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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliar a incidência e a mor-
talidade dos pacientes com lesão renal aguda (LRA), bem como 
fatores de risco e de óbito em pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva (UTI).
MÉTODO: Estudo retrospectivo que analisou 296 pacientes 
consecutivos internados na UTI em Hospital Universitário. A 
LRA dialítica foi definida como necessidade de terapia renal 
substitutiva. Avaliou-se a idade, o sexo, o motivo da interna-
ção, fatores de risco para LRA, dados laboratoriais, a necessi-
dade de terapia renal substituitiva e a mortalidade. Os escores 
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II), 
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) e RIFLE foram re-
gistrados no dia de admissão na UTI. Determinou-se os predi-
tores independentes de LRA e de óbito utilizando o modelo de 
regressão logística.
RESULTADOS: Um total de 296 pacientes foi incluído no es-
tudo. A idade média foi 45,2 ± 7,1 anos e 185 (63,5%) eram 
do sexo masculino. A LRA ocorreu  em 156 pacientes (53,6%). 
A taxa de mortalidade global na UTI foi de 26,1%. A terapia 
renal substituitiva foi necessária em 21 pacientes. A incidência e 
a mortalidade na LRA dialítica foi de 7,1% e 52,4%, respectiva-
mente. Na análise multivariada, a creatinina elevada e a admissão 
por causa clínica foram fatores de risco independentes para LRA, 
enquanto que sexo masculino, oligúria, hipocalemia, acidose me-
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tabólica e altos valores de APACHE II e  de SOFA foram fatores 
de risco independentes para mortalidade na UTI.
CONCLUSÃO: A LRA está associada com o aumento da morta-
lidade hospitalar em pacientes na UTI.
Descritores: Diálise, Lesão renal aguda, Unidade de terapia 
intensiva.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study aimed to de-
fine the incidence, clinical characteristics and mortality the acute 
kidney injury (AKI) in an intensive care unit (ICU).
METHOD: We performed a retrospective study who analyzed 
296 consecutive patients admitted to the ICU in a Public Uni-
versity Hospital. Dialytic AKI was defined by necessity of renal 
replacement therapy. We evaluated age, sex, cause of hospitali-
zation, risk factors for AKI, laboratorial data, necessity of renal 
replacement therapy and mortality. Acute Physiology and Chro-
nic Health Evaluation (APACHE II), Sequential Organ Failure 
Assessment (SOFA) and RIFLE were recorded on the day of ICU 
admission. We determined independent predictors of IRA and 
obit using logistic regression. 
RESULTS: A total of 296 patients were included in this study. 
The mean age was 45.2 ± 7.1 years and 185 (63.5%) were male. 
AKI occurred in 156 patients (53.6%). The overall mortality rate 
of ICU patients was 26.1%. Renal replacement therapy was re-
quired in 21 patients. Incidence and mortality of dialytic AKI 
was 7.1% and 52.4%, respectively. In multivariate analysis, high 
creatinine and clinical reason for admission were independent 
risk factors for AKI and male gender, oliguria, hipocalemia, me-
tabolic acidosis and high admission APACHE II and SOFA were 
independent risk factors for ICI mortality.
CONCLUSION: In these ICU patients, AKI is associated with 
increased hospital mortality. 
Keywords: Acute renal injury, Dialysis, Intensive care unit.

intRODUÇÃO

A lesão renal aguda (LRA) é definida como um abrupto declínio 
na taxa de filtração glomerular, não apresentando uma padroni-
zação uniforme na prática clínica, tendo diversos critérios diag-
nósticos publicados1. Uma definição simples, como o aumento 
dos níveis de creatinina sérica de 0,3 mg/dL ou mais em 48h, 
tem sido associado com desfechos adversos em pacientes críticos2. 
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Apresenta etiologia multifatorial, sendo causada principalmen-
te por sepse e outros estados inflamatórios sistêmicos3. Pode ser 
classificada em isquêmica ou tóxica. O choque séptico é o fator 
que mais comumente contribui para a LRA4. Na sepse ocorrem 
reduções no fluxo sanguíneo para diversos órgãos incluindo os 
rins e pode culminar com a síndrome clínica denominada necro-
se tubular aguda (NTA), cuja recuperação depende da melhora 
da doença sistêmica5-7.  
A LRA ocorre em cerca de 1% das admissões hospitalares, 
podendo em algumas condições atingir incidência de 15%8.  
Ocorre em 1% a 25% dos pacientes críticos, dependendo da 
população estudada e dos critérios diagnósticos utilizados9,10. A 
sua incidência em unidades de terapia intensiva (UTI) tem sido 
ao redor de 40%11-14.
Fatores de risco de LRA em UTI apontados na literatura incluem 
a idade avançada, doença renal prévia, sepse, obesidade, hipovo-
lemia, cirurgias, história de hipertensão arterial, doença cardio-
vascular, dentre outros11,15,16.
A mortalidade dos pacientes portadores de LRA permaneceu 
elevada nas últimas décadas, apesar dos avanços diagnósticos e 
terapêuticos ocorridos17. Mesmo com a utilização de novas téc-
nicas de diálise e de avançados recursos atualmente disponíveis 
no ambiente de UTI, o prolongamento da vida do paciente com 
LRA não significou redução da mortalidade devido à idade mais 
avançada, elevado número de comorbidades, aumento de proce-
dimentos invasivos utilizados, dentre outros fatores envolvidos 
no tratamento destes pacientes18,19. Entre os pacientes com LRA 
grave, a taxa de mortalidade pode chegar a 80%, e entre os sobre-
viventes a dependência de diálise pode chegar a 13%20-23.
Os fatores de risco de óbito reconhecidos na literatura em pacien-
tes críticos com LRA incluem: idade avançada, prolongado tem-
po de internação, elevado escore no Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation (APACHE II), presença de comorbidades, oli-
gúria, hipovolemia, acidose metabólica, sepse, politrauma, assim 
como o uso de fármacos vasoativos (FV) e necessidade de ventila-
ção mecânica invasiva (VMI)24-27.
Os objetivos do presente estudo foram avaliar a incidência, a 
mortalidade e os fatores de risco de LRA e óbito presentes na 
admissão de pacientes internados na UTI.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Se-
res Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) (Parecer nº 214/2008-CEP), realizou-se este es-
tudo retrospectivo. Foram resgatados os dados dos prontuários 
dos pacientes internados na UTI do Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (HUOP) no período de maio de 2007 a ju-
lho de 2008 (n = 291). Foram coletados os seguintes dados: 
idade, sexo, motivo da internação na unidade, comorbidades 
associadas, cirurgia pré-admissão na UTI, fármacos utilizados, 
exames laboratoriais disponíveis, volume urinário nas primeiras 
24h, necessidade de tratamento dialítico ou cirurgias durante 
a internação, ventilação mecânica, presença de infecção/sepse 
e área primária se conhecida e se houve evolução para óbito. 
Os critérios de exclusão incluíram tempo de permanência na 
UTI inferior a 24 horas e a indisponibilidade de prontuários 

completos, sendo considerados elegíveis 291 pacientes. Critério 
de LRA foi aumento na creatinina superior a 0,3 mg/dL, ou 
aumento superior a 50% dos valores basais e/ou presença de 
oligúria sem resposta à reposição volêmica adequada. Critério 
de LRA dialítica foi necessidade de terapia substitutiva da fun-
ção renal (hemodiálise ou diálise peritoneal) durante a interna-
ção na UTI. Foram calculados os escores RIFLE, APACHE II, 
SOFA e a escala de coma de Glasgow na admissão. Os dados 
foram armazenados em banco de dados do Microsoft Excel e 
foram analisados por meio das estatísticas descritivas: média 
aritmética, desvio-padrão e frequência bruta e percentual. Foi 
calculada a incidência de LRA, LRA dialítica e a mortalidade. 
Foram utilizados os testes Qui-quadrado, t de Student, Mann-
-Whitney e o Exato de Fisher, conforme adequado. Realizada 
análise multivariada utilizando o modelo de Regressão logística 
para o óbito e para a LRA em função dos fatores de risco na 
admissão na UTI.

RESUltADOS

Foram estudados 291 pacientes admitidos na UTI durante o re-
ferido período. A idade média foi de 45,2 ± 7,1 anos (variando de 
15 a 87 anos) e 185 pacientes (63,5%) eram masculinos. O tem-
po médio de permanência na UTI foi de 9,4 ± 15,2 dias (varian-
do de 1 a 205 dias). Houve necessidade de VM nas primeiras 24h 
em 81,1% dos pacientes. O principal motivo da internação na 
UTI foi o trauma (35,7%). Foram submetidos a procedimento 
cirúrgico antes da admissão na UTI 152 (51,3%) pacientes e du-
rante internação 66 (22,3%). O APACHE II médio foi de 20,4 ± 
7,9 e o SOFA médio foi de 8,1 ± 3,7 na admissão. Apresentaram 
sepse 106 (36,4%) pacientes. Oligúria nas primeiras 24h ocorreu 
em 23 (7,9%) pacientes. 
LRA ocorreu em 156 (53,6%) pacientes. Quanto ao critério 
RIFLE inicial 34 pacientes foram enquadrados no grupo Risk, 
22 no Injury e 38 no Failure. Terapia substitutiva da função re-
nal foi requerida em 21 pacientes, correspondendo à incidência 
de LRA dialítica de 7,2%. Hemodiálise (HD) foi realizada em 
10 e diálise peritoneal em 11 pacientes. A mortalidade global 
na UTI foi de 26,1%, na LRA dialítica foi de 52,4%, sendo de 
50% quando submetidos à HD e de 54,5% quando à diálise 
peritoneal.
A tabela 1 apresenta os dados clínicos e laboratoriais dos pa-
cientes de acordo com a ocorrência ou não de LRA. Observa-se 
que no grupo com LRA a idade foi superior, a prevalência de 
hipertensão arterial foi maior, e óbito na UTI foi mais frequen-
te. Quanto aos dados na admissão houve maior ocorrência de 
sepse, acidose e oligúria, escores mais elevados de APACHE II 
e SOFA, creatinina, ureia e potássio superiores e níveis de bi-
carbonato inferiores. Estes dados mostram diferença estatistica-
mente significativa (p < 0,05).
A tabela 2 apresenta os dados clínicos e laboratoriais dos pacien-
tes de acordo com a necessidade dialítica.  Observa-se no grupo 
com LRA dialítica maior frequência de causas clínicas de inter-
nação. Quanto aos dados na admissão observa-se que oligúria foi 
mais frequente, creatinina, ureia, potássio, lactato e escores de 
APACHE II foram superiores e menores níveis de bicarbonato. 
O tempo de internação na UTI foi superior. Estes dados mos-
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Tabela 1 – Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes admitidos na 
unidade de terapia intensiva de acordo com a ocorrência de lesão renal 
aguda (LRA). 

Variáveis LRA 
(n = 156)

Sem LRA 
(n = 135)

Valor 
de p

Sexo
Masculino 107 (68,6%) 78 (57,8%) 0,056*

Idade média ± DP 
(anos) 48,1±19,5 42,2±17,1 0,006†

Diagnóstico  
Clínico   73 (46,8%) 34 (25,2%) < 0,001*
Cirúrgico     83 (53,2%) 101 (74,8%)

Comorbidades
Com comorbidades 76 (48,7%) 52 (38,5%) 0,080*
Sem comorbidades 80 (51,3%) 83 (61,5%)
HAS 44 (28,2%) 24 (17,8%) 0,036*
DM 18 (11,5%) 9 (6,7%) 0,153*

Glasgow mediana (AI) 3 (3-11) 3 (3-11) 0,208‡
VMI na admissão 131 (84,0%) 105 (77,8%) 0,178*
Fármaco vasoativo na 
admissão 80 (51,3%) 56 (41,5%) 0,095*

Uso de 
aminoglicosídeo 53 (34,0%) 46 (34,1%) 0,986*

Sepse na admissão 67 (42,9%) 39 (28,9%) 0,013*
Diurese < 400 mL 19 (12,2%) 4 (3,0%) 0,004*
APACHE II médio 22,3 ± 8,2 18,3 ± 6,9 < 0,001†
SOFA médio 9,2 ± 3,9 6,9 ± 2,9 < 0,001†
Creatinina em mg/dL 
na admissão mediana 
(AI)

1,40 (1,03-2,18) 0,80 (0,62-1,00) < 0,001‡

Ureia em mg/dL na 
admissão mediana 
(AI)

42 (28-76,5) 24 (18-35) <0,001‡

Hiponatremia na 
admissão 40 (25,6%) 34 (25,2%) 0,929*

Hipernatremia na 
admissão 102 (65,4%) 90 (66,7%) 0,818*

Hipocalemia na 
admissão 17 (10,9%) 25 (18,5%) 0,065*

Hipercalemia na 
admissão 21 (13,5%) 3 (2,2%) 0,001*

Lactato na admissão 
mediana (AI) 9,5 (2,1-17,2) 10,0 (3,0-15,9) 0,906‡

Bicarbonato em 
mEq/L na admissão 
mediana (AI)

20 (16-24) 23 (19,5-26) <0,001‡

Acidose na admissão 81 (51,9%) 41 (30,4%) <0,001*
Tempo de UTI (dias) 
mediana (AI) 6 (2,5-13) 5 (2-11) 0,072‡

Óbito 57 (36,5%) 19 (14,1%) <0,001*
HAS = hipertensão arterial sistêmica, DM = diabetes mellitus, VMI = ventilação 
mecânica invasiva; APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; 
SOFA =  Sequential Organ Failure Assessment ; AI: amplitude interquartil.
* Valor de p do teste de Qui-quadrado; † Valor de p do teste t de Student; ‡ Valor 
de p do teste de Mann-Whitney

Tabela 2 – Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes admitidos na 
unidade de terapia Intensiva que apresentaram lesão renal aguda (LRA) 
de acordo com a necessidade dialítica. 

Variáveis LRA Dialítica 
(n = 21)

LRA Não 
Dialítica 
(n = 135)

Valor 
de p

Sexo
Masculino 14 (66,7%) 93 (68,9%) 0,838*

Idade média ± DP 
(anos) 48,5 ± 20,9 48,0 ± 19,2 0,917‡

Diagnóstico  
Clínico   15 (71,4%) 58 (43,0%) 0,015*
Cirúrgico     6 (28,6%) 77 (57,0%)

Comorbidades
Com 
comorbidades 14 (66,7%) 62 (45,9%) 0,077*

Sem 
comorbidades 7 (33,3%) 73 (54,1%)

HAS 9 (42,9%) 35 (25,9%) 0,109*
DM 5 (23,8%) 13 (9,6%) 0,071†

Glasgow mediana (AI) 3 (3-4) 3 (3-11) 0,439§
VMI na admissão 19 (90,5%) 112 (83,0%) 0,531†
Fármaco vasoativo 
na admissão 12 (57,1%) 68 (50,4%) 0,564*

Uso de 
aminoglicosídeo 3 (14,3%) 50 (37,0%) 0,041*

Sepse na admissão 13 (61,9%) 54 (40,0%) 0,059*
Diurese < 400 mL 8 (38,1%) 11 (8,1%) 0,001†
APACHE II médio 26,9 ± 8,1 21,5 ± 8,0 0,005‡
SOFA médio 10 ± 3,9 9,1 ± 3,9 0,312‡
Creatinina em 
mg/dL na admissão 
mediana (AI)

3,33 (1,49-6,21) 1,35 (1,02–1,93) 0,001§

Ureia em mg/dL na 
admissão  mediana 
(AI)

106 (57-148) 39 (27,5-62,0) 0,001§

Hiponatremia na 
admissão 8 (38,1%) 32 (23,7%) 0,160*

Hipernatremia na 
admissão 11 (52,4%) 91 (67,4%) 0,178*

Hipocalemia na 
admissão 1 (4,8%) 16 (11,9%) 0,472†

Hipercalemia na 
admissão 6 (28,6%) 15 (11,1%) 0,041†

Lactato na admissão 
mediana (AI) 11 (3,8-15,0) 9,4 (2,1-17,2) 0,001§

Bicarbonato em 
mEq/L na admissão 
mediana (AI)

18 (16-21) 20 (16,0-24,8) < 0,001§

Acidose na admissão 14 (66,7%) 67 (49,6%) 0,146*
Tempo de UTI 
(dias) mediana (AI) 10 (6-17) 6 (2-12) < 0,001§

Óbito 11 (52,4%) 46 (34,1%) 0,105*
HAS = hipertensão arterial sistêmica, DM = diabetes mellitus, VMI = ventilação 
mecânica invasiva; APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; 
SOFA =  Sequential Organ Failure Assessment ; AI: amplitude interquartil.
* Valor de p do teste de Qui-quadrado; † Valor de p do teste t de Student; ‡ Valor 
de p do teste de Mann-Whitney
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tram diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).
A tabela 3 apresenta a análise multivariada dos fatores de risco de 
LRA em função dos fatores de risco na admissão dos pacientes. A 
creatinina mais alta na admissão e a causa clínica da internação na 
UTI foram fatores de risco independentes de LRA. 

A tabela 4 apresenta a análise multivariada dos fatores de risco 
de óbito presentes na admissão dos pacientes. O sexo masculino, 
oligúria, hipocalemia, acidose metabólica e escores elevados de 
APACHE II e SOFA à admissão foram fatores de risco indepen-
dentes de mortalidade na UTI. 
 

Tabela 3 – Regressão logística para LRA de pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva em função dos fatores de risco. 
Variáveis OR IC.95% Valor de p
Sexo (masculino/feminino) 0,584 0,272 1,252 0,167
Idade (anos) 1,002 0,980 1,024 0,860
Diagnóstico (clínico/cirúrgico) 0,430 0,184 1,005 0,051
Comorbidades (com/sem) 1,388 0,607 3,175 1,388
Glasgow 0,901 0,805 1,008 0,068
VMI na admissão (sim/não) 0,806 0,299 2,174 0,670
Fármaco vasoativo na admissão (sim/não) 0,978 0,450 2,123 0,955
Uso de aminoglicosídeo (sim/não) 1,105 0,520 2,351 0,795
Sepse na admissão (sim/não) 0,988 0,456 2,142 0,976
Diurese < 400 mL (sim/não) 0,483 0,091 2,570 0,393
APACHE II 0,959 0,890 1,033 0,270
SOFA 0,878 0,754 1,023 0,095
Creatinina na admissão 0,012 0,003 0,049 <0,001
Ureia na admissão 1,000 0,979 1,021 0,989
Hiponatremia na admissão (sim/não) 1,240 0,364 4,223 0,730
Hipernatremia na admissão (sim/não) 1,478 0,476 4,591 0,499
Hipocalemia na admissão (sim/não) 0,949 0,377 2,388 0,911
Hipercalemia na admissão (sim/não) 0,353 0,058 2,130 0,256
Lactato na admissão 1,009 0,981 1,037 0,547
Bicarbonato em mEq/L na admissão 1,053 0,987 1,124 0,116
Acidose na admissão (sim/não) 1,047 0,480 2,281 0,909

VMI = ventilação mecânica invasiva; APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment

Tabela 4 – Regressão logística para o óbito em função dos fatores de risco na unidade de terapia intensiva
Variáveis OR IC.95% Valor de p
Sexo (masculino/feminino) 2,163 1,006 4,650 0,048
Idade (anos) 1,012 0,992 1,033 0,233
Diagnóstico (clínico/cirúrgico) 1,470 0,672 3,216 0,335
Comorbidades (com/sem) 0,540 0,245 1,193 0,128
Glasgow 0,968 0,859 1,090 0,587
VMI na admissão (sim/não) 4,737 0,948 23,679 0,058
Fármaco vasoativo na admissão (sim/não) 0,535 0,248 1,155 0,111
Uso de aminoglicosídeo (sim/não) 0,653 0,319 1,335 0,243
Sepse na admissão (sim/não) 1,181 0,567 2,459 0,657
Diurese < 400 mL (sim/não) 13,972 3,436 56,815 0,000
APACHE II 1,075 1,003 1,154 0,042
SOFA 1,161 1,007 1,339 0,040
Creatinina na admissão 0,750 0,487 1,153 0,189
Ureia na admissão 1,001 0,989 1,013 0,873
Hiponatremia na admissão (sim/não) 1,151 0,309 4,287 0,834
Hipernatremia na admissão (sim/não) 0,971 0,289 3,259 0,962
Hipocalemia na admissão (sim/não) 3,402 1,409 8,212 0,006
Hipercalemia na admissão (sim/não) 1,216 0,360 4,105 0,753
Lactato na admissão 1,006 0,985 1,027 0,587
Bicarbonato na admissão 0,915 0,858 0,977 0,008
Acidose na admissão (Sim/Não) 0,646 0,302 1,381 0,260

VMI = ventilação mecânica invasiva; APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment
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DiSCUSSÃO

A incidência de LRA em UTI tem sido ao redor de 40%11-14. 
Neste estudo observou-se LRA em 53,6% dos pacientes. É im-
portante ressaltar que o perfil de pacientes atendidos em UTI 
é muito variável, bem como os critérios de LRA, que não são 
uniformes. No presente estudo observou-se que na admissão na 
UTI, APACHE muito alto, utilização de fármacos vasoativos e de 
VM muito frequente. Estes dados fazem concluir que pacientes 
hemodinamicamente instáveis e dependentes de VM tem mais 
acesso à unidade, sendo selecionados por gravidade da condição.
Observa-se atualmente uma preponderância do sexo masculino 
nos casos de LRA14,28-30. No presente estudo o sexo masculino 
predominou, havendo diferença limítrofe quanto à significância 
estatística (p = 0,05). 
A população atendida em UTI de adultos vem apresentando 
elevação na faixa etária11,31-33. Alguns estudos em unidades de 
trauma de doenças infecciosas observam faixa etária semelhante à 
encontrada neste estudo, ao redor da 5ª década13,34. A população 
estudada apresentou elevada taxa de admissão devido a trauma. 
Há relato de mortalidade elevada nestes pacientes (95,3%), atin-
gindo 100% quando estes pacientes apresentam LRA14.
Os mecanismos fisiopatológicos implicados no desenvolvimento 
da LRA estão incriminados também na falência de outros ór-
gãos20,22. Entre os pacientes com LRA grave, na presença de fa-
lência de múltiplos órgãos com necessidade dialítica, a taxa de 
mortalidade pode chegar a 80%23. A incidência de LRA dialítica 
neste estudo foi de 7,1%. Carmo e col.30 em estudo Brasileiro 
semelhante relataram incidência de 9,5%, porém a idade média 
dos pacientes foi superior à do presente estudo (53 contra 48 
anos). Quanto à LRA não dialítica a incidência na literatura pode 
ultrapassar os 67% em pacientes críticos1. 
A creatinina mais alta na admissão e a causa clínica de internação 
na UTI foram fatores de risco independentes de LRA. Fatores 
de risco de LRA dialítica neste estudo foram: causas clínicas de 
internação, tempo de internação na UTI e quanto aos dados na 
admissão observa-se que oligúria foi mais frequente, creatinina, 
ureia, potássio, lactato e escores de APACHE II foram superiores 
e menores níveis de bicarbonato foram encontrados. Episódios de 
oligúria ocorrem frequentemente em pacientes com LRA na UTI 
e podem ser mais sensíveis do que elevações na creatinina plas-
mática35. A progressão das classes do critério RIFLE é o melhor 
preditor de LRA na UTI do que o RIFLE na admissão36. Neste 
estudo oligúria na admissão foi preditor de mortalidade na UTI. 
A mortalidade dos pacientes portadores de LRA permaneceu elevada 
nas últimas décadas, apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos 
ocorridos. Mesmo com a utilização de novas técnicas de diálise e 
de avançados recursos atualmente disponíveis10,11,37. A mortalidade 
na LRA dialítica foi de 52% neste estudo, versus 67% no estudo de 
Carmo e col. Há relatos antigos de que a necessidade de diálise é um 
fator associado à maior mortalidade nestes indivíduos22-24. 
O sexo masculino, oligúria, hipocalemia, acidose metabólica e 
escores elevados de APACHE II e SOFA à admissão foram fato-
res de risco independentes de mortalidade na UTI. Oligúria tem 
sido reconhecida como um preditor precoce de alta mortalidade 
em pacientes críticos38.
Os fatores de risco de óbito reconhecidos na literatura em pa-

cientes críticos com LRA incluem: idade avançada, prolongado 
tempo de internação, elevado escore no APACHE II, presença 
de comorbidades, oligúria, elevado nível de lactato, hipovolemia, 
acidose metabólica, sepse, politrauma, assim como o uso de fár-
macos vasoativos e necessidade de VM invasiva15-20. 
A literatura apresenta vários escores prognósticos como o RIFLE, 
SOFA, APACHE II, APACHE III e SAPS II. A presença de LRA 
é associada com aumento da mortalidade em pacientes críticos6. 
No presente estudo foram utilizados o SOFA e o APACHE II 
na admissão que foram preditivos de elevada mortalidade, bem 
como oligúria na admissão. Tentou-se utilizar critérios simples à 
admissão já implantados na unidade para predizer LRA e morta-
lidade nesta instituição. 
Samimagham e col.39 estudaram 235 pacientes admitidos em 
uma UTI, utilizando critérios na admissão para predizer LRA. 
No grupo que desenvolveu LRA, observaram que idade avança-
da, potássio e APACHE II elevados na admissão foram preditores 
independentes de LRA na UTI. No presente estudo o grupo que 
evoluiu com LRA apresentou idade, níveis de potássio e APA-
CHE II superiores na admissão, porém não foram fatores de risco 
independentes na análise multivariada.  
Limitações deste estudo incluem o fato de ser retrospectivo. Acre-
dita-se que os dados são confiáveis por ocorrer padronização de 
registros de dados na unidade onde ocorreram as internações. 

COnClUSÃO

A LRA é um problema de saúde pública e está associada com o 
aumento da mortalidade em pacientes na UTI. O presente es-
tudo pode servir de base para futuros estudos, bem como novas 
estratégias terapêuticas podem ser utilizadas para reduzir a inci-
dência de LRA e a mortalidade nesta população. 
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