
RESUMO

Introdução: Este estudo avalia a distância entre o município de moradia de pacientes em terapia renal substitutiva (TRS) na Bahia e a unidade de
hemodiálise (HD) mais próxima, estimando o tempo de viagem gasto para manutenção de três sessões semanais de HD. Metodologia: Foram incluídos
todos os pacientes provenientes do interior da Bahia que iniciaram HD no Hospital Geral Roberto Santos entre março/2004 e janeiro/2006 e permaneceram
em HD de manutenção após alta hospitalar. O cálculo da distância entre os municípios foi realizado através do “Sistema ABCR de Coordenadas
Geodésicas e Percursos entre os Municípios Brasileiros” (www.abcr.org.br). O tempo de viagem foi baseado numa velocidade média de 50km/h.
Resultados: Foram avaliados 45 pacientes. A idade média foi 44,7±15,6 anos, sendo 55,6% do sexo feminino. A distância média entre o município de
residência e o município da unidade de HD mais próxima foi 101,4±76,3km e a estimativa de tempo gasto para percorrer a distância de ida e volta entre
os municípios foi de aproximadamente 4 horas. Considerando as unidades de HD para as quais os pacientes foram efetivamente referidos, a distância
média entre os municípios foi 175,9±171,2km, com estimativa de tempo gasto para percorrer a distância de ida e volta de aproximadamente 7 horas.
Discussão e Conclusão: A grande maioria dos pacientes estudados necessitou sair de seus municípios de residência e percorrer longas distâncias para
ter acesso à HD, o que demanda gasto excessivo de tempo e implicações socioeconômicas. Estes resultados demonstram a importância da
descentralização da TRS na Bahia. 

Descritores: Insuficiência renal crônica. Diálise. Estatística e dados numéricos.

ABSTRACT

Introduction: This study aims to evaluate the distance between the patient’s hometown and the nearest hemodialysis (HD) unity in Bahia, and estimate the
amount of time spent on commuting three times per week. Methods: We included all patients from the inland of Bahia who initiated HD at Hospital Geral
Roberto Santos between March, 2004 and January, 2006 and were discharged on maintenance HD. The distance between towns was calculated using the
“ABCR System of Geodesic Coordinates and Routes Between Brazilian Cities” (www.abcr.org.br). Commute time was estimated based on a mean speed
of 50 km/h. Results: We evaluated 45 patients. Mean age was 44.7±15.6 years; 55.5% were female. The mean distance between the patients’ hometown
and the nearest HD unit was 101.4±76.3 Km. The estimated amount of time spent on commute was 4 hours. When we considered the HD units that patients
were actually referred to after discharge, the mean distance between towns was 175.9±171.2 Km, and commute time increased to approximately 7 hours.
Discussion and Conclusion: The vast majority of patients studied needed to leave their hometown and travel long distances to undergo HD, which resulted
in excessive waste of time. These results demonstrate the need for public policies that stimulate the decentralization of renal replacement therapy in Bahia.

Keywords: Chronic renal failure. Dialysis. Statistic and numeric data.
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INTRODUÇÃO

A doença renal em estágio final (DREF) constitui
um sério problema de saúde pública. Dados da Sociedade
Brasileira de Nefrologia revelam que, em 2001, existiam
48.806 pacientes em programa de terapia renal
substitutiva (TRS) no Brasil1. Em 2006, esse número
subiu para 70.872 pacientes2, o que corresponde a um
aumento de 45% nos últimos cinco anos. A hemodiálise
(HD) é utilizada por 90,7% dos pacientes que necessitam
de TRS no Brasil2. 

Apesar de o Brasil contar com um dos maiores
programas de transplante renal do mundo, o número de
pacientes transplantados anualmente é menor que o
número de pacientes incidentes em diálise. Em 2004, por
exemplo, 3.332 transplantes renais foram realizados no
país3, enquanto o número de pacientes que entrou em
diálise foi quase duas vezes maior (5.968)4. O gasto com
o programa de diálise e transplante renal no Brasil situa-
se em torno de 1,4 bilhão de reais ao ano5.

A Bahia é o 6º estado do Brasil em número de
pacientes em programa de HD (3.035 pacientes no ano de
2004)6. Entretanto, o número de unidades de HD na Bahia
é bem inferior à média nacional. No Brasil, existem 3,21
unidades de HD por milhão de habitantes e uma unidade
para 97 pacientes em TRS, enquanto na Bahia é 1,43
unidade de HD por milhão de habitantes e uma unidade
para 130 pacientes em TRS1. 

Bahia e Minas Gerais são estados que possuem
áreas territoriais semelhantes (564.692,669 e
586.528,293km2, respectivamente)7. Entretanto, a Bahia
possuía apenas 20 das 595 unidades de HD existentes no
país em 2004, enquanto Minas Gerais possuía 72 dessas
unidades6. Verifica-se, portanto, uma desproporção entre
número de unidades de HD e área territorial na Bahia, o
que, aliado à concentração destas unidades na capital, deve
levar os pacientes do interior do estado a percorrerem
longas distâncias até a unidade de HD mais próxima.  

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a
distância entre o município de moradia dos pacientes em
programa de HD no Estado da Bahia e o município mais
próximo que dispõe de unidade de HD. 

MÉTODO

Local

O estudo foi realizado no Programa Nefro-Bahia, que é
fruto de um convênio de cooperação técnica entre a Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia e a Fundação ABM de Pesquisa e
Extensão na Área de Saúde e tem como finalidade implementar
um programa de assistência integral aos portadores de doenças

renais na Bahia.  Este programa tem sede no Hospital Geral
Roberto Santos (HGRS), um hospital terciário da rede SUS em
Salvador-BA, com capacidade de 549 leitos.

Desenho do Estudo e Amostra

Foram inicialmente avaliados todos os pacientes
provenientes do interior da Bahia que iniciaram HD no HGRS
entre março de 2004 e janeiro de 2006 e que receberam alta do
serviço. A coleta de dados foi realizada retrospectivamente,
através de revisão das fichas de admissão dos pacientes no
serviço social do programa e incluiu as seguintes variáveis:
sexo, idade, município de residência e desfecho clínico: (1) alta
da HD por melhora da função renal, transferência para diálise
peritonial ambulatorial contínua (CAPD) ou transplante renal;
2) óbito intra-hospitalar; 3) alta em HD de manutenção. Apenas
os pacientes que permaneceram em HD de manutenção foram
incluídos na análise final. 

Análise Estatística

Inicialmente, foram identificados todos os municípios
da Bahia que possuem unidades de HD1. O cálculo da distância
rodoviária entre a sede do município de moradia do paciente e a
sede do município mais próximo que dispõe de unidade de HD
foi realizado utilizando o “Sistema ABCR de Coordenadas
Geodésicas e Percursos entre os Municípios Brasileiros”,
disponível no site da Associação Brasileira de Concessionárias
de Rodovias (www.abcr.org.br)8. Para os pacientes que residem
em municípios que dispõem de unidades de HD, essa distância
foi definida em 1km. A estimativa do tempo de viagem gasto
para realização de três sessões semanais de HD foi calculada
baseada em uma velocidade média de 50km/h. Os dados foram
armazenados no programa Microsoft Office Excel 2003 e a
análise estatística foi realizada utilizando o programa
“Statistical Package for the Social Sciences” - SPSS (2003),
versão 12.0 para Windows (Copyright® SPSS Inc, 1989-2003).
As variáveis foram sumarizadas através de estatística descritiva
(média ± desvio-padrão, mediana, freqüência). O mapa da
distribuição das unidades de HD na Bahia foi criado utilizando-
se o programa ArcInfo versão 8.3 (Environmental Systems
Research Institute Inc., CA/USA), com base em mapas
georeferenciados dos municípios baianos, disponíveis no site do
IBGE (www.ibge.org.br)9.  

Conflitos de Interesse

Os autores não declararam nenhum conflito de interesse.

RESULTADOS

Foram coletados dados referentes a 123 pacientes
provenientes do interior da Bahia e que iniciaram HD no
HGRS durante o período do estudo. Destes, 14 (11,3%)
receberam alta da HD por melhora da função renal, quatro
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(3,2%) foram transferidos para CAPD em seus muni-
cípios de moradia, três (2,4%) realizaram transplante
renal em outros estados (SP e RS), 38 (30,8%) foram a
óbito durante o internamento no HGRS e 17 (13,8%) ti-
veram desfecho desconhecido. Dos 47 pacientes res-
tantes, dois foram excluídos por terem se mudado para
outros estados (SP e PB). Portanto, 45 pacientes que
permaneceram em HD de manutenção após alta hospitalar
foram incluídos na análise final. A idade média destes
pacientes foi 44,7 ± 15,6 anos (mínima 13 e máxima 72
anos), sendo 55,6% do sexo feminino. 

A Bahia possui 417 municípios, dos quais apenas
14 (3,3%) dispõem de unidades de HD, totalizando 26
unidades no estado (Figura 1). Apenas um (2,2%) dos 45
pacientes analisados residia em município com HD
disponível. A distância rodoviária média entre o muni-
cípio de residência e o município mais próximo que dis-
põe de unidade de HD foi de 101,4 ± 76,3km, com
mediana de 80,0km (mínimo 1 e máximo 309km). Esta

distância varia muito de acordo com o local de moradia
dos pacientes (Tabela 1). Por exemplo, aqueles pacientes
que têm em Camaçari a unidade de HD mais próxima de
sua residência percorreriam uma distância média de
apenas 22,5 ± 9,1km, enquanto aqueles que têm em
Barreiras a unidade de HD mais próxima precisariam
percorrer 287,0 ± 31,1km. 

A estimativa de tempo gasto para percorrer a 
distância de ida e volta entre os municípios seria de 4
horas e 3 minutos, levando-se em consideração uma
velocidade média de 50km/h. A distância média per-
corrida por semana para manutenção de três sessões de
HD seria de 608km e a estimativa de tempo gasto apenas
com o deslocamento seria de 12 horas e 9 minutos
semanais. 

Após alta do programa Nefro-Bahia, apenas 24
(53,3%) dos 45 pacientes avaliados foram transferidos
para as unidades de HD mais próximas de seus
municípios de moradia. Ao reanalisarmos os dados
considerando as unidades de HD para as quais os
pacientes foram efetivamente referidos, identificamos que
a distância média entre os municípios (de moradia e da
unidade de HD) foi de 175,9 ± 171,2km (mínimo 1 e
máximo 729km) e a estimativa de tempo gasto para
percorrer a distância de ida e volta foi de 7 horas e 2
minutos. A distância média percorrida por semana para
manutenção de três sessões de HD foi de 1.055km e a
estimativa de tempo gasto apenas com o deslocamento foi
de 21 horas e 6 minutos semanais. 

A Tabela 2 compara as avaliações de distância e
tempo de viagem entre o município de moradia e a unidade
de hemodiálise, de acordo com os desfechos “ideal” (que
ilustra a situação em que o paciente é transferido para a
unidade de HD mais próxima de sua residência) e real (no
qual é considerada a unidade de HD para a qual o paciente
foi transferido após alta do programa).

Figura 1. Distribuição geográfica das unidades de hemodiálise
na Bahia e dos pacientes incluídos no estudo. Em amarelo, estão
representados os municípios que possuem uma unidade de HD
(Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna,
Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso e Santo Antônio de
Jesus).  Em laranja, aqueles que possuem duas unidades (Feira
de Santana e Vitória da Conquista). Em vermelho, está
representado Salvador, que possui 11 unidades de HD. Os
pontos pretos representam os pacientes incluídos no estudo: os
pequenos representam um paciente, o médio representa dois
pacientes e o maior representa três pacientes.

Tabela 1. Distância rodoviária média entre a sede do município
de residência dos pacientes e a sede do município mais próximo
que dispõe de unidade de HD.

Município da unidade de Total de Distância 
HD mais próxima pacientes média (Km)

Alagoinhas 5 86,60 ± 65,74
Barreiras 2 287,0 ± 31,11
Camaçari 6 22,50 ± 9,16
Eunápolis 1 131,0
Feira de Santana 9 81,56 ± 48,08
Jacobina 8 150,38 ± 88,03
Jequié 3 129,33 ± 66,0
Paulo Afonso 3 142,33 ± 22,72
Salvador 2 26,0 ± 0
Santo Antônio de Jesus 6 81,0 ± 25,96
TOTAL 45 101,40 ± 76,38
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DISCUSSÃO

O HGRS é sede do Programa Nefro-Bahia desde
2003 e é atualmente um centro de referência estadual para
tratamento de doenças renais, podendo representar a
realidade da DREF no Estado da Bahia. Em estudo
recente realizado nesse serviço, verificou-se que muitos
pacientes são atendidos no hospital em urgência dialítica,
sendo mais da metade deles proveniente do interior do
estado10. Após alta hospitalar, esses pacientes são
referenciados para tratamento crônico de manutenção em
clínicas de HD mais próximas de suas moradias. 

A Bahia é um estado de grande área territorial e que
possui número expressivo de pacientes com diagnóstico de
DREF. Entretanto, existe um déficit de unidades de HD
em relação à média nacional e até mesmo ao Nordeste1.
De fato, apenas 3,3% dos municípios baianos dispõem de
serviço de HD. Além disso, a Bahia estava na 19ª
colocação entre as 26 unidades da federação no ranking de
transplantes renais realizados no país em 2004, quando
estratificado por milhão de habitantes3. Portanto, a maioria
dos pacientes renais crônicos do estado necessita de diálise
como forma de TRS, sendo a HD utilizada por 90% deles2. 

A partir dos dados encontrados neste estudo,
confirmou-se a hipótese inicial de que os pacientes do
interior do estado necessitam percorrer longas distâncias
até as unidades de HD mais próximas de suas residências,
o que demanda gasto excessivo de tempo. Nossos dados
revelam que, mesmo se transferidos para as unidades de
HD mais próximas de suas residências, os pacientes
necessitariam percorrer mais de 600km por semana e
gastariam mais de 12 horas apenas com o deslocamento
para manutenção de três sessões semanais de HD. É
importante lembrar que nem sempre a clínica de HD mais
próxima da moradia dos pacientes tem disponibilidade de
vaga para recebê-los, o que os leva a serem encaminhados
a unidades ainda mais distantes de suas residências. De
fato, isso foi observado no presente estudo, pois quase
50% dos pacientes foram encaminhados para unidades
diferentes daquelas mais próximas de suas moradias,
levando-os a percorrerem distâncias ainda maiores (em

média 1.055km por semana) e resultando em gasto de
tempo muito maior (em média 21 horas por semana). 

Na realidade do Estado da Bahia, os pacientes são
freqüentemente transportados em automóveis municipais,
juntamente com outros pacientes que têm destinos varia-
dos, passando por estradas muitas vezes em precário estado
de conservação, o que acrescenta um tempo extra à viagem,
que não pôde ser mensurado no presente estudo. Soma-se
a isso o tempo gasto durante a hemodiálise, em média 3 a
4 horas por sessão. Diante desses dados, percebe-se que
grande parte do tempo desses pacientes é dedicado à manu-
tenção das sessões semanais de diálise, o que deve acarre-
tar prejuízos à qualidade de vida. Muitos deles necessitam
mudar de seus municípios de residência, têm dificuldade
em manter vínculo empregatício, além das repercussões
sociais e impacto econômico associados a esses fatos.    

Como mostrado na Tabela 1, existe uma ampla
variação entre as distâncias a serem percorridas a
depender da unidade de HD mais próxima da residência
do paciente. Pacientes que residem próximo à capital e,
por conseguinte, são encaminhados para municípios situa-
dos próximos a Salvador (Camaçari, por exemplo), necessi-
tam percorrer distâncias bem menores quando compara-
das às daqueles que residem em locais distantes da capital
e são referenciados para municípios como Barreiras e
Paulo Afonso. Isso ocorre porque existe uma maior
disponibilidade de unidades de HD na capital, embora
Salvador ainda careça de serviços de HD. Por outro lado,
as poucas unidades existentes no interior do estado
necessitam cobrir áreas territoriais extensas, fazendo com
que os pacientes renais crônicos percorram distâncias
ainda maiores até as mesmas. 

Os resultados deste estudo demonstram a necessi-
dade de políticas públicas que incentivem a abertura de
novas unidades de HD na Bahia, principalmente no inte-
rior do estado, objetivando a descentralização da TRS. Con-
siderando as dimensões da Bahia, acreditamos que seria
necessária a abertura de dezenas de unidades de HD, situa-
das em pontos estratégicos, para minimizar a necessidade de
deslocamento por parte dos moradores do interior do estado. 

Por ser esta uma tarefa de difícil realização em
curto prazo, vemos na diálise peritonial uma excelente
alternativa para facilitar o acesso à TRS no interior da
Bahia. Por necessitar de infra-estrutura mais simples e
poder ser realizada no âmbito domiciliar, a diálise
peritonial é uma modalidade de baixo custo, eficiente e de
implantação mais rápida que a HD. No entanto, re-
conhecemos que existem diversos fatores que dificultam
a utilização de diálise peritonial em larga escala em
pacientes renais do interior da Bahia atendidos na rede
SUS, entre os quais, podemos citar: a) baixas condições
socioeconômicas; b) precárias condições de moradia e

Tabela 2. Resultados da avaliação de distância e tempo de
viagem entre o município de moradia e a unidade de HD, de
acordo com os desfechos "ideal" e real.

N = 45 pacientes Desfecho Desfecho 
"ideal" real

Distância média por trecho 101,4 ± 76,3 Km 175,9 ± 171,2 Km
Distância mínima / máxima 1 / 309 Km 1 / 729 Km
Tempo de viagem (ida e volta)* 4 horas 7 horas
Distância média semanal 608 Km 1.055 Km
Tempo de viagem semanal* 12 horas 21 horas
*Baseado em velocidade média de 50 Km/h
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saneamento; c) baixo nível educacional e dificuldade em
aprender a técnica; d) dados do nosso serviço revelam que
grande parte destes pacientes inicia diálise de forma
emergencial 10, sendo, nestes casos, preferida a HD; uma
vez estando o paciente em HD, existe uma certa re-
sistência (por parte dos nefrologistas e dos pacientes) em
fazer a conversão para diálise peritonial. 

Apesar do exposto, acreditamos que a diálise
peritonial é subutilizada em nosso meio e que é necessário
implementar estratégias educacionais visando incre-
mentar a sua utilização. O presente estudo chama atenção
para a importância de se considerar a distância entre a
moradia do paciente e a unidade de hemodiálise mais
próxima na escolha do método dialítico. 

CONCLUSÃO

A grande maioria dos pacientes estudados
necessitou sair de seus municípios de residência e
percorrer longas distâncias para ter acesso à HD, o que
demanda gasto excessivo de tempo e implicações
socioeconômicas. Os resultados encontrados demonstram
a importância da descentralização da TRS na Bahia,
através da abertura de novas unidades de HD e de maior
utilização de tratamento domiciliar com diálise peritonial. 
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