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1 INTRODUÇÃO 
 

Na população de doentes renais crônicos em hemodiálise, a mortalidade por 

doenças cardiovasculares pode ser até 20 vezes mais alta que na população geral. 

Isso se deve aos fatores tradicionais, como diabetes, e não tradicionais, como 

anemia, inflamação, estresse oxidativo, doença mineral óssea, entre outros 

(COZZOLINO et al., 2018). Como principais causas de mortalidade nessa população 

estão as doenças cardiovasculares em primeiro lugar, com aproximadamente 50% 

de incidência, seguida por neoplasias e infecções (AZEVEDO et al., 2009). Sendo 

assim, detectar precocemente fatores de risco para doenças cardiovasculares 

poderia aumentar o tempo de sobrevida de pacientes dialíticos.  

Para este objetivo, uma ferramenta prática e barata é o índice tornozelo-

braquial (ITB), que é calculado pela divisão da maior pressão sistólica nas artérias 

do tornozelo pela pressão sistólica da artéria braquial, estando o paciente em 

posição de decúbito dorsal, com auxílio de um esfigmomanômetro e um aparelho de 

ultrassom de ondas contínuas, pode ser usado como triagem primária de processo 

aterosclerótico. Valores menores que 0,9 indicam a presença de doença arterial 

obstrutiva periférica (DAOP), causada por estenose das artérias acometidas por 

placas de aterosclerose, condição de alta prevalência em pacientes renais, em sua 

maioria na fase assintomática. Ainda, valores maiores que 1,4 indicam 

incompressibilidade arterial, decorrente de calcificação da túnica média, processo 

comum em diabéticos, e também considerado anormal. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, 2015).  

Dessa forma, diversos estudos consideram o ITB um método confiável, não 

invasivo e acessível, com alta especificidade e sensibilidade para detectar não 

apenas DAOP, mas também processo aterosclerótico global, o que pode indicar 

doenças cardiovasculares já existentes ou alto risco para desenvolvê-las. Entre 

pacientes em hemodiálise, o ITB anormal apresenta uma elevada frequência. Ainda, 

se mostrou em vários estudos como preditor de mortalidade na população dialítica, 

bem como na população geral. (MIGUEL et al., 2017; JIMENEZ et al., 2012; 

NEWMAN et al., 1999). Diante do exposto, é feito o seguinte questionamento: seria 

o índice tornozelo-braquial um fator de risco para morte nos pacientes em 

hemodiálise na cidade de Toledo/PR? 
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A fim de responder esse questionamento, o presente estudo tem como 

objetivo principal avaliar a relação do ITB com o índice de mortalidade em pacientes 

renais crônicos em tratamento em um centro de hemodiálise. Como objetivos 

específicos estão: Identificar o tempo médio de sobrevida dos pacientes estudados; 

registrar as causas de óbito nos pacientes que apresentaram esse desfecho; 

comparar o índice de mortalidade dos pacientes com ITB alterado em relação aos 

pacientes com ITB normal e analisar a eficácia do uso de ITB como preditor de 

morte para indivíduos em hemodiálise. 

  Por fim, é imprescindível destacar que a justificativa e relevância social 

desse estudo reside na grande lacuna em relação a grandes estudos com pacientes 

em diálise, grupo que é excluído de grande parte das pesquisas clínicas. 

Possivelmente, a seleção dos pacientes com maior risco possa contribuir para 

visualizar os efeitos de medidas preventivas que visam diminuir a mortalidade. 

(JIMENEZ, 2011). Nesse sentido, se o ITB se comprovar como fator de risco para 

morte em pacientes dialíticos na cidade de Toledo/PR, por meio do presente estudo, 

é possível ampliar sua utilização como ferramenta de classificação de risco. Além 

disso, instruir os profissionais para a utilização do ITB de forma rotineira na 

hemodiálise, a fim de que esse índice, acessível e prático, possa ser usado como 

prevenção secundária em nossa cidade e também na região Oeste como um todo. 

Conclui-se que, ao selecionar os pacientes com maior risco, é possível intervir 

precocemente para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, bem como seu 

tempo de sobrevida. 
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2 ARTIGO 
 

O presente estudo foi realizado em formato de artigo conforme deliberação 

da Comissão de Trabalho de Curso da UFPR – Campus Toledo e redigido segundo 

as normas da revista Einstein, com o título: Relação do índice tornozelo-braquial 

com a mortalidade de pacientes renais crônicos dialíticos. 
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TÍTULO: Relação do índice tornozelo-braquial com a mortalidade de 

pacientes renais crônicos dialíticos 

AUTORES: Maria Gabriela Fornazari, Karina Karina Litchteneker e Marianne 

Ariely Andretta Ramos. 

DESCRITORES: Índice Tornozelo-Braço; Insuficiência Renal Crônica; 

 Mortalidade; Doenças Cardiovasculares; Análise de Sobrevida.  

RESUMO EM PORTUGUÊS: 

Objetivos: Avaliar a relação do índice tornozelo-braquial (ITB) com a 

mortalidade em pacientes renais crônicos dialíticos e verificar a eficácia desse 

instrumento como preditor de morte nessa população. Método: O estudo é do tipo 

observacional, longitudinal e retrospectivo (estudo de Coorte histórica). Os 117 

participantes do estudo são portadores de doença renal crônica e em tratamento 

com hemodiálise em um centro especializado na cidade de Toledo/PR, os dados de 

óbitos e suas causalidades foram coletados até setembro de 2021, o que totalizou 

um período de 24 meses de observação. Os dados referentes a exposição dos 

pacientes aos fatores de risco para morte (ITB, idade, causa base da doença renal, 

entre outros) foram coletados em setembro de 2019, em estudo anterior, em que os 

pacientes assinaram o TCLE. Os pacientes foram divididos em 3 grupos de acordo 

com a exposição (ITB baixo, normal ou alto) e a análise da relação com a 

mortalidade se deu pela curva de sobrevida de Kaplan-Meier e análise de regressão 

de COX. Resultados: 36 pacientes foram a óbito e as principais causas foram as 

cardiovasculares (55,6%). A curva de sobrevida de Kaplan-Meier demonstra uma 

redução de sobrevida nos grupos de ITB alto e baixo, sendo mais acentuada para o 

ITB baixo (<0,9). No modelo de COX, o risco relativo de morte para ITB baixo foi de 
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12,88 (p<0,001), e para o grupo de ITB alto foi de 1,82 (p<0,01). Conclusão: O ITB 

alterado (baixo ou alto), tem relação com redução de sobrevida em pacientes 

dialíticos.  

RESUMO EM INGLÊS 

Abstract 

Objectives: To evaluate the relationship between the ankle-brachial index 

(ABI) and mortality in chronic kidney disease patients on dialysis and to verify the 

effectiveness of this instrument as a predictor of death in this population. Method: 

The study is observational, longitudinal and retrospective (historical cohort study). 

The 117 study participants have chronic kidney disease and are being treated with 

hemodialysis at a specialized center in the city of Toledo/PR. Data on deaths and 

their causalities were collected until September 2021, which totaled a 24-month 

period note. Data regarding patient exposure to risk factors for death (ABI, age, 

underlying cause of kidney disease, among others) were collected in September 

2019, in a previous study, in which patients signed the consent form. Patients were 

divided into 3 groups according to exposure (ABI low, normal or high) and the 

analysis of the relationship with mortality was performed using the Kaplan-Meier 

survival curve and COX regression analysis. Results: 36 patients died and the main 

causes were cardiovascular (55.6%). The Kaplan-Meier survival curve demonstrates 

a reduction in survival in the high and low ABI groups, being more accentuated for 

the low ABI (<0.9). In the COX model, the relative risk of death for low ABI was 12.88 

(p<0.001), and for the high ABI group it was 1.82 (p<0.01) Conclusion: The altered 

ABI (low or high), is related to reduced survival in dialysis patients. 

 

INTRODUÇÃO: A prevalência global de pacientes renais crônicos em diálise 

teve aumento de 58% em 10 anos (2009 a 2018), e o número de óbitos dessa 
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população em 2018 chegou a aproximadamente 26 mil, de acordo com o último 

Censo Brasileiro de Diálise¹. Além disso, a mortalidade por doenças 

cardiovasculares pode ser até 20 vezes mais alta nos dialíticos em relação a 

população geral. Isso se deve aos fatores tradicionais, como diabetes, e não 

tradicionais, como anemia, inflamação, estresse oxidativo, doença mineral óssea, 

entre outros 2.Nesse sentido, se faz imprescindível a obtenção de métodos de 

prevenção e diagnóstico precoce desses fatores de risco, pois possivelmente, a 

seleção dos pacientes com maior risco, dentre todos os dialíticos, possibilite ver 

algum impacto de medidas preventivas que visem diminuir a mortalidade 3. Diante 

desse cenário, uma ferramenta prática, barata e confiável que pode ser utilizada é o 

Índice Tornozelo-Braquial (ITB), que é calculado pela divisão da maior pressão 

sistólica nas artérias do tornozelo pela pressão sistólica da artéria braquial, com 

auxílio de um esfigmomanômetro e um aparelho de ultrassom de ondas contínuas, 

ou dispositivos oscilométricos, e que geralmente é usado como triagem primária de 

processo aterosclerótico e para diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica 

(DAOP), quando há valores menores que 0,9 (4,5) .O ITB já se mostrou em diversos 

estudos como um preditor de mortalidade cardiovascular e por todas as causas, 

tanto na população geral, como em doentes renais crônicos dialíticos (3,6,7,8,9,10) .  

OBJETIVOS: Em vista da comprovação da utilidade do ITB em várias 

populações, o presente estudo teve como objetivo avaliar o valor preditivo do ITB 

como um preditor de morte em pacientes em hemodiálise após um período de 24 

meses de acompanhamento.  Além disso, considerando que a doença renal crônica 

em estágio terminal está relacionada à maior mortalidade, o estudo objetiva 

identificar o tempo de sobrevida no período de 24 meses, e as causas de óbito que 

ocorreram durante o seguimento.  

MÉTODOS: O presente estudo é do tipo observacional, longitudinal e 

retrospectivo (estudo de Coorte histórica). Os participantes selecionados foram os 

que já participaram previamente de um estudo anterior do pesquisador, realizado em 

um centro de hemodiálise, localizado na cidade de Toledo/PR, que se encerrou em 

setembro de 2019, na ocasião em que os pacientes assinaram o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) e tiveram as informações sobre seus 

fatores de risco coletadas (ITB, causa de doença renal crônica de base, idade, sexo, 
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comorbidades, entre outros). Foram utilizados como critérios de inclusão pacientes 

maiores de 18 anos, em diálise, que não sofreram nenhuma amputação dos 

membros inferiores ou superiores, e que assinaram o TCLE. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em maio de 2021 (nº 4.735.932). Dessa 

forma, inicialmente eram 117 pacientes selecionados. Durante o segundo semestre 

de 2021, até o mês de setembro (totalizando 24 meses de observação), os dados 

desses pacientes foram coletados por meio de análise de prontuários, a fim registrar 

dados de óbito, suas causalidades, e também transplantes renais que ocorreram 

durante esse período. Um paciente foi excluído do estudo por perda de seguimento 

(transferência para outro centro de hemodiálise). 

Depois do processo de coleta de dados, os pacientes foram divididos em 

coortes de acordo com o status do fator de risco de interesse, ITB <0,9 (14 

pacientes), ITB >1,3 (46 pacientes), e um grupo não exposto, que têm valores de 

ITB dentro da normalidade (54 pacientes). Os dados referentes às variáveis 

categóricas foram apresentados em frequência relativa e absoluta. A sobrevida foi 

calculada por meio da curva de sobrevida de Kaplan-Meier e as curvas comparadas 

pelo teste log-rank. As associações dos grupos ITB (baixo, normal e alto) com o 

risco de morte foram analisadas pelos modelos de regressão de Cox. De acordo 

com Kuitunen et al. (2021) o pressuposto principal do modelo de Cox é avaliar se as 

taxas de risco são proporcionais 11. Para cumprir este pressuposto foi avaliado os 

resíduos de Schoenfeld (1982), sendo descartados as variáveis e modelos cujo 

p<0,05 12. Os modelos contendo as variáveis que cumpriram o pressuposto foram: 

Modelo 1, 2 e 3, que incluíram a variável de interesse principal (ITB), comparando os 

grupos de ITB alterado com ITB normal (0,9-1,3); Modelo 4, comparando ITB 

alterado com a variável sexo; Modelo 5, comparando ITB alterado com a variável 
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Causa de Doença Renal Crônica e sexo; Modelo 6, comparando ITB alterado com 

sexo, causa de doença renal crônica e idade. Todas as variáveis que foram 

registradas no estudo passaram pelo teste do pressuposto para o Modelo de Cox, e 

os valores foram registrados em taxa de risco (hazard ratio, HR). Por último, as 

frequências de mortalidade por grupo de ITB foram comparadas por teste exato de 

Fisher. A hipótese nula foi rejeitada quando P<0,05, usando intervalo de confiança 

de 95%. Para a análise estatística, foi usado o software RStudio.  

RESULTADOS: Do total de 117 pacientes em hemodiálise, 116 foram 

incluídos no estudo. Características demográficas dos pacientes estão listadas na 

Tabela 1. A mediana da idade foi de 60 anos (21-90 anos) com um predomínio sutil 

do sexo masculino (56% vs. 44%). Como causa base de doença renal crônica as 

mais prevalentes foram a nefroesclerose hipertensiva (46,6%) e a nefropatia 

diabética  (28,4%). A prevalência de ITB baixo, normal e alto foi de 12,1%, 46,6% 

e 39,7%, respectivamente. Na medição de ITB, dois pacientes tiveram valores 

conflitantes, de forma que não foram incluídos nos cálculos e considerou-se ITB não 

informado. Além disso, considerando que o transplante renal é uma alternativa para 

alguns pacientes com doença renal em fase terminal, cerca de 23,3% dos pacientes 

realizaram transplante durante os 24 meses de observação, e nenhum desses foi a 

óbito durante esse período. Em relação as análises de mortalidade, 36 pacientes 

(31%) tiveram óbito registrado no período, e a maior causa se deve aos desfechos 

cardiovasculares (55,6%), como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, entre outras.  
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Tabela 1: Descrição de características como faixa etária, 
sexo, etiologia da doença renal crônica, faixa do índice 
tornozelo braquial (ITB), realização de transplante renal, tipo 
de desfecho e causa do óbito dos pacientes participantes da 
pesquisa (n=116) 
Faixa etária n % 

21-30 anos 8 6,9% 
31-40 anos 14 12,1% 
41-50 anos 12 10,3% 
51-60 anos 28 24,1% 
61-70 anos 26 22,4% 
71-80 anos 23 19,8% 
81-90 anos 5 4,3% 

Sexo   
Feminino 51 44% 
Masculino 65 56% 

Doença Renal Crônica   
Doença Renal Policística 8 6,9% 
Glomerulonefrite Crônica 7 6% 
Nefrite lúpica 5 4,3% 
Múltiplas etiologias 1 0,9% 
Nefroesclerose hipertensiva 54 46,6% 
Nefropatia diabética 33 28,4% 
Nefropatia obstrutiva 3 2,6% 
Outras causas 5 4,3% 

Faixa ITB   
<0,9 14 12,1% 
0,9-1,3 54 46,6% 
>1,3 46 39,7% 
Não informado 2 1,7% 

Realizou transplante renal? 
Não 89 76,7% 
Sim 27 23,3% 

Desfecho   
Óbito 36 31% 
Sobrevida 80 69% 

Causa do óbito   
Cardiovascular 20 55,6% 
COVID-19 2 5,6% 
Falência múltipla de órgãos 1 2,8% 
Sepse 13 36,1% 

Fonte: Autores (2021)   

 

Em análise da sobrevida, por meio da curva de sobrevida de Kaplan-Meier 

(Figura 1), a sobrevida em 24 meses do grupo de pacientes com ITB baixo (<0,9) se 
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mostrou menor em relação a curva de sobrevida dos pacientes com ITB normal 

(>0,9 e <1,3), com média de sobrevida 12,14 meses (IC 95%: 7,08 – 17,21). A média 

de sobrevida dos pacientes com ITB 0,9-1,3 foi de 22,71 meses (IC 95%: 21,65 – 

23,78). Ainda, o outro grupo com ITB alterado, apresentou uma sobrevida mediana, 

de 19,42 meses (IC 95%: 17,23 – 21,61).  

Figura 1: Curvas de sobrevida para os dois anos de acompanhamento segundo o 

índice tornozelo braquial (ITB). Fonte: Autores, 2021. 

 

 

Ao analisar e comparar a mortalidade por todas as causas e o ITB, 

utilizando-se do modelo de regressão de COX (Tabela 2), no modelo 1, foi 

comparado apenas a variável ITB baixo (<0,9), com ITB normal (0,9-1,3) observando 

um risco relativo de morte de 12,88 (p<0,001). No modelo 2, o ITB alto (>1,3) foi 

comparado, obtendo-se taxa de risco 1,82 (p<0,01). No Modelo 3, foram 
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comparados tanto ITB alto como baixo, chegando a uma taxa de risco de 4,75 

(p<0,001). Já no Modelo 4, foi inserido um possível fator de confusão, o sexo, 

obtendo-se taxa de risco de 1,11 em comparação ao sexo feminino, mas não foi 

estatisticamente relevante (p=0,76; IC: 0,57 – 2,17). No modelo 5, em que eram 

comparados o sexo e as causas de doença renal crônica, apenas o ITB alterado 

(HR=4,48; IC=1,95 – 10,31; p<0,001) e nefroesclerose hipertensiva (HR=3,55; 

IC=1,17 – 10,86; p=0,03) se mostraram estatisticamente relevantes como fatores de 

risco para morte. No modelo 6, a variável idade foi adicionada, visto que é 

importante fator de confusão em estudos de mortalidade, mas a associação também 

não se mostrou estatisticamente significativa, com taxa de risco de 1,02 (IC=0,99 – 

1,04, p=0,14). Ainda, utilizando o Teste exato de Fisher (Tabela 3) para comparar a 

mortalidade nos três grupos de paciente, o grupo de ITB baixo apresentou 

mortalidade de 85,7% (p<0,001), e o grupo de ITB alto de 37% (p<0,01). 

 

Tabela 2: Regressão de Cox para mortalidade por qualquer 
causa 
Número do modelo Taxa de Risco 

(IC 95%) 
p 

Modelo 1   
ITB < 0,9 1 12,88 (4,98 – 33,31) <0,001 

Modelo 2   
ITB > 1,3 1 1,82 (1,17 – 2,83) <0,01 

Modelo 3   
ITB < 0,9 ou ITB > 1,3 1 4,75 (2,08 – 10,86) <0,001 

Modelo 4   
ITB < 0,9 ou ITB > 1,3 1 4,70 (2,05 – 10,78) <0,001 
Sexo Masculino 2 1,11 (0,57 – 2,17) 0,76 

Modelo 5   
ITB < 0,9 ou ITB > 1,3 1 4,48 (1,95 – 10,31) <0,001 
Sexo Masculino 2 1,07 (0,54 – 2,12) 0,83 
Nefropatia Diabética 3 3,55 (1,17 – 10,86) 0,03 
Nefroesclerose 
Hipertensiva 3 2,41 (0,81 – 7,2) 0,11 

Modelo 6   
ITB < 0,9 ou ITB > 1,3 1 4,48 (1,95 – 10,30) <0,001 
Sexo Masculino 2 1,05 (0,53 – 2,08) 0,89 
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Nefropatia Diabética 3 2,68 (0,84 – 8,48) 0,09 
Nefroesclerose 
Hipertensiva 3 2,04 (0,68 – 6,14) 0,20 

Idade (anos) 1,02 (0,99 – 1,04) 0,14 
1 Na comparação com ITB entre 0,9 – 1,3 
2 Na comparação com sexo feminino 
3 Na comparação com outras causas de Doença Renal Crônica, 
exceto Nefropatia Diabética e Nefroesclerose hipertensiva 
Legenda: 
ITB: Índice Tornozelo Braquial 
Fonte: Autores (2021) 

 

 

Tabela 3: Mortalidade por grupo 
Grupo Mortalidade (%) p 

ITB< 0,9 85,7% <0,001 * 
ITB 0,9 – 1,3 13% Referência 

ITB > 1,3 37% <0,01 
* Teste exato de Fisher 
Legenda: 
ITB: Índice Tornozelo-Braquial 
Fonte: Autores (2021) 

 

 

DISCUSSÃO:  

 O presente estudo demonstrou que o ITB anormal (baixo e alto) é um preditor 

de morte para pacientes em hemodiálise, em comparação com valores de ITB 

normal. Pacientes no grupo de ITB baixo apresentaram marcante redução da 

sobrevida em comparação ao grupo de ITB normal, representado na curva de 

Kaplan-Meier. Pacientes com ITB alto tiveram uma sobrevida mediana em 

comparação aos grupos de ITB baixo e normal.  Ainda, mesmo ajustado por 

possíveis fatores de confusão (sexo e doença renal de base), o ITB anormal 

(ITB<0,9 ou >1,3) se mostrou como fator de risco de mortalidade por todas as 

causas. Esses achados estão de acordo com os encontrados em outros estudos 

semelhantes, como uma metanálise realizada em 2017, com 6 estudos envolvendo 
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5820 pacientes, na qual o ITB baixo (<0,9) aumentou o risco em 2,45 (95%, IC 1.27-

4.73) para a mortalidade geral e 5,18 vezes a mortalidade por todas as causas. 

Similarmente, o ITB alto (>1,3), aumentou em 1,94 (95% CI 1.02–3.68) a mortalidade 

por todas as causas e 4.04 por causas cardiovasculares 7. 

 Um estudo prospectivo, que acompanhou uma coorte de tamanho semelhante 

(123 pacientes), pelo mesmo período (24 meses), também comprovou a relação do 

ITB baixo e alto como fatores de risco independente para morte na população 

dialítica, mesmo após ajuste por inúmeros fatores de risco relacionados a 

hemodiálise, como idade, paratormônio, cálcio, albumina, entre outros. Ainda, o ITB 

foi medido por meio de dispositivos oscilométricos, e comprovou ter boa 

reprodutibilidade, visto que houve concordância entre o ITB do lado direito e 

esquerdo, e também em medidas de ITB em dias consecutivos de diálise. Também 

não houveram mudanças significativas no ITB pré e pós diálise. Por ser simples e 

confiável, a medição do ITB na prática nefrológica diária e à beira do leito seria 

possível3 . 

Outros estudos, que utilizaram diferentes metodologias, tempo de observação 

e tamanho de amostra, realizados em diversas localidades do mundo, também 

comprovaram a relação do ITB alterado com mortalidade ou eventos 

cardiovasculares em pacientes em hemodiálise (13,14,15,16,6). O ITB também já 

demonstrou a aplicabilidade em predizer mortalidade cardiovascular e por todas as 

causas na população geral (17,10,18,19,20) . 

Em relação ao melhor marcador de aterosclerose, o ITB já foi comparado 

com outros índices, como por exemplo a velocidade de onda de pulso tornozelo-

braquial (baPWV). Este índice é calculado pela variação do tempo da onda de pulso 

braquial e da onda de pulso no tornozelo, e pode ser medido utilizando aparelhos 
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automatizados, desenvolvidos no Japão, que fazem medição de pressão arterial, 

onda de pulso e eletrocardiograma simultaneamente, e seu resultado se relaciona a 

rigidez arterial. Em estudos, apenas o ITB anormal se manteve como fator de risco 

de morte independente na população geral, enquanto baPWV não se mostrou como 

fator de risco independente, após correção por outros fatores 21. Além disso, o 

baPWV necessita de maior aparato tecnológico, e maior treinamento para sua 

aplicação, não sendo tão reprodutível na prática clínica cotidiana. 

Outros marcadores, como a calcificação de artérias coronárias, também 

foram avaliados em comparação com o ITB. Em estudo de coorte com período de 

acompanhamento de 10 anos, envolvendo mais de três mil pacientes, ITB e 

calcificação de artérias coronárias foram analisados como preditor de risco para 

mortalidade cardiovascular e geral, usando como ajuste os grupos de maior e menor 

risco cardiovascular que foram classificados de acordo com Escore de Framingham. 

Como resultados, conclui-se que o ITB mostrava mais sensibilidade em indivíduos 

de risco alto, enquanto a calcificação da coronária era mais sensível para prever 

mortalidade em indivíduos de baixo e médio risco. Nesse contexto, os achados 

corroboram para as conclusões do presente estudo, visto que pacientes dialíticos 

são classicamente de maior risco cardiovascular. Ademais, a calcificação de artérias 

coronárias, avaliada por meio de tomografia computadorizada, seria inviável de ser 

aplicada para todos os pacientes como método de triagem, já que é cara e muitas 

vezes indisponível 8 . 

Um ponto importante dos resultados, que merece ser discutido, é a alta 

prevalência de ITB >1,3 nesse grupo de pacientes (39,7%). A calcificação arterial, 

muito comum em pacientes diabéticos e doentes renais crônicos, faz com que as 

artérias do tornozelo sejam menos compressíveis, o que pode falsamente elevar os 
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valores do ITB. Portanto, cerca de 1/3 dos pacientes com ITB alto têm DAOP, 

utilizando-se de outros métodos diagnósticos, e podem ter aterosclerose 

acometendo outros leitos arteriais 5. Isso explica o porquê do risco aumentado de 

desfechos cardiovasculares e mortalidade no grupo de pacientes com ITB alto, que 

se assemelha aos grupos de ITB baixo. Na tentativa de driblar esse problema, 

selecionando apenas pacientes sabidamente com DAOP e aterosclerose sistêmica 

para os cálculos de mortalidade, estudos sugeriram o uso do “Toe-Brachial index” 

(TBI). O TBI é realizado pela razão entre a pressão sistólica da base do primeiro 

quirodáctilo do pé com a pressão sistólica do braço, por meio de dispositivos 

oscilométricos. O índice se baseia no fato de as artérias dos dedos do pé serem 

menos calibrosas, de forma que há menores chances de calcificação e 

incompressibilidade.  A premissa é de que, ao realizar o TBI em todos os pacientes 

com ITB normal ou alto, os pacientes com TBI <0,6 terão mais risco de mortalidade, 

o que se comprovou em alguns estudos (13,14). Em vista disso, seria interessante, em 

análises futuras, a realização do TBI em pacientes com ITB normal ou alto, para 

encontrarmos valores mais fidedignos da prevalência de DAOP nessa população, 

bem como analisar a utilidade desse índice na predição de desfechos indesejáveis.  

No contexto de mortalidade geral, o presente estudo teve 36 óbitos no 

período de 24 meses (31%), o que aponta uma taxa de sobrevida de 

aproximadamente 70% em 2 anos. Outros estudos que se dedicaram em avaliar a 

sobrevida de pacientes dialíticos tiveram resultados semelhantes, com cerca de 74% 

de sobrevida em 24 meses, e cerca de 85% e 60% em um e cinco anos, 

respectivamente (3,22,23). Esse fato comprova a vulnerabilidade que cerca a 

população dialítica, mantendo uma mortalidade excepcionalmente alta mesmo com 

a evolução da medicina e suas tecnologias.  
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Ao avaliar outras características da população estudada, observa-se que 

23,3% foram submetidos a transplante renal no período de seguimento, modalidade 

de tratamento que confere maior sobrevida aos pacientes (cerca de 90% em 5 anos) 

24. Dessa forma, é possível que o presente estudo tivesse uma incidência de óbitos 

ainda mais elevada se os participantes transplantados fossem desconsiderados, 

visto que após o transplante os fatores de risco ligados à hemodiálise foram 

excluídos, como a presença de toxinas urêmicas, alterações pressóricas, sobrecarga 

de volume, flutuações de nível de eletrólitos, entre outros (2,3). No entanto, esse 

grupo ainda está exposto aos fatores de risco tradicionais e não tradicionais, em 

alguma escala, o que justifica sua inclusão na análise. 

Em relação as causas de mortalidade, temos em primeiro lugar os desfechos 

cardiovasculares (55,6%), que foram considerados como: infarto, acidente vascular 

cerebral, arritmias e choque cardiogênico, seguido por sepse (36,1%). Vários 

estudos se debruçaram nessa análise, tendo resultados semelhantes, com doenças 

cardiovasculares ocupando o primeiro lugar, seguido por sepse/causas infecciosas e 

neoplasias (25,22). Além disso, uma causa registrada e que causou grande temor nos 

pacientes de maior vulnerabilidade e na população geral nos últimos dois anos, foi a 

infecção pelo vírus SARS-cov-2 (COVID-19). Já se sabe, apesar de poucos estudos, 

que a população dialítica apresenta maior mortalidade ao contrair o vírus, visto que 

possuem disfunção do sistema imunológico, idade avançada, múltiplas 

comorbidades, entre outros fatores relacionados (26,27). Em visto dos fatos, a análise 

do ITB com mortalidade com COVID-19 poderia ser elucidativa, já que o ITB tem 

relação com disfunção vascular (aterosclerose ou rigidez) e a fisiopatologia do vírus 

SARS-cov-2 está relacionada com estados de hipercoagulação, ativação do 

complemento e dano endotelial (28,29). No entanto, o pequeno número de óbitos por 
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COVID-19 registrados nesse estudo, o que possivelmente foi causado por 

subnotificação, não possibilita uma análise estatística dessa relação. 

Por fim, o estudo tem algumas limitações que merecem ser consideradas. 

Em primeiro lugar, não foi possível comparar o ITB como preditor de morte ajustando 

por fatores de risco já conhecidos como albumina, cálcio, proteína C reativa, entre 

outros dados laboratoriais, visto que o estudo é retrospectivo e tínhamos uma 

quantidade limitada de informações sobre os pacientes. Em segundo lugar, outra 

limitação é o pequeno número de amostra, oriundos de apenas um centro de 

hemodiálise. Para análises futuras, seria interessante ampliar os pacientes 

selecionados, utilizando de centros de hemodiálise de outras localidades e, 

possivelmente, realizar uma observação por um período igual ou superior a 5 anos, 

justificado pela sobrevida de apenas 60% nesse período de observação. Por outro 

lado, os pontos fortes deste estudo incluem a avaliação do ITB pelo Doppler, método 

considerado padrão-ouro, o que possibilitou observar na prática a reprodutibilidade 

do método na prática clínica.  

 

CONCLUSÃO: Nossos achados mostraram uma elevada frequência de ITB anormal 

em pacientes em hemodiálise. As taxas de sobrevida em 24 meses dos pacientes 

com ITB anormal foram mais baixas que naqueles com ITB normal. Além disso, após 

ajuste por potenciais fatores de confusão (sexo masculino e doença renal de base) o 

ITB anormal ainda se manteve como preditor de morte nessa população. As causas 

de óbito principais foram os desfechos cardiovasculares seguido por sepse. Em 

conclusão, espera-se que a relação do ITB com mortalidade em pacientes dialíticos 

estimule os profissionais a utilizá-lo rotineiramente na prática nefrológica. Ainda, é 
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imprescindível a realização de ensaios randomizados para determinar se a 

intervenção preventiva nos pacientes de risco pode mudar alterar a sobrevida. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo atingiu o objetivo de demonstrar resultados semelhantes a outros 

estudos que se debruçaram sob o mesmo tema. O ITB anormal se mostrou 

relacionado a diminuição do tempo de sobrevida em hemodiálise, especialmente o 

ITB baixo. Além disso, a sobrevida em 24 meses de aproximadamente 70% também 

é semelhante com outras pesquisas, demostrando como a população em diálise 

está envolta em maior risco de morte, e esforços relacionados a prevenção primária 

e secundária devem ser aplicados de forma mais agressiva para esses pacientes. 

Além disso, as causas de mortalidade encontradas também coincidiram com o 

esperado, tendo desfechos cardiovasculares em primeiro lugar (55%), seguido por 

sepse/infecções.  

No entanto, é necessário destacar que o estudo possui diversas limitações. 

Entre elas, está o pequeno número de pacientes selecionados, e o fato de serem 

provenientes de apenas um centro de hemodiálise, o que dificulta a extrapolação 

dos resultados para a população nacional. Ainda, a fim de comparar o ITB e a 

mortalidade com ajuste por fatores de confusão, os dados laboratoriais dos 

pacientes seriam parte importante da análise, o que não foi possível de obter visto 

que o estudo é de caráter retrospectivo. Por fim, ensaios futuros poderiam 

acompanhar essa população por um maior período de tempo maior, superior a 5 

anos, em delineamento do tipo coorte prospectiva, e até mesmo observar o impacto 

de medidas preventivas nos pacientes de maior risco, selecionados por meio de ITB 

anormal. Espera-se que o presente estudo amplie o uso de ITB na prática rotineira 

nefrológica.  

 



33 
 

 

4 REFERÊNCIAS 
 

ADAPA, Sreedhar et al. COVID-19 pandemic causing acute kidney injury and impact 
on patients with chronic kidney disease and renal transplantation. Journal of 
Clinical Medicine Research, v. 12, n. 6, p. 352-361, 2020. Disponível em:    
https://doi.org/10.14740/jocmr4200 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
AZEVEDO, Daniel Fagundes et al. Survival and causes of mortality in hemodialisys 
patients. Rev Med Minas Gerais, v. 19, n. 2, p. 117-122, 2009. 
 
CHEN, Hai-yan et al. Abnormal ankle-brachial index and risk of cardiovascular or all-
cause mortality in patients with chronic kidney disease: a meta-analysis. Journal of 
Nephrology, v. 30, n. 4, p. 493-501, 15 fev. 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1007/s40620-017-0376-z . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
COZZOLINO, Mario et al. Cardiovascular disease in dialysis patients. Nephrology 
Dialysis Transplantation, v. 33, n. suppl_3, p. iii28—iii34, 1 out. 2018. Disponível 
em: https://doi.org/10.1093/ndt/gfy174. Acesso em: 15 dez. 2021. 
Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40620-020-00789-y . Acesso em: 15 dez. 
2021. 
 
DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA OBSTRUTIVA DE MEMBROS INFERIORES 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. [S. l.]: SBACV, 2015. 
 
FAROUK, Samira S. et al. COVID-19 and the kidney: what we think we know so far 
and what we don’t. Journal of Nephrology, v. 33, n. 6, p. 1213-1218, 20 jul. 2020.  
 
FOWKES, F. Gerry R. et al. Peripheral artery disease: epidemiology and global 
perspectives. Nature Reviews Cardiology, v. 14, n. 3, p. 156-170, 17 nov. 2016. 
Disponível em: https://doi.org/10.1038/nrcardio .2016.179. Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
GEISEL, Marie Henrike et al. Comparison of coronary artery calcification, carotid 
intima-media thickness and ankle-brachial index for predicting 10-year incident 
cardiovascular events in the general population. European Heart Journal, v. 38, n. 
23, p. 1815-1822, 30 mar. 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx120 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
GU, Xuyu et al. High ankle-brachial index and risk of cardiovascular or all-cause 
mortality: a meta-analysis. Atherosclerosis, v. 282, p. 29-36, mar. 2019. Disponível 
em: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.12.028. Acesso em: 15 dez. 2021. 
GUIMARÃES, David Bernar Oliveira et al. Causas de óbito de pacientes com 
insuficiência renal crônica em hemodiálise. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 
10, n. 3, p. 1595-1604, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.25248/reas159_2018 . 
Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
HAJIBANDEH, Shahab et al. Prognostic significance of ankle brachial pressure 
index: a systematic review and meta-analysis. Vascular, v. 25, n. 2, p. 208-224, 19 
jul. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1708538116658392 . Acesso em: 
15 dez. 2021. 

https://doi.org/10.14740/jocmr4200
https://doi.org/10.1007/s40620-017-0376-z
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00789-y
https://doi.org/10.1038/nrcardio
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx120
https://doi.org/10.25248/reas159_2018
https://doi.org/10.1177/1708538116658392


34 
 

 

HISHIDA, Manabu et al. Additional prognostic value of toe-brachial index beyond 
ankle-brachial index in hemodialysis patients. BMC Nephrology, v. 21, n. 1, 20 ago. 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12882-020-01991-7 . Acesso em: 15 
dez. 2021. 
 
HSU, Po-Chao et al. Comparison of different ankle-brachial indices in the prediction 
of overall and cardiovascular mortality. Atherosclerosis, v. 304, p. 57-63, jul. 2020. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.04.005 . Acesso em: 15 
dez. 2021. 
 
IBA, Toshiaki et al. The unique characteristics of COVID-19 coagulopathy. Critical 
Care, v. 24, n. 1, 18 jun. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13054-020-
03077-0 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
JIMENEZ, Zaida Noemy Cabrera. Índice de pressão tornozelo-braquial em pacientes 
renais crônicos incidentes em hemodiálise. 2011. PublishedVersion — Universidade 
de São Paulo, [s. l.], 2011. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5148/tde-01032012-100808/ . Acesso 
em: 15 dez. 2021. 
 
KAMATH, Thejas P. et al. Association of ankle-brachial and toe-brachial indexes with 
mortality in patients with CKD. Kidney Medicine, v. 2, n. 1, p. 68-75, jan. 2020. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.xkme.2019.11.001 . Acesso em: 15 dez. 
2021. 
 
KUITUNEN, Ilari et al. Testing the proportional hazards assumption in cox regression 
and dealing with possible non-proportionality in total joint arthroplasty research: 
methodological perspectives and review. BMC Musculoskeletal Disorders, v. 22, n. 
1, 28 maio 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12891-021-04379-2 . 
Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
LEE, Kai-Ni et al. Predictive value of ankle–brachial index for long-term events of 
ischemic stroke in hemodialysis patients. Vascular, p. 170853812092595, 1 jul. 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1708538120925954 . Acesso em: 15 
dez. 2021. 
 
MA, Lijie; ZHAO, Sumei. Risk factors for mortality in patients undergoing 
hemodialysis: a systematic review and meta-analysis. International Journal of 
Cardiology, v. 238, p. 151-158, jul. 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.02.095 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
MIGUEL, Jair Baptista; MATOS, Jorge Paulo Strogoff de; LUGON, Jocemir Ronaldo. 
Ankle-Brachial index as a predictor of mortality in hemodialysis: a 5-year cohort 
study. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.5935/abc.20170026 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
OTSUKA, Kenichiro et al. Ankle‐brachial index, arterial stiffness, and biomarkers in 
the prediction of mortality and outcomes in patients with end‐stage kidney disease. 
Clinical Cardiology, v. 42, n. 7, p. 656-662, 30 abr. 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.1002/clc.23188 . Acesso em: 15 dez. 2021. 

https://doi.org/10.1186/s12882-020-01991-7
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.04.005
https://doi.org/10.1186/s13054-020-03077-0
https://doi.org/10.1186/s13054-020-03077-0
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5148/tde-01032012-100808/
https://doi.org/10.1016/j.xkme.2019.11.001
https://doi.org/10.1186/s12891-021-04379-2
https://doi.org/10.1177/1708538120925954
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.02.095
https://doi.org/10.5935/abc.20170026
https://doi.org/10.1002/clc.23188


35 
 

 

 
ROMBOLÀ, Giuseppe; BRUNINI, Francesca. COVID-19 and dialysis: why we should 
be worried. Journal of Nephrology, v. 33, n. 3, p. 401-403, 22 abr. 2020. Disponível 
em: https://doi.org/10.1007/s40620-020-00737-w . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
RUPPEL, Priscila et al. The influence of clinical, environmental, and socioeconomic 
factors on five-year patient survival after kidney transplantation. Brazilian Journal of 
Nephrology, v. 40, n. 2, p. 151-161, 4 jun. 2018. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/2175-8239-jbn-3865 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
SCHOENFELD, David. Partial residuals for the proportional hazards regression 
model. Biometrika, v. 69, n. 1, p. 239-241, 1982. Disponível em: 
https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Censo de Diálise. 2018. Disponível 
em: https://www.revistahosp.com.br/dados/materia/Censo-de-Dialise-no-Brasil-
2017/5972 . Acesso em: 20 ago. 2020 
 
TEIXEIRA, Fernanda Ismaela Rolim et al. Survival of hemodialysis patients at a 
university hospital. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 37, n. 1, 2015. Disponível 
em: https://doi.org/10.5935/0101-2800.20150010 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
TSAI, Wei-Chung et al. Combination of low ankle-brachial index and high ankle-
brachial index difference for mortality prediction. Hypertension Research, 11 mar. 
2021. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41440-021-00636-y . Acesso em: 15 
dez. 2021. 
 
VELESCU, A. et al. Abnormally high ankle–brachial index is associated with all-
cause and cardiovascular mortality: the REGICOR study. European Journal of 
Vascular and Endovascular Surgery, v. 54, n. 3, p. 370-377, set. 2017. Disponível 
em: https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.06.002 . Acesso em: 15 dez. 2021. 
 
 

https://doi.org/10.1007/s40620-020-00737-w
https://doi.org/10.1590/2175-8239-jbn-3865
https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239
https://www.revistahosp.com.br/dados/materia/Censo-de-Dialise-no-Brasil-2017/5972
https://www.revistahosp.com.br/dados/materia/Censo-de-Dialise-no-Brasil-2017/5972
https://doi.org/10.5935/0101-2800.20150010
https://doi.org/10.1038/s41440-021-00636-y
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.06.002


36 
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ANEXO 1 – NORMAS DA REVISTA EINSTEIN 
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