo usuários do SUS; além de estarem por mais tempo na 
modalidade de tratamento hemodiálise, possuem menor conhe-
cimento prévio sobre a TRS e acesso ao tratamento especializado 
com nefrologista.
Acredita-se que os resultados deste estudo possam contribuir com 
informações relevantes para que futuros estudos sejam realizados, 
no que se refere ao perfil socioeconômico da população em TRS 
no Brasil.
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