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é maior do que a do câncer de mama,
e de próstata, doença cardíaca e 
diabetes juntos2

Com a LRA é comum a

(7–18% de todas as admissões).3

A internação de um paciente

em média, se ele(a) tem LRA

LRA é evitável e tratável, muitas vezes com
poucas ou nenhuma consequência para a saúde a
longo prazo.

No entanto, a falta de identificação e
tratamentos iniciais em muitos países,
tanto aqueles em desenvolvimento como
aqueles que já são desenvolvidos, torna os
pacientes muitas vezes não recebem cuidados
fundamentos antes que seja tarde demais.1

• LRA é responsável por aproximadamente 2 milhões de mortes anualmente em todo o mundo.3

A mortalidade não ajustada associada a um episódio de IRA foi recentemente estimada em
23,9% em adultos e 13,8% em crianças.5

• O aumento da gravidade da IRA está correlacionado com o aumento da mortalidade, que é
maior em pacientes com insuficiência renal que requerem terapia de reposição (TRS).5

• A incidência no mundo é de 13,3
milhões de casos por ano.1

– O fardo é alto nos países em desenvolvimento,
onde a incidência anual é estimada em
de 13,3 milhões de casos por ano.1

• Estudos sugerem uma incidência de
LRA de 5000 por milhão (0,5%) fora do
hospital em todo o mundo e 60.000 por
milhões (6%) dentro do hospital.

• A incidência de AKI em unidades de
cuidados intensivos são aproximadamente
de 37.000 por milhão (3,7%)
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• Custo anual para pacientes com lesão renal aguda nos Estados Unidos: US $10 bilhões.3

• A LRA descomplicado contribui com um excesso de $ 2.600 em custos atribuíveis e um
mediana de 5 dias adicionais de hospitalização.5

• Quanto mais complicada a LRA, mais caro ela é.

Incidência

• Usando a definição do KDIGO, 1 em 5
adultos e 1 em cada 3 crianças no mundo.

• Experimente AKI durante um episódio de
Cuidados hospitalares. Esta análise
fornece uma plataforma para criar a
Conscientização da LRA com o público,
funcionários do governo e
profissionais da saúde.6

Prevalência

A detecção precoce pode ajudar a prevenir a progressão da doença renal ou
insuficiência renal.

Pergunte ao seu médico sobre os testes disponíveis para a detecção precoce de
lesão renal aguda.

Costos en dólares para Estados Unidos
Costos en euros para Unión Europea
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• A licença é 400
casos por milhão nos
EUA e algumas regiões
do México
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A Doença Renal Crônica (DRC) é uma
condição caracterizada pela perda da
função renal gradual em todo o
clima. Ela pode ser causada pela diabetes, 
pressão, hipertensão e outros distúrbios. 
A detecção precoce e o tratamento frequente
podem prevenir doenças renais
piores crônicas. Quando a doença
Progride para o rim, pode eventualmente
levar à insuficiência renal, o que requer
diálise ou transplante de rim para
manter o paciente vivo.
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mortes foram
diretamente
relacionado a
o DRC em 2013

• O aumento geral em anos de vida perdidos devido à mortalidade prematura (82%)
era o terceiro maior, atrás de HIV e AIDS (96%) e diabetes mellitus (93%).

• Dados sobre a causa da morte nos Estados Unidos e Austrália mostraram um
número significativo de pacientes que morreram de diabetes não tinham
mas a causa da morte foi detectada como diabetes não complicada. Foi estimado que
a taxa real de mortalidade por doença renal relacionada ao diabetes é de 4 a 9 vezes
maior do que relatado.4

• Enormes diferenças são relatadas na incidência e prevalência de doenças renais
terminal (ERET) comunicado entre países e regiões.

• A maioria dos pacientes que recebe tratamento DRC vive em países desenvolvidos
devido ao acesso à saúde e grandes populações de idosos.

mais pessoas do que 

o câncer de mama e o de próstata.1

O número de mortes por DRC

desde 1990 a 2013.3

DRC contribui para mais da

na lista das causas crescentes de
mortalidade média por idade.3

• De acordo com relatório publicado recentemente pelo NHS Kidney Care, na Inglaterra, o
A doença renal custa mais caro do que o câncer de mama, pulmão, cólon e pele juntos.

Nos Estados Unidos, o tratamento da doença renal crônica (DRC) é provável
ultrapassar US $ 48 bilhões por ano, e o programa ERET consome 6,7% do orçamento total de
Medicare para atender a menos de 1% de toda a população coberta.

• Em muitos países, 
a incidência é estimada em
200 casos por milhão por
ano.

Incidência

• A prevalência é de cerca de 1.800 casos por milhão nos EUA
(com uma sobrevida média de 3-5 anos) e ainda mais
no Japão e em Taiwan (2.400 casos por milhão).

• De acordo com as estimativas, cerca de 1 a cada 5 homens e
1 a cada 4 mulheres com idades entre 65 e 74 anos, e metade delas
pessoas com 75 anos ou mais têm doença renal crônica (DRC) .3
• 10% dos adultos têm algum nível de DRC na UE, e 1 de
cada 3 está em risco. A maior prevalência de DRC na UE é: 1
1) Portugal; 2) Alemanha; 3) Chipre; 4) Espanha; 5) Itália.

Prevalência

A detecção precoce pode ajudar a prevenir a progressão da doença renal ou insuficiência renal.

Pergunte ao seu médico sobre os testes disponíveis para a detecção precoce de doença renal crônica

entre os pacientes com ERET.2

Estatísticas e fatos:

Costos en dólares para Estados Unidos
Costos en euros para Unión Europea
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Um paciente no estágio 5 (perda
função renal total ou quase total)
os custos aumentam
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A Doença Renal em Estágio Final (DREF) é o estágio 
final da doença renal crônica em que os
rins não trabalham mais o suficiente

para atender as necessidades diárias do indivíduos. 
Pessoas com diabetes ou hipertensão
correm maior risco de desenvolver DREF.

• Mais de 87.000 pessoas morrem de causas relacionadas à insuficiência renal nos
Estados Unidos todos os anos.2

• 1% da população do Medicare nos Estados Unidos vive com ESRD, consome o
7% do orçamento do Medicare.2

• Nos Estados Unidos, o tratamento de hemodiálise custa aproximadamente $ 89.000
anualmente por paciente. Para todos os pacientes em diálise juntos, o custo anual total de
a hemodiálise é de $ 42 bilhões.2

• Para um transplante de rim, o custo médio é de US $ 32.000 para uma cirurgia de transplante renal.
O custo após a cirurgia é de $ 25.000 por ano para cuidar do paciente. É importante se certificar 
de que o transplante não será rejeitado.2

• Transplante: Para pacientes nos Estados Unidos, a cada ano existem menos de 20.000rins de
doadores disponíveis, mas mais de 100.000 pacientes estão na lista de transplantes de
rim. A necessidade de novos doadores de rim aumenta 8% ao ano.2

• Os tratamentos de diálise consomem 2% dos orçamentos da saúde na Europa.
Estima-se que esse número dobre nos próximos 5 anos.1

• O número de pacientes com ESRD
está aumentando nos estados
Unidos a 5% ao ano.2

Incidência

• Mais de 650.000 pacientes por
ano nos Estados Unidos e um
estimado em 2 milhões
pacientes no mundo são
afetados por doença renal
terminal (DRT)2

Prevalência

Personas que 
viven con 
trasplantes de 
riñon en la UE

A detecção precoce pode ajudar a prevenir a progressão da doença renal ou
insuficiência renal.

Pergunte ao seu médico sobre os testes disponíveis para a detecção precoce de
doença renal em estágio terminal.

Custo de um tratamento de 
Diálise

por ano, 

consome 2% dos orçamentos de
saúde na Europa, e estima-se que isso
Irá dobrar nos próximos 5 anos.1

Estatísticas e Fatos:

Costos en dólares para Estados Unidos
Costos en euros para Unión Europea
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