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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta um estudo o qual aborda a importância do profissional da 
enfermagem no tratamento de pacientes que sofrem de Insuficiência Renal Crônica 
(IRC). Primeiramente, apresenta-se um levantamento teórico a respeito da doença, bem 
como de seu tratamento. Em seguida, as dificuldades e complicações enfrentadas pelo 
paciente são demonstradas com o intuito de enfatizar a importância do(a) enfermeiro(a) 
na orientação do paciente e na prevenção de infecções. Logo após são propostos alguns 
cuidados que tanto o paciente como o profissional de enfermagem devem ter ao lidar 
com os processos do tratamento da diálise. Por fim, apresenta-se o desenvolvimento do 
projeto cuja ferramenta metodológica utilizada foi a pesquisa exporatório-explicativa, 
que, juntamente com a análise temática e as considerações finais, corroboram as 
hipóteses levantada pela proponente deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica; diálise peritoneal; peritonite; cateter; 
prevenção de infecção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This research presents a study that approaches the importance of the nursing group in 
the treatment of patients that suffer with Chronic Kidney Disease (CKD). Firstly, a 
theoretical survey is built in order to show the disease, as well as to show its treatment. 
Later on, the difficulties and complications faced by patients are shown in order to 
emphasize the importance of the nurse in teaching the patient, as well as preventing 
contaminations. After that, we propose some treatment cares that patient and nurse need 
to know while dealing with the dialysis treatment. Finely, the development of the 
project is presented and its methodological investigation resource used was the 
exploratory-explicative one, that, likewise the analysis and the final considerations, was 
useful in the consolidation of t he hypotheses mentioned by the proponent of this 
research.   
 
Key-words: Chronic kidney disease; peritoneal dialysis; peritonitis; catheter; 
preventing contamination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Presente trabalho abordará, por meio de uma revisão bibliografica, os 

cuidados que o profissional da enfermagem deve ter para prevenir a inflamação do 

peritôneo, também conhecida como peritonite, nos pacientes submetidos à Diálise 

Peritoneal. 

A Diálise Peritoneal, por ser outro tipo de tratamento que substitui as funções 

dos rins, tem o mesmo objetivo da hemodiálise, ou seja, tirar o excesso de água e 

substâncias que não são mais aproveitadas pelo corpo e que deveriam ser eliminadas 

através da urina. Quando isso ocorre, temos a chamada insuficiência renal, ou seja, 

alteração da função dos rins que são incapazes de excretar as substâncias tóxicas do 

organismo de forma adequada.   

As causas da insuficiência renal são muitas, algumas das quais acarretam uma 

diminuição rápida da função renal (insuficiência renal aguda), enquanto outras 

acarretam uma diminuição gradual da função renal - insuficiência renal crônica.  

 Segundo Gyton (1977), a insuficiência renal aguda é a diminuição rápida da 

capacidade dos rins de eliminar as substâncias tóxicas presentes no sangue, acarretando 

um acúmulo de produtos da degradação metabólica, por exemplo, uréia no sangue. A 

insuficiência renal aguda pode ocorrer em qualquer condição que diminua o suprimento 

sangüíneo aos rins, que obstrua o fluxo de urina após ela haver deixados os rins ou que 

lesiona os rins por meio de substâncias tóxicas, quais sejam: medicamentos/drogas, 

venenos, cristais precipitados na urina e anticorpos que reagem contra os rins.  

A condição que acarreta a lesão renal, freqüentemente produz sintomas graves 

não relacionados aos rins. Por exemplo, a febre alta, o choque, a insuficiência cardíaca e 



 
 

a insuficiência hepática podem ocorrer antes da insuficiência renal e podem ser mais 

graves que qualquer um dos sintomas da insuficiência renal (KRUSE, 1998).  

A obstrução do fluxo urinário, ou hidronefrose, também pode causar 

insuficiência renal aguda. Kruse (1998), esclarece que o refluxo da urina para o interior 

do rim faz com que a área coletora de urina (pelve renal) distenda, causando uma dor 

tipo cólica de intensidade variável (de leve a excruciante), normalmente localizada no 

flanco. Quando detectado o aumento da bexiga, utiliza-se a sonda para verificar se há 

excesso de urina. Sobretudo nos homens idosos, o fluxo urinário normalmente é 

obstruído ao nível da saída da bexiga (a abertura da bexiga para a uretra). 

Conseqüentemente, a bexiga dilata e a urina reflui, lesando os rins.  

Lima (2000) acrescenta que quando há diminuição do débito urinário, o médico 

deve suspeitar de uma insuficiência renal aguda. Lembrando ainda que a dosagem da 

concentração de creatinina e de uréia no sangue (produtos da degradação metabólica 

presentes no sangue que são normalmente eliminados pelos rins) ajuda a ratificar o 

diagnóstico. 

Assim, os exames laboratoriais podem ajudar a indicar com maior precisão a 

causa e o grau da insuficiência renal. Primeiramente, a urina é minuciosamente 

examinada. Quando a insuficiência renal é causada por um suprimento sangüíneo 

inadequado ou por uma obstrução urinária, a urina geralmente parece normal. No 

entanto, como afirma Lima (2000), quando a causa da insuficiência é um problema 

intra-renal, a urina pode conter proteínas, sangue, aglomerados de eritrócitos ou de 

leucócitos.  

            Comumente, os exames de sangue revelam concentrações anormalmente 

elevadas de uréia e de creatinina e desequilíbrios metabólicos como, por exemplo, uma 



 
 

acidez anormal (acidose), uma concentração elevada de potássio (hipercalemia) e uma 

concentração baixa de sódio (hiponatremia). (OLIVEIRA, 1997)  

Os exames de diagnóstico por imagem, por exemplo, ultra-sonografia e a 

tomografia computadorizada dos rins também são úteis nestes casos. 

Para Gyton (1977), as radiografias das artérias ou veias renais (angiografias) 

podem ser realizadas quando a causa suspeita é a obstrução de vasos sangüíneos. A 

ressonância magnética (RM) pode ser realizada quando o uso de contraste (substância 

radiopaca) é muito perigoso. Quando esses estudos não revelam a causa da insuficiência 

renal, pode ser necessária a realização de uma biópsia (OLIVEIRA, 1997). 

Assim, após o diagnóstico, os pacientes são submetidos à Diálise Peritoneal.    

Este tipo de diálise aproveita o revestimento interior do abdômen, chamado membrana 

peritoneal, para filtrar o sangue. O sangue que circula na membrana peritoneal, assim 

como o sangue de todo o corpo, está com excesso de potássio, uréia e outras substâncias 

que devem ser eliminadas. Na diálise peritoneal, um liquido especial, chamado solução 

para diálise, é introduzido no abdômen por meio de um tubo mole (cateter). Dessa 

forma, as substâncias tóxicas passarão, aos poucos, através das paredes dos vasos 

sanguíneos da membrana peritoneal para a solução de diálise. Depois de algumas horas, 

a solução é drenada do abdômen e a seguir volta-se a encher o abdômen com uma nova 

solução de diálise para que o processo de purificação seja repetido. Alguns dias antes da 

primeira diálise, o cateter que permite a entrada e a saída da solução de diálise da 

cavidade abdominal é colocado e fica instalado permanentemente no paciente1. 

 É a partir desse processo que a discução deste trabalho se fundamenta, já que 

não há um consenso entre a literatura especializada e a prática de enfermagem referente 

ao cuidado com o cateter no processo da Diálese Peritoneal (DP). Assim, esse trabalho 

                                                 
1 Adaptado de: S3 Tecnologia (2007) Parceiros do rim: Diálise Peritoneal. Acedido em 21, janeiro, 
2009, em: http://www.parceirosdorim.com/manual_peritoneal. Aspx  



 
 

tem como objetivo identificar o papel da enfermagem na prevenção de infecção de 

cateteres de Diálise Peritoneal, bem como oferecer, ao profissional da enfermagem, 

material relevante e objetivo, já que esse profissional tem o papel fundamental não só de 

cuidar, mas de orientar o paciente de DP. Dessa forma, concordamos com Gamboa 

quando afirma que: 

Cuidar não é um ato único ou a soma de procedimentos técnicos, é o 
resultado de um processo no qual delicada e estreitamente se 
conjugam sentimentos, valores, atitudes e princípios científicos com 
o objetivo de satisfazer os indivíduos nele relacionado (GAMBOA, p. 
46, 1997). 

 

 Tendo em vista os objetivos propostos acima, estruturamos nosso trabalho em 

duas partes. A primeira parte (Capitulo I) abordará a revisão da literatura. A segunda 

Parte (Capitulo II) nos esclarecerá quais metodologias foram utilizadas para a sondagem 

do tema abordado segundo um estudo exploratório-descritivo. Por fim, ainda no 

Capítulo II, apresentaremos a análise, discussão temática e conclusões obtidas por meio 

dos referencias teóricos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

INSUFICIÊNCIA RENAL 

 

1.1.  Insuficiência Renal 

 

 Em termos didáticos, iniciaremos este capítulo com uma breve explicação do 

que é a Insuficiência Renal Aguda (IRA), e em seguida, daremos maior atenção ao 

tema, Insuficiência Renal Crônica (IRC), seus tratamentos e o papel da enfermagem no 

sucesso da realização dos mesmos, foco de nossa pesquisa. 

 A insuficiência renal, ou falência do rim, é a impossibilidade que este tem de 

realizar suas funções de maneira satisfatória. A insuficiência renal é classificada em 

aguda e crônica.  

 A insuficiencia renal aguda é caracterizada pela perda rápida da função renal 

devido a dano aos rins, resultando em retenção de produtos de degradação nitrogenados 

(uréia e creatinina) e não-nitrogenados, que são normalmente excretados pelo rim.  

Outra caracterítica da IRA é que esta desenvolve-se em horas ou no máximo em poucos 

dias.  

Há três tipos de IRA dependendo do local onde os danos ocorrem:  pré-renal, 

renal ou pós-renal. 

A pré-renal ocorre antes do rim, levando à insuficiência funcional ou lesão 

orgânica. Ocorre por insuficiência circulatória aguda, por falta de líquidos 

(hipovolemia), por desidratação grave ou perda de sangue. Pode ocorrer, também, por 

queda da pressão arterial do sangue circulante. Quando a pressão arterial cai a menos de 

90mmHg o sangue tem pouca pressão para filtrar e por isso se torna insuficiente. As 



 
 

situações mais comuns de hipotensão são os choques hemorrágico, traumático ou 

infeccioso (bactérias). 

A renal é a lesão que atinge agudamente o rim seja por tóxicos (químico ou 

medicamentoso), seja por inflamações (nefrites) ou por morte de células do rim (necrose 

do glomérulo ou do túbulo renal). 

A pós-renal é a que ocorre por obstrução das vias urinárias, impedindo a 

passagem da urina pela via urinária. A obstrução pode ocorrer em qualquer parte da via 

urinária: pelve renal, ureter, bexiga ou uretra.2 

Uma insuficiência renal aguda pode progredir para crônica ou melhorar, mas a 

insuficiência renal crônica pode ir se instalando aos poucos, piorando gradativamente o 

quadro renal, sem nunca ter passado pela forma aguda. Caso isso ocorra, somente os 

métodos artificiais de limpeza do sangue poderão resolver. Trata-se do método de 

diálise: hemodiálise ou diálise peritoneal que serão abordados a seguir. 

 

1.2. Insuficiência Renal Crônica 

 

1.2.1. Conceito 

 

Insuficiência renal crônica é a perda progressiva das funções renais no período 

de meses ou anos, e definida como uma taxa anormalmente baixa de filtração 

                                                 
2 GONÇALVES Luiz Felipe S. (2009). ABC da Saúde. Acedido em 21, janeiro, 2009, em: 
http://www.abcdasaude.com.br/artigo. php 



 
 

glomerular, a qual geralmente é diagnosticada indiretamente pelo nível de creatinina no 

soro sanguíneo3. 

Como mencionado, na insuficiência renal crônica os sintomas desenvolvem-se 

lentamente. Dessa forma, a alteração do rim, em fase inicial, só pode ser detectada com 

análises de laboratório. Quando diagnosticada, pode-se perceber um nível moderado de 

ácido no sangue (acidose). Dois produtos metabólicos de excreção, a uréia e a 

creatinina, que normalmente são filtrados pelos rins, acumulam-se no sangue. A 

concentração de cálcio diminui e aumenta a de fosfato. A concentração de potássio no 

sangue é normal ou apenas ligeiramente aumentada, mas pode tornar-se perigosamente 

alta. O volume de urina tende a permanecer estável, geralmente de 1 l a 4 l diários, 

independentemente da quantidade de líquidos consumidos. Em geral, o indivíduo tem 

uma anemia moderada. As análises de urina podem detectar muitas alterações, tanto nas 

células como na concentração de sais. 

Já a insuficiência renal entre ligeira e moderada, apesar de acusar aumento da 

uréia (produto metabólico de excreção) no sangue, apresenta leves sintomas como a 

necessidade de urinar várias vezes durante a noite (nictúria). Isso ocorre porque os rins 

não conseguem absorver a água da urina para concentrá-la, como o fazem normalmente 

à noite. Como resultado, o volume de urina ao fim do dia é maior. Nas pessoas que 

sofrem de insuficiência renal, muitas vezes aparece hipertensão arterial porque os rins 

não podem eliminar o excesso de sal e de água. A hipertensão arterial pode conduzir a 

um AVC (acidente vascular cerebral) ou a uma insuficiência cardíaca. 

Em congruência com a informação apresentada acima, Smeltzer e Bare (1999) 

afirmam que: 

                                                 
3 FONTES Hélio A (2009). Corrida e saúde: Insuficiência renal crônica. Acedido em 21, janeiro, 2009, 
em: http://www.copacabanarunners.net/insuficiencia-renal-cronica.html 
 



 
 

Insuficiência renal crônica é uma deterioração progressiva e 
irreversível da função renal em que a capacidade do corpo falha para 
manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico, resultando em 
uremia e azotemia (retenção de uréia e outros produtos de degradação 
nitrogenados no sangue) (SMELTZER e BARE, 1999). 
 

 
Assim, à medida que a insuficiência renal evolui e se acumulam substâncias 

tóxicas no sangue, o indivíduo começa a sentir-se pesado, cansa-se facilmente e diminui 

a sua agilidade mental. Com o aumento de substâncias tóxicas, produzem-se sintomas 

nervosos e musculares, como espasmos musculares, fraqueza muscular e cãibras. 

Também se pode experimentar uma sensação de formigamento nas extremidades e 

perder a sensibilidade em certas partes. As convulsões (ataques epilépticos) podem 

ocorrer em resultado da hipertensão arterial ou das alterações na composição química do 

sangue que provocam o mau funcionamento do cérebro. A acumulação de substâncias 

tóxicas afeta também o aparelho digestivo, provocando perda do apetite, náuseas, 

vômitos, inflamação da mucosa oral (estomatite) e um sabor desagradável na boca. 

Estes sintomas podem levar à desnutrição e à perda de peso. 

Por fim, os indivíduos que sofrem de insuficiência renal avançada, desenvolvem 

frequentemente úlceras intestinais e hemorragias. A pele pode tornar-se de cor castanho-

amarelada e, em algumas ocasiões, a concentração de uréia é tão elevada que se 

cristaliza no suor, formando um pó branco sobre a pele (escarcha urêmica). Alguns dos 

que sofrem de insuficiência renal crônica têm ardores generalizados muito incômodos, 

explica (RIELLA, 2003).  

Portanto, os quadros que causam ou agravam a insuficiência renal devem ser 

corrigidos o mais rapidamente possível, pois se a insuficiência renal crônica não for 

tratada torna-se mortal, sendo a diálise ou o transplante renal recomendados para salvar 

a vida do doente. 



 
 

Essas ações compreendem: a correção dos desequilíbrios de sódio, de água e do 

equilíbrio ácido-básico, a eliminação das substâncias tóxicas dos rins, o tratamento da 

insuficiência cardíaca, da hipertensão arterial, das infecções, das concentrações elevadas 

de potássio ou de cálcio no sangue (hipercalcemia) e de qualquer possível obstrução do 

fluxo de urina (OLIVEIRA, 1997). 

Durante o curso da insuficiência renal, as alterações da sede normalmente 

determinam à quantidade de água consumida. Por vezes restringe-se o consumo de água 

para impedir que a concentração de sódio no sangue diminua demasiadamente. 

Habitualmente não se limita o consumo de sal (sódio), a menos que haja acumulação de 

líquidos nos tecidos (edema) ou apareça hipertensão arterial. Devem-se evitar os 

alimentos com um alto conteúdo de potássio, como por exemplo, os substitutos do sal, e 

uma elevada concentração de potássio no sangue (hiperpotassemia) são perigosos 

porque aumenta o risco de arritmias e de paragem cardíaca. Se o valor do potássio se 

elevar em demasia, pode-se administrar medicamentos como o sulfonato de poliestireno 

sódico, que adere ao mesmo fazendo com que seja eliminado com as fezes; contudo, por 

vezes requer-se a diálise de emergência (RIELLA, 2003). 

Quando os tratamentos iniciais para a insuficiência renal já não forem eficazes, 

considera-se a diálise a longo prazo ou o transplante de rim (KRUSE, 1998). 

Em geral, a diálise é iniciada quando o paciente não consegue manter um estilo 

de vida razoável com o tratamento conservador. Assim, o paciente com sintomas 

crescentes de insuficiência renal crônica é referido para um centro de diálise e 

transplante na fase inicial da evolução da doença renal progressiva.    

 A hemodiálise é o método mais comumente empregado. A hemodiálise evita a 

morte dos pacientes com insuficiência renal crônica, embora ela não cure a doença renal 

e não compense a perda das atividades endócrinas ou metabólicas dos rins. Os pacientes 



 
 

que recebem hemodiálise devem submeter-se ao tratamento pelo resto da vida 

(usualmente três vezes por semana, por um mínimo de 3 a 4 horas de tratamento). Os 

pacientes são colocados sob diálise crônica quando necessitam de terapia dialítica para a 

sobrevida e controle dos sintomas urêmicos. Segundo Barriguelli (1994) e Riella 

(1996), a tendência no tratamento de insuficiência renal crônica é iniciar o 

procedimento antes que os sinais e sintomas associados à uremia se tornem graves.  

Outra alternativa é o transplante renal. Este se transformou no tratamento de 

escolha para muitos pacientes com IRC. Os pacientes escolhem o transplante renal por 

inúmeros motivos, como o desejo de evitar a diálise ou de melhorar sua sensação de 

bem-estar e o desejo de levar uma vida normal. Além disso, o custo para manter um 

transplante bem-sucedido é um terço do custo de tratar um paciente em diálise.  

 

1.2.2. Fatores de Risco 

  

São considerados como fatores de risco o diabetes mellitus; a hipertensão; a 

glomerulonefrite4 crônica; a pielonefrite5; a obstrução do trato urinário; lesões 

hereditárias, como a doença do rim policístico; distúrbios vasculares; infecções; 

medicamentos ou agentes tóxicos (VÁSQUEZ, 2000).   

É importante ressaltar que atualmente, mais de 30% de todos os pacientes que 

iniciam diálise são diabéticos. O fornecimento de diálise de manutenção para este grupo 

pode ser uma tarefa desafiadora. A morbidade e a mortalidade são substancialmente 

maiores em pacientes diabéticos mantidos em diálise do que nos demais pacientes não-

                                                 
4 Doença que ocorre quando há destruição lenta e progressiva dos glomérulos renais, com a perda 
progressiva da função renal. 
5 Processo infeccioso que envolve os rins, normalmente causada por bactérias que migram até eles, vindas 
da bexiga. 



 
 

diabéticos, sendo as doenças cardiovasculares e as infecções as principais causas de 

morte. 

A hipertensão é outra causa importante de morbidade e mortalidade que acelera 

a aterosclerose e precipita complicações relacionadas à pressão, tais como insuficiência 

cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e aneurisma dissecante. Em pacientes 

diabéticos, a hipertensão também contribui para a progressão da retinopatia (lesões que 

aparecem na retina, podendo causar pequenos sangramentos e, como conseqüência, a 

perda da acuidade visual) 6. 

.  

1.2.3. Complicações 

 

● Hipercalemia provocada pela excreção diminuída, acidose metabólica, catabolismo e 

ingestão excessiva (dieta, medicamento e líquido); 

● Hipertensão causada pela retenção de água e sódio e mau funcionamento do sistema 

renina-angiotensiva-aldosterona; 

● Anemia provocada pela eritropoetina diminuída, aspecto de vida reduzido da 

hemácia, sangramento no trato gastrointestinal devido a toxinas irritantes e perda 

sangüínea durante a hemodiálise (VÁSQUEZ, 2000). 

 

1.2.4. O Papel da Enfermagem 

 

 Para o paciente com insuficiência renal crônica, os cuidados de enfermagem 

experiente se fazem extremamente necessários, já que estes auxiliam, não só a evitar as 

                                                 
6 CAVALCANTE Saulo (2008). Sociedade Brasileira de Diabetes.  Acedido em 21, janeiro, 2009, em: 
http://www.diabetes.org.br/diabetes/complicacoes/retinopatia. php  
 



 
 

complicações da função renal reduzida, mas também ajudam o paciente a lidar com os 

estresses e as ansiedades de uma doença com risco de vida.  

Segundo as bibliografias estudadas, foi possível observar que, na teoria, o papel 

da equipe de enfermagem é bastante valorizado junto às organizações de saúde. 

Bevilacqua (2000) acrescenta que:  

O cuidado de enfermagem procura avaliar o estado hídrico e 
identificar as fontes potenciais de desequilíbrio; implementar um 
programa de dieta para garantir a ingestão nutricional adequada 
dentro dos limites do regime de tratamento; e promover sentimentos 
positivos, encorajando o aumento do autocuidado e maior 
independência  (BEVILACQUA, 2000).  

 

Contudo, sabe-se que na prática estes profissionais desconhecem a teia de poder 

que permeia todas as dimensões de suas práticas, o qual interfere no planejamento e na 

qualidade da assistência prestada. O que pode levar a equipe de enfermagem ao 

“desenvolvimento de ações de dependência, ou seja, para o outro e não com o outro” 

(LIMA, 2000). 

Esta realidade, por sua vez, acarreta um distanciamento do profissional com o 

paciente, visto que não permite ao profissional perceber ou escutar as reais necessidades 

do paciente, sendo desenvolvida assim, uma prática norteada apenas pela ciência e pela 

tecnologia, ou seja, uma prática com ações incompletas e fracionadas. 

  

1.3. Diálise Peritoneal 

 

1.3.1 Conceito 

 

Diálise peritoneal é o processo de depuração do sangue no qual a transferência 

de solutos e líquidos ocorre através de uma membrana semipermeável (o peritônio) que 



 
 

separa dois compartimentos. Um deles é a cavidade abdominal, onde está contida a 

solução de diálise; o outro é peritoneal, onde se encontra o sangue com excesso de 

escórias nitrogenadas e outras substâncias. O peritônio é como um filtro, permitindo a 

transferência de massa entre os dois compartimentos. Consiste em uma membrana 

semipermeável, heterogênea e com múltiplos poros de diferentes tamanhos.  

A solução de diálise é introduzida na cavidade abdominal através de um cateter, 

onde permanece por um determinado tempo para que ocorram as trocas entre a solução 

e o sangue (esse processo é chamado de permanência). De um modo geral, as escórias 

nitrogenadas e líquidas passam do sangue para a solução de diálise, a qual é 

posteriormente drenada da cavidade peritoneal. Após isso, uma nova solução é 

infundida, repetindo assim o processo dialítico e dando início a um novo ciclo de 

diálise. Portanto, cada ciclo de diálise peritoneal (conhecido como troca) possui três 

fases: infusão, permanência e drenagem. O número de trocas ou ciclos realizados por 

dia, assim como o tempo de permanência e drenagem, depende da modalidade de diálise 

peritoneal escolhida de acordo com as características clínicas de cada paciente 

(VÁSQUEZ, 2000).           

As transferências de massas ocorrem por meio de três mecanismos: a) Difusão: 

solutos urêmicos e potássio difundem-se do sangue do capilar peritoneal para a solução 

de diálise, obedecendo a uma gradiente de concentração, enquanto que o cálcio, glicose 

e lactato difundem-se da cavidade para o sangue em uma escala menor; b) 

Ultrafiltração: a osmolaridade mais elevada da solução de diálise gera uma ultrafiltração 

de água e solutos do sangue para a cavidade abdominal através do peritônio (processo 

chamado de ultrafiltração osmótica); e c) Absorção: há uma absorção constante de 

soluto e água da cavidade abdominal através dos vasos linfáticos do peritônio 

(BEVILACQUA, 2000).   De acordo com Smeltzer e Bare (1999), existem diferentes 



 
 

modalidades de diálise peritoneal: diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise 

peritoneal contínua por cicladora ou por troca manual, diálise peritoneal noturna e 

diálise peritoneal intermitente,  

 Diálise peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) é a mais adequada para a 

maioria dos pacientes, pois essa modalidade não precisa de máquina, podendo ser feita 

em casa. O sangue é depurado de maneira contínua, a solução dialisadora passa de um 

compartimento plástico (extracorpóreo) para o peritônio através do cateter previamente 

instalado cirurgicamente. O paciente precisa trocar de 4 a 5 vezes por dia o 

compartimento plástico contendo o líquido escoado (“impurezas”), reenchendo com a 

solução dialisadora.  

A Diálise peritoneal Contínua por Cicladora (CCPD) necessita de uma máquina 

(cicladora) conectada ao cateter que realiza o processo cíclico de encher  (solução 

dialisadora) e drenar (fluido) as soluções contidas no peritônio. É programada para 

trabalhar durante a noite, e durante o dia a cavidade abdominal permanece com líquido 

de diálise. Para melhor adequação do paciente, uma ou mais trocas extras são realizadas 

durante o dia através da CCPD com troca manual. 

Diálise peritoneal Noturna (NIPD), como mencionado acima, é realizada a noite 

pela cicladora, enquanto o paciente dorme, por um período de 8 a 10 horas. Durante o 

dia a cavidade abdominal fica vazia. 

Por fim, a Diálise Peritoneal Intermitente (DPI) é realizado no hospital, no 

período de 3 vezes por semana, com troca a cada 1 ou 2 horas. Pode ser feita 

manualmente ou por cicladora. Indicada em pacientes com alta permeabilidade, função 

renal residual significativa e alguns casos de IRA.   

 Segundo censo realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em janeiro de 

2005, estima-se que haja em 498 centros de diálise, 54.311 pacientes, sendo 89% em 



 
 

hemodiálise, 6,7% em diálise peritoneal ambulatorial contínua, 3,8% em diálise 

peritoneal automatizada e 0,4% em diálise peritoneal intermitente. Durante o tratamento 

dialítico, a co-morbidade dos pacientes é elevada e está relacionada a doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, anemia, suscetibilidade à infecção, 

elevada prevalência de infecção pelo vírus da hepatite tipo B e C, doenças ósseas, 

desnutrição e outras causas menos definidas.      

 A diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) utiliza o peritônio como 

membrana de filtração e depuração do sangue. A membrana peritoneal é uma membrana 

permeável, ou seja, permite a passagem de substâncias de um lado para outro, e mede 

aproximadamente 22.000 cm2 (2 m2 ). Este processo dá-se através de difusão e osmose.      

A presença de glicose nos banhos funciona como agente osmótico, ou seja, retira os 

excessos de líquidos do paciente, pelo processo de ultrafiltração.  

Para iniciar este tratamento, se implanta um cateter na cavidade peritoneal 

através de um ato cirúrgico. Esta via de acesso peritoneal é permanente. Através dele 

será introduzido cerca de dois litros de líquido, já preparado e estéril, que é fornecido 

em bolsas plásticas flexíveis e atóxicas. Este líquido permanece de 6 a 8 horas na 

cavidade abdominal e será trocado três a quatro vezes por dia, sete dias por semana. Por 

isso o nome diálise contínua (BARRIGUELLI, 1994; RIELLA, 1996).  

A principal vantagem deste tipo de diálise é “limpar” o sangue das substâncias 

tóxicas de forma contínua, não havendo uma restrição rigorosa do líquido e da dieta. Ela 

controla melhor a pressão arterial e o peso do paciente. Quem faz as trocas das bolsas é 

o próprio paciente ou seu familiar em seu próprio domicílio. 

 O paciente pode efetuar este tipo de diálise no decurso de suas atividades 

normais de trabalho e lazer, isto é, não necessita se deslocar obrigatoriamente ao centro 

de diálise, em esquemas rígidos de horário, como acontece na hemodiálise. 



 
 

Motivação e responsabilidade por parte do usuário são condições essenciais para 

o uso deste tipo de tratamento. O maior inconveniente é o risco de peritonite (infecção 

do peritônio), cuja prevenção é fundamental para o sucesso do tratamento. Para isto ele 

é treinado por um enfermeiro para efetuar corretamente a técnica de lavagem das mãos, 

cuidados com o ambiente do local da troca, seguir todas as instruções para o correto 

procedimento de troca de bolsas, além do autocuidado com seu cateter. Segundo 

Barriguelli (1994), a higiene corporal e da residência é de fundamental importância para 

a manutenção da Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD). 

 O CAPD, como já mencionado, é um tratamento dialítico essencialmente 

domiciliar. Seu sucesso repousa fundamentalmente no paciente, que necessita possuir a 

capacidade e a resolução em manter o tratamento, efetuar as trocas de bolsas com igual 

cuidado e seguir as instruções sobre os vários aspectos clínicos e técnicos inerentes a 

esta modalidade dialítica.  

De acordo com Bevilacqua (2000): 

O tratamento dialítico em CAPD exige, para seu bom 
desenvolvimento, uma equipe multidisciplinar, composta por 
médico, enfermeiro, psicólogos, nutricionista e assistente social. A 
condução multidisciplinar dessa terapêutica dialítica será exercida 
pelo médico. Entretanto, em determinadas situações, a 
responsabilidade direta sobre as ações que influenciem ou 
modifiquem a condução terapêutica pode, e deverá ser naturalmente 
exercida por qualquer outro membro da equipe (BEVILACQUA, 
2000, p. 4,). 

  

 

 

 

 



 
 

1.4. Peritonite em doentes submentidos à diálise peritoneal 

O emprego da diálise peritoneal no tratamento substitutivo dos pacientes com 

insuficiência renal crônica ganhou grande impulso no início dos anos oitenta, quando se 

popularizou a diálise peritoneal ambulatorial contínua, ou CAPD. Um dos maiores 

obstáculos para a disseminação do método eram os freqüentes episódios de infecção 

peritoneal, conseqüente de falhas no manuseio dos cateteres e bolsas de dialisato pelos 

pacientes ou responsáveis pelas trocas de bolsas (BEVILACQUA, 2000).   

 O desenvolvimento de sistemas de bolsas para CAPD que necessitam menor 

número de conexões em cada troca permite a lavagem da conexão antes de infundir o 

dialisato na cavidade peritoneal. Os maiores cuidados cirúrgicos e pós-operatórios com 

os cateteres peritoneais resultaram em queda da incidência de peritonites nos pacientes 

em CAPD (BEVILACQUA, 2000).              

 Segundo Frizon (2000), a taxa de infecção peritoneal é centro-dependente, 

refletindo diferentes critérios de selecionamento e treinamento de pacientes aptos para 

entrar nos programas de CAPD.        

 Nos centros com maiores taxas de peritonite,  sua ocorrência repetida ainda é 

causa de falência da técnica. As  principais vias de infecção da cavidade peritoneal por 

microorganismos, ao longo do tratamento por CAPD, são: via intraluminal, via 

pericateter (infecções relacionadas com cateter de acesso peritoneal infecção de orifício 

de saída ou do túnel subcutâneo) ou mais raramente via hematogênica e via 

transintestinal, neste último caso, associado à doença diverticular do cólon em pacientes 

idosos. A via mais comum de infecção da cavidade peritoneal se dá pela luz do cateter, 

ou através da contaminação do dialisato (via intraluminal) e o agente infeccioso mais 

associado a esta via é o Stafilococus epidermidis.  



 
 

De acordo com Kruse (1998), a introdução de sistemas de cateter em Y, que 

permitem a lavagem da conexão antes de infundir o dialisato na cavidade peritoenal 

(flush-before-fill), assim como os sistemas de Twin-Bags, que reduziram de 3 para 

apenas 1 conexão, reduziram o risco de contaminação do dialisato e, portanto, da 

incidência global de peritonites, e particularmente das peritonites via intraluminal.  

O principal agente infeccioso relacionado às infecções peri-cateter é o 

Stafilococus aureus. Os pacientes com infecção peri-cateter em geral são carregadores 

nasais do Stafilococus (isto é, apresentam cultura positiva para a mesma espécie de 

Stafilococus, tanto no raspado nasal como na pele). O aparecimento de infecção no 

orifício de saída é bem mais comum do que a infecção do túnel, e leva a peritonite por 

propagação peri-cateter em cerca de 30% dos casos. Visando reduzir também esta 

importante via de contaminação peritoneal, duas medidas estão sendo propostas e 

aguardam confirmação de sua validade, quais sejam, a lavagem das mãos antes da 

manipulação com o cateter e a realização da antissepsia nos curativos.    

 De acordo com Kruse (1998), os pacientes portadores nasais de Stafilococus 

aureus, na tentativa de eliminar o risco de contaminação do cateter, devem ser tratandos 

com instilação local de antissépticos como a mupirocin, clorhexedina, loção de 

vancomicina, ou até tratamento profilático com antibióticos sistêmicos, ou lavagem do 

cateter com antibióticos. Outro cuidado refere-se ao aprimoramento das técnicas de 

implante do cateter, como a orientação para baixo do orifício externo, e mais 

recentemente, a técnica de implante inteiramente subcutâneo, permitindo acesso ao 

exterior apenas após longo período (1 a 2 meses), quando a cicatrização de todo o 

trajeto do cateter está completa.                                                             



 
 

De acordo com Smeltzer e Bare (1999), outros agentes infecciosos que causam 

peritonite são espécies de Streptococus (principalmente relacionado à infecção de 

cateter) e enterobactérias gram-negativas (principalmente via intraluminal). Em geral, 

os gram-positivos são responsáveis por cerca de 60-70% dos episódios, os gram-

negativos por 20-30% e o restante por fungos, principalmente Candida albicans. A 

peritonite fúngica deve ser suspeitada em pacientes que receberam longos cursos de 

antibioticoterapia para infecções bacterianas, pacientes em uso de imunossupressores ou 

pacientes com infecção por HIV. Tanto a infecção fúngica, quanto a infecção por 

pseudomonas apresentam resposta demorada aos antibióticos, em muitas vezes 

requerem a remoção do cateter peritoneal para resolução do quadro. Casos raros de 

peritonite são causados por outras espécies de fungos ou microbactérias atípicas. Um 

importante aspecto na patogênese das peritonites é a resposta imune do hospedeiro.  

 

1.5. Cuidados da enfermagem na prevenção de infecção 

A peritonite é a infecção da cavidade peritoneal. Os principais sinais dessa 

infecção são: a saída de líquido de diálise turva e a presença de dor abdominal. Pode 

ocorrer febre, assim como náuseas, vômitos e mal-estar. A infecção peritoneal se não 

tratada, pode levar a diminuição ou perda da capacidade que o peritônio tem de filtrar o 

sangue, tornando a diálise ineficaz (SMELTZER e BARE, 1999).     

 Segundo Frizon (2002), para se evitar a contaminação é importante seguir todos 

os passos da troca ensinados durante o treinamento dos cuidados básicos, como aparar 

as unhas, manter os cabelos limpos e presos, fechar as portas e janelas, não usar ar-

condicionado ou ventilador, o que evita que se espalhem microorganismos, e limpar o 

quarto diariamente para evitar o acumulo de pó. 



 
 

Assim, a atuação do (a) enfermeiro (a) como educador e facilitador da adaptação 

do paciente são indispensáveis, pois este (a) é responsável pelo treinamento e 

conscientização do paciente sobre o autocuidado, conduzindo informações e tornando-

os membros ativos no processo saúde-doença, sendo o paciente o responsável pelo 

sucesso do tratamento. 

Como o acesso vascular FAV, ou Fístula Artério Venosa, da hemodiálise é a 

linha da vida do paciente, são necessários cuidados rigorosos para sua preservação e 

manutenção, já que uma fístula bem cuidada pode durar vários anos. 

Dessa forma o enfermeiro deve orientar o paciente a manter o local sempre 

limpo, lavando com água e sabonete, evitando assim infecções que podem inutilizar a 

fístula. Contudo, se houver qualquer sinal de inchaço e/ou vermelhidão, o paciente 

deverá comunicar imediatamente ao médico ou à equipe de enfermagem. 

O paciente deve também evitar carregar pesos ou dormir sobre o membro da 

FAV, bem como usar relógio e roupas apertadas, pois a pressão sobre a fístula pode 

interromper seu fluxo. 

Com relação ao braço onde está localizada a fístula, sugere-se que o paciente 

faça exercícios com a mão e com o braço, pois este faz com que os músculos do braço 

ajudem no amadurecimento da fístula. Não é permitida a retirada de sangue ou uso de 

medicamentos nas veias no braço da fístula, a não ser que o médico autorize. As 

retiradas de sangue podem criar coágulos no interior do vaso e interromper seu fluxo e 

os medicamentos podem irritar as paredes das veias. Por fim, evite as verificações de 

pressão no braço onde esta localizada a fístula, pois o fluxo de sangue pode ser 

interrompido. 



 
 

Quanto às punções repetidas, procurar evitá-las em um mesmo local da fístula, 

para que não se formem cicatrizes que dificultem as próximas punções. Caso aconteçam 

hematomas (manchas roxas) após uma punção, deve-se usar compressas de gelo no dia, 

e água morna nos dias seguintes, conforme a recomendação médica ou da 

enfermagem.    

Recomenda-se que o paciente tenha o hábito de palpar seu pulso na região da 

fístula para sentir o fluxo de sangue passando. Caso perceba que o fluxo está muito 

fraco, diferente do costumeiro ou que parou completamente, deve-se procurar auxílio 

médico imediatamente, pois este é um sinal de mau funcionamento ou perda da fístula. 

Com relação aos cuidados com o cateter, que se comparado a FVA, é 

considerada uma via de acesso vascular temporária, devem-se tomar os seguintes 

cuidados: 

• Não molhe o curativo, se isto ocorrer, procure a unidade de diálise e peça para refazer 

o seu curativo. O curativo molhado pode propiciar infecção; 

• Não dormir do lado do cateter;  

• Não tracionar ou dobrar o cateter; 

• Se o cateter apresentar sangramento, procure a unidade de diálise imediatamente; Não 

usar o cateter fora da unidade, somente profissionais capacitados podem ter acesso às 

vias do cateter.  

 

Durante a sessão de hemodiálise, é importante alertar ao paciente que o médico 

ou a equipe de enfermagem devem ser comunicados caso o mesmo não esteja se 

sentindo bem, para que receba o tratamento necessário rapidamente, pois é bastante 

comum sentir cãibras musculares e queda rápida da pressão arterial (hipotensão) durante 



 
 

a sessão. Esses problemas acontecem, principalmente, em conseqüência das mudanças 

rápidas no equilíbrio dos líquidos e do sódio. A hipotensão pode fazer com que o 

paciente sinta fraqueza, tonturas, enjôos ou mesmo vômitos. Para evitar muitas 

complicações o paciente deve seguir à dieta recomendada, tomar poucos líquidos e 

tomar seus remédios nos horários corretos (MANZOLI, 1985).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1. Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos por este trabalho, utilizamos a pesquisa 

exploratório-explicativa como ferramenta metodológica.  

Segundo GIL (1994), as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

“desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”; já as 

explicativas “tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”.7  

Assim, por meio da união destas duas práticas, iniciamos esta pesquisa por meio da 

conscientização do problema, infecções causadas pelo cateter em pacientes de DP. Em 

seguida, levantamos duas hipóteses: a) de que há falta de comunicação entre o 

profissional da enfermagem e o paciente e b) de que a informatividade pode reduzir os 

casos de infecções. 

Para analisar e avaliar estas hipóteses fizemos um levantamento bibliográfico, 

computadorizado e/ou manual, a respeito do tema nefrologia. Desta forma, consultamos 

23 fontes com um total de 19 utilizadas, tendo como palavras-chave: diálise peritoneal; 

infecção de cateter peritoneal; e procedimentos assépticos ao manusear o cateter 

peritoneal. 

                                                 
7 BAX  Marcello P (2008). .Educating the Future-proof Librarian - UFMG. Acedido em 21, janeiro, 
2009, em: http://www.parceirosdorim.com/manual_peritoneal.aspx  
 



 
 

  Em seguinda, traçamos um esquema explicativo bastante significativo, visto que 

pontuamos vários aspectos relacionados à insuficiência renal crônica; diálise peritoneal; 

peritonite em doentes submetidos à diálise peritoneal; e cuidados de enfermagem na 

prevenção de infecções. 

Por fim, concluímos este trabalho por meio de uma discussão sobre tal temática, 

onde foi possível confirmar as hipóteses levantadas.      

 

2.2. Análise e discussão temática 

 

 Por meio do estudo realizado através do levantamento bibliográfico, foi possível 

comprovar as hipóteses levantadas no inicio deste estudo. Verificamos que a equipe de 

enfermagem tem papel fundamental durante o processo terapêutico de pacientes da DP, 

não só na realização de procedimentos técnicos e na orientação e prevenção de 

infecções, mas também na interação comunicativa com o mesmo. 

A qualidade dos cuidados de enfermagem que serão realizados no paciente pode 

ser diretamente influenciada pela habilidade que o (a) Enfermeiro (a) tem de se 

comunicar com o mesmo. Em congruência com esta afirmação Cianciarullo (1996) 

relata que: 

O papel do enfermeiro não se restringe a executar técnicas ou 
procedimentos eficientemente, mais que isso, nos propomos a uma 
ação cuidativa abrangente, que implica, entre outros aspectos, 
desenvolver a habilidade de comunicação, sendo um meio utilizado 
para satisfazer as necessidades do paciente. Se a comunicação entre o 
enfermeiro e o paciente não ocorrer efetivamente, o significado do 
cuidado que prestamos pode ser afetado profundamente 
(CIANCIARULLO, 1996, p. 69). 
 
 



 
 

 Assim, a atuação do enfermeiro em todo momento da terapia dialítica é muito 

importante, pois além de estar atento para detectar alguma complicação que possa 

ocorrer, ele também transmite segurança ao paciente, deixando-o mais à vontade para a 

realização do procedimento. Por isso, Waldow (1998) descreve que “o ‘cuidador’ deve 

ser capaz de entender as necessidades do outro e de responder a elas de forma adequada, 

tendo a capacidade de mudar seu comportamento frente às necessidades do outro”. E 

acrescenta: 

A confiança é uma qualidade ou ingrediente que requer confiar 
na habilidade que o outro possui para crescer e se realizar, 
também a sua maneira e ritmo. Inclui o libertar, não criar 
dependência e conseqüentemente a coragem de arriscar 
(WALDOW, 1998, p. 134). 
 

 Portanto, espera-se que o profissional da enfermagem, não só na teoria, mas 

também na prática, descubra e desenvolva suas potencialidades de maneira que saiba 

conquistar seu espaço e desenvolver suas atividades em prol da melhoria do 

atendimento dos pacientes de terapia dialítica.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSÃO 

 

Por meio de uma pesquisa exploratório-explicativa, foi possível observar que a 

equipe de enfermagem tem um papel fundamental para a prevenção de infecção no 

cateter de diálise, pois é a enfermagem a principal área da saúde que manipula o 

mesmo.  

Assim, cuidados básicos como: lavagem das mãos, uso correto de luvas, 

desinfecção correta do cateter e uso de medidas contra infecção hospitalar, são medidas 

primordiais que devem ser adquiridas por esses profissionais. Além dos cuidados 

básicos, a realização de aulas de reciclagem é de fundamental importância para 

promover conhecimento geral sobre infecções e quais os cuidados a serem tomados para 

a prevenção das mesmas. 

Vimos também a importância do papel do (a) enfermeiro (a), visto que este 

passa  muito tempo em contato com o paciente o que amplia sua capacidade de observar 

e detectar expressões verbais e não verbais as quais o auxiliam na tentativa de atingir o 

paciente em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais, amenizando assim o  

sofrimento relacionado ao processo terapêutico. 

  Nesta tentativa de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, não 

podemos deixar de mencionar o papel da família como colaboradora em potencial para 

o bom andamento do tratamento. Para o paciente, a família é considerada com um bem 

maior, revelando uma convivência harmoniosa, voltada para a freqüente demonstração 

de afeto mútuo, em articulação com as preocupações do dia-a-dia. Ao mesmo tempo, o 

paciente precisa lidar com a complexidade de exteriorizar seus sentimentos de 

motivação, alegria, tristeza e sofrimento, tendo em vista as transformações que vêm 



 
 

ocorrendo nas relações familiares, devido a dificuldade de enfrentar o tratamento. Desta 

maneira a organização do cuidado de enfermagem necessita de caminhos eficazes e 

técnicas seguras as quais atenuem o sofrimento do paciente renal crônico, bem como de 

sua família. Na verdade, o cuidado é um compromisso social ético, solidário, despojado 

de qualquer interesse unilateral, tendo como objetivos a recuperação da saúde, 

reintegração da pessoa no seu meio social e o desenvolvimento do potencial criativo 

tanto do profissional como dos seus cuidados. 

Para tanto, cabe a equipe de enfermarem saber diferenciar o ato de informar, no 

sentido de dar notícias ou avisar, do ato de comunicar, no sentido de entender-se em 

confiança, respeito, sinceridade e autenticidade. A comunicação é como algo mais que 

um instrumento básico de enfermagem ou do desenvolvimento do relacionamento 

terapêutico, que deve ser considerada como capacidade ou competência interpessoal a 

ser adquirida pelo enfermeiro na atenção às necessidades do paciente, em todas as suas 

dimensões, levando em consideração a sua cultura e ambiente. 

Portanto, este trabalho, contribui de maneira significativa para o 

aperfeiçoamento cognitivo do profissional da enfermagem, visto que destaca todo o 

processo de tratamento de pacientes que sofrem com a Insuficiência Renal Crônica, bem 

como esclarece quais as medidas necessárias para evitar infecções durante o tratamento. 

Contudo, este ainda contribui para o estreitamento da relação enfermeiro-paciente, 

destacando a importância do profissional ao longo do tratamento, em que a co-

responsabilidade, a realização de um trabalho que considere o paciente e sua família, o 

envolvimento, a cooperação, e o espírito participativo de ambas as partes, levam ao 

sucesso do tratamento, bem como à melhoria das condições de saúde e de vida das 

pessoas. 
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