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Capítulo 1: Revisão narrativa
Diálise peritoneal como opção de início urgente em

pacientes incidentes em terapia renal substitutiva.
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DIÁLISE PERITONEAL COMO OPÇÃO DE INÍCIO URGENTE EM PACIENTES
INCIDENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

1. Cenário da terapia renal substitutiva mundial e nacional:

A doença renal crônica (DRC) é uma questão de saúde pública mundial.
Dados americanos apontam aumento crescente no número de portadores dessa
condição, sobretudo em seu estádio final. Nos Estados Unidos, no ano de 1983
existiam 86.354 pacientes em programa de terapia renal substitutiva (TRS) e em 2011
já se contabilizavam 615.899 pacientes em tratamento dialítico1. Existem, atualmente,
cerca de três milhões de pessoas portadoras de DRC estádio 5 (Clearence de
creatinina < 15ml/min), submetidas à TRS em todo mundo2.
No Brasil, o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) no ano de
2005 apontou 65.121 pacientes em programa de tratamento dialítico crônico 3,
enquanto em 2011 eram 91.314 e em 2017, 126.583 pacientes4,5. Em 2005, a
estimativa de pacientes incidentes em diálise foi de 119 indivíduos por milhão da
população3. Já em 2011, a incidência de pacientes nesta terapia foi de 149 por milhão
(28.680 indivíduos em números absolutos) e em 2017 a taxa de incidência foi de 194
por milhão, totalizando 40.307 pacientes novos em diálise3,4,5.
No cenário mundial, a hemodiálise (HD) tem sido a terapia mais utilizada
tanto em pacientes incidentes quanto prevalentes em terapia dialítica6,7. Nos Estados
Unidos, em 2007, dos 368.000 pacientes prevalentes em TRS, 92,8% encontrava-se
em HD8. Registros canadenses apontam que entre os pacientes incidentes em diálise
(cerca de 3.000 ao ano), 80% ingressam em HD7. No Brasil, dados de 2017 mostraram
que 93,1% dos pacientes em tratamento dialítico crônico são submetidos à HD e
apenas 6,9%, à diálise peritoneal (DP)5.

