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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento e a prática dos enfermeiros de unidades de 

terapia intensiva sobre os cuidados de enfermagem a pacientes com injúria renal aguda. Foi 

realizada uma pesquisa transversal, de cunho avaliativo, com 136 enfermeiros de sete 

hospitais públicos de grande porte do estado do Ceará, que atendem ao público adulto e que 

têm a hemodiálise como modalidade terapêutica. O instrumento de coleta de dados foi 

construído a partir da revisão integrativa e grupo focal; e validada com dez enfermeiros 

nefrologistas. Para avaliar o conhecimento, foram analisadas as 25 questões sobre aspectos de 

definição e causas, métodos de avaliação renal e cuidados de enfermagem. A prática foi 

avaliada por meio de um check list com 15 itens sobre os cuidados de enfermagem de duas 

formas: resolução do questionário pelos enfermeiros e observação não participante. Os dados 

foram organizados em tabelas e gráficos segundo a estatística descritiva e inferencial 

utilizando-se os testes de Qui Quadrado, Kruskal-Wallis, Cochran e Friedman. Os resultados 

evidenciaram que a idade dos enfermeiros variou de 23 a 68 anos; 70 (51,47%) são egressos 

de universidade privada; com tempo de formação entre 1 e 35 anos; 83 (61,03%) são 

especialistas e destes, somente 50 (36,76%) são enfermeiros intensivistas; 72 (52,94%) são 

cooperados. A média dos escores do conhecimento foi de 4,2. Observou-se um maior escore 

de conhecimento nos enfermeiros do turno diurno, mestres, que cursaram disciplina de 

nefrologia ao longo da trajetória acadêmica e que fizeram algum curso de capacitação ou 

atualização na área da nefrologia. As melhores práticas foram observadas no que concerne ao 

curativo; indicação do uso do cateter; anotação do balanço hídrico; e atuação nas 

intercorrências dialíticas. Houve divergência estatisticamente significante entre as duas 

formas de avaliação da prática (p<0,001). Ao fazer um cruzamento das principais variáveis 

biográficas e profissionais com o conhecimento e a prática, observou-se que há relações 

estatísticas entre possuir especialização em terapia intensiva com a prática (p=0,031); e ter 

cursado alguma disciplina em nefrologia com o conhecimento (p=0,047). Verificou-se que 

não há uma relação linear entre conhecimento e prática (p=0,231). Conclui-se que a 

identificação do déficit de conhecimento e dos aspectos da prática inadequada contribuem 

para a construção de políticas institucionais que priorizem estratégias de educação permanente 

na prática clínica de unidades de terapia intensiva. É fundamental cursos e treinamentos nos 

hospitais direcionados aos enfermeiros de unidades de terapia intensiva, visto que são estes 

profissionais que executam o cuidado direto aos clientes em terapia renal substitutiva.  

Palavras-chave: Lesão renal aguda; Insuficiência renal; Cuidados de enfermagem; 

Enfermagem; Unidades de terapia intensiva; Cuidados críticos; Enfermagem em nefrologia. 
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ABSTRACT 

 

The study’s aim was to evaluate the nurses’ knowledge and practice in the intensive care units 

on nursing care to patients with acute renal injury. Realized an evaluative and cross-sectional 

research with 136 nurses from seven large public hospitals in the state of Ceará, which take 

care of adult public who have haemodialysis as a therapeutic modality. The instrument of data 

collection was constructed from the integrative review and focus group; validated with ten 

nephrologist nurses. To evaluate the knowledge, 25 questions on aspects of definition and 

causes, methods of renal evaluation and nursing care were analyzed. The practice was 

evaluated through a checklist with 15 items on nursing care in two ways: resolution of the 

questionnaire by nurses and non-participant observation. The data were organized into tables 

and graphs according to descriptive and inferential statistics using the Chi-Square, Kruskal-

Wallis, Cochran and Friedman tests. The results showed that the age of the nurses ranged 

from 23 to 68 years; 70 (51,47%) are graduates of private universities; with a graduated time 

between 1 and 35 years; 83 (61,03%) are specialists and from these, only 50 (36,76%) are 

intensive care nurses; 72 (52,94%) are cooperative. The mean of the knowledge scores was 

4.2.  A higher knowledge score was observed in the nurses of the day shift, masters, who 

studied nephrology discipline throughout the academic trajectory and who did some training 

or capacitation course in the nephrology area. The best practices were observed with regard to 

curative; Indication of catheter use; Annotation of the water balance and performance in 

dialysis intercurrences. There was a statistically significant divergence between the two forms 

of practice evaluation (p <0,001). When cross-referencing the main socio-demographic and 

professional variables with knowledge and practice, it was observed that there are statistical 

relationships between having specialization in intensive care with practice (p = 0,031) and to 

have taken some discipline in nephrology with knowledge (p = 0,047). It was verified that 

there is no linear relation between knowledge and practice (p = 0,231). It is concluded that the 

identification of the knowledge deficit and aspects of the inadequate practice contribute to the 

construction of institutional policies that prioritize permanent education strategies in the 

clinical practice of intensive care units. It is fundamental courses and trainings in the hospitals 

directed to the nurses of intensive care units, given that these are the professionals who 

execute direct care to clients in renal substitutive therapy. 

 

Key words: Acute Kidney Injury; Renal Insufficiency; Nursing Care; Nursing; Intensive 

Care Units; Critical Care; Nephrology Nursing. 

 

 

http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/inasmuch-as
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo propõe-se a avaliar o conhecimento e a prática dos enfermeiros 

de unidades de terapia intensiva sobre os cuidados de enfermagem prestados aos pacientes 

com injúria renal aguda (IRA), que é caracterizada pela redução abrupta da taxa de filtração 

glomerular (TGF), que persiste ao longo de horas ou dias e se manifesta clinicamente como 

um aumento na creatinina sérica e redução da eliminação de urina, resultando na inabilidade 

dos rins para exercer as funções de excreção, manter o equilíbrio ácido básico e a homeostase 

hidroeletrolítica do organismo (BOIM; SCHOR, 2017).  

Dados de incidência de IRA na população variam de 2.147 a 4.085 casos por 

milhão de habitantes por ano (KDIGO, 2012). Apesar da evolução de seu tratamento, a IRA 

apresenta alta prevalência tanto em admissões hospitalares, chegando a 15%, como em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com cerca de 40% (VALENTE et al., 2013; DRUML 

et al., 2010). Em países desenvolvidos, estudos sobre IRA hospitalar também mostram 

elevada incidência (3,2 a 9,6% das internações), com mortalidade em torno de 20% dos 

pacientes, chegando a 50% quando internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 

(FANG et al., 2010; LAFRANCE; MILLER, 2010). 

Apesar dos grandes avanços no tratamento, as complicações da IRA contribuem 

significativamente para elevação da morbidade e mortalidade de pacientes em estado crítico. 

A taxa de mortalidade varia de 30% a 90% nos pacientes de UTI que apresentem insuficiência 

renal associada à enfermidade de base, como sepse, insuficiência respiratória e traumatismos 

graves (ANDRÉS, 2009; GARCIA; ARIZA; HITO, 2013). Um estudo brasileiro realizado no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu verificou incidência de 30% de 

IRA em pacientes da UTI, com mortalidade de 70% (PONCE et al., 2011). 

A IRA pode ser tratada com medidas clínicas e, se refratária ao tratamento, requer 

realização de terapia renal substitutiva (TRS). A TRS ocorre em 6 a 13% dos pacientes 

internados na UTI, com alto índice de mortalidade (50 a 80%). Estas taxas mantiveram-se 

praticamente inalteradas mesmo com a otimização da terapêutica (CASE et al., 2013; PONCE 

et al., 2011). Isso ocorre devido ao difícil e tardio diagnóstico de IRA, aumento da idade e 

subsequente presença de comorbidades crônicas, e da utilização intensificada de 

procedimentos invasivos (CASE et al., 2013). 

Estima-se que a cada ano cerca de dois milhões de pessoas morram em 

decorrência da IRA (MURUGAN; KELLUM, 2011); e aqueles que sobrevivem apresentam 
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uma chance maior de desenvolver doença renal crônica (DRC) (COCA; SINGANAMALA; 

PARIKH, 2012). 

Vários fatores de risco desencadeiam a injúria renal em pacientes com situação 

crítica na UTI, a saber: eventos isquêmicos, nefrotóxicos, infecciosos, obstrutivos, hipotensão 

arterial, choque (hipovolêmico, cardiogênico e séptico), insuficiências cardiovasculares, 

hepática e respiratória, neoplasias e tempo médio de internação superior a sete dias (DIRKES, 

2011). Identificar os fatores de risco para perda da função renal mostra-se essencial para 

ordenar o desenvolvimento efetivo dos cuidados de enfermagem nas UTIs. Assim, estratégias 

de prevenção e tratamento são fundamentais para direcionar os cuidados de enfermagem à 

população-alvo em busca de uma redução no tempo de internação, aumento da sobrevida e 

melhor qualidade de vida futura.  

Nas últimas décadas, estudos e pesquisas experimentais propiciaram avanços na 

ciência em relação à fisiopatologia envolvida no desencadeamento e manutenção da IRA. No 

entanto, poucas medidas clínicas foram propostas para a sua prevenção e tratamento, 

impactando na necessidade do emprego da TRS eficaz e suporte clínico de qualidade pelos 

médicos e enfermeiros (BOURBONNAIS; SLIVAR; TUCKER, 2016).  

No início, o procedimento dialítico era realizado pela equipe médica. Com o 

passar dos anos, a enfermagem passou a atuar ativamente na terapia, sendo responsável por 

toda a parte técnica. Hoje, é a enfermagem que realiza esse procedimento quase que 

exclusivamente (SILVA; THOMÉ, 2009). Portanto, fica evidenciada a importância da 

qualificação e do conhecimento que a equipe de enfermagem deve deter para atuar frente a 

possíveis complicações desencadeadas por essa forma de tratamento.  

Nessa vertente, observa-se uma assistência em que o conhecimento e a prática 

exigem amadurecimento para atuar em situações cotidianas, sem perda de tempo e/ou 

desgaste físico/psicológico. Assim, um levantamento do conhecimento dos enfermeiros em 

obter e atualizar o conhecimento sobre IRA e, ainda, das diversas modalidades de terapias 

renais substitutivas poderia conduzir uma mudança no cenário atual. 

A complexidade do cuidado dispensado por enfermeiros de UTI aos pacientes 

nefropatas requer conhecimento da fisiopatologia, manifestações clínicas e tratamento da 

IRA, a fim de prevenir e detectar precocemente as complicações potenciais.  

O processo de TRS pode gerar diversos efeitos adversos, como hipotensão, 

cãibras, náuseas e vômitos, dor torácica, dor lombar, prurido, cefaleia, febre e calafrios, 

exigindo do enfermeiro embasamento científico para promoção de intervenções. Também é 

necessária a compreensão do funcionamento dos equipamentos de hemodiálise pode garantir 
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uma assistência segura e de qualidade durante todo o processo assistencial (RICHARDSON; 

WHATMORE, 2014). 

Apesar de importantes, estes conhecimentos tão específicos não são 

suficientemente explorados no curso de graduação em enfermagem. O currículo inclui aulas 

genéricas ministradas na disciplina enfermagem clínica, que dificilmente é contextualizada 

dentro de um ambiente de terapia intensiva, o que não garante os conhecimentos adequados 

que, quase sempre, serão adquiridos durante uma especialização e/ou durante a prática 

profissional, e muitas vezes sendo insuficientes e insatisfatórios.  

Embora a graduação não tenha foco em formar especialistas, geralmente ao final 

do curso de enfermagem, em disciplinas como estágio supervisionado e/ou internato, o 

discente tem oportunidade de adentrar em centros de terapia intensiva e se deparar com todo o 

aparato tecnológico, inclusive terapia de hemodiálise, pois já em unidades de internamento é 

comum o contato com pacientes fazendo uso desta terapia, o que desperta seu interesse por 

esta temática. E, ao final do curso, no início da carreira profissional é comum o enfermeiro 

chegar ao setor especializado possuindo pouco ou nenhum conhecimento e/ou habilidade 

inerentes à atuação profícua. 

Para Prestes (2011), o processo de hemodiálise é constatado como um conjunto de 

ações que prevê conhecimento específico, habilidade técnica, vigilância constante e 

intervenção imediata nas intercorrências. Assim, fica clara a importância de treinamentos e 

educação permanente para os enfermeiros de UTI a fim de melhorar a segurança do paciente 

desde a admissão até a sua alta hospitalar. 

O interesse pela temática iniciou ainda na graduação. Em 2008 concluí o curso de 

graduação e, desde essa época, realizava estágios em clínicas de hemodiálise. Em busca de 

mais conhecimentos sobre a nefrologia e de melhor compreender o papel do enfermeiro nesse 

cenário do cuidado, em 2009 ingressei no curso de especialização de enfermagem em 

nefrologia na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Foi possível conhecer a 

importância do profissional de enfermagem para o cuidado a essas pessoas, tanto em relação à 

doença e tratamento, como no gerenciamento das unidades de tratamento e na assistência 

direta ao usuário do serviço.  

Ainda em São Paulo, trabalhei em um hospital de referência em geriatria, no qual 

observei inúmeras sessões de hemodiálise realizadas por clínicas contratadas. Em 2010, já em 

Fortaleza, tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica especializada no atendimento a 

pacientes renais agudos, que prestava serviços de hemodiálise aos pacientes com injúria renal 

aguda em hospitais. Sua logística de funcionamento geralmente acontece quando os médicos 
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plantonistas identificam o problema e solicitam avaliação de um nefrologista, e, diante da 

necessidade de tratamento dialítico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem se deslocam à 

instituição para instituir a terapia dialítica. 

Atualmente, com os conhecimentos obtidos ao longo da minha vida acadêmica e 

profissional, foi possível ter uma visão diferenciada, ampliada e mais crítica do processo de 

cuidar de pacientes renais. E, também, por diversas vezes, percebi dificuldade dos 

enfermeiros em relação à identificação precoce da IRA, como atuar frente às intercorrências 

dialíticas; como prevenir a progressão da doença renal e, até mesmo, como lidar com o 

paciente durante o momento da hemodiálise, bem como quais drogas podem ser administradas 

(e se devem ser administradas antes ou após a terapia) e quais procedimentos podem ser 

realizados.  

O desconhecimento é evidenciado em um estudo cujo objetivo foi identificar os 

conhecimentos dos enfermeiros da atenção básica sobre a prevenção e progressão da doença 

renal crônica, mostrando um conhecimento fragmentado do manuseio clínico e graus 

diferenciados de informações sobre o assunto (TRAVAGIM; KUSUMOTA, 2009).  

Lino e Calil (2008) reconhecem o déficit e falta de qualificação profissional para o 

atendimento a pacientes críticos como uma cisão na qualidade do padrão assistencial, gerando 

fragilidades à segurança na atuação profissional, acarretando riscos à vida de quem é assistido 

e de quem assiste. 

A dificuldade em atuar com as inovações tecnológicas e em se desvincular do 

sofrimento do paciente, assim como da superação da morte, ou das complicações dialíticas 

habituais neste cenário interfere nas decisões e ações imediatas dos profissionais. Neste 

segmento, as exigências tecnológicas preditam a máquina dialítica como um acessório do 

paciente, em que há necessidade de o enfermeiro dominar a tecnologia no intuito de assegurar 

o cuidado durante a realização da assistência, fundamentado no quadro clínico do cliente 

(PRATA, 2011). 

Assim, ações de cuidados destinadas aos pacientes renais devem ser repensadas 

para garantir a promoção da saúde e prevenção de agravos, por meio do redirecionamento das 

políticas públicas de saúde; cabendo aos profissionais de saúde a integralidade do cuidado 

com vistas ao conhecimento, para que a efetividade das intervenções seja alcançada.  

Nesse contexto, torna-se fundamental a ação conjunta dos profissionais que, de 

forma transdisciplinar devem identificar em sua prática profissional ações que permitam um 

agir consciente, responsável e ético para se promover saúde desde a admissão até a alta do 

usuário, reconhecendo o seu protagonismo e o da sua família como parte integrante e 
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fundamental para o êxito do processo de recuperação e alcance de níveis satisfatórios de 

saúde e bem-estar (PEREIRA et al., 2015). No contexto do paciente renal agudo, no qual a 

principal intervenção de enfermagem consiste na prevenção da instalação da IRA ou do seu 

avanço, isso se torna ainda mais importante. 

Destarte, o conhecimento adequado e a prática segura dos profissionais que 

prestam cuidados diretos são fundamentais. Neste sentido, um programa de educação 

permanente com a flexibilidade necessária para adaptação à realidade fez-se necessário para 

ser eficiente e eficaz. 

Como os enfermeiros de UTI acompanham o procedimento de hemodiálise à beira 

do leito, e este procedimento é tratado como alta complexidade, distinto em cada modalidade 

terapêutica, surgiu o desejo de realizar uma avaliação diagnóstica do conhecimento e da 

prática dos enfermeiros. O resultado desse estudo permitirá um planejamento de ações 

conjuntas com intervenções específicas, ao colaborar com a identificação precoce dos fatores 

de risco para desenvolvimento da lesão renal, redução de custos, criação de protocolos e 

também direcionar para cursos de capacitação/educação permanente para os enfermeiros e 

que subsidiarão futuras intervenções nas suas realidades. 

Acredita-se que o conhecimento satisfatório é importante para melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem e que por meio dele pode-se alcançar maior 

autonomia e credibilidade, pois na UTI é necessário que o enfermeiro atue mais próximo dos 

pacientes, visto que são comuns intercorrências, situações nas quais o enfermeiro deve estar 

presente e preparado na realização de cuidados diretos ao paciente, bem como com os demais 

membros da equipe de saúde.  

Cabe esclarecer que foi considerado como conhecimento, neste estudo, o conjunto 

de saberes que, apesar de possuir um componente pessoal e subjetivo, possui outro que é 

explícito, passível de ser transmitido pela linguagem e que, por envolver estruturas cognitivas, 

permite a assimilação da informação e a geração de ações a partir dela (STEYN, 2004; 

MIRANDA, 2004). Nesse contexto, houve a avaliação do componente explícito do 

conhecimento, realizada pela linguagem escrita no instrumento de coleta. 

Foi considerada como prática, neste estudo, a tarefa executada com uma 

finalidade específica, a qual exige a movimentação voluntária do corpo (que pode ser 

modificada como resposta a variações no ambiente), de caráter psicomotor e associativo 

(MAGILL, 2000). A avaliação da prática foi realizada por meio da inferência em relação ao 

comportamento referido e observado. 
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Em virtude da elevada incidência de casos e da gravidade dos pacientes 

acometidos com IRA, justifica-se a importância da realização deste estudo, tendo em vista a 

lacuna de pesquisas na áre,a da enfermagem nefrológica. Nessa perspectiva, surge o 

questionamento: Qual o conhecimento e a prática dos enfermeiros de unidades de terapia 

intensiva no tocante a cuidados de enfermagem a pacientes com injúria renal aguda?  

A possibilidade de avaliar o conhecimento e a prática dos enfermeiros no cuidado 

ao paciente com IRA poderá contribuir para a escolha de estratégias que favoreçam o 

aumento da qualidade da assistência, visto que enfermeiros possuem pouca vivência com a 

área nefrológica durante a formação, o que pode dificultar a abordagem e o direcionamento 

correto dos cuidados de enfermagem ao paciente com IRA.  

Com isso, os enfermeiros de UTI podem direcionar melhor a prática assistencial, 

além de praticar a profissão com segurança, subsidiando propostas de modificação da 

realidade, de forma a beneficiar também a clientela assistida.  
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2 HIPÓTESE 

 

O maior conhecimento dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva sobre 

cuidados de enfermagem aos pacientes com injúria renal aguda não melhora a prática. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

 Avaliar o conhecimento e a prática dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva 

sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes com IRA. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o conhecimento e a prática dos enfermeiros de UTI sobre os cuidados de 

enfermagem aos pacientes com IRA. 

 Associar as variáveis preditoras (idade, sexo, vínculo trabalhista, especialização, 

tempo de atuação profissional, capacitação em nefrologia) com o conhecimento e a 

prática dos enfermeiros sobre IRA. 

 Relacionar o conhecimento com a prática dos enfermeiros de unidades de terapia 

intensiva sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes com IRA. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para embasamento e contextualização da dissertação, realizou-se revisão de 

literatura composta pelas temáticas: definição, etiologia, manifestações clínicas e 

epidemiologia da IRA; princípios da terapia renal substitutiva; história da hemodiálise e 

políticas públicas; cuidados de enfermagem a pacientes com IRA e as dificuldades do 

saber/fazer do enfermeiro na terapia renal substitutiva. E, uma revisão integrativa sobre os 

cuidados de enfermagem aos pacientes com Injúria Renal Aguda no ambiente de terapia 

intensiva. 

 

4.1 Injúria Renal Aguda: definição, etiologia, manifestações clínicas e epidemiologia  

 

Os rins são responsáveis por muitas funções regulatórias, como a regulação de 

sódio e água sob a influência de hormônios antidiuréticos; regulação da pressão arterial pelo 

mecanismo renina-angiotensina-aldosterona; excreção de resíduos metabólicos e eliminação 

de toxinas; manutenção da homeostase bioquímica (potássio, cálcio, fosfato e equilíbrio ácido 

- básico); retenção de substâncias tais como a glicose e proteínas; metabolismo de vitamina D 

na regulação da mineralização óssea; secreção de eritropoietina para a produção de glóbulos 

vermelhos; equilíbrio de fluidos e eletrólitos; e gliconeogênese (FIACCADORI; 

REGOLISTI; MAGGIORI, 2013).  

A disfunção renal promove o acúmulo de toxinas no organismo, configurando a 

da Injúria Renal Aguda (IRA). Os efeitos fisiológicos que se desenvolvem durante a IRA 

incluem sobrecarga de volume, desordens eletrolíticas, retenção de compostos orgânicos e 

acidose metabólica; porém a severidade das complicações depende do nível, da gravidade e 

do estado funcional dos rins (HILTON, 2006; JORRES, 2002).  

A IRA é uma condição clínica comum encontrada em pacientes críticos e é 

reconhecida pelo impacto causado no cenário da terapia intensiva. Entretanto, mesmo com 

todo esse reconhecimento, há falta de um consenso na definição da IRA, primeiramente 

designada por ischuria renalis (EKNOYAN, 2002). No início do século XX passou a ser 

conhecida como doença renal aguda, e em meados do século XX ficou então conhecida como 

Insuficiência Renal Aguda. Até 2004, quando passa a haver consenso sobre os critérios de 

diagnóstico ou definição clínica da IRA, havia pelo menos 35 definições da mesma na 

literatura médica (KELLUM et al., 2002). 
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Até o momento não há uma definição universalmente aceita para disfunção renal 

aguda por ser uma doença complexa de ser descrita completamente por um único marcador. 

Termos variados, incluindo insuficiência renal aguda, insuficiência renal, lesão renal e perda 

da função renal foram utilizados em publicações anteriores (ABELHA et al., 2009). 

Para estabelecer uma definição e uma classificação uniforme da IRA, a Acute 

Dialysis Quality Iniciative (ADQI) desenvolveu, em 2002, o RIFLE (Risco de disfunção, 

Injúria renal, Falência da função renal, Perda da função renal e Estágio final da doença). O 

RIFLE (Tabela 1) define três graduações de gravidade de disfunção renal – Risco (classe R), 

Injúria (classe I) e Falência (classe F) baseados na mudança da creatinina sérica e diurese – e 

duas classes de evolução (Perda – classe L, e Estágio Final – classe E) (BELLOMO et al., 

2004). A classificação RIFLE foi validada em mais de 550.000 pacientes em todo o mundo 

(BELLOMO et al., 2004). 

Os três graus de disfunção renal definidos pela escala RIFLE são risco, lesão e 

falha, assim discriminados: O risco é a predisposição de desenvolver a lesão renal aguda 

quando existem fatores que favorecem o desenvolvimento da mesma, como a idade do 

paciente, o estado hemodinâmico e de hidratação, a função renal, o conhecimento sobre o 

manejo de fármacos nefrotóxicos, bem como outras comorbidades clínicas, a exemplo de 

diabetes, mielomas múltiplos e pós-operatórios (ABUELO, 2007). Com isso, é de 

fundamental importância a atuação precoce para identificar os fatores de risco ao 

desenvolvimento da lesão renal aguda, em tempo hábil, com vistas a minimizar as 

complicações e atuar preventivamente durante a primeira fase da IRA (HERRERA et al., 

2006).  

A fase de lesão compreende desde a agressão inicial até a aparição da uremia 

aguda (falha). Pode durar entre horas ou alguns dias e tem uma importância significativa, já 

que uma atuação imediata é capaz de resolver ou prevenir a evolução ao estado seguinte. 

Assim, um diagnóstico e tratamento precoces são o mais indicado nesta fase (GARCIA; 

HITO; ARIZA, 2013). 

Na falha aparece a síndrome urêmica, caracterizada como um conjunto de sinais e 

sintomas produzidos pelo acúmulo de produtos residuais relacionados com a incapacidade do 

rim em manter suas funções. Assim, há um aumento de escórias nitrogenadas, como ureia e 

creatinina. Esta fase pode durar entre 8 e 20 dias. O débito urinário é oligo-anúrico em 30-

50% dos pacientes, oligúrico na maioria restante e anúrico em 3-10% dos pacientes. Os 

pacientes que apresentam oligúria ou anúria têm uma evolução clínica mais prolongada e 

complicações mais graves e frequentes que os oligo-anúricos. Portanto, é na fase oligúrica que 
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se observa a maior taxa de mortalidade. É considerada IRA oligúrica quando o débito urinário 

é inferior a 5 ml/kg/dia (400 ml/dia); não oligúrico, quando é superior a 5 ml/kg/dia; e 

anúrico, quando o débito urinário é menor que 0,6 ml/kg/dia (50 ml/dia) (GARCIA; HITO; 

ARIZA, 2013). 

 

Tabela 1 – Classificação proposta para lesão renal aguda – RIFLE. Fortaleza, 2017 

Classificação RIFLE Critério TGF Critério Diurese 

Risk Aumento da creatinina sérica  

em 50% ou diminuição da  

TGF > 25% 

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

6h 

Injury Aumento da creatinina sérica  

em 100% ou diminuição da  

TGF > 50% 

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

12h 

Failure Aumento da creatinina sérica  

em 200% ou diminuição da  

TGF > 75% ou creatinina  

sérica >4mg/dL 

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

24 h ou anúria por 12h 

Loss Perda completa da função renal 

  > 4 semanas 

 

 

End-stage kidney 

disease 

Necessidade de TRS 

       > 3 meses 
 

Fonte: Acute Dialysis Quality Iniciative (ADQI)  

 

Mais recentemente, uma versão modificada do RIFLE foi proposta pela Acute 

Kidney Injury Network (AKIN). Quatro modificações foram prontamente identificadas. Risco, 

injúria e falência foram substituídos pelos estágios: 1, 2 e 3, respectivamente (Tabela 2); um 

aumento absoluto na creatinina de pelo menos 0,3 mg/dL foi adicionado ao Estágio 1; 

pacientes em terapia de substituição renal foram automaticamente classificados em Estágio 3, 

desconsiderando suas creatinina e diurese; e as categorias Loss e End Stage foram eliminadas 

(MEHTA et al., 2007).  

  

Tabela 2 – Classificação proposta para lesão renal aguda – AKIN. Fortaleza, 2017 

Classificação RIFLE Critério TGF Critério Diurese 

Stage 1 Aumento da creatinina sérica  

em 50% ou  > 0,3mg/dL 

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

6h 
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Stage 2 Aumento da creatinina sérica  

em 100%  

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

12h 

Stage 3 Aumento da creatinina sérica  

em 200% ou creatinina  

sérica >4mg/dL 

 

Diurese < 0,5 mL/Kg/h em 

24 h ou anúria por 12h 

Fonte: Mehta et al., (2007) 

 

Na definição RIFLE, a IRA é definida como aumento da Creatinina Sérica (CrS) 

em relação à basal de 50%, ou queda da taxa de filtração glomerular em mais de 25%. Já a 

AKIN define IRA como aumento na CrS ≥ 0,3 mg/dL ou aumento de 50% da CrS basal em 

48 horas (KDIGO, 2012). Entende-se por creatinina basal a creatinina vista até três meses 

antes, a mais próxima da internação, na internação, ou a mais baixa durante a internação; e 

por oligúria, uma diurese inferior a 400 mL/dia, por ser o menor volume urinário necessário 

para eliminar excretas em situação estável, ou seja, é o menor volume de água para dissolver 

os solutos em um indivíduo em condição normal (KDIGO, 2012).  

Existe ainda uma terceira e mais recente definição de IRA: KDIGO (Kidney 

Disease Improving Global Outcome). Esta define IRA como aumento da Creatinina Sérica 

(CrS) ≥ 0,3mg/dL em 48 horas ou aumento da creatinina sérica ≥ 1,5 vezes a basal, que 

ocorreu ou pode ter ocorrido nos últimos dias anteriores ou volume urinário < 0,5 mL/Kg/h 

por 6 horas, e pode ser estratificada em três níveis de gravidade (Tabela 3) (KDIGO, 2012). 

O estudo de Rodrigues et al. (2013) analisa a eficácia desta definição, ou seja, a 

validação do critério KDIGO em relação à definição RIFLE entre pacientes com infarto agudo 

do miocárdio, no qual foram analisados 1.253 pacientes em dois momentos, cujo desfecho era 

a mortalidade em 30 dias e um ano. A definição KDIGO diagnosticou o dobro de IRA quando 

comparado com a definição RIFLE. Isso ocorreu por ter identificado a IRA nos estágios mais 

iniciais.  

 

Tabela 3 – Classificação proposta para lesão renal aguda – KDIGO. Fortaleza, 2017 

KDIGO Critério creatinina sérica Critério fluxo urinário 

1 aumento > 26,5 µmol/L (0,3 mg/Dl) em 

≤48 horas ou de 1,5 a 1,9 vezes a 

creatinina de base  

 

<0,5 mL/kg/h por 6 horas 

2  De 2 a 2,9 vezes a creatinina de base 

 

<0,5 mL/kg/h por 12 horas 

3 Aumento para >300% da creatinina de 

base (>3 vezes) ou creatinina sérica 

<0,3 mL/kg/h por 24 horas 

ou anúria por 12 horas 
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≥353,6 µmol/L (4,0 mg/Dl) ou iniciação 

da RRT 
Fonte: KDIGO (2012) 

 

De modo geral, a IRA é caracterizada pela redução abrupta da taxa de filtração 

glomerular que se mantém por períodos variáveis de tempo, resultando na inabilidade dos rins 

para exercer as funções de excreção, manter o equilíbrio ácido-básico e homeostase 

hidroeletrolítica do organismo (MURUGAN; KELLUM, 2011).  

É um processo progressivo e reversível, produzido por causas hemodinâmicas ou 

tóxicas, que variam desde o desenvolvimento de lesões iniciais das células renais identificadas 

por biomarcadores (fase da lesão renal aguda), ao dano estrutural caracterizado pela necrose 

das células tubulares, Necrose Tubular Aguda (NTA), em que se constatam a elevação da 

creatinina sérica e queda na taxa de filtração glomerular (TFG) (ANDRÉS, 2009).  

A TFG é considerada a melhor indicação da função renal e sua estimativa tem 

sido sugerida nas principais diretrizes (KDIGO, 2012).  No adulto, a TFG normal é ≥ 45 

mL/min/1,73 m2 (HSU et al., 2009). 

A taxa de filtração glomerular normal pode existir sem a funcionalidade de todos 

os néfrons, desde que exista um mecanismo compensatório para aumentar a taxa de filtração 

dos remanescentes, quando há uma perda de até 30% (ANDRÉS, 2009). 

À medida que no paciente a taxa de filtração glomerular diminui, o quadro 

urêmico progride, e há uma redução do estado de consciência. Inicialmente aparece torpor 

mental que dificulta a comunicação, com posterior letargia, confusão, agitação, psicose, 

hiperreflexia, síndrome das pernas inquietas, déficit neurológico focal, podendo chegar até o 

coma (MURUGAN; KELLUM, 2011).  

Pode aparecer também, isoladamente ou associada com a uremia, acidose 

metabólica como resultado da liberação de uma grande quantidade de hidrogênio, e na 

diminuição na produção de bicarbonato nas células renais. Nesta situação os pulmões tentam 

compensar o pH hiperventilando (MURUGAN; KELLUM, 2011). 

Seguindo com as complicações próprias da IRA, a hiperpotassemia ou 

hipercalemia é considerada a mais grave. Acontece por meio da saída de potássio intracelular 

para o líquido extracelular, induzida pelas lesões teciduais, catabolismo e acidose. A 

hipocalcemia e a hiponatremia também são manifestações clínicas importantes. A 

hiponatremia se apresenta como resultado do excesso de líquido, lesões teciduais e liberação 

de água pelo catabolismo endógeno de gorduras e proteínas. A hipofosfatemia se manifesta 
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pelo aumento de fósforo no sangue produzido por meio da liberação de fósforo dos tecidos, 

incrementada pelas lesões de pele e acidose metabólica (GARCIA; HITO; ARIZA, 2013). 

Quanto às alterações hematológicas, pode-se destacar a anemia (secundária a 

diminuição de eritropoietina, a hemólise, a curta vida dos eritrócitos e as perdas sanguíneas), 

problema de coagulação (como resultado da agregação e adesividade plaquetária) e alterações 

do sistema imunológico (secundário aos efeitos tóxicos da uréia sobre o sistema 

imunológico), o que favorece o aparecimento de infecções (GARCIA; HITO; ARIZA, 2013). 

A IRA é uma grave, perigosa e frequente complicação que ocorre em pacientes 

hospitalizados, que deve ser abordada como um complexo e multissistêmico problema clínico 

(CASE et al., 2013). Ocorre em 25-65% dos pacientes em unidades de terapia intensiva, e 5-

8% destes necessitam da terapia renal substitutiva (ALI et al., 2007).  

Aproximadamente 5% dos pacientes hospitalizados apresentam IRA, com 10-30% 

destes pacientes necessitando de cuidados em UTI (SINGBARTL, KELLUM, 2012). Este 

número é variável de acordo com a população e os critérios estudados. Não obstante, ainda 

pode-se destacar a alta taxa de mortalidade, que varia de 30 a 90% (ANDRÉS, 2009; 

GARCIA; ARIZA; HITO, 2013; KELLUM et al., 2002; MEHTA et al., 2007).  

A etiologia da IRA nestes doentes é consequentemente multifatorial, 

frequentemente relacionada a sepse, alterações hemodinâmicas ou utilização de agentes 

nefrotóxicos. A vasta gama de mortalidade (30-90%) está associada a enfermidades de base 

como sepse, insuficiência respiratória, grandes cirurgias, doenças infecciosas ou traumatismos 

graves (ANDRES, 2009; KELLUM; LEVIN; BOURMAN, 2002; MEHTA et al., 2007). 

As causas de IRA são divididas em três categorias, a depender da área em que 

ocorreu a lesão renal. Assim, são divididas tipicamente em pré-renal (ocasionada devido à 

diminuição do fluxo sanguíneo), renal ou intrínseca (devido a danos no parênquima renal) e 

pós-renal (devido a obstrução do trato urinário) (HANNA; NICHOL, 2012).  

De acordo com Garcia, Ariza e Hito (2013), as situações fisiopatológicas que se 

agrupam em cada uma dessas categorias são descritas: a IRA pré-renal é qualquer processo 

que produza uma diminuição na pressão arterial média renal e, consequentemente, uma 

diminuição da pressão da perfusão glomerular. Ao produzir uma diminuição do volume 

intravascular, o rim sofre isquemia, o fluxo renal fica seriamente afetado, há uma queda na 

filtração glomerular e, com esta redução, aumentam os níveis dos produtos residuais do 

organismo, com aumento dos níveis séricos de ureia e creatinina.  

Outra consequência da diminuição do fluxo renal é a redução do aporte de 

oxigênio e outros nutrientes vitais para o metabolismo celular. Lesões pré-renais ocorrem em 
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resposta às condições como hipovolemia, que acontece, por exemplo, em hemorragias, 

desidratação por perdas gastrintestinais, queimaduras, débito cardíaco diminuído e sobrecarga 

de diuréticos (ABUELO, 2007; BONVENTRE; WEINBERG, 2003). 

IRA renal, intrarrenal ou parenquimatosa ocorre devido à alteração dos 

glomérulos dos túbulos, do interstício e dos vasos intrarrenais. Uma das formas mais comuns 

é a necrose tubular aguda (NTA), que representa 70-75% do total (LIAÑO; TENORIO; 

RODRIGUEZ, 2009). Os dois mecanismos principais que originam a NTA são: isquemia 

renal (IRA pré-renal prolongada) e a lesão tóxica renal direta por substâncias exógenas e 

endógenas.  

IRA pós-renal ou obstrutiva é ocasionada por um aumento na pressão retrógrada, 

fazendo diminuir o filtrado glomerular. A obstrução pode se originar de qualquer nível das 

vias urinárias, desde o começo do sistema coletor até o final da uretra, e pode estar originada 

por várias causas como litíase, neoplasia ou fibrose retroperitoneal (DAVIES; LESLIE, 

2012). 

Os fatores de risco associados com o desenvolvimento de IRA em pacientes 

adultos críticos são: pré-renais (50-70% dos casos em UTI): idade avançada, insuficiência 

cardíaca, hipotensão, choque e sepse; renais (10-30% dos casos em UTI): drogas nefrotóxicas, 

severidade da doença, nefrite intersticial, drogas vasopressoras, cirurgias de alto risco, 

emergência cirúrgica, doença cardiopulmonar e rabdomiólise; e pós-renais (1-15% dos casos 

de UTI): cálculos renais ou algum outro tipo de bloqueio nas vias urinárias (MAURSETTER 

et al., 2011; CARTIN-CEBA et al., 2012).  

O número de casos de IRA dialítica triplicou entre 2000 e 2009, e a incidência 

aumentou 10% ao ano neste mesmo período. É observada uma semelhança entre os sexos 

masculino e feminino, estando mais presente nas faixas etárias entre 65 e 75 anos e nos 

maiores que 75 anos (HSU, 2013).  

No Brasil, entre os anos de 1997 e 2005, o número de casos de IRA triplicou. 

Houve também crescimento da faixa etária nos últimos 10 anos, aumentando de 55 para 60 

anos, e as doenças de base foram: hipertensão, diabetes e neoplasias. Na UTI o número de 

pacientes com IRA aumentou de 55% para 70% (AVILA et al., 2009).  

Alguns estudos já comprovam que a IRA grave mata mais que choque séptico e 

insuficiência respiratória aguda (SPRUNG, 2008; PALEVSKY, 2008). A IRA ainda aumenta 

a chance de morrer em seis vezes, os custos hospitalares e os dias de internação (+3,5 dias) 

(CHERTOW et al., 2005).  
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Há uma preocupação com a mortalidade tardia em decorrência da IRA. Uma 

metanálise que envolveu 47.017 pacientes, evidenciou que a IRA aumenta a chance de morte 

tardia em 2,65 vezes (COCA et al., 2009); e que a probabilidade de desenvolver doença renal 

crônica um ano após a alta por IRA é 10 vezes mais elevada do que nos pacientes que nunca 

apresentaram (COCA et al., 2012).  

Quanto aos custos diretos da hemodiálise, um estudo realizado em UTI de um 

hospital público de São Paulo mostrou que o custo direto médio total de uma sessão de 

hemodiálise é R$ 434,83 (DP= 65,10), valor impactado pelos custos diretos médios das etapas 

“monitorização” (R$ 205,58), “preparo da máquina e do circuito extracorpóreo” (R$ 120,96) 

e “desinfecção interna e limpeza da máquina” (R$ 42,10). Visto que foi estimado apenas os 

custos diretos, pode-se dizer que este valor foi subestimado (HSIAO; LIMA, 2015).  

Chertow (2005) observou que a IRA aumenta os custos hospitalares em US$7500, 

e que quanto mais grave a IRA maior o grau de mortalidade e mais altos os custos 

hospitalares. Kerr (2014) desenvolveu um estudo na Inglaterra e identificou que há um 

excesso anual de mortes associado à IRA, perfazendo um total de 40.000 óbitos; e que o custo 

anual com IRA hospitalar é em torno de 1,2 bilhões de libras, e o custo do cuidado 

ambulatorial para os sobreviventes da IRA hospitalar, entre os anos de 2010 e 2011 foi de 179 

milhões de libras. 

Infelizmente, a doença renal é subdiagnosticada e tratada inadequadamente, 

resultando na perda de oportunidade para a implementação de prevenção primária, secundária 

e terciária, em parte devido à falta de conhecimento da definição e classificação dos estágios 

da doença, para intervenção precoce do estadiamento da doença.  

Nessa perspectiva, o enfermeiro tem papel fundamental na implementação da 

classificação KDIGO, justificado pelo contato frequente com os pacientes para prestação do 

cuidado e pela possibilidade de sistematizar o cuidado por meio da observação dos parâmetros 

adotados para análise diagnóstica, que são creatinina sérica e o débito urinário. É importante 

ficar atento no reconhecimento do processo fisiopatológico da IRA para que medidas cabíveis 

sejam tomadas de maneira a preservar ao máximo a função renal do paciente. 

 

4.2 Princípios da terapia renal substitutiva 

 

Nos casos da inabilidade dos rins em executar as suas funções, faz-se necessário o 

uso de técnica de terapia renal substitutiva (TRS) que possui mecanismos de difusão, 

convecção e absorção (RONCO, BELLOMO, 1996). A difusão consiste no trasporte de 
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solutos por meio de uma membrana semipermeável, gerados através de um gradiente de 

concentração (GIBNEY; KIMMEL; LAZARUS, 2002). O processo de difusão é diretamente 

proporcional ao tamanho do poro da membrana e a diferença de concentração de ambos os 

lados da membrana; e inversamente proporcial ao tamanho da molécula a ser desprezada e a 

distância a percorrer (HERRERA; SELLER; DELGADO, 2004).  

Convecção ou ultrafiltração é essencialmente um processo de filtragem na qual a 

água do plasma, ou qualquer outra coisa dissolvida na água são removidas e descartadas em 

conjunto, como um soluto arrastado por um fluxo de solvente (D’INTINI et al., 2004).  

Já a absorção é o aprisionamento de moléculas no interior da estrutura da 

membrana. Sua eficácia depende do tamanho da molécula e do poro, que permite eliminar 

moléculas maiores que não conseguem atravessar os poros das membranas, e que possui a 

propriedade de absorvê-las (HERRERA; SELLER; DELGADO, 2004).  

Nas diferentes modalidades terapêuticas coexistem diferentes princípios fisico-

quimicos responsáveis pela depuração de toxinas e água que, em condições normais, se 

eliminariam através do rim. A depender do estado clínico do paciente e das condições locais, 

prima-se um a outro, e esta particularidade é um dos critérios para eleger a modalidade mais 

adequada para pacientes com injúria renal aguda (GARCIA; ARIZA; HITO, 2013). 

Os tipos mais comuns de terapia renal substitutiva são: hemodiálise intermitente 

(HDI); hemofiltração venovenosa contínua (CVVH); hemodiálise venovenosa contínua 

(CVVHD); hemodiafiltração venovenosa contínua (CVVHDF); e ultrafiltração lenta contínua 

(SCUF) (Quadro 1). 

Embora a hemodiálise intermitente (HDI) seja indicada para pacientes com 

insuficiência renal crônica estável, ainda é um tratamento muito utilizado nas unidades de 

terapia intensiva para pacientes com IRA por ser uma terapia relativamente barata (US$ 130 

por sessão); e de curta duração (tipicamente 3-4 horas) (CERDA et al., 2003).  

Estudos indicam que o tempo e a modalidade de terapia de substituição renal 

adequados podem afetar a sobrevida dos pacientes e a recuperação da funcão renal 

(PALEVSKY et al., 2005; DEMIRKILIC et al., 2004; SWARTZ et al., 1999).  

A estabilidade hemodinâmica durante a hemodiálise, a lesão do nefrón e a 

incapacidade de remover adequadamente o excesso de água e solutos levaram ao 

desenvolvimento de um mecanismo de substituição renal mais lento e menos agressivo: 

terapia renal substitutiva contínua (CRRT).  

O método contínuo é um processo extracorpóreo no qual o sangue é lentamente 

removido a partir do lúmen de um cateter arterial por uma bomba peristáltica e o sangue é 
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empurrado através de uma membrana semipermeável, antes de ser bombeado de volta para a 

via venosa do lúmen do cateter do paciente. Quando o sangue pela membrana (hemofiltro ou 

dialisador), eletrólitos e resíduos de pequeno e médio porte são removidos do sangue por 

convecção e difusão, e a remoção de fluido é conseguida por meio da ultrafiltração (PRICE, 

1998).  

Existem quatro tipos de terapias contínuas, que têm como objetivo retardar a 

frequente hipotensão ocasionada pelo tratamento intermitente. A CRRT imita as funções dos 

rins na regulação de água, eletrólitos, e resíduos; de continuar 24 horas por dia, durante vários 

dias, removendo lentamente o fluido e os solutos. As indicações que levaram ao 

desenvolvimento da CRRT incluem pacientes que apresentavam sobrecarga de líquidos, 

resistência a diuréticos, instabilidade hemodinâmica, e azotemia (MUELLER et al., 2004). O 

método contínuo é muito mais lento que o intermitente, sendo a CRRT uma terapia ideal para 

pacientes criticamente doentes em condições instáveis (CERDA et al., 2003) (Quadro 1).  

A hemofiltração venovenosa contínua (CVVH) é definida como uma técnica em 

que o ultrafiltrado venovenoso produzido durante o trânsito da membrana é substituído em 

parte ou completamente por soluções de substituição adequada para atingir a purificação do 

sangue e controle de volume (RONCO, BELLOMO, 1998).  

Na CVVH a convecção e a ultrafiltração são utilizadas para remover produtos 

residuais (Quadro 1). Terapias convectivas parecem ter vantagens em relação a outras terapias 

contínuas devido à capacidade de remover uma ampla gama de solutos com o ultrafiltrado, 

incluindo algumas citocinas, podendo afetar o desfecho dos pacientes (COLE et al., 2004; 

TETTA et al., 2003). É a terapia mais frequentemente utilizada nas unidades de terapia 

intensiva em centros internacionais (FABER; CLEIN, 2009).  

A hemodiálise venovenosa contínua (CVVHD) é uma terapia extracorpórea, 

principalmente difusiva, na qual a água e o soluto são transportados através de uma membrana 

semipermeável (GIBNEY; KIMMEL; LAZARUS, 2002). Na CVVHD difusão e ultrafiltração 

são utilizadas para remover os resíduos (Quadro 1).  

Na hemodiafiltração venovenosa contínua (CVVHDF), difusão, convecção, e 

ultrafiltração são utilizadas para remover resíduos e água. Neste método, o dialisato e fluidos 

de reposição são usados simultaneamente em várias combinações. É uma técnica associada 

com altos índices de ultrafiltração e difusão por meio de uma membrana altamente permeável. 

O sangue e o líquido dialisante circulam como na hemodiálise. Porém, devido ao alto grau de 

ultrafiltração, ou seja, de perda de água, é necessária a reposição de líquido para conseguir um 
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balanço hídrico adequado (GIBNEY; KIMMEL; LAZARUS, 2002). Esta terapia combina as 

vantagens da hemodiálise com a hemofiltração (Quadro 1). 

Ultrafiltração lenta contínua (SCUF) é um método de hemofiltração utilizado 

quando o objetivo é a remoção ou substituição de fluidos (MARTIN, 2005). É uma boa 

terapia de escolha quando o único objetivo é a remoção de líquidos e o paciente não apresenta 

azotemia (Quadro 1).  

Os pacientes que podem se beneficiar da SCUF incluem aqueles que são 

refratários a diuréticos ou que necessitam remoção de fluido adjuvante, tais como pacientes 

com edema agudo de pulmão, sepse, insuficiência cardíaca congestiva e síndrome da angústia 

respiratória aguda. Pesquisas indicam que o excesso de fluido lentamente removido em 

pacientes criticamente doentes podem melhorar a oxigenação, débito cardíaco e pressão 

arterial média (DUNHAM, 2001; WANG et al., 2004). 

Para melhor entendimento sobre os métodos dialíticos disponíveis, bem como 

para confrontar as indicações terapêuticas, foi construído um quadro resumo (Quadro 1). 

 

Quadro 01-Comparação entre as diferentes modalidades de Terapia Renal Substitutiva (TRS) 

de acordo com a frequência, duração, mecanismos e indicação clínica. Fortaleza, 2017  

Modalidade Frequência Duração 

(horas) 

Mecanismos Indicação Clinica 

HDI Diária ou 

em dias 

alternados 

4 a 6 horas Ultrafiltração e 

difusão 

DRC ou IRA em 

pacientes mais 

estáveis 

 

CVVH Diária 24 horas Ultrafiltração e 

convecção 

Uremia, 

desequilíbrio 

hidroeletrolítico 

severo com ou sem 

excesso de fluidos 

 

CVVHD Diária 24 horas Ultrafiltração e 

difusão 

Remoção de fluidos 

e de pequenas e 

médias moléculas, 

em pacientes com 

uremia severa, 

desequilíbrio ácido-
básico e 

hidroeletrolítico 

 

CVVHDF Diária 24 horas Ultrafiltração, 

difusão e 

convecção. 

Melhorar o controle 

metabólico se não 

houver melhora com 

o CVVH 
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SCUF Diária 24 horas Ultrafiltação Excesso de fluidos, 

sem uremia ou 

desequilíbrio 

hidroeletrolítico 
Fonte: Melo (2017) 

 

Há diversas modalidades de terapias dialíticas. No entanto, na realidade brasileira, 

devido a desigualdade de distribuição de recursos entre as capitais, nem sempre há 

disponibilidade da melhor terapia a partir do perfil e da condição clínica do paciente. Assim, o 

fator determinante da escolha da modalidade terapêutica passa a ser a disponibilidade da 

tecnologia (maquinário e mão de obra especializada) e de recursos, visto que a maioria da 

população brasileira é atendida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

4.3 História da Hemodiálise e Políticas Públicas 

 

O termo “diálise” é atribuído ao químico escocês Thomas Graham (1805-1869), 

que o empregou para descrever o fenômeno por ele observado em 1854, no qual, utilizando 

uma membrana semipermeável constituída de material vegetal, demonstrou a separação de 

substâncias coloides e cristaloides (SMITH; THOMAS, 2002).  

Foi usado um aparelho constituído por oito tubos de material similar ao 

empregado na fabricação de salsichas, no interior dos quais circulava o sangue anticoagulado 

com hirudina (extraída de sanguessugas), banhados por uma solução de troca dentro de um 

cilindro de vidro. Logo perceberam a necessidade de aparelhos com maior superfície de troca, 

que pudessem ser viáveis para tratar seres humanos. No entanto, com a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, suas pesquisas foram interrompidas (SMITH; THOMAS, 2002).  

O cientista alemão Georg Haas de Gieszen, envolvido no desenvolvimento de 

novas membranas e com experiências de diálise em cães, realizou em 1924 o que se considera 

a primeira sessão de hemodiálise em seres humanos. Vendo-se impotente diante de um 

paciente com uremia terminal, submeteu-o a uma sessão de diálise, que teve a duração de 15 

minutos. Embora sem um resultado prático, a diálise transcorreu sem qualquer anormalidade e 

demonstrou, pela primeira vez, ser possível a purificação do sangue de um ser humano de 

forma artificial (GOTTSCHALK; FELLNER, 1997). 

Apesar das primeiras hemodiálises em humanos realizadas por Haas serem 

consideradas uma descoberta revolucionária, na época sua descoberta não foi reconhecida 

nem apoiada pela comunidade médica. Ao contrário, acreditavam que isso não traria um 
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benefício ao longo prazo para o paciente. Posto isso, preferiram continuar o tratamento já 

estabelecido para a síndrome urêmica, que consistia em indução de diarreia, sudorese e 

forçada sangria (WIZEMANN; BENEDUM, 1994). 

Nos anos seguintes, duas inovações viriam a contribuir significativamente para o 

futuro sucesso da hemodiálise: a descoberta da heparina e o início da fabricação em escala 

industrial do celofane, utilizado na confecção das membranas (MCBRIDE, 1989; 

CAMERON, 2000).  

Em 1940 Dr. Kolff desenvolve seu dialisador, um marco na história da 

hemodiálise. Este utilizava cilindros de celofane, em cujo interior circulava o sangue, 

enrolados de forma helicoidal em torno de um tambor rotatório, mergulhado até metade de 

sua altura em um tanque banhado pela solução de troca, de cerca de 100 litros, que era 

renovada sempre que saturava (CAMERON, 2000; KOLFF, 1954; GORDON; VAN 

NOODWIJK; JONES, 2000).  

A primeira paciente cuja vida foi salva pelo rim artificial foi uma mulher de 17 

anos, em setembro de 1945 (GORDON; VAN NOODWIJK; JONES, 2000).  

Nos anos de 1950 Fredrik Kiil, na Noruega, desenvolveu o dialisador de chapa 

paralela feita com uma nova celulose, a cuprophane (COLE; POLLARD; MURRAY, 1963). 

O dialisador oco, feito de membranas de fibras foi posteriormente desenvolvido por um 

médico, Richard Stewart, em associação com os Estados Membros da empresa Dow Chemical 

Corporation, no início dos anos 60, com a primeira utilização do dispositivo em 1967. A 

membrana foi feita de acetato de celulose com as fibras. O conjunto delas fornecia uma área 

superficial de 1 m2 (GOTTSCHALK; FELLNER, 1997).  

O mesmo conceito de design é usado hoje, com o desenvolvimento de novas 

fibras utilizando polímero, como a polissulfona e outras estruturas químicas artificiais 

sintéticas que imitam melhor o néfron, o glomérulo e a capacidade de transferência de 

resíduos e plasma. Esta forma de tratamento médico, associado à gestão de enfermagem, 

agora é comumente conhecida como hemodiálise. Os principais componentes são 

essencialmente os mesmos, e o componente chave é a membrana também chamada de “rim 

artificial” ou “dialisador”. Nos últimos 50 anos, avanços industriais e científicos, tais como a 

moldagem de plásticos e meios eletrônicos fizeram da diálise atual técnicas mais seguras e 

eficazes (PARKER, 2000). 

O desenvolvimento de técnicas para a confecção de acessos vasculares 

permanentes também teve um papel determinante para que fosse iniciada uma nova era no 

tratamento dos pacientes com insuficiência renal crônica. Até então, somente os pacientes 
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com chances de recuperação da função renal eram submetidos à diálise, por meio de 

sucessivas dissecções arteriais, o que limitava o número de tratamentos que podiam ser 

realizados (GORDON; VAN NOODWIJK, J; JONES, 2000). 

Em 1960, em Seatle, nos Estados Unidos, o Dr. Belding Scribner, juntamente com 

Dillard e Quinton, criaram o shunt arteriovenoso externo, uma prótese com peças de silastic e 

teflon, que passou a permitir o acesso à circulação de forma mais prolongada. Outro passo 

importante foi a fístula arteriovenosa (FAV), em 1962. Esse tipo de acesso vascular, que evita 

os problemas de trombose e infecção do shunt, além de ser mais durável e cômodo para o 

paciente, permitiu a difusão por todo o mundo da hemodiálise como tratamento a pacientes 

renais crônicos (QUINTON; DILLARD; SCRIBNER, 2004). 

A primeira sessão de hemodiálise no Brasil foi realizada em uma paciente de 27 

anos, no Hospital das Clínicas de São Paulo, pelo Dr. Tito Ribeiro de Almeida, em 1949. O 

Dr. Tito utilizou um rim artificial construído de maneira artesanal, com um tubo fino de 

celofane de 30 metros, enrolado como serpentina em uma tela de aço inoxidável cilíndrica.  

Esta tela ficava fixa e mergulhada no líquido dialisador, cuja temperatura era 

mantida por uma resistência. Um motor elétrico movia uma hélice agitadora que mantinha o 

líquido em movimento e proporcionava condições para manter a uniformidade de difusão por 

meio da membrana dialisadora. Todos os pacientes tratados inicialmente morreram após 

algumas horas ou dias de tratamento (FERRABOLI, 2001; ROMÃO JUNIOR, 2009; MION 

JUNIOR; ROMÃO JUNIOR, 1996).  

A primeira paciente que sobreviveu à hemodiálise no Brasil foi uma mulher de 47 

anos, em 1º de dezembro de 1949. Ela foi vítima de insuficiência renal aguda devido à 

intoxicação por biocloreto de mercúrio (FERRABOLI, 2001). 

Em 1968, começaram a ser comercializados no Brasil os rins artificiais. Até esta 

época, somente pacientes com insuficiência renal aguda podiam usufruir da terapêutica 

dialítica. Em meados dos anos 1960 é que a hemodiálise passou a ser utilizada para o 

tratamento de substituição renal em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) 

(ROMÃO JUNIOR, 2009). 

No Brasil, os trabalhos iniciais foram realizados no Paraná pelo Prof. Adyr 

Mulinari e posteriormente são descritas experiências em outros estados brasileiros. Estes 

centros localizavam-se principalmente em hospitais universitários e em raros núcleos privados 

do país. Estava implantada a hemodiálise como modalidade de tratamento a pacientes com 

IRC no Brasil (ROMÃO JUNIOR, 2009). 
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A terapêutica hemodialítica da insuficiência renal crônica de longa duração foi 

implantada no país no início dos anos 1970 e passou a se consolidar após 1976, quando os 

serviços prestados passaram a ser reembolsados pelo governo federal (antigo INAMPS – 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social). Nesse período, a diálise 

cresceu, integrando-se, assim, ao padrão de prestação de serviços à população previdenciária 

(ROMÃO JUNIOR, 2009). 

Com a criação do Serviço Único de Saúde (SUS), por meio da Constituição 

Brasileira de 1988, o acesso foi democratizado. Nos anos que se seguiram ao credenciamento 

dos primeiros centros de diálise, a atividade apresentou uma expansão notável no Brasil, não 

só no número de pacientes tratados (que passou de 500 em 1976, para 9 mil em 1986, 32 mil 

em 1996, chegando a 95 mil pacientes em 2008), como também na extensão da oportunidade 

de acesso a estes tratamentos em todos os estados brasileiros, chegando a números 

expressivos, com mais de 650 unidades de diálise.  

Tais números colocam o programa brasileiro entre os três maiores do mundo, 

sendo, certamente, o maior programa mundial público de diálise. Ao lado destes números, 

diversos indicadores mostram a excelência dos serviços e a qualidade do tratamento 

proporcionado (ROMÃO JUNIOR, 2009).  

Diante da necessidade de alguma política voltada ao paciente renal, em 15 de 

junho de 2004 foi instituída a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, por 

meio da Portaria 1.168 do Ministério da Saúde (MS). Teve como proposta criar um modelo de 

atenção e gestão em que os usuários fossem acompanhados de forma integral nos três níveis 

de atenção: básica, média e alta complexidade, em consonância com o que preconiza o SUS, 

no que se refere ao princípio da integralidade e à diretriz da hierarquização (BRASIL, 2004). 

A Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal resolve desenvolver 

estratégias de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde e 

prevenção de danos ao proteger e desenvolver autonomia e equidade de indivíduos e 

coletividades; organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo, dessa forma, a inversão 

do modelo de atenção; identificar os determinantes e condicionantes das principais patologias 

que levam à doença renal e ao desenvolvimento de ações transetoriais de responsabilidade 

pública (BRASIL, 2004). 

Essa resolução ainda direciona as práticas e gestão de cuidados de saúde com 

vistas a ampliar a cobertura no atendimento aos pacientes com insuficiência renal crônica no 

Brasil, garantindo universalidade, equidade, integralidade, controle social e acesso às 
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diferentes modalidades de Terapia Renal Substitutiva (diálise peritoneal, hemodiálise e 

transplante). Ainda verifica-se a necessidade de ampliar a qualificação e promoção da 

educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação e 

implementação da Política de Atenção ao Portador de Doença Renal (BRASIL, 2004). 

Assim, é proposto que na atenção básica se realizem ações de caráter individual 

ou coletivo voltadas para a promoção da saúde e prevenção dos danos, bem como ações 

clínicas para o controle da hipertensão arterial, diabetes mellitus e doenças do rim que possam 

ser realizadas neste nível. Na média complexidade convém realizar atenção diagnóstica e 

terapêutica especializada, garantida a partir do processo de referência e contra referência do 

paciente hipertenso, diabético e renal.  

Essas ações devem ser organizadas segundo o Plano Diretor de Regionalização 

(PDR) de cada unidade federada e os princípios e diretrizes de universalidade, equidade, 

regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

Na alta complexidade deve-se garantir o acesso e assegurar a qualidade do 

processo de diálise visando alcançar um impacto positivo na sobrevida, na morbidade, na 

qualidade de vida e garantir equidade na entrada em lista de espera para transplante renal. A 

assistência na alta complexidade se dará por meio dos Serviços de Nefrologia e dos Centros 

de Referência em Nefrologia. O serviço de diálise está inserido na alta complexidade do SUS, 

o qual, segundo a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, “é 

frequentemente responsabilizada pelos custos elevados dispendidos em saúde” (BRASIL, 

2004).  

Ainda em 2004, é instituída a Resolução Diretoria Colegiada-RDC nº 154 de 15 

de julho de 2004 - da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 

estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise como 

complemento da Política. No entanto, esta RDC regulamenta apenas os serviços das clínicas 

de hemodiálise na própria unidade, e não discute diálises realizadas à beira do leito, em 

ambiente intra-hospitalar (BRASIL, 2004). 

Somente em 2013 surge a Resolução nº437/2013 que dispõe sobre as condições 

para realização de terapia de substituição renal à beira do leito, em unidades intra-hospitalares 

fora da unidade de diálise, por meio de serviços de diálise móvel, próprios ou terceirizados. 

 Esta resolução determina que todo paciente internado em hospital, acometido por 

lesão renal aguda ou crônica, com indicação médica de tratamento dialítico durante o 

internamento e sem condições clínicas de transporte e/ou remoção para os serviços de diálise, 

deve realizar o procedimento dialítico à beira do leito, sendo a via de acesso de 
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responsabilidade do hospital, devendo oferecer ao paciente todas as modalidades de diálise 

necessárias ao seu tratamento (PARANÁ, 2013). 

Quanto aos recursos humanos, é preconizado que o serviço de diálise terceirizado 

disponha de um médico nefrologista, um enfermeiro nefrologista e um técnico de enfermagem 

com capacitação técnica, este último responsável pelo procedimento de diálise propriamente 

dito, no dimensionamento de um técnico para um paciente que esteja presente do início ao 

término do procedimento dialítico. 

Todo procedimento dialítico realizado à beira do leito em ambiente intra-

hospitalar fora da unidade de diálise deve ser supervisionado integralmente por um médico e 

por um enfermeiro, e os mesmos devem pertencer à própria unidade onde o paciente encontra-

se internado. A UTI é o local mais prevalente. (PARANÁ, 2013).  

Ambientes como UTIs, são cenários ainda mais desafiadores para os profissionais, 

por conterem equipamentos cada vez mais sofisticados e por realizarem inúmeros 

procedimentos invasivos e complexos, necessitando conhecimento e atualização contínua para 

os que lá trabalham (PADILHA, 2010; SOUZA; LIMA, 2015).  

Destarte, embora uma máquina forneça a terapia, sem uso correto, habilidoso, 

eficiente e seguro, o tratamento pode falhar e a segurança do paciente estar em risco. Os 

enfermeiros são os profissionais vitais a este processo, tornando esta ligação realizável em um 

contexto clínico do cuidado do paciente. Para que isso ocorra de forma sistemática e 

processual, fazem-se necessárias contínuas capacitações aos profissionais visando à segurança 

do cuidado a ser prestado.  

 

4.4 Cuidados de enfermagem a pacientes com IRA 

 

A primeira reunião de enfermeiros para discutir os interesses e as habilidades 

especiais para lidar com os pacientes com problemas renais ocorreu nos Estados Unidos, em 

1966, no Boston Peter Bent Brigham Hospital (HOFFART, 1989). A organizadora deste 

encontro, Barbara Coleman, é reconhecida como a primeira enfermeira de diálise a publicar 

um protocolo de tratamento de diálise utilizando a rotação drum machine em 1952 

(HOFFART, 1989; COLEMAN; MERRILL, 1952).  

Na década de 40, as enfermeiras já estavam envolvidas nos primeiros tratamentos 

realizados por Kolff e desempenharam um papel importante nos primeiros procedimentos em 

centros de diálise. Além do preparo da máquina, mistura de fluidos, monitorização de sinais 
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vitais e parte burocrática, as enfermeiras tinham o papel de fazer o paciente sentir-se mais 

confortáveis.  

Isso ocorria desde os cuidados pessoais até o tratamento dialítico propriamente 

dito, pois, no início, muitos pacientes morreram durante esses tratamentos, e aos enfermeiros 

era dada a responsabilidade de certificar que tais eventos fossem realizados garantindo a 

dignidade para o paciente e sua família (DIRKES; HODGE, 2007). 

A história tem visto a diálise passar por vários locus. Sejam eles: laboratórios de 

pesquisa, hospitais especializados, clínicas de diálise não hospitalares, casas de doentes e, 

com uma abordagem colaborativa, na UTI, sendo realizada em pacientes com estados mais 

críticos (RONCO; CRUZ; BELLOMO, 2007; MARTIN; JURSCHAK, 1996; MEHTA; 

MARTIN, 1996).  

O papel do enfermeiro intensivista no cuidado ao paciente com IRA é a gestão da 

terapia renal substitutiva, já que é o profissional reponsável pelo inicio, monitoramento, 

avaliação, interrupção e/ou finalização a terapia.  

Cabe também a este profissional a observação por 24 horas e o apoio ao paciente 

em TRS. Além da avaliação das indicações para TRS, o enfermeiro deve entender de todos os 

modos disponíveis de TRS, a fim de identificar o melhor tipo de terapia para cada paciente 

individualmente.  

As prinicipais ações de enfermagem na gestão da TRS incluem: manutenção do 

fluxo sanguíneo adequado, evitar interrupções desnecessárias, manter coagulação adequada, 

evitar complicações e embolia gasosa, administrar drogas, checar eletrólitos e manter 

equilíbrio metabólico, controlar estabilidade hemodinâmica, regular a temperatura, controlar a 

infecção e manter a nutrição adequada.  

 

Manter fluxo sanguíneo adequado por meio do cateter duplo lúmen para hemodiálise  

O início da gestão da TRS inicia com a garantia de um bom fluxo de sangue por 

meio do cateter duplo lúmen para hemodiálise (RICHARDSON; WHATMORE, 2013). Se 

este não tiver adequado, deve-se: observar o circuito extracorpóreo para garantir que não há 

dobras nas linhas ou oclusões; verificar a posição do paciente; visto que sentado ou em 

decúbito lateral pode resultar em uma torção interna no CDL e reduzir o fluxo sanguíneo; 

certificar que a velocidade da bomba é adequada para evitar sucção desnecessária na parede 

do vaso; inverter o acesso e linhas de retorno (SARKAR, 2009). 

O acesso e a pressão de retorno são alterados pela permeabilidade do circuito e a 

velocidade da bomba de sangue. O monitoramento de hora em hora e a pressão de retorno 
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sobre a máquina de hemodiálise é uma forma de avaliar o fluxo de sangue dentro do CDL 

quando a terapia já tiver iniciado (DIRKES; HODGE, 2007).  

Ao final da terapia, os lumens do CDL devem ser liberados. Esse procedimento 

impede trombos formados dentro do lúmen (SARKAR, 2009). O cateter duplo lúmen deve ser 

lavado com 10 mL de cloreto de sódio e, em seguida, com anticoagulante de acordo a política 

local (RICHARDSON; WHATMORE, 2013). 

 

Evitar interrupções desnecessárias  

Para preservar a meia vida de um circuito e maximizar a eficácia da terapia, é 

importante evitar interrupções desnecessárias. Assim, deve-se certificar que a velocidade da 

bomba de sangue está adequada, visto que o fluxo de sangue superior a 100 mL/min. reduz a 

possibilidade formação de trombos no circuito (DAVIES; LESLIE, 2006). Portanto, o acesso 

adequado é aquele que suporta uma velocidade de bombeamento do sangue com uma taxa 

suficientemente rápida (geralmente entre 150 e 200 mL/min.) para prevenir a formação de 

trombos no circuito.  

 

Manter anticoagulação adequada 

Anticoagulantes maximizam a vida útil do circuito, e impedem a coagulação do 

sangue no circuito extracorpóreo. Muitos tipos de anticoagulantes podem ser utilizados e a 

escolha dependerá dda condição clínica do estado do paciente, a ação do anticoagulante, seus 

benefícios e limitações. Para os pacientes sem hemorragia, risco de hemorragia ou coagulação 

prejudicada, é sugerida a heparina (KDIGO, 2012). Prever a coagulação do capilar é um papel 

importante de enfermagem. Esta previsão requer observação constante do circuito 

extracorpóreo para a presença de coágulos. Isso inclui a observação de pressões do circuito, e 

o seu aumento indica que trombos estão dentro do sistema (DIRKES; HODGE, 2007).  

 

Evitar complicações na terapia renal substitutiva 

O principal papel dos enfermeiros intensivistas consiste na prevenção e na atuação 

frente a complicações potenciais. As mais frequentes nas UTIs são: desequilíbrio 

hidroeletrolítico secundário à lesão renal aguda; infecção secundária a alterações do sistema 

imunológico ou procedimentos invasivos; hemorragia secundária a alterações na agregação e 

adesividade plaquetária e/ou tratamento anticoagulante; desnutrição secundária a náuseas, 

vômitos, inapetência ou restrição dietética; transtornos hídricos secundários às terapias de 
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substituição renal; hipotermia secundária ao circuito extracorpóreo da terpia renal 

substitutiva; e trombose secundária ao cateter (APÊNDICE A).  

 

Evitar embolia gasosa 

A finalidade do escoamento do circuito é de remover todo o ar antes de ligar o 

paciente e iniciar o tratamento (FABER; KLEIN, 2009). Realizar o priming do circuito de 

TRS é geralmente realizado com um litro de cloreto de sódio 0,9% com ou sem heparina a 

depender da condição clínica do paciente. Há um detector de ar no sistema, e os enfermeiros 

devem estar constantemente alertas para sinais de uma embolia e saber o que fazer no caso de 

sua ocorrência. 

 

Administrar drogas na TRS 

A TRS pode remover algumas drogas através do filtro, como antibióticos. A 

quantidade removida irá variar de acordo com o tipo de terapia e taxa de ultrafiltração (LEVY 

et al., 2009). Portanto, ajustes nas prescrições e administração da droga devem ser 

considerados (SCHETZ, 2007). O papel da enfermagem consiste em realizar o aprazamento 

das medicações de tal forma que elas não venham a perder o efeito com a TRS.  

 

Checar eletrólitos e manter equilíbrio metabólico 

Como a TRS remove fluidos, é importante monitorar e substituir eletrólitos nas 

câmaras de substituição de ultrafiltração conforme necessário (CULLEY et al., 2006). 

Portanto, os papéis da enfermagem são: aumentar a frequência da dosagem de eletrólitos 

(RICHARDSON; WHATMORE, 2013); administrar potássio por meio de um algoritmo onde 

a dose é dependente da concentração no sangue (BROOKS, 2006); e monitorar gasometria 

arterial para o equilíbrio do pH. As configurações da TRS podem então ser alteradas, de modo 

a aumentar ou diminuir as taxas de ultrafiltrado a fim de corrigir o desequilíbrio eletrolítico 

(DIRKES; HODGE,2007).  

 

Controlar estabilidade hemodinâmica 

Uma avaliação precisa do equilíbrio de fluidos e estado hemodinâmico é 

importante antes de iniciar a terapia e durante a TRS. Imprecisões na gestão de fluido podem 

resultar em sub ou superhidratação do paciente (MEHTA, 2001) e isto pode levar a 

hipovolemia e posterior hipotensão (DIRKES; HODGE, 2007) ou hipervolemia pela 

sobrecarga de líquidos.  
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Os papéis da enfermagem diante dessa condição são: antes de iniciar a TRS 

realizar uma completa avaliação do balanço hídrico; checar pressão arterial, taxa e ritmo 

cardíaco, pressão venosa central e débito cardíaco; dosagens de drogas vasopressoras 

administradas; peso e meta de ultrafiltração (DIRKES; HODGE, 2007; RICHARDSON; 

WHATMORE, 2013).  

Assim, durante a TRS cabe a enfermagem: avaliar continuamente a pressão 

arterial, pulso, frequência cardíaca, pressão venosa central; certificar se fluidos de reposição 

estão prescritos; e notificar o médico de quaisquer efeitos adversos da TRS devido à perda de 

fluido (DIRKES; HODGE, 2007; RICHARDSON; WHATMORE, 2013). 

 

Regular temperatura 

Visto que o circuito extracorpóreo contém 110-200 mL de sangue, a retirada deste 

volume para o circuito extracorpóreo em um paciente hedinamicamente instável pode causar 

hipotermia (DIRKES; HODGE, 2007).  Portanto, os papéis da enfermagem são: 

monitorização da temperatura a cada hora; aquecimento dos fluidos de reposição e/ou 

dialisato antes do sangue entrar nas linhas do circuito da TRS; ajustes de temperatura do 

fluido na máquina de TRS; uso de cobertores; e/ou considerar aumentar a temperatura da sala 

(DIRKES; HODGE, 2007). 

 

Controlar infecção 

Uma infecção de corrente sanguínea pode ser causada pela entrada de bactérias no 

óstio do CDL (LOVEDAY et al., 2014). Para minimizar esta complicação, as seguintes 

funções de enfermagem devem ser consideradas com o cuidado permanente de um paciente 

em TRS: o acesso deve ser usado unicamente para a terapia dialítica (FABER; KLEIN, 2009) 

e para outros fins somente em situações de risco de vida (SARKAR, 2009). O curativo deve 

ser feito com técnica estéril, com filme transparente e semipermeável com cobertura em todo 

o óstio, e deve ser trocado a cada sete dias ou quando necessário (LOVEDAY et al., 2014). 

Quaisquer manipulações para o circuito devem ser feitas utilizando técnicas 

assépticas; uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) (luvas, aventais, máscaras, 

óculos de proteção e viseiras), durante todos os procedimentos para assegurar que eles 

estejam protegidos do risco de exposição ao sangue e outros fluidos corporais, e para reduzir 

as possibilidades de transmissão de microrganismos da equipe ao paciente. 

 

Manter nutrição adequada 
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Pacientes com IRA muitas vezes experimentam problemas com equilíbrio 

eletrolítico, de fluidos e desnutrição resultando em desafios nutricionais. Portanto, é 

importante proceder a uma avaliação nutricional completa de pacientes para formular uma 

adequada prescrição da nutrição (KALISTA-RICHARDS, 2012). 

 

4.5 Revisão integrativa: Cuidados de enfermagem ao paciente com Injúria Renal Aguda 

em Unidades de Terapia Intensiva 

 

Para dar respaldo à construção do instrumento de coleta de dados, foi realizada 

uma revisão integrativa com o intuito de identificar quais cuidados devem ser prestados por 

enfermeiros de unidades de terapia intensiva a pacientes com IRA. Assim, foram cumpridas 

as seis fases da revisão integrativa, recomendadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008): 

Identificação do tema/elaboração da pergunta norteadora; Definição de critérios para busca na 

literatura e inclusão dos estudos; Definição de informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; Análise dos estudos incluídos na revisão integrativa; Interpretação e discussão 

dos resultados; Apresentação da revisão integrativa. 

A questão norteadora do estudo foi: Quais cuidados a equipe de enfermagem deve 

desempenhar ao cuidar do paciente com Injúria Renal Aguda no ambiente de terapia 

intensiva? 

O levantamento bibliográfico ocorreu a partir das seguintes bases de dados: 

Lilacs, Cinahl, Scopus e PubMed, utilizando-se o cruzamento dos descritores “Injúria Renal 

Aguda/ Acute Kidney Injury” OR “Insuficiência Renal/Renal Insuficiency” AND “Unidades 

de Terapia Intensiva/ Intensive Care Units” OR “Cuidados críticos/critical care” AND 

“Cuidados de Enfermagem/Nursing Care” OR “Enfermagem/Nursing” do Decs/Mesh na 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Os critérios de inclusão foram: existência de, pelo 

menos, dois dos descritores utilizados; nos idiomas inglês, português ou espanhol; nos últimos 

dez anos. Foram excluídos aqueles trabalhos não condizentes com a questão norteadora do 

estudo, artigos com as temáticas de pediatria e neonatologia, experimento com fármacos, 

animais e editoriais. 

No total 119 estudos foram encontrados nas bases de dados eletrônicas, sendo 54 

provenientes da PubMed, 23 da Cinahl e 42 da Scopus. Na base de dados Lilacs nenhum 

artigo atendeu aos critérios de seleção do estudo. Após a remoção dos artigos duplicados (18) 

entre as bases eletrônicas, resultaram 101 que tiveram seus títulos e resumos analisados. 

Estudos de pediatria, neonatologia, experimento com fármacos e animais e editoriais foram 
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excluídos nesta fase (35). Os 66 artigos restantes foram analisados na íntegra e 57 foram 

excluídos por não responderem a pergunta de pesquisa. O processo de seleção dos artigos está 

ilustrado na Figura 1, que foi adaptado do guideline PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses).  

 

Figura 1- Diagrama do processo de busca, seleção e análise dos artigos da revisão. Fortaleza, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Melo (2017) 

 

Foram selecionados nove estudos e os dados foram compilados em quadro 

sinóptico, com dados de identificação dos estudos, objetivo, método e os cuidados de 

enfermagem ao paciente com injúria renal aguda em unidades de terapia intensiva (Quadro 2).  

 

Quadro 2- Distribuição dos artigos conforme identificação, objetivo, métodos e resultados. 

Fortaleza, 2017 

IDENTIFICAÇÃO 

(Número, título da 
OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

(identificação dos cuidados 

Estudos identificados por meio da busca nas bases eletrônicas (n = 119) 
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Estudos selecionados após a exclusão dos repetidos (n = 18) 

Estudos selecionados (n = 101) 
Estudos excluídos 

(n = 35) 

Artigos completos avaliados para 

elegibilidade (n = 66) 

Artigos excluídos: 
57 = não responderam à 

pergunta de pesquisa 

 

Artigos incluídos na síntese qualitativa (n = 09) 
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publicação, periódico, 

ano de publicação, 

base de dados 

indexada, autor 

principal, país e 

idioma) 

de enfermagem) 

1- Continuous Renal 

Replacement Therapy 

(CRRT) practices in 

Canadian hospitals: 

Where are we now? 

The Canadian 

Journal of Critical 

Care Nursing (2016) 

Scopus e Pubmed;  

Frances Fothergill 

Bourbonnais;  

Canadá; Inglês. 

Examinar as 

práticas de 

enfermagem 

relacionadas com 

TRS em UTI 

canadense. 

Estudo descritivo 

com 36 

enfermeiros que 

trabalham em 

UTI de hospitais 

canadenses. 

Treinamento contínuo e 

educação permanente para 

gestão segura do paciente 

desde a punção do acesso 

vascular ao monitoramento e 

manutenção da terapia 

(verificação de parâmetros 

de tratamento; solução de 

intercorrências e sistemas de 

alarmes; conhecimento 

técnico sobre instalação e 

manutenção da diálise; 

compreensão de fluidos, do 

equilíbrio ácido/básico e de 

coagulação). 

2- Nursing Issues in 

Renal Replacement 

Therapy: 

Organization, 

Manpower 

Assessment, 

Competency 

Evaluation and 

Quality Improvement 

Processes; Seminars 

in Dialysis (2011). 

Scopus e Pubmed;  

Patricia Graham; 

Califórnia; Inglês 

Explorar o 

modelo de 

colaboração de 

cuidados de 

enfermagem de 

UTI da 

Califórnia.  

Revisão 

narrativa. 

Identificar os tipos de IRA 

(pré-renal, intra-renal e pós-

renal) no tocante à etiologia, 

avaliação, achados 

laboratoriais e tratamento; 

identificar os tipos de 

modalidades terapêuticas 

(SCUF, CVVH, CVVHD, 

CVVHDF); documentar o 

balanço hídrico; direcionar 

os cuidados de enfermagem 

para cada problema de 

alarme; programar o 

tratamento de acordo com a 

prescrição do nefrologista; 

identificar o anticoagulante 

adequado e o seu papel na 

manutenção do sistema; 

checar o peso do paciente 

diariamente e checar os 

alarmes de segurança da 

máquina. 

3- The role of the 

nurse in the 

management of acute 

kidney injury;  

British Journal of 

Nursing; (2010); 

Scopus e Pubmed;  

Orientar os 

enfermeiros de 

cuidados 

intensivos com o 

cuidado e o 

manejo de 

pacientes em 

Revisão 

narrativa. 

Avaliação holística do 

paciente (balanço hídrico; 

peso diário; aspectos da 

urina; estado hemodinâmico; 

presença de edema; perdas 

de fluidos; verificar sinais de 

hipovolemia e retenção 
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Fiona Murphy; 

Irlanda; Inglês 

TRS. 

 

urinária; manter a nutrição 

ideal; prevenir  infecção; 

fornecer informações e apoio 

aos pacientes e familiares); 

prevenção da IRA por meio 

da identificação precoce, da 

retirada de drogas 

nefrotóxicas, da manutenção 

da euvolemia, e por evitar 

radiocontraste. 

4- Complicações do 

processo 

hemodinâmico em 

pacientes com 

insuficiência renal 

aguda: intervenções 

de enfermagem;  

Revista Gaucha de 

enfermagem (2009);  

Scopus, Pubmed e 

Cinahl; 

Gabriela Lisangela 

Della-Flora da 

SILVA; 

Brasil; Português.  

Identificar a 

prevalência de 

complicações 

durante a terapia 

hemodialítica em 

pacientes com 

insuficiência 

renal aguda 

(IRA). 

Estudo 

retrospectivo com 

85 prontuários. 

Avaliar nível de consciência; 

monitorar pressão, 

temperatura e acesso 

vascular; checar fatores de 

coagulação e glicemia 

capilar; monitorizar o 

paciente; irrigar o sistema 

com solução salina; troca do 

filtro ou do circuito 

extracorpóreo quando 

necessário; alteração da 

ultrafiltração prescrita, 

aquecimento do paciente e 

troca do método dialítico das 

sessões com intercorrências. 

5- Exploring CRRT 

practices in ICU: a 

survey of canadian 

hospitals;  

Canadian Association 

of Critical Care 

Nurses (2008);  

Sthephanie Langford; 

Scopus, Cinalh, 

Pubmed; Canadá; 

Inglês. 

Orientar os 

enfermeiros de 

cuidados 

intensivos com o 

cuidado e o 

manejo de 

pacientes em 

TRS. 

 

Revisão 

narrativa. 

Checar fatores de 

coagulação; eventos 

adversos e educação 

permanente. 

6- Early mobility 

activities 

during continuous 

renal 

replacement therapy;  

American Journal of 

Critical Care (2014); 

Pubmed;  

Cherylynn A. 

Brownback; EUA; 

Inglês.  

O estudo relata a 

mobilização bem 

sucedida de um 

paciente. A 

experiência 

sugere que os 

pacientes em 

TRS podem ser 

mobilizados de 

forma segura. 

 

Estudo de caso. 

Este relato ilustra 

a mobilização 

bem-sucedida de 

um paciente em 

CRRT que 

melhorou a 

hospitalização do 

paciente. 

Mobilização de pacientes 

que recebem TRS.  

7- Nursing essential 

principles: continuous 

renal replacement 

Orientar os 

enfermeiros de 

cuidados 

Revisão 

narrativa. 

Prevenir complicações e 

evitar interrupções 

desnecessárias; avaliar as 
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therapy;  

British Association of 

Critical Care Nurses; 

(2014); Pubmed; 

Annette Richardson; 

Reino Unido; Inglês. 

intensivos com o 

cuidado e o 

manejo de 

pacientes em 

terapia de 

reposição renal 

contínua 

(CRRT). 

 

indicações e método 

apropriado da TRS; 

manutenção de um bom 

acesso vascular 

(permeabilidade do cateter - 

escolha do cateter; fixação 

do cateter; verificação do 

fluxo sanguíneo); garantir 

velocidade adequada da 

bomba de sangue; manter 

anticoagulação adequada; 

resolução rápida de alarmes; 

prevenção de complicações; 

evitar embolismo aéreo; 

ajustes na administração de 

medicamentos; monitorar 

eletrólitos e gases arteriais 

para o equilíbrio do pH; 

avaliação precisa do balanço 

hídrico e hemodinâmico; 

gestão de fluidos; 

observações basais da 

pressão arterial; posologia de 

fármacos vasopressores 

administrados; 

monitoramento da 

temperatura; aquecimento 

dos fluidos da diálise antes 

de entrar no circuito da TRS; 

uso de cobertores de 

aquecimento e ajuste da 

temperatura da sala; 

realização de curativo; 

manipulação do sistema 

apenas com técnica asséptica 

e realização de uma 

avaliação nutricional 

aprofundada. 

8- Continuous Renal 

Replacement Therapy 

in the Adult Intensive 

Care Unit;  

Critical Care Nurse 

(2007); 

 Pubmed e Cinalh;  

Susan Dirkes;  

Califórnia; Inglês 

Orientar os 

enfermeiros de 

cuidados 

intensivos com o 

cuidado e o 

manejo de 

pacientes em 

terapia de 

reposição renal 

contínua 

(CRRT). 

 

Revisão narrativa Avaliar a anticoagulação 

adequada; monitorar 

temperatura; verificar 

medicamentos em uso e 

alergias; verificar pressão 

arterial e frequência 

cardíaca; avaliar função 

gastrointestinal e nutricional; 

avaliar: edema, peso 

corporal, saída de urina, 

ingestão de líquidos e perdas 

de fluidos; calcular o 
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balanço de fluidos da TRS; 

avaliar dor; verificar a cor do 

sangue no circuito e a 

presença de ar; avaliar a 

hipotermia e a hipertermia; 

monitorizar a 

permeabilidade do cateter 

antes e durante a TRS; 

monitorar as pressões do 

cateter e detectar problemas 

de acesso; checar exames 

laboratoriais diariamente; 

fornecer cuidados de 

circuitos adequados e 

prevenir a infecção 

nosocomial; determinar a 

causa de todos os alarmes e 

minimizar perdas de sangue.  

9- Acute Kidney 

Injury and 

the Critically Ill 

Patient; Dimension 

Critical Care Nurse 

(2012); 

Medline e Cinalh; 

Hugh Davies;  

Austrália; Inglês.  

Orientar os 

enfermeiros de 

cuidados 

intensivos com o 

cuidado e o 

manejo de 

pacientes em 

TRS. 

 

Revisão narrativa Realizar balanço hídrico 

diário; monitorar os 

eletrólitos e os compostos 

orgânicos (ureia e 

creatinina); monitorar os 

níveis sanguíneos de pH e a 

gravidade da acidose 

metabólica. 

 
Fonte: Melo (2017) 

 

A maioria dos artigos estava em inglês, oito (88,88%); eram originados dos 

Estados Unidos da América três (33,33%); do Canadá, dois (22,22%); Irlanda, um (11,11%); 

Brasil, um (11,11%); Reino Unido, um (11,11%); e Austrália, um (11,11%). As publicações 

ocorreram no período de 2007 a 2016, sendo a maioria no ano de 2014.  

Verificou-se que a maioria dos estudos tinha como intuito contribuir para o 

aumento do conhecimento do enfermeiro sobre a fisiopatologia da doença renal, os métodos 

de terapia renal e os tipos de anticoagulação. Uma qualificação maior do profissional de 

saúde, com destaque para a área da enfermagem, implica em uma assistência mais eficaz, em 

que o paciente é atendido de acordo com suas necessidades, de forma mais individualizada. É 

imperativo destacar que todos os artigos inferem a importância de conhecimento do 

enfermeiro no cuidado do paciente com IRA durante todo o período de internação até a sua 

alta, visto que a detecção precoce pode prevenir; e, quando necessária a terapia dialítica, o 

conhecimento favorece a prática segura.  
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Como resultado da revisão integrativa, tem-se que os cuidados de enfermagem 

indispensáveis aos pacientes com injúria renal aguda em unidades de terapia intensiva podem 

são: 

Durante o período pré diálise: avaliar holisticamente o paciente; prevenir a IRA 

por meio da identificação precoce; possuir conhecimento técnico sobre instalação e 

manutenção da diálise, de fluidos, do equilíbrio ácido/básico e de coagulação; checar fatores 

de coagulação e glicemia capilar; avaliar as indicações para TRS; escolher o método de TRS 

apropriado; programar o tratamento de acordo com a prescrição do nefrologista; identificar o 

anticoagulante adequado e o seu papel na manutenção do sistema; checar o peso do paciente 

diariamente; avaliar precisamente o balanço hídrico e hemodinâmico; e checar exames 

laboratoriais diariamente. 

No decorrer da terapia dialítica: gestão segura do paciente que perpassa desde a 

punção do acesso vascular ao monitoramento e manutenção da terapia, ou seja, a verificação 

de parâmetros de tratamento, solução de intercorrências e sistemas de alarmes; monitorar a 

permeabilidade do cateter antes e durante a TRS; monitorar as pressões do cateter e detectar 

problemas de acesso; irrigar o circuito extracorpóreo com solução salina; trocar o filtro ou o 

circuito extracorpóreo quando necessário; alterar a ultrafiltração prescrita; aquecer o paciente 

com manta térmica e ajustar a temperatura da sala; trocar o método dialítico das sessões que 

obtiverem intercorrências; prevenir as complicações e as interrupções desnecessárias; garantir 

a velocidade adequada da bomba de sangue; verificar a cor do sangue no circuito e a presença 

de ar. 

Após o procedimento: realizar o curativo do cateter duplo lúmen; anotar o balanço 

hídrico; prevenir infecção local e nosocomial; fornecer informações e apoio aos pacientes e 

familiares (gestão de cuidados pessoais e gestão da educação aos pacientes); manter a nutrição 

ideal; monitorar eletrólitos e gases arteriais para o equilíbrio do pH sanguíneo; manter um 

bom acesso vascular; ajustar a administração de medicamentos; e minimizar perdas de 

sangue. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

5.1 Tipo de estudo 

Para consecução dos objetivos propostos, a investigação compreendeu em um 

estudo transversal, de cunho avaliativo, o qual, segundo Potit, Beck (2011), tem como 

finalidade desvendar como funciona uma determinada prática, procedimento, programa ou 

política, tendo como escopo a produção de conhecimentos como fator orientador da tomada 

de decisão.  

 

5.2. Local do Estudo 

O estudo foi realizado em sete hospitais públicos estaduais de grande porte do 

Estado do Ceará, que têm a hemodiálise como modalidade terapêutica nas Unidades de 

Terapia Intensiva.  

O Ceará está localizado no Nordeste do Brasil, e tem como limites geográficos o 

Oceano Atlântico (norte); Pernambuco (sul); Rio Grande e Paraíba (leste); Piauí (oeste). 

Apresenta um total de mais de oito milhões e quatrocentos mil habitantes (8.452.381), 

ocupando uma área de 148.886,308 km² do território brasileiro.  

O Estado do Ceará possui 13 hospitais públicos de grande porte, sendo três 

municipais, oito estaduais e dois federais (FORTALEZA, 2014). Foram definidos como 

critérios de inclusão: hospitais públicos estaduais com unidades de terapia intensiva, que 

atendam ao público adulto e tenham a hemodiálise como modalidade terapêutica. Foram 

excluídos: hospitais pediátricos e hospitais que tenham outro método dialítico como 

modalidade terapêutica.  

Como locais de estudo foram definidos sete hospitais, sendo cinco localizados na 

capital, um localizado na região norte e um localizado na região sul do estado. Somente um 

não atendeu aos critérios de inclusão (hospital pediátrico). 

Quanto ao número de UTIs, dois hospitais possuíam uma; dois possuíam duas; 

dois possuíam três e um possuía cinco. Os enfermeiros estavam divididos entre os turnos de 

trabalho matutino, vespertino e noturno; ou em diurno e noturno.  

O período da coleta de dados ocorreu entre os meses de junho e setembro de 2016. 

Houve o contato prévio com as coordenações de enfermagem de todos os hospitais 

participantes, que se colocaram à disposição para a execução da pesquisa. Todos os hospitais 

possuem Comitê de Ética próprio. O projeto passou pela apreciação e posterior aprovação de 

todos os hospitais participantes.  
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Dos sete hospitais selecionados, um possui serviço próprio de hemodiálise e os 

outros funcionam por meio de processo licitatório para terceirização do serviço.  

No hospital com serviço próprio funciona também o atendimento para pacientes 

crônicos. Assim, há uma equipe de enfermeiros nefrologistas e técnicos de enfermagem em 

nefrologia que ficam de plantão e atendem aos pacientes crônicos e agudos. Os pacientes que 

têm condições clínicas e hemodinâmicas de se deslocarem até a sala em que funciona o 

serviço de crônicos, lá o fazem.  

Os pacientes mais graves, hemodinamicamente instáveis ou que estão nas UTIs 

fazem a diálise no próprio leito. Nestes casos, há uma visita do médico nefrologista para 

verificar a necessidade de diálise e, em caso positivo, um técnico de enfermagem se dirige até 

o leito do paciente e realiza a terapia conforme prescrição médica. A visita do enfermeiro 

nefrologista para supervisionar o trabalho do técnico de enfermagem ocorre em algum 

momento da terapia, visto que ele precisa supervisionar todas as diálises do hospital.  

Nos demais hospitais com serviço terceirizado, não há profissionais de plantão in 

loco; e sim de sobreaviso. Nestes casos, ao identificar algum paciente com alteração da 

função renal, o médico plantonista das unidades entra em contato com a clínica contratada 

para determinar o que deve ser feito, ou seja, se deverá manter em tratamento conservador por 

meio de medidas clínicas ou se o paciente necessitará de TRS. Em caso positivo, o médico 

nefrologista aciona o(a) enfermeiro(a) nefrologista, que enviará um técnico de enfermagem 

em diálise para executar o procedimento.  

A visita do enfermeiro nefrologista para supervisionar o trabalho do técnico de 

enfermagem ocorre em algum momento do dia, visto que ele precisa supervisionar as diálises 

em mais de um hospital, ou seja, a sua carga horária de trabalho é fracionada entre os 

momentos das visitas aos pacientes e o deslocamento entre os hospitais. No entanto, o 

enfermeiro nefrologista fica de sobreaviso 24 horas e, em qualquer intercorrência, o técnico 

entra em contato por telefone para que o enfermeiro forneça as instruções.  

 

5.3 População e Amostra 

Para o cálculo do tamanho amostral foi considerado o total da população de 210 

enfermeiros distribuídos em sete hospitais em Fortaleza; e a quantidade de enfermeiros 

distribuídos nos sete hospitais. O método escolhido para selecionar os enfermeiros no estudo 

foi o de amostragem aleatória simples com reposição. Após efetuado o cálculo do total de 

enfermeiros da amostra, o mesmo foi dividido proporcionalmente entre os hospitais, 

produzindo sete sub amostras (Quadro 3).  



56 

 

A fórmula considerada na amostra aleatória simples foi para populações finitas, 

dada por: 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Onde N é o tamanho da população finita, Z é o valor atribuído do quartil da 

distribuição normal (foi considerado 5%) que é associado à confiança da reprodutibilidade do 

estudo, e é o erro máximo atribuído à estimativa do indicador de interesse (no caso % de 

acertos), e p é uma estimativa oriunda de um estudo piloto, que não foi considerado no estudo, 

portanto fez-se a variação máxima em 50% do indicador representando a pontuação mínima 

de 13 questões no questionário avaliativo. 

Posto isso, calculou-se o tamanho amostral considerando erro de 5%, totalizando 

uma amostra de 136 enfermeiros distribuídos de forma proporcional entre os hospitais do 

estudo.  

 

Quadro 3 – Distribuição da amostra conforme hospitais. n=136. Ceará, 2017 

Hospital Total de profissionais Amostra 

Hospital A 20 13 

Hospital B 11 7 

Hospital C 17 11 

Hospital D 71 46 

Hospital E 16 10 

Hospital F  16 10 

Hospital G  59 39 

Total 210 136 
Fonte: Melo (2017) 

 

5.4 Coleta de dados 

 

5.4.1 Construção do instrumento de coleta de dados 

O instrumento foi elaborado fundamentado no conhecimento obtido a partir da 

revisão integrativa e do grupo focal.  

A essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os participantes e 

o pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada em tópicos específicos e 

diretivos.  
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É consenso entre os autores que o ambiente ideal para a realização de grupos 

focais deve: propiciar privacidade; ser confortável; estar livre de interferências sonoras e ser 

de fácil acesso para os participantes. Assim, o encontro foi realizado em uma clínica de 

terapia renal substitutiva de Fortaleza-CE, com disponibilidade de sala de reuniões 

climatizada e de fácil acesso. 

Houve um convite formal via e-mail a todos os enfermeiros nefrologistas do 

estado do Ceará que trabalham com terapia renal substitutiva (TRS) em pacientes com injúria 

renal aguda (IRA) (n=11). Compareceram ao encontro seis enfermeiros. Gondim (2003) 

afirma que que este número deve variar entre quatro a 10 pessoas, porém deixa claro que isto 

depende do nível de envolvimento com o assunto de cada participante.  

O convite para participar do grupo ocorreu por telefone, em que a pesquisadora, 

em cada ligação, apresentava-se e explicava o motivo da ligação bem como os objetivos e a 

data do encontro. Foram convidados os 11 enfermeiros nefrologistas. O intuito de convidar 

todos foi de garantir a presença do número mínimo de participantes proposto na literatura. 

Estiveram presente 6 enfermeiros. O grupo focal contou ainda com a presença de uma 

moderadora, a qual era a pesquisadora e um observador. No dia anterior ao grupo focal, a 

pesquisadora fez um novo contato por telefone com cada participante para relembrar a data e 

horário e reconfirmar presença.  

No dia e horário marcado a pesquisadora chegou com uma hora de antecedência 

para organizar o ambiente. Foi realizado um único encontro, em uma sala privativa com ar 

condicionado e as cadeiras dispostas em círculo. A duração do grupo focal foi de uma hora e 

meia. O grupo focal foi conduzido pela pesquisadora por meio do instrumento (APÊNDICE 

B), que fez pergunta ampla e única: “O que o enfermeiro que trabalha em UTI deve saber para 

cuidar do paciente com IRA?” Todos os enfermeiros apresentaram suas contribuições e 

relataram suas experiências.  

Antes de iniciar a pergunta proposta pelo guia, a pesquisadora (moderadora) se 

apresentou e explicou novamente os objetivos da reunião. Ao final, a pesquisadora agradeceu 

a presença de todos e ofereceu um lanche aos participantes. O áudio do encontro foi gravado 

e, posteriormente, as falas dos participantes foram transcritas e analisadas por meio da análise 

de conteúdo de Bardin (2009) (APÊNDICE C).   

As primeiras questões tiveram por objetivo descrever o perfil sócio demográfico e 

profissional dos enfermeiros de UTI. Assim, contém questões como idade, sexo, instituição de 

graduação, tempo de graduação, especialização, tempo de atuação em UTI e capacitação em 

nefrologia. 
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Em seguida, há questões que abordam o interesse dos enfermeiros em estudar 

sobre a gestão de máquinas e aspectos de enfermagem voltados para pacientes com injúria 

renal aguda. Ainda questiona se há o interesse em fazer algum curso teórico ou prático sobre a 

temática.  

Adiante contém o instrumento de conhecimento e prática sobre os cuidados de 

enfermagem a paciente em UTI com IRA, com questões sobre manifestações clínicas, 

diagnóstico e tratamento da doença. O instrumento que avalia o conhecimento contém 25 

questões de múltipla escolha, com cinco opções de respostas, das quais somente uma é correta 

(APÊNDICE H); e o que avalia a prática é um check list de 15 questões, com duas opções de 

respostas (SIM ou NÃO), em que foi assinalado de acordo com a execução do trabalho do 

enfermeiro (APÊNDICE I).  

Diversos estudos avaliativos utilizaram diversas formas de valorar as variáveis. 

Cabe esclarecer que as pontuações foram atribuídas utilizando-se o modelo de Inquérito CAP 

adotado na investigação de Santos, Cabral, Augusto (2011); e a valoração dos resultados do 

instrumento está esquematizada no Quadro 4. 

a) Conhecimento: Significa recordar fatos específicos (dentro do sistema 

educacional do qual o indivíduo faz parte ou a habilidade para aplicar fatos específicos para a 

resolução de problemas ou, ainda, emitir conceitos com a compreensão adquirida sobre 

determinado evento). O conhecimento foi considerado: 

 Adequado: quando o enfermeiro acertar 17 questões para obter uma pontuação 

maior ou igual a 7,0 pontos ao responder 25 assertivas sobre definição e causas de 

IRA, métodos de avaliação renal, leitura de exames, manifestações clínicas, 

intercorrências dialíticas e cuidados de enfermagem;  

 Regular: quando o enfermeiro acertar entre 12 e 17 questões, ou seja, quando 

obtiver uma pontuação entre 5,0 e 7,0; 

 Inadequado: quando o enfermeiro obtiver uma pontuação abaixo de 5,0, ou 

seja, quando acertar menos que 12 questões.  

b) Prática: É a tomada de decisão para executar a ação. Relaciona-se aos 

domínios psicomotor, cognitivo e afetivo. A prática foi considerada: 

 Adequada: quando os enfermeiros realizam corretamente pelo menos 10 das 15 

ações, dentre elas: reconhecimento de achados anormais, checagem de exames da 

função renal, leitura de gasometria arterial, realização e anotação de balanço hídrico 

de pacientes nefrológicos, aspirar heparina do espaço morto do cateter antes de iniciar 

a diálise, checar as linhas do circuito para verificar se há dobras, posicionar 
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confortavelmente o paciente antes da terapia dialítica, realizar o curativo do cateter 

antes ou após a sessão de hemodiálise, checar fatores de coagulação e os monitores do 

sistema para garantir a segurança do paciente; 

 Regular: quando o enfermeiro realizar entre sete e 10 ações; 

 Inadequada: quando o enfermeiro realizar menos de sete ações.  

 

Quadro 4 – Valoração dos resultados do instrumento de conhecimento e prática. Ceará, 2017 

 Valoração 

                                                Adequado                    Regular                     Inadequado 

1. Conhecimento 17 ou mais 

respostas corretas = 

nota ≥ 7,0 

Entre 12 e 17 

respostas corretas = 

nota ≥ 5,0 e < 7,0 

Menos que 12 

respostas corretas = 

nota < 5,0 

2. Prática 10 ou mais ações 

corretas =  

nota ≥ 7,0 

Entre 7 e 10 ações 

corretas = 

nota ≥ 5,0 e < 7,0 

Menos que 7 ações 

corretas = 

nota < 5,0 
Fonte: Melo (2017) 

 

Para validação do instrumento, a seleção dos juízes deu-se por meio da amostragem 

de bola de neve, na qual, ao identificar um sujeito que se encaixe nos critérios de elegibilidade 

necessários para participar do estudo, foi solicitado ao mesmo que sugerisse outros 

participantes.  

Os critérios de inclusão foram: ser mestre, especialista em enfermagem em 

nefrologia, ter experiência profissional e envolvimento com o ensino, seja por meio da 

docência ou da pesquisa.  

Foram juízes desse estudo dez enfermeiros nefrologistas docentes de cursos de 

especialização. Para avaliar a concordância entre os juízes, foi utilizado o Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC), responsável pela mensuração da proporção ou porcentagem de juízes em 

concordância sobre determinados aspectos do constructo e de seus itens.  

Para a validação foi considerada a concordância dos juízes aos itens do instrumento, 

que foi analisada por meio do Índice de Validade do Conteúdo (IVC), de forma que foi 

considerado e validado o item com IVC ≥ 0,85, ou seja, um valor de concordância mínima de 

85% entre os juízes (POLIT; BECK, 2011). O valor do IVC para o instrumento de 

conhecimento foi de 92,5; e da prática 96,0. 

 

5.4.2 Planejamento da coleta e abordagem da população do estudo 
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Foi aplicado em ocasião programada, com o objetivo de não interferir nas 

atividades dos enfermeiros. Houve o contato prévio com a coordenação de enfermagem de 

cada hospital participante. Para planejamento e programação da coleta de dados foram 

considerados os turnos dos plantões, as escalas de trabalho e a disponibilidade dos 

enfermeiros.  

Foi realizada uma visita a cada hospital com o objetivo de apresentar-se ao 

enfermeiro gerente das unidades de terapia intensiva e explicar os objetivos da pesquisa, o 

procedimento a ser realizado e solicitar autorização para a aplicação do questionário aos 

enfermeiros. Após o contato inicial com a gerência das Unidades de Terapia Intensiva e 

agendamento prévio com os enfermeiros, foi identificado quais os que atendiam ao critério de 

inclusão (experiência mínima de um ano em UTI), explicado os objetivos da pesquisa e o 

procedimento a ser realizado. 

Foi construído um cronograma de visitas para cada hospital e, diariamente, a 

pesquisadora se dirigia aos hospitais, nos três turnos, para encontrar com os enfermeiros e 

aguardar o momento em que estes tivessem disponibilidade para responder ao questionário, 

visto que a pesquisadora optou por permanecer ao lado do enfermeiro durante toda a coleta 

para que não houvesse viés ao responder as questões. Neste momento também era informado 

sobre a observação, ou seja, que a pesquisadora faria uma observação não participante da 

conduta dos mesmos durante as sessões de hemodiálise.  

A prática foi avaliada de duas formas. Em um primeiro momento, no qual todos 

os enfermeiros responderam a um check list sobre como atuavam quando estavam prestando 

cuidado aos pacientes renais. Posteriormente, a pesquisadora fez a observação para certificar 

se o que foi referenciado no tocante à prática era executado.  

Durante dois meses a pesquisadora se inseriu no serviço para coletar os dados 

visto que era necessário aguardar o momento em que os enfermeiros estariam disponíveis para 

responder o questionário sobre conhecimento. Como a quantidade de enfermeiros por UTI é 

reduzida e também por ser um local dinâmico em intercorrências, por várias vezes a 

pesquisadora necessitava voltar ao local por nenhum enfermeiro ter conseguido responder ao 

questionário durante aquele turno, ou mesmo porque era necessário aguardar o turno seguinte. 

Assim, a pesquisadora passou a fazer parte daquele cenário durante o período da coleta de 

dados.  

Destarte, ao chegar no serviço, a pesquisadora informava-se se teria sessões de 

hemodiálise naquele turno, aguardava o momento de acontecer a sessão de diálise e observava 

o enfermeiro durante todo o procedimento (3-4 horas) para preencher todo o check list. A 
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observação da pesquisadora na prática foi com 30 enfermeiros, distribuídos de forma 

proporcional entre os sete hospitais.  

A quantidade de 30 enfermeiros foi determinada por meio de análise estatística e 

estes foram selecionados por conveniência. Foram descartadas as sessões que iniciaram sob 

supervisão de um enfermeiro e finalizou sob a supervisão de outro bem como as duas 

primeiras observações para evitar o efeito hawthorne.  

  

5.4.3 Descrição do momento da coleta de dados com os enfermeiros de UTI 

 

1 - Apresentar-se ao enfermeiro gerente da unidade de terapia intensiva de cada instituição 

hospitalar pública que foi selecionada para participar deste estudo como campo de pesquisa, 

explicar os objetivos da pesquisa, o procedimento a ser realizado, e solicitar autorização para 

a aplicação do questionário com os enfermeiros de UTI.  

2 - Apresentar-se aos enfermeiros de UTI de cada hospital selecionado, investigar quais os 

que atendem ao critério de inclusão, explicar os objetivos da pesquisa e o procedimento a ser 

realizado. 

3 - Solicitar autorização para a aplicação do questionário por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, informando quanto à confidencialidade das informações e 

ao impacto deste estudo para prática clínica. 

4 - Anotar informações sobre a identificação dos enfermeiros quantos aos dados 

sociodemográficos e profissionais dos entrevistados.  

5 - Registrar informações respondidas pelos enfermeiros nos instrumentos de coleta de dados, 

aguardando a sua devolução preenchida no mesmo momento da visita. 

6 – Observar o trabalho do enfermeiro no momento da terapia dialítica, para, a partir dessa 

observação, preencher o check list observacional. 

 

5.5 Análise dos Dados 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com recurso ao programa 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 21.0 para Windows. Na análise 

descritiva foram calculadas as médias, mínimo e máximo e desvios padrão para as variáveis 

cardinais e as frequências para as variáveis nominais.  

Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para verificar a correlação estatística entre 

o conhecimento e/ou prática e as variáveis biográficas e profissionais.  



62 

 

Fez-se a análise da consistência interna e da confiabilidade do instrumento por 

meio da Teoria da resposta ao item (TRI) e do Alfa de Cronbach. Em modelos de TRI é 

necessário avaliar a correlação bisserial entre as respostas corretas e a resposta do 

participante. Segundo Andrade et al., (2000) a TRI é um conjunto de modelos matemáticos 

que procuram representar a probabilidade de um indivíduo dar uma certa resposta a um item 

em função dos parâmetros do item e da habilidade do respondente.  

Com larga aplicação em avaliação educacional, a TRI, que tem como 

característica principal o item, propõe modelos probabilísticos para variáveis latentes 

(variáveis que não são medidas diretamente). As estimativas buscam explicar o efeito entre as 

respostas dos enfermeiros e seus traços latentes (habilidade/proficiência). Essa relação é 

sempre expressa de tal forma que, quanto maior a habilidade, maior a probabilidade de acerto 

no item.  

Para verificar se houve diferença entre a prática relatada e a prática observada foi 

aplicado o teste de Cochran pareado para proporção. Este é um teste aplicável a situações do 

tipo “antes e depois”, onde cada indivíduo é observado duas vezes. Também foi aplicado o 

Teste de Friedman, que compara dois ou mais indicadores aplicados no mesmo indivíduo. No 

caso em questão, tem-se 30 observações onde foi obtido o escore relatado e depois foi obtido 

o escore observado, ou seja, os indivíduos foram mensurados duas vezes de formas distintas.  

Para verificar a correlação entre conhecimento e prática, aplicou-se o teste de 

Correlação Linear de Pearson com o interesse de verificar se o coeficiente calculado era igual 

zero ou não, considerando um nível de significância de 5%. A hipótese nula foi rejeitada 

quando o nível de significância foi inferior a 0,05. 

 

5.6 Aspectos éticos e legais  

O projeto de pesquisa foi aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará nº 1.519.319, assim como de todos os hospitais participantes. 

Foram respeitados todos os preceitos éticos e legais de pesquisas envolvendo seres humanos 

presentes na Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS (BRASIL, 2012).  

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e, quando 

de acordo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo-lhes garantidos o 

anonimato na divulgação das informações e a liberdade de participar ou não da pesquisa. Os 

riscos aos quais os participantes estavam expostos se restringem à identificação de fragilidade 

quanto aos procedimentos implementados no momento do cuidar. Para minimizá-los foi 

garantido o anonimato de todos os profissionais e das instituições participantes.  
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados foram estruturados em quatro grupos: variáveis biográficas e 

profissionais e interesse em estudar sobre a temática; conhecimento; prática; e conhecimento 

versus prática.  

 

6.1 Variáveis biográficas e profissionais e interesse em estudar sobre a temática 

 

Conhecer o perfil do enfermeiro que atua em uma UTI, espaço em constante transfor-

mação, deve provocar a reflexão destes trabalhadores, futuros profissionais, instituições de saúde 

e centros formadores sobre o preparo necessário para atuar nesta área. Além disso, deve contribuir 

para que os gestores destes serviços programem estratégias que visem o aprendizado contínuo, a 

satisfação no trabalho e a qualidade do atendimento. 

 

Tabela 4: Resumo descritivos das variáveis biográficas e profissionais. Ceará, 2017 

Características N % 

Número de enfermeiros por hospital 

 

A 13 9,56 

B 7 5,15 

C 11 8,09 

D 46 33,82 

E 10 7,35 

F 10 7,35 

G 39 28,68 

Turno 

 

Manhã 28 20,59 

Tarde 20 14,71 

Diurno 42 30,88 

Noturno 46 33,82 

Sexo 

 

Masculino 30 22,06 

Feminino 106 77,94 

Idade    

 23 – 33 68 50,0 

 34 – 45 42 30,9 

 46+ 26 19,1 

Instituição de formação   

 Pública 66 48,52 

 Privada 70 51,47 

Tempo de atuação profissional em UTI (em anos)   

 1 – 3 53 39,0 
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 4 – 8 42 30,9 

 9+ 41 30,1 

Vínculo Empregatício 

 

 

 

CLT 38 27,94 

Concurso 26 19,12 

Cooperativa 72 52,94 

Maior titulação 

 

Graduação 40 29,41 

Especialização 83 61,03 

Mestrado 7 5,15 

Doutorado 4 2,94 

Residência 2 1,47 

Especialização em UTI 

 

Não 86 63,24 

Sim 50 36,76 

Cursou Disciplina em Nefrologia 

 

Não 110 80,88 

Sim 26 19,12 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 

 

Não 130 95,59 

Sim 6 4,41 

Fonte: Melo (2017) 

 

Na categorização dos participantes, verifica-se a prevalência do sexo feminino, 

dados que confirmam o padrão da enfermagem brasileira. A idade variou de 23 a 68 anos. 

Houve o predomínio de enfermeiros jovens 68 (50%), com idade entre 23 e 33 anos. O perfil 

jovem justifica um tempo de atuação profissional predominante entre 1-3 anos 53 (39%). No 

entanto, há uma quantidade considerável de enfermeiros com mais de 46 anos 26 (19,1%) 

ainda em atividade assistencial. 

Em sua maior parte, os enfermeiros haviam se graduado em universidade privada 

70 (51,47%) e o tempo de formação variou de 1 a 35 anos. Quanto ao vínculo empregatício, 

observa-se que a maioria 72 (52,94%) não possui vínculo trabalhista com a instituição, ou 

seja, são funcionários terceirizados por meio de cooperativa; e que a menor fração possui 

vínculo por meio de concurso público 26 (19,12%).  

Observou-se uma estreita relação entre idade e tipo de vínculo empregatício. Os 

mais jovens são cooperados e os mais maduros concursados. Dos 26 enfermeiros com idade 

igual ou superior a 46 anos, 15 (57%) têm vínculo empregatício por meio de concurso 

público. A idade dos enfermeiros concursados variou de 35 a 65 anos (destes, dois com 

menos de 40 anos e um com mais de 60 anos).  
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Atualmente, há uma grande dificuldade de ingresso no mercado de trabalho no 

país. Isso pode estar relacionado ao desenvolvimento pessoal e a insegurança no momento da 

realização de concursos e avaliações; bem como as dificuldades relacionadas com o 

desenvolvimento dos cursos de graduação em Enfermagem e da própria Enfermagem no país.  

No quesito titulação, nota-se que ainda há muitos enfermeiros apenas com título 

de graduação trabalhando nas UTI 40 (29,41%). Dos especialistas 83 (61,03%), somente 50 

(36,76%) é especialista em UTI, e 33 são especialistas em outras áreas. Há uma pequena 

parcela de mestres (5,15%), doutores (2,94%) e especialistas por meio de residência (1,47%). 

Quanto à vivência com disciplinas de nefrologia ao longo da vida acadêmica e/ou 

cursos de capacitação e atualização na área da nefrologia, somente 26 (19,12%) cursou 

alguma disciplina de enfermagem em nefrologia em toda vida acadêmica e seis (4,41%) fez 

alguma capacitação ou atualização na área da nefrologia. Nenhum enfermeiro referiu ter 

recebido treinamento do hospital na admissão ou em qualquer outro momento.  

Durante a graduação, não existe nenhuma disciplina específica sobre nefrologia, e 

geralmente a abordagem é realizada em uma disciplina de enfermagem clínica, com uma aula, 

com carga horária de quatro horas. Assim, faz-se necessário o hospital oferecer cursos, 

realizar treinamentos e capacitações para o enfermeiro que trabalha em unidade de terapia 

intensiva.  

 

Tabela 5: Resumo descritivos das variáveis biográficas segundo a unidade hospitalar. Ceará, 2017 

  

A 

 (n=13) 

B 

 (n=7) 

C  

(n=11) 

D 

 (n=46) 

E 

(n=10) 

F 

 (n=10) 

G 

 (n=39) 

N % N % N % N % N % N % N % 

Turno 

 
Manhã 5 38,5 3 42,9 3 27,3 2 4,3 0 0,0 0 0,0 15 38,5 

 
Tarde 3 23,1 2 28,6 3 27,3 0 0,0 1 10,0 0 0,0 11 28,2 

 
Diurno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 63,0 6 60,0 6 60,0 1 2,6 

  Noturno 5 38,5 2 28,6 5 45,5 15 32,6 3 30,0 4 40,0 12 30,8 

Sexo 

 
Masculino 5 38,5 3 42,9 3 27,3 7 15,2 1 10,0 1 10,0 10 25,6 

 
Feminino 8 61,5 4 57,1 8 72,7 39 84,8 9 90,0 9 90,0 29 74,4 

 Idade               

 23 – 33 12 92,3 5 71,4 4 36,4 19 41,3 3 30,0 3 30,0 22 56,4 

 34 – 45  1 7,7 2 28,6 5 45,5 19 41,3 4 40,0 1 10,0 10 25,6 

 46+ 0 0,0 0 0,0 2 18,2 8 17,4 3 30,0 6 60,0 7 17,9 

 Tempo de serviço           

 1 – 3 6 46,2 4 57,1 3 27,3 15 32,6 3 30,0 1 10,0 21 53,8 

 4 – 8 7 53,8 1 14,3 3 27,3 15 32,6 1 10,0 3 30,0 12 30,8 

 9+ 0 0,0 2 28,6 5 45,5 16 34,8 6 60,0 6 60,0 6 15,4 

Vínculo Trabalhista 
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CLT 13 100,0 7 100,0 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

 
Concurso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 32,6 4 40,0 6 60,0 7 17,9 

 
Cooperativa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 67,4 6 60,0 4 40,0 31 79,5 

Maior Títulação 

 
Graduação 0 0,0 3 42,9 0 0,0 20 43,5 4 40,0 1 10,0 12 30,8 

 
Especialização 11 84,6 4 57,1 9 81,8 21 45,7 5 50,0 9 90,0 24 61,5 

 
Mestrado 1 7,7 0 0,0 1 9,1 4 8,7 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

 
Doutorado 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 2,2 1 10,0 0 0,0 1 2,6 

  Residência 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

Especialização em UTI 

 
Não 7 53,8 3 42,9 2 18,2 33 71,7 7 70,0 8 80,0 26 66,7 

 
Sim 6 46,2 4 57,1 9 81,8 13 28,3 3 30,0 2 20,0 13 33,3 

Disciplina em nefrologia 

 
Não 11 84,6 6 85,7 7 63,6 36 78,3 9 90,0 8 80,0 33 84,6 

 
Sim 2 15,4 1 14,3 4 36,4 10 21,7 1 10,0 2 20,0 6 15,4 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 

 
Não 13 100,0 7 100,0 11 100,0 46 100,0 9 90,0 9 90,0 35 89,7 

  Sim 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 4 10,3 

 

Média sessão 

de diálises por 

mês 

 150  200  180  450  120  120  500 

Fonte: Melo (2017) 

 

O Hospital A possui três UTI: uma clínica, uma cirúrgica e uma neurológica. 

Funciona com o quadro de 20 enfermeiros que trabalham em escala de plantão matutino, 

vespertino e noturno.  Todos os enfermeiros são contratados por contrato de lei trabalhista 

(CLT). É o hospital que tem mais enfermeiros com título de especialista. Realizam uma média 

de 150 diálises/mês por meio de uma empresa terceirizada.  

O Hospital B possui duas UTI: uma clínica e outra cirúrgica. Funciona com o 

quadro de 11 enfermeiros que trabalham em escala de plantão matutino, vespertino e noturno. 

Todos os enfermeiros são contratados por contrato de lei trabalhista (CLT). É o hospital que 

apresenta o maior quadro de enfermeiros do sexo masculino. Realizam uma média de 200 

diálises/mês por meio de uma empresa terceirizada.  

O Hospital C possui duas UTI: uma clínica e outra cirúrgica. Funciona com o 

quadro de 17 enfermeiros que trabalham em escala de plantão matutino, vespertino e noturno. 

Todos os enfermeiros são contratados por contrato de lei trabalhista (CLT). É o hospital que 

possui mais enfermeiros especialista em UTI e que mais fizeram disciplinas em nefrologia. 

Realizam uma média de 180 diálises/mês por meio de uma empresa terceirizada.  

O Hospital D possui cinco UTI: uma cardíaca, uma respiratória, uma 

cardiopulmonar, uma semi-intensiva e uma cirúrgica. O quadro de plantão dos enfermeiros é 
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bem diverso, com escalas de plantão diurno e noturno e/ou matutino, vespertino e noturno. 

Não há nenhum com vínculo CLT, sendo a maioria contratada por cooperativa 31 (67,4%).  

Realizam uma média de 450 diálises/mês por meio de uma empresa terceirizada.  

O Hospital E possui uma UTI clínica, com enfermeiros em escala de plantão 

diurno e noturno e/ou matutino, vespertino e noturno. Tem um quadro de 15 enfermeiros. Não 

há nenhum com vínculo CLT, sendo a maioria contratada por cooperativa 6 (60,0%). 

Realizam uma média de 120 diálises/mês por meio de uma empresa terceirizada.  

O Hospital F tem duas UTI interligadas com características para o público em 

geral. Conta com o quadro de 16 enfermeiros em regime de plantão diurno e noturno e/ou 

matutino, vespertino e noturno. Não há nenhum com vínculo CLT. É o hospital com mais 

enfermeiros concursados 6 (60%).  

O Hospital G tem três UTI: uma cardiológica, uma neurológica e uma cirúrgica; 

com enfermeiros em escala de plantão diurno e noturno e/ou matutino, vespertino e noturno. 

Tem um quadro de 60 enfermeiros. Não há nenhum com vínculo CLT, sendo a maioria 

contratada por cooperativa 31 (79,5%). É o hospital que possui mais enfermeiros cooperados 

e que mais fizeram capacitação em nefrologia. Realizam uma média de 500 diálises/mês por 

meio de um serviço próprio.  

A média total de pacientes em hemodiálise atendidos por mês nos sete hospitais 

do estudo é de 1720 diálises/mês, perfazendo uma média de 57,3 diálises/dia.  

Para realização da Terapia Renal Substitutiva (TRS) é necessário a atuação de 

profissionais especializados e devidamente preparados de forma a promover a segurança e a 

efetividade do processo dialítico. Porém, o que se observa é a carência de profissionais de 

enfermagem especializados no mercado. Importa salientar que a execução da hemodiálise 

requer dos profissionais uma constante observação dos sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, do funcionamento dos materiais e dos equipamentos utilizados. Ademais, tais 

profissionais devem possuir competência para fazer julgamentos e tomar decisões adequadas 

para a resolução de ocorrências ou para a minimização de suas consequências.  

A hemodiálise exige treinamento e conhecimento específico do profissional de 

saúde envolvido, pois além das complicações do paciente, podem surgir problemas 

relacionados à terapêutica. A complexidade que envolve a realidade do paciente renal 

submetido à hemodiálise torna fundamental a ação conjunta dos diversos membros da equipe 

multiprofissional. 

Diante do elevado número de diálises/dia que ocorre nas unidades de terapia 

intensiva e da elevada complexidade da terapia dialítica, é fundamental o aprimoramento do 
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profissional que atua nas UTIs a fim de garantir a segurança do paciente que está sob os seus 

cuidados.  

 

Tabela 6 - Avaliação do interesse em estudar sobre a temática. Ceará, 2017 

Itens N % p** 

Você gostaria de estudar aspectos de enfermagem voltados para 

pacientes com injúria renal aguda? 

 

125 91,9 0,579 

Você se interessa em aprender sobre a gestão de máquinas usadas 

na terapia dialítica? 

 

119 87,5 0,908 

Você tem interesse em participar de um curso teórico ou prático 

que aborde o cuidado de pacientes com injúria renal aguda e 

tratamento hemodialítico? 

 

126 92,6 0,699 

Você acredita na transmissão de informação entre o enfermeiro 

nefrologista e os enfermeiros atuantes em unidades de terapia 

intensiva? 

 

119 87,5 0,522 

Você acha que o desenvolvimento de tecnologias computacionais 

abordando as principais intercorrências que acontecem na terapia 

dialítica teria utilidade para a sua prática profissional? 

120 88,2 0,144 

** Teste de Homogeneidade Qui-Quadrado 

Fonte: Melo (2017) 

 

Houve um elevado interesse em estudar sobre a temática (91,9%). No 

aprofundamento da compreensão clínica das questões da gestão da máquina, houve uma certa 

resistência, com (87,5%) de aceitação. Contudo, não houve oposição em participar de curso 

formativo teórico ou prático (92,6%). A confirmação da necessidade do trabalho em equipe, 

bem como a melhora na comunicação entre enfermeiros é apontada como ponto positivo por 

87,5% dos enfermeiros. Sobre o uso de tecnologias, no momento da resolução do 

questionário, alguns enfermeiros mencionaram ter recorrido ao google como ferramenta de 

consulta e relatam que a existência de algum aplicativo direcionaria melhor sua assistência 

(88,2%) (Tabela 2).  

Alguns enfermeiros alegaram a proibição do uso do celular no momento do 

trabalho. Assim, afirmaram que não teria muita utilidade se fosse direcionado apenas para 

consulta no momento das intercorrências; mas que seria de grande valia se tivesse vídeos 

explicativos em formato de vídeo-aula que se possa ser visto a qualquer momento.  
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Tabela 7: Escore dos participantes obtido na avaliação de interesse sobre a temática segundo 

as variáveis biográficas. Ceará, 2017 

 

Interesse 

Média Mínimo Máximo Mediana 
Desvio 

Padrão 

Turno 

 

Manhã 4,50 2,00 5,00 5,00 0,92 

Tarde 4,70 3,00 5,00 5,00 0,57 

Dia 4,60 3,00 5,00 5,00 0,66 

Noite 4,26 0,00 5,00 5,00 1,20 

Sexo 

 

Masculino 4,23 0,00 5,00 5,00 1,28 

Feminino 4,55 2,00 5,00 5,00 0,79 

Idade      

 23 – 33 4,51 0,00 5,00 5,00 0,95 

 34 – 45 4,48 2,00 5,00 5,00 0,86 

 46+ 4,38 2,00 5,00 5,00 0,98 

Tempo de serviço      

 1 – 3 4,55 2,00 5,00 5,00 0,85 

 4 – 8 4,40 0,00 5,00 5,00 1,11 

 9+ 4,46 2,00 5,00 5,00 0,84 

Vínculo 

 

CLT 4,61 2,00 5,00 5,00 0,75 

Concurso 4,23 2,00 5,00 5,00 1,18 

Cooperativa 4,50 0,00 5,00 5,00 0,90 

Título 

 

Graduação 4,50 0,00 5,00 5,00 1,01 

Especialização 4,47 2,00 5,00 5,00 0,89 

Mestrado 4,57 2,00 5,00 5,00 1,13 

Doutorado 4,50 3,00 5,00 5,00 1,00 

Residência 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 

Especialização em UTI 

 

Não 4,47 0,00 5,00 5,00 1,00 

Sim 4,50 2,00 5,00 5,00 0,79 

Disciplina em nefrologia 

 

Não 4,45 0,00 5,00 5,00 0,98 

Sim 4,58 3,00 5,00 5,00 0,64 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 

 

Não 4,47 0,00 5,00 5,00 0,94 

Sim 4,67 4,00 5,00 5,00 0,52 

Total 4,48 0,00 5,00 5,00 0,93 

Fonte: Melo (2017) 
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A tabela 7 mostra que há uma similaridade entre todas as variáveis biográficas, 

profissionais e o interesse sobre a injúria renal aguda. Isso mostra que não há idade, 

experiência, titularidade, tempo de serviço, vínculo trabalhista ou turno de trabalho que seja 

um fator contribuinte ou impedidor para querer buscar e aprender um pouco mais.  

O conhecimento é adquirido a partir da necessidade de adaptação e por meio da 

construção individual, por isso são auto-regulados. É sabido que cada sujeito aprende a seu 

modo, do seu jeito, dentro de um ritmo e tempo próprios, que as intervenções internas e/ou 

externas são motivações, estímulos que produzem no sujeito uma forma muito especial de 

aprender. A motivação, ao lado do ato de aprender e desse sujeito adrendiz vem engajada ao 

conhecimento, com a presença de um saber adquirido, de um conteúdo dado, o qual deve ser 

fonte de prazer em si mesmo e do desejo de cada vez mais se aprender. 

Assim, deixa-se claro que o interesse pelo conhecimento advém da motivação em 

querer entender o que já está acontecendo no seu local de trabalho, da necessidade em querer 

cuidar melhor do seu paciente e até mesmo da simples curiosidade pelo novo.  

 

Tabela 8 - Experiência de enfermeiros de unidades de terapia intensiva. Ceará, 2017 

Itens N % p** 

Está preparado para atuar com o paciente com IRA? 48 35,3 0,618 

Sente-se seguro para trabalhar com terapia dialítica? 25 18,4 0,623 

Qual o profissional responsável pelo paciente em hemodiálise na 

UTI em que trabalha? 

 

* * * 

Na sua admissão, houve algum treinamento específico para a 

realização da terapia renal substitutiva? 

 

0 0,0 - 

Existe algum suporte para auxiliá-lo na manutenção da 

hemodiálise? 
46 33,8 0,050 

Existe algum programa de treinamento e/ou educação permanente 

em hemodiálise no hospital que você trabalha? 
5 3,7 0,968 

É utilizado sistematização da assistência de enfermagem nos 

cuidados prestados pelos enfermeiros aos pacientes com IRA? 
80 58,8 0,085 

*  Este item apresentou mais de uma reposta 

** Teste de Homogeneidade Qui-Quadrado 

Fonte: Melo (2017) 
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A tabela 8 mostra resultados de como o enfermeiro se vê diante da necessidade de 

cuidar do paciente renal agudo; e como o hospital prepara esse profissional.  

Ao questionar se o enfermeiro graduado ou especialista em UTI está preparado 

para atuar com pacientes em terapia dialítica, 48 enfermeiros (35,3%) consideram que sim; e 

apenas 25 (18,4%) sentem-se seguros para trabalhar com a terapia da hemodiálise.  

O item que trata sobre o profissional responsável pela terapia dialítica na visão do 

enfermeiro possibilitou 5 opções de respostas dos quais, 91 (66,9%) acreditam que é o 

enfermeiro assistencial da UTI; 85 (62,5%) que é o médico intensivista; 35 (25,7%) que é o 

enfermeiro nefrologista; 41 (30,1%) que é o médico nefrologista e 49 (36%) acreditam que é 

o técnico de enfermagem da hemodiálise.   

Neste estudo houve uma distribuição bem dispersa quanto à identificação do 

profissional responsável pela terapia dialítica pelo enfermeiro da UTI, denotando que a 

definição de papéis e responsabilidades deve ser considerada pelos gestores administrativos e 

clínicos a fim de garantir melhor rendimento da terapêutica. 

Quanto aos treinamentos oferecidos pelo hospital na admissão, 136 (100%) 

afirmaram não ter recebido treinamento na admissão e somente cinco (3,7%) mencionaram 

existência de treinamento e/ou educação permanente em hemodiálise na instituição.  

Visto que o serviço de hemodiálise é terceirizado, é de responsabilidade da 

empresa contratada a prestação do serviço da terapia dialítica. No entanto, somente 46 

(33,8%) referiram ter suporte humano para auxiliar durante a terapia dialítica, sendo este 

suporte sempre do técnico de enfermagem da clínica de hemodiálise contratada. 

Os enfermeiros participantes da pesquisa relataram em sua maior parte 80 (58,8%) 

utilizar a SAE no acompanhamento dos pacientes com injúria renal, no entanto, esse dado 

remete a reflexão de que a SAE tem como princípio básico a possibilidade de investigação, 

intervenção e avaliação do cuidado de enfermagem ao paciente sob o ponto de vista do 

conhecimento científico, e este foi exatamente um ponto atribuído como frágil pelos 

participantes da pesquisa. 

Esses dados permitem inferir que a ausência de uma política institucional de 

formação dos profissionais bem como o fato de não terem cursado especialização em terapia 

intensiva podem ser fatores determinantes para o despreparo e insegurança dos profissionais 

que atuam junto a estes pacientes.  

 

6.2 Avaliação do conhecimento 
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Para avaliar o conhecimento, foram analisadas as 25 questões do tipo certo ou 

errado. Na Tabela 9 é mostrado quais itens foram excluídos pelo critério da correlação 

bisserial, restando apenas aqueles que estão em negrito para estimar a equação da TRI.  

 

Tabela 9: Porcentagem de acerto, correlação bisseral e estimativas do parâmetro do modelo 

da Teoria da resposta ao item. Ceará, 2017 

Questão 
% 

Acerto Correlação Bisseral Parâmetro (b) Ordem de Dificuldade 

1 42,6% 0,211 (Excluído) - - 

2 62,5% 0,265 -0,587 10 

3 25,7% 0,223 (Excluído) - - 

4 13,2% 0,114 (Excluído) - - 

5 52,9% 0,332 -0,136 9 

6 50,0% 0,376 -0,001 8 

7 14,7% 0,041 (Excluído) - - 

8 25,0% 0,325 1,254 2 

9 11,0% 0,012 (Excluído) - - 

10 64,0% 0,217 (Excluído) - - 

11 56,6% 0,236 (Excluído) - - 

12 13,2% 0,439 2,120 1 

13 25,0% 0,266 1,253 3 

14 47,8% 0,267 0,102 7 

15 61,0% 0,173 (Excluído) - - 

16 41,2% 0,048 (Excluído) - - 

17 83,1% 0,276 -1,802 12 

18 33,8% 0,268 0,771 4 

19 39,0% 0,354 0,514 5 

20 48,5% 0,102 (Excluído) - - 

21 85,3% 0,414 -1,986 13 

22 40,4% 0,148 (Excluído) - - 

23 41,2% 0,290 0,407 6 

24 62,5% 0,265 -0,588 11 

25 83,8% 0,079 (Excluído) - - 

Fonte: Melo (2017) 

 

O coeficiente do alfa de cronbach global foi de 0,261. Considerando apenas as 

questões utilizada na TRI o alfa aumenta relativamente para 0,442.  

Na tabela 10 encontra-se o valor do alfa para quando remove-se uma questão 

especifica. Percebe-se que tanto com a totalidade de questões do instrumento (25 questões), 

quanto apenas com os itens apontados na TRI, o valor do alfa de cronbach fica em torno do 
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valor global. Visto que nenhuma questão modificaria o alfa a ponto de influenciar o resultado 

final, nenhuma questão foi excluída para análise do conhecimento.  

 

Tabela 10: Nível de confiabilidade do instrumento de coleta de dados sobre conhecimento. 

Ceará, 2017 

Alfa 
Com 25 itens Com itens da TRI 

0,261 0,442 

Questão 
Alfa se a questão é removida 

com 25 itens com itens da TRI 

1 0,264 - 

2 0,246 0,445 

3 0,254 - 

4 0,269 - 

5 0,225 0,433 

6 0,210 0,390 

7 0,286 - 

8 0,224 0,423 

9 0,285 - 

10 0,261 - 

11 0,257 - 

12 0,196 0,395 

13 0,241 0,400 

14 0,247 0,446 

15 0,275 - 

16 0,312 - 

17 0,235 0,419 

18 0,244 0,453 

19 0,217 0,397 

20 0,298 - 

21 0,201 0,404 

22 0,283 - 

23 0,239 0,441 

24 0,246 0,435 

25 0,280 - 

Fonte: Melo (2017) 

As 25 questões sobre conhecimento abordam aspectos de definição e causas de 

IRA, métodos de avaliação renal, leitura de exames, manifestações clínicas, intercorrências 

dialíticas e cuidados de enfermagem. O instrumento foi construído em grupos, tendo as dez 

primeiras questões sobre definição, incidência, diagnóstico e as causas da IRA; entre as 

questões 11-15 os sintomas e as causas; 16-25 as principais complicações e as intervenções de 

enfermagem.  
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Tabela 11: Resumo descritivo do quantitativo de cada opção escolhida a cada pergunta na 

avaliação do conhecimento dos 136 enfermeiros de unidades de terapia intensiva do estado do 

Ceará. Ceará, 2017 

Questão 
Valor 

Faltante 
A B C D E % Acerto 

1 0 16 58 7 29 26 42,6% 

2 0 85 25 14 5 7 62,5% 

3 1 65 35 22 5 8 25,7% 

4 0 18 23 1 9 85 13,2% 

5 0 72 4 13 16 31 52,9% 

6 0 31 68 8 7 22 50,0% 

7 1 10 20 88 9 8 14,7% 

8 0 7 34 26 27 42 25,0% 

9 0 15 55 49 15 2 11,0% 

10 0 3 3 87 10 33 64,0% 

11 0 9 12 77 35 3 56,6% 

12 0 16 12 18 75 15 13,2% 

13 1 36 34 15 28 22 25,0% 

14 0 18 65 46 1 6 47,8% 

15 0 20 31 2 0 83 61,0% 

16 1 0 10 56 55 14 41,2% 

17 0 7 4 8 4 113 83,1% 

18 0 65 4 46 15 6 33,8% 

19 0 28 17 12 53 26 39,0% 

20 0 19 66 18 15 18 48,5% 

21 0 5 116 3 5 7 85,3% 

22 0 39 20 3 55 19 40,4% 

23 0 56 38 23 5 14 41,2% 

24 0 85 25 14 5 7 62,5% 

25 0 4 91 23 7 11 83,8% 

% média de acertos  42,7% 

Fonte: Melo (2017) 

 

A porcentagem média de acertos do conhecimento dos enfermeiros de UTI a 

partir do questionário sobre IRA foi de 42,7%. Na definição de IRA (questão 1) 58 (42,6%) 

enfermeiros responderam corretamente, afirmando que é a redução abrupta da função renal 
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com ou sem alteração do fluxo urinário. Uma importante parcela 29 (21,3%) respondeu que é 

a redução progressiva e rápida da função renal com oligúria. 

Sobre os marcadores específicos da IRA (questão 2), 85 (62,5%) acertaram ao 

responder a opção creatinina sérica; 25 (18,3%) enfermeiros responderam que a ureia é o 

principal marcador. Quanto aos valores de referência para creatinina (questão 3), 35 (25,7%) 

responderam corretamente, afirmando que está entre 0,5-1,5 mg/dL. No entanto, pouco menos 

da metade dos enfermeiros 65 (47,79%) respondeu que está entre 0,3-1,0 mg/dL. 

A quarta questão identifica o paciente com diagnóstico de IRA. Foi uma das 

questões com maiores índices de erros, visto que somente 18 (13,2%) acertaram. A maioria 85 

(62,5%) dos enfermeiros assinalou a alternativa que afirmava que seria o aumento da 

creatinina sérica acima de 50% e a uréia maior que 180 mg/dL. Por mais que 62,5% dos 

enfermeiros tenham dito (na questão 2) que o marcador mais específico é a creatinina, vê-se 

que muitos ainda acreditam que a ureia também é critério diagnóstico.  

Sobre as implicações da IRA (questão 5), 72 (52,9%) acertaram afirmando que é 

resultado da diminuição da perfusão renal. E, uma importante parcela 31 (22,7%) acredita que 

o tratamento inicial da IRA é a hemodiálise; quando, na verdade, a hemodiálise é a última 

opção terapêutica.  

A propósito do processo fisiológico que ocasiona a IRA (questão 6), 68 (50%) 

acertaram afirmando que é a hipoperfusão renal e 31 (22,7%) enfermeiros referiram que a 

IRA decorre do acúmulo sérico de produtos nitrogenados, quando, na verdade, esse acúmulo 

ocorre por conta da IRA e não o contrário.  

Os distúrbios eletrolíticos mais comuns (questão 7) foram identificados 

corretamente por 20 (14,7%) enfermeiros que acertaram a questão, referindo ser 

hiperpotassemia e hipernatremia. A maioria 88 (14,7%) respondeu hipercalcemia e 

hipernatremia.  

As consequências da IRA (questão 8) foram identificadas corretamente por 34 

(25%) dos enfermeiros, afirmando que o gasto energético depende principalmente da doença 

de base. A maioria 42 (30,8%) achou que é o aumento da creatinina que acelera o gasto 

energético.  

O índice que melhor representa a taxa de mortalidade dos pacientes que 

desenvolvem IRA no ambiente de terapia intensiva (questão 9) foi subestimado, visto que 55 

enfermeiros acreditam que é entre (10-25%), 49 (25-50%) e somente 15 assinalou a resposta 

correta que é entre 30-90%.  
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Os principais sinais e sintomas do paciente com IRA (questão 10) foram 

identificados corretamente por 87 (64%) enfermeiros, pois assinalaram oligúria, uremia e 

anúria; 33 (24,2%) enfermeiros disseram que era sepse, anasarca e anúria.  

Sobre a principal causa de IRA (questão 11), 77 (56,6%) responderam 

corretamente que era sepse; e 35 (25,7%) disseram que era choque cardiogênico. As causas da 

IRA pré renal (questão 12) foram confundidas com IRA renal, pois 75 enfermeiros 

responderam septicemia e glomerulonefrite; quando, a resposta correta seria queimadura e 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Somente 18 (13,2%) acertaram esta questão.  

Causas da IRA pós renal (questão 13) teve um índice de acertos de 25%, 34 

enfermeiros responderam corretamente que é câncer de próstata, bexiga neurogênica e 

hipertrofia prostática. O maior percentual de respostas desta questão 36 (26,4%) respondeu 

que é hipertrofia prostática, desidratação e nefrolitíase.  

A respeito das causas de IRA renal (questão 14), 65 (47,8%) responderam 

corretamente que é o uso de agentes nefrotóxicos e pielonefrite; e, um grande número de 

enfermeiros 46 respondeu que é choque cardiogênico e sepse. Sobre os três tipos de IRA, a 

renal teve uma melhor porcentagem de acertos.  

O tempo correto da prescrição de hemodiálise (questão 15) foi respondido 

corretamente por 83 (61%) enfermeiros; ou seja, depende de cada paciente, levando-se em 

conta sua condição clínica e hemodinâmica. No entanto, uma parcela considerável de 

enfermeiros respondeu que é quatro horas (31) e três horas (20). Essa diversidade de respostas 

entre três e quatro horas se dá pela prática clínica.  

Sobre a complicação mais frequente na IRA (questão 16), 56 (41,2%) respondeu 

corretamente que é infecciosa; e 55 enfermeiros responderam que é cardiovascular. E, a 

complicação mais frequente na diálise (questão 17) foi respondida corretamente por quase 

todos os enfermeiros 113 (83,1%). 

Sobre o que o enfermeiro deve fazer diante de uma intercorrência com hipotensão 

e cãibras (questão 18), 65 enfermeiros responderam que deve reduzir a velocidade do fluxo 

sanguíneo. No entanto, a resposta correta foi respondida por 46 (33,8%), reduzir a taxa de 

ultrafiltração.  

As complicações mais frequentes que ocorrem na diálise estão relacionadas ao 

acesso venoso vascular e circuito sanguíneo extracorpóreo. A questão 19 pergunta qual 

complicação não está relacionada. 53 (39%) responderam corretamente ao dizer que é 

hipertensão e fadiga.  
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No caso de um acidente por infusão de ar (questão 20) foi respondido 

corretamente por 66 enfermeiros (48,5%), que deve-se colocar o paciente em decúbito lateral 

esquerdo em Tredelemburg e administrar oxigênio. Um dos papéis do enfermeiro no 

momento da hemodiálise (questão 21), foi respondido corretamente por 116 (85,3%), que diz 

que o enfermeiro deve atentar constantemente para o estado hemodinâmico e para o equilíbrio 

eletrolítico e ácido-básico do paciente. 

A monitorização do paciente com IRA (questão 22) requer que o enfermeiro 

esteja atento a diversos aspectos. Neste sentido, 55 (40,4%) dos enfermeiros respondeu 

corretamente a questão ao dizer que a hipercalemia é o desequilíbrio com risco de morte mais 

imediato. Essa questão entra em conflito com a questão 7, que teve um elevado percentual de 

erro (85,3%).  

Sobre o suporte nutricional (questão 23) aos pacientes com IRA, 41,2% acertou a 

questão ao dizer que deve manter o balanço nitrogenado positivo ou neutro, iniciar a terapia 

nutricional precocemente e fazer que as terapias dialíticas permitam adequado suporte 

nutricional.  

A escolha do acesso para hemodiálise depende da condição clínica do paciente e 

do caráter crônico ou agudo da doença. Assim, questionou-se qual a indicação do CDL 

(questão 24) e 85 (62,5%) dos enfermeiros respondeu corretamente que este deve ser utilizado 

na IRA e também na doença renal crônica quando houver necessidade imediata de 

hemodiálise.  

Quanto aos cuidados com o curativo do cateter duplo lúmen para hemodiálise 

(questão 25), 91 enfermeiros responderam que deve ser feito com equipamentos de proteção 

individual, usando clorexidina alcoólica no sentido do óstio para as ponteiras, e a cobertura 

deve ser feita com gaze e fita adesiva e 23 responderam que pode utilizar a mesma técnica, 

porém diz que a cobertura deve ser feita com filme transparente estéril. As duas alternativas 

foram consideradas corretas. 114 (83,8%) acertaram a questão.  

As questões com melhores índices tratam das complicações na hemodiálise 

(83,1%), cuidados de enfermagem (85,3%) e curativo (83,8%). As com piores índices foram 

questões que abordam o diagnóstico de IRA (13,2%); incidência da mortalidade na UTI 

(11,0%) e definição (13,2%).  

De uma maneira geral, os enfermeiros obtiveram piores índices no primeiro grupo 

de questões (definição, incidência, diagnóstico e causas) e melhores índices no último 

(complicações e intervenções de enfermagem).  
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A partir da valoração determinada no presente estudo, pode-se inferir que o 

conhecimento dos enfermeiros foi considerado inadequado. Somente dez questões alcançaram 

índices acima de 50% e dessas, somente três chegaram a acertos maiores que 70%. As três 

questões com mais de 70% de acerto estavam no último grupo.  

 

Tabela 12: Escores dos participantes obtido nas 25 questões que avaliam o conhecimento 

segundo as variáveis biográficas e profissionais. Ceará, 2017 

  

Conhecimento 

Média Mínimo Máximo Mediana 
Desvio 

Padrão 

Turno 

 

Manhã 10,46 7,00 14,00 11,00 2,01 

Tarde 10,30 5,00 14,00 11,00 2,62 

Diurno 11,36 6,00 16,00 11,50 2,40 

Noite 10,35 4,00 15,00 10,00 2,83 

Sexo 

 

Masculino 10,13 6,00 15,00 9,00 2,71 

Feminino 10,83 4,00 16,00 11,00 2,47 

Idade      

 23 – 33 11,01 5,00 15,00 11,00 2,51 

 34 – 45 10,62 7,00 15,00 11,00 2,15 

 46+ 9,88 4,00 16,00 10,00 3,02 

Tempo de Serviço      

 1 – 3 10,58 5,00 15,00 11,00 2,55 

 4 – 8 11,10 6,00 15,00 11,00 2,46 

 9+ 10,37 4,00 16,00 10,00 2,59 

Vínculo 

 

CLT 10,74 4,00 16,00 11,00 2,69 

Concurso 10,77 6,00 16,00 11,00 2,45 

Cooperativa 10,61 5,00 15,00 11,00 2,50 

Título 

 

Graduação 10,55 5,00 15,00 10,00 2,48 

Especialização 10,55 4,00 16,00 11,00 2,57 

Mestrado 12,71 11,00 15,00 12,00 1,60 

Doutorado 11,50 10,00  15,00 10,50 2,38 

Residência 9,50 7,00 12,00 9,50 3,54 

Especialização em UTI 

  
Não 10,57 4,00 16,00 10,00 2,55 

Sim 10,86 6,00 15,00 12,00 2,52 

Disciplina em nefrologia 

 

Não 10,46 4,00 15,00 10,50 2,46 

Sim 11,58 6,00 16,00 12,00 2,67 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 

 
Não 10,62 4,00 16,00 11,00 2,54 



79 

 

Sim 12,00 9,00 15,00 12,00 2,00 

Total 10,68 4,00 16,00 11,00 2,53 

Fonte: Melo (2017) 

 

Ao comparar o conhecimento entre as variáveis biográficas e profissionais, 

percebe-se uma equivalência de valores quanto ao sexo, vínculo e ter ou não especialização 

em UTI. No entanto, observa-se um maior conhecimento nos enfermeiros do turno diurno, 

mestres, que cursaram disciplina de nefrologia ao longo da trajetória acadêmica e que tinham 

feito algum curso de capacitação ou atualização na área da nefrologia. 

Vale ressaltar que o enfermeiro ter contato prévio com a disciplina teórica facilita 

uma habilidade para a prática bem como desperta o interesse pela busca de cursos de 

capacitação e atualização.  

A Tabela 12 também mostra que a melhor média de conhecimento está entre os 

profissionais com 4-8 anos de experiência profissional. Isso ocorre porque são enfermeiros 

que já vivenciaram algumas situações práticas e, consequentemente, adquiriram e/ou 

buscaram maiores conhecimentos sobre a temática.  

 

6.3 Avaliação da prática 

 

A prática foi mensurada de duas maneiras. Uma respondida pelos enfermeiros no 

momento da resolução do questionário de conhecimento e outra observada pela pesquisadora. 

Foi utilizado o mesmo check list para mensuração, porém, somente 30 enfermeiros (22,05%) 

foram observados.  

O check list aborda questões sobre reconhecimento de achados anormais, 

checagem de exames da função renal, leitura de gasometria arterial, realização e anotação de 

balanço hídrico de pacientes nefrológicos, aspirar heparina do espaço morto do cateter antes 

de iniciar a diálise, checar as linhas do circuito para verificar se há dobras, posicionar 

confortavelmente o paciente antes da terapia dialítica, realizar o curativo do cateter antes ou 

após a sessão de hemodiálise, checar os fatores de coagulação e os monitores do sistema para 

garantir a segurança do paciente. 
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Tabela 13: Cuidados de enfermagem executados durante a terapia dialítica segundo 

informações dos próprios enfermeiros. Ceará, 2017 

 

Na tabela 13 encontramos dois tipos de respostas. Das ações do check list, espera-

se que o enfermeiro faça quase todas elas, com exceção das respostas 8 e 10, ou seja, as 

únicas questões que possuem gabarito como resposta “não” são 8 e 10, portanto, no final da 

tabela, dispõe-se os quantitativos referente a essa informação.  

As repostas referidas pelos enfermeiros estão apresentadas na tabela 13. Os 

exames laboratoriais (item 1) são checados por 42 (30,9%); 83 (61%) posicionam 

confortavelmente os pacientes antes de iniciar a terapia dialítica (item 2); o circuito 

extracorpóreo é verificado antes do início da terapia dialítica para garantir que não há dobras 

ou oclusões (item 3) por 16 (11,8%); os sinais vitais são verificados antes da terapia dialítica 

(item 4) por 93 (68,4%); o curativo do cateter duplo lúmen é realizado antes ou após a terapia 

dialítica (item 5) por 108 (79,4%). 

  

A 

 (n=13) 

B 

 (n=7) 

C  

(n=11) 

D 

 (n=46) 

E  

(n=10) 

F 

 (n=10) 

G 

 (n=39) 

Total 

(n=136) p** 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

I-1 2 15,4 0 0,0 1 9,1 18 39,1 7 70,0 5 50,0 9 23,1 42 30,9 0,004 

I-2 8 61,5 2 28,6 8 72,7 33 71,7 7 70,0 8 80,0 17 43,6 83 61,0 0,048 

I-3 2 15,4 0 0,0 0 0,0 6 13,0 1 10,0 4 40,0 3 7,7 16 11,8 0,134 

I-4 9 69,2 6 85,7 6 54,5 35 76,1 7 70,0 4 40,0 26 66,7 93 68,4 0,336 

I-5 12 92,3 7 100,0 8 72,7 31 67,4 9 90,0 6 60,0 35 89,7 108 79,4 0,039 

I-6 1 7,7 0 0,0 2 18,2 3 6,5 1 10,0 3 30,0 2 5,1 12 8,8 0,189 

I-7 2 15,4 5 71,4 3 27,3 9 19,6 6 60,0 3 30,0 4 10,3 32 23,5 0,002 

I-8 1 7,7 0 0,0 3 27,3 0 0,0 1 10,0 2 20,0 7 17,9 14 10,3 0,008 

I-9 5 38,5 0 0,0 6 54,5 22 47,8 4 40,0 5 50,0 9 23,1 51 37,5 0,048 

I-10 2 15,4 4 57,1 3 27,3 16 34,8 2 20,0 2 20,0 25 64,1 54 39,7 0,004 

I-11 3 23,1 3 42,9 2 18,2 15 32,6 6 60,0 4 40,0 12 30,8 45 33,1 0,496 

I-12 7 53,8 7 100,0 8 72,7 32 69,6 6 60,0 9 90,0 33 84,6 102 75,0 0,096 

I-13 6 46,2 7 100,0 5 45,5 27 58,7 8 80,0 7 70,0 15 38,5 75 55,1 0,017 

I-14 1 7,7 0 0,0 0 0,0 5 10,9 2 20,0 4 40,0 3 7,7 15 11,0 0,101 

I-15 13 100,0 2 28,6 10 90,9 43 93,5 10 100,0 9 90,0 33 84,6 120 88,2 0,001 

I-8 12 92,3 7 100,0 8 72,7 46 100,0 9 90,0 8 80,0 32 82,1 122 89,7 0,008* 

I-10 11 84,6 3 42,9 8 72,7 30 65,2 8 80,0 8 80,0 14 35,9 82 60,3 0,005* 

*% oriunda do gabarito  

** Teste de Homogeneidade Qui-Quadrado 

Fonte: Melo (2017) 
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A heparina residual das vias do cateter é aspirada antes de conectar ao circuito 

extracorpóreo da terapia dialítica (item 6) por 12 (8,8%); os fatores de coagulação são 

verificados antes de administrar a heparina no sistema (item 7) por 32 (23,5%); o uso do 

cateter duplo lúmen para hemodiálise só é autorizado para algum outro fim além da terapia 

dialítica (item 8*) por 14 (10,3%). 

A permanência nos cinco primeiros minutos da terapia dialítica (item 9) é referida 

por 51 (37,5%); 54 (39,7%) administram algum antibiótico durante a terapia dialítica (item 

10*); 45 (33,1%) checam os sinais vitais a cada hora e ao final da hemodiálise (item 11); o 

balanço hídrico do paciente é anotado ao final da sessão da hemodiálise (item 12) por 102 

(75%); 75 (55,1%) referem usar luvas, protetor de olhos, máscara e roupa protetora (item 13); 

15 (11%) checam os monitores do sistema (taxa de fluxo, temperatura, pH, condutividade, 

presença de coágulos, detector de ar, pressão negativa e sensor sanguíneo) a fim de garantir a 

segurança do paciente (item 14); e 120 (88,2%) checam condições de pele, padrão respiratório 

e perfusão periférica em casos de intercorrências (item 15) (Tabela 13).  

Houve uma melhor prática nos itens que tratam do curativo (79,4%), do uso do 

cateter para outros fins (89,7%), da anotação do balanço hídrico (75,0%) e da atuação frente a 

intercorrências dialíticas (88,2%); e as piores práticas foram referidas nos itens que tratam da 

verificação do circuito extracorpóreo (11,8%); em aspirar a heparina do espaço morto (8,8%) 

e checar os monitores em algum momento da hemodiálise (11,0%) (Tabela 13). 

Por mais que os enfermeiros de UTI possuam uma formação mais generalística, 

devido ao elevado número de diálises que ocorre nas unidades de terapia intensiva e a 

complexidade da terapia; os enfermeiros de UTI necessitam obter conhecimentos com o 

intuito de melhorar a prática assistencial e garantir a segurança do paciente desde o momento 

que o paciente apresenta injúria renal, a fim de evitar a progressão; bem como após a lesão 

renal já ter se instalado e o paciente já estar dialisando.  

Neste último caso, o enfermeiro de UTI deve atentar para os cuidados mínimos 

que precisam ser dispensados ao paciente durante a terapia, visto que todo o procedimento 

fica a cargo de um profissional de nível técnico e quem supervisiona de fato é o enfermeiro 

assistencial.  
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Tabela 14: Escore dos participantes obtidos na avaliação da prática separado pelas variáveis 

biográficas e profissionais segundo informações dos próprios enfermeiros. Ceará, 2017 

  

Prática 

Média Mínimo Máximo Mediana 
Desvio 

Padrão 

Turno 

 

Manhã 6,21 3,00 9,00 6,00 1,47 

Tarde 6,30 3,00 12,00 6,00 1,87 

Dia 7,62 3,00 13,00 7,50 2,71 

Noite 7,24 2,00 13,00 7,00 2,50 

Sexo 

 

Masculino 7,43 4,00 13,00 7,00 2,24 

Feminino 6,89 2,00 13,00 6,00 2,39 

Idade      

 23 - 33 6,99 3,00 12,00 7,00 2,11 

 34 - 45 6,52 2,00 10,00 6,50 2,13 

 46+ 7,85 3,00 13,00 7,50 3,09 

Tempo de serviço      

 1 - 3 7,02 3,00 13,00 7,00 2,15 

 4 - 8 6,62 2,00 12,00 6,00 2,26 

 9+ 7,39 3,00 13,00 7,00 2,69 

Vínculo 

 

CLT 7,03 3,00 13,00 7,00 2,38 

SESA 7,50 3,00 13,00 8,00 2,45 

COOP 6,82 2,00 12,00 6,50 2,33 

Título 

 

Graduação 6,98 3,00 12,00 7,00 1,97 

Especialização 7,06 2,00 13,00 7,00 2,57 

Mestrado 7,00 5,00 9,00 7,00 1,41 

Doutorado 6,25 3,00 12,00 5,00 3,95 

Residência 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 

Especialização em UTI 

 

Não 7,33 3,00 13,00 7,00 2,36 

Sim 6,46 2,00 11,00 6,00 2,29 

Disciplina em nefrologia 

 

Não 7,10 3,00 13,00 7,00 2,25 

Sim 6,62 2,00 13,00 6,00 2,82 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 

 

Não 7,08 3,00 13,00 7,00 2,36 

Sim 5,50 2,00 8,00 5,50 2,07 

Total 7,01 2,00 13,00 7,00 2,36 

Fonte: Melo (2017) 
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A média da prática dos enfermeiros de UTI foi de 7,01 (±2,36). A melhor prática 

foi referida pelos enfermeiros que trabalham em escala diurna e noturna. O principal motivo 

deve-se ao maior tempo/dia, visto que quem trabalha 12 horas corridas pode organizar melhor 

o tempo do seu plantão e, assim, ter uma melhor assistência. E, os profissionais que referiram 

melhores práticas foram: sexo masculino, com vínculo trabalhista por meio de concurso, sem 

especialização em UTI, sem capacitação na área da nefrologia, com mais de 46 anos e com 

mais de 9 anos de tempo de serviço (Tabela 14).  

 

Tabela 15: Cuidados de enfermagem executados durante a terapia dialítica segundo 

informações dos próprios enfermeiros versus observação não participante e porcentagem em 

cada item aplicado com o teste de Cochran. Ceará, 2017 

Item 

Relatado Observado 

p Não Sim Não Sim 

N % n % n % n % 

1 18 60,0 12 40,0 30 100,0 0 0,0 0,001 

2 5 16,7 25 83,3 30 100,0 0 0,0 0,000 

3 20 66,7 10 33,3 30 100,0 0 0,0 0,002 

4 4 13,3 26 86,7 7 23,3 23 76,7 0,180 

5 2 6,7 28 93,3 1 3,3 29 96,7 0,317 

6 22 73,3 8 26,7 27 90,0 3 10,0 0,025 

7 14 46,7 16 53,3 27 90,0 3 10,0 0,000 

8 26 86,7 4 13,3 27 90,0 3 10,0 0,317 

9 12 40,0 18 60,0 28 93,3 2 6,7 0,000 

10 11 36,7 19 63,3 14 46,7 16 53,3 0,180 

11 9 30,0 21 70,0 9 30,0 21 70,0 1,000 

12 1 3,3 29 96,7 0 0,0 30 100,0 0,317 

13 8 26,7 22 73,3 10 33,3 20 66,7 0,414 

14 22 73,3 8 26,7 30 100,0 0 0,0 0,005 

15 2 6,7 28 93,3 1 3,3 29 96,7 0,317 
Fonte: Melo (2017) 

 

Visto que a prática foi mensurada de duas formas, a tabela 15 apresenta os 

resultados entre a prática relatada e a prática observada. Em sete questões (46,66%), houve 

significância estatística entre o que foi relatado versus o que foi observado. Isso ocorre porque 

o que os enfermeiros referem realizar, diverge dos dados encontrados na observação não 

participante. Os itens com significância estatística entre o que se fala e o que se observa 

foram: 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 14.  

Estes itens versam sobre (1) checar os exames laboratoriais a fim de repor 

eletrólitos, (2) posicionar confortavelmente o paciente, (3) verificar o circuito extracorpóreo 

para garantir que não há dobras ou oclusões, (6) aspirar a heparina residual das vias do cateter 
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antes de conectar ao circuito extracorpóreo, (7) verificar os fatores de coagulação antes de 

administrar heparina, (9) ficar junto do paciente nos cinco primeiros minutos e (14) em algum 

momento checar os monitores do sistema a fim de garantir a segurança do paciente. Esta 

diferença pode estar relacionada ao receio ou a timidez de ser identificado posteriormente, 

mesmo que a pesquisadora tenha garantido a todos os profissionais o anonimato. 

 

Tabela 16: Comparação do escore obtido na prática dos cuidados de enfermagem executados 

durante a terapia dialítica segundo informações dos próprios enfermeiros versus observação 

não participante. Ceará, 2017 

  Média Mínimo Máximo Mediana 
Desvio 

Padrão 
p 

Relatado 8,43 5,00 14,00 8,00 2,19 
< 0,001 

Observado 5,27 3,00 9,00 5,00 1,26 
Fonte: Melo (2017) 

 

A tabela 16 apresenta a média, mediana e desvio padrão do compilado de todas as 

questões e compara os dois tipos de mensuração da prática. Assim, observa-se que há 

divergência estatisticamente significante (p<0,001) entre o que foi relatado pelo(a) 

enfermeiro(a) versus o que foi observado pela pesquisadora. Destarte, comprova-se a 

divergência entre as duas formas de avaliação da prática.  

  

Tabela 17: Resultado comparativo do escore médio entre categorias de cada variável 

biográfica e profissional e os instrumentos de avaliação do estudo. Ceará, 2017 

Socio-demográfico Prática Conhecimento Interesse   

Turno 0,074 0,304 0,654 

Idade 0,339 0,112 0,746 

Sexo 0,228 0,102 0,432 

Instituição de formação 0,298 0,156 0,067 

Tempo de trabalho 0,391 0,415 0,736 

Vínculo 0,366 0,943 0,553 

Titulação 0,858 0,233 0,486 

Especialização em UTI 0,031 0,356 0,707 

Disciplina em nefrologia 0,194 0,047 0,940 

Capacitação/atualização na área da nefrologia 0,154 0,175 0,897 

Fonte: Melo (2017) 

 

Ao fazer um cruzamento das principais variáveis biográficas e profissionais com o 

interesse em estudar sobre a temática, o conhecimento e a prática, observou-se que há 
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relações estatisticamente significante entre os enfermeiros que possuem especialização em 

UTI com a prática (p=0,031); e de ter cursado alguma disciplina em nefrologia com o 

conhecimento (p=0,047) (Tabela 17).  

Essas variáveis demonstram a importância do enfermeiro que atua nas UTIs serem 

especialistas, visto que direciona melhor a prática; e a importância de ter disciplinas focadas 

em nefrologia tanto na graduação como na especialização de UTI, pois o número de pacientes 

renais com IRA em UTI aumenta exponencialmente.  

 

6.4 Associação entre Conhecimento e Prática 

 

Nesta seção verificou-se o nível de associação entre os escores do conhecimento e 

da prática. Para verificar a associação entre essas duas variáveis utilizou-se a estatística da 

correlação linear simples (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Gráfico de dispersão entre a Prática e o Conhecimento. Ceará, 2017 

 
 

Buscou-se verificar se havia uma correlação entre o conhecimento e a prática, ou 

seja, se quanto maior o conhecimento maior a prática e vice-versa. No entanto, verificou-se 

que não há uma relação linear entre essas duas variáveis pois houve uma dispersão entre as 

respostas (Gráfico 1), ou seja, o enfermeiro com maior conhecimento não necessariamente 
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terá uma melhor prática. O coeficiente de correlação entre conhecimento e prática foi de 

0,103 (p=0,231). Cabe esclarecer que esta correlação foi verificada com a prática referida. 

Esses dados comprovam os resultados isolados do conhecimento e da prática, 

visto que a partir da valoração estabelecida no presente estudo o conhecimento foi 

considerado inadequado e a prática considerada adequada. Neste sentido, fica claro que não se 

pode desprezar a experiência dos enfermeiros, pois mesmo sem conhecimento adequado 

desempenham apropriadamente os cuidados de enfermagem; e deixar de oferecer cursos e 

treinamentos aos enfermeiros de terapia intensiva para que estes realizem um cuidado 

sistematizado baseado em evidências.  

 

Tabela 18: Matriz de correlação linear entre conhecimento e prática observada. Ceará, 2017 

  Conhecimento 

Prática Observado 
Correlação -0,028 

P-valor 0,883 

 

Visto que não houve significância estatística entre conhecimento e prática 

referida, fez-se uma análise para verificar com os 30 enfermeiros da observação não 

participante (Tabela 18). Verificou-se que não houve correlação entre elas devido a 

quantidade reduzida da amostra. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Conhecer o perfil do enfermeiro que atua em terapia intensiva mostra-se relevante 

e pertinente devido ao constante desafio que este profissional é submetido ao atuar em um 

cenário repleto de tecnologia plenamente utilizada, onde urge a busca pela prevenção de erros, 

eventos adversos e complicações, além do enfrentamento constante com o limiar entre a vida 

e a morte e com um modo peculiar de procurar exercer práticas humanizadas.  

Cabe à enfermagem identificar suas próprias concepções relativas ao doente grave 

e estabelecer estratégias de enfrentamento, visando assistência adequada e eficaz que 

possibilite minimizar o sofrimento de todos os envolvidos no processo de cuidar. Ainda, neste 

contexto, conhecer o perfil dos profissionais subsidia a adoção de estratégias para 

desenvolvimento de programas de educação permanente em serviço e da consequente 

capacitação profissional. 

Já de muitas décadas, o setor saúde é, estrutural e historicamente, feminino. A 

enfermagem, por tradição e cultura, sempre contribuiu para essa feminilização da saúde. Os 

dados da pesquisa confirmam essa assertiva. A equipe de enfermagem é predominantemente 

feminina, ou seja, 106 (77,94%). No entanto, registra-se a presença significativa de homens 

30 (22,06%), o que significa afirmar o surgimento de uma nova tendência, a da 

masculinização na categoria, como afirma Machado et al., (2016) ao dizer que essa tendência 

é recente e vem se firmando entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

A enfermagem é uma profissão em pleno rejuvenescimento, visto que registra-se 

40% do seu contingente com idade entre 36-50 anos; (38%) entre 26-35 anos; e 2% com idade 

acima de 61 anos. Mais de um milhão e 100 mil dos trabalhadores de enfermagem (61,7% do 

total) tem até 40 anos e 1/4 do contingente tem até 30 anos (MACHADO et al., 2016).  

Esses dados corroboram com os achados deste estudo, pois 68 (50,0%) dos 

enfermeiros tem entre 23-33 anos e, somente 26 (19,1%) mais de 46 anos. Mesmo com essa 

diferença de idade, teve um equilíbrio quanto ao tempo de atuação profissional, com 53 (39%) 

enfermeiros entre 1-3 anos; 42 (30,9%) entre 4-8 anos; e 41(30,1%) com mais de nove anos.  

Os enfermeiros mais jovens, que estão na fase da “Formação Profissional”, 

buscam se qualificar para os serviços, especializando-se por meio de uma Pós-Graduação. 

Essa busca por especialização está diretamente associada à perspectiva de inserção no 

mercado de trabalho em funções de maior complexidade e destreza cognitiva. Ele se 

encaminha para a academia em busca de cursos no âmbito lato sensu ou stricto sensu, seja um 
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curso de atualização, especialização, programa de residência, mestrado profissional, mestrado 

acadêmico ou doutorado.  

Os enfermeiros mais maduros estão na “Maturidade profissional” em pleno 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, técnicas e práticas de enfermagem. Já 

preparados e devidamente qualificados. Estes se inserem, em definitivo, no mercado de 

trabalho. Neste momento, as escolhas são guiadas pela lógica racional e feitas com olhar 

atento as oportunidades de trabalho. Ele assume a plenitude de sua vida profissional e passa a 

ter domínio de suas habilidades e destrezas cognitivas.  

Informações relacionadas ao tempo de formação e de atuação em UTI também 

refletem questões que podem ser configuradas como dificuldades ou benefícios no processo 

de trabalho. A insegurança aparece como fator impactante no processo de tomada de decisão e 

na liderança, principalmente entre profissionais recém-formados pela falta de experiência, 

mas Prata (2011) destaca que a capacitação representa uma ferramenta essencial na trajetória 

de qualificação de qualquer profissional, em que pese todo avanço técnico-científico.  

Moura (2010) retrata a importância da qualificação do profissional enfermeiro, 

principalmente os que atuam com TRS, como membro integrante e fundamental na equipe de 

saúde. O enfermeiro representa o elemento norteador do processo assistencial do paciente e, 

nesta perspectiva, pode minimizar possíveis intercorrências e complicações. 

Atualmente, a área de Nefrologia ainda é pouco explorada e tampouco 

aprofundada na formação do aluno durante o processo de graduação no curso de Enfermagem. 

O interesse dos graduandos em Enfermagem pela Nefrologia como área de especialização é 

praticamente inexistente. É necessário que, já no ambiente de graduação, a Nefrologia seja 

apresentada aos alunos como um importante campo de trabalho do profissional de 

Enfermagem, visando reduzir a procura por campos já saturados, além de fornecer pessoal 

bem treinado para exercer, de maneira profissionalizada, os cuidados de enfermagem tão 

necessários ao paciente nefropata (SANTOS et al., 2011). 

Os enfermeiros estão se especializando cada vez mais precocemente e, com o 

diploma de especialista e a certeza quanto à área em que vai se firmar profissionalmente, ele 

busca se garantir nas melhores oportunidades de trabalho. A competitividade do cenário atual 

não abre espaços para ilusões e incertezas. 

 O cotidiano do trabalho assume proeminência e advoga em prol de escolhas 

racionais mediadas pelas oportunidades. A afirmação da identidade profissional, da 

construção do futuro mediante escolhas planejadas e tecnicamente testadas favorece um longo 
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ciclo de produtividade, criatividade, da busca por prosperidade econômica e reconhecimento 

profissional mediante o trabalho.  

Quanto ao tipo de vínculo empregatício, a atividade assalariada, de vínculo 

próprio, ainda é a regra nas contratações de enfermeiros em todo o país desde o início dessa 

profissão. O serviço terceirizado tem se expandido no setor hospitalar, o que se deve, 

sobretudo, ao aumento nos custos com a saúde.  

A terceirização é um processo em que se coloca um serviço de terceiros em uma 

instituição que assumirá o desempenho desse serviço e que pode, desta maneira, ser chamada 

de atividade terceirizada. A enfermagem encontra-se envolvida neste processo visto que 

participa da equipe multiprofissional (ZAMBERLAN; SIQUEIRA, 2005).  

Partindo-se da premissa que este estudo foi desenvolvido exclusivamente em 

hospitais públicos, vê-se uma pequena parcela de enfermeiros com vínculo por concurso 

público 26 (19,12%) e celetista 38 (27,94%); e uma quantia considerável por meio de 

cooperativas 72 (52,94%).  

As formas de serviço terceirizado, de vínculo intermediário, vêm sendo cada vez 

mais utilizadas na gestão pública, devido à maior facilidade e agilidade de gestão dos postos 

de trabalho na área de saúde, sem ter problemas com a norma estatutária de contratação 

(CASTAGNA, 2016). Esses dados divergem dos estudos de Viana et al., (2014) e Castagna 

(2016).  

Quanto à qualificação profissional constata-se um aumento de enfermeiros 

especialistas no país. Nesta perspectiva, é interessante fazermos um comparativo entre dois 

estudos multicêntricos.  

O primeiro estudo teve a participação de 237 enfermeiros de 34 UTIs, e apenas 61 

dos participantes relataram ter a pós-graduação Lato Sensu, sendo que o curso era 

especialização em enfermagem médico-cirúrgica ou em outra área que não a de terapia 

intensiva. No período da análise, as autoras consideraram que a proporção de especialistas em 

UTI foi relativamente baixa e pode estar relacionada diretamente a unidade ser altamente 

especializada, o que poderia ser um fator de limitação caso o profissional desejasse atuar 

posteriormente ou paralelamente em outra área assistencial (KAIZUMI et al., 1998).  

No segundo estudo foram coletados dados com 263 enfermeiros atuantes em UTI 

e observou-se que 74% do total possuíam pelo menos um curso de pós-graduação e com 

aumento do predomínio da pós graduação Lato Sensu em enfermagem em terapia intensiva, 

característica essa que está cada vez mais precocemente sendo observada nestes enfermeiros 

(SILVA; FERREIRA, 2011).  
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Nesta perspectiva, a análise considerou que a assistência de enfermagem em 

setores de cuidados intensivos requer uma capacidade para lidar com situações complexas, 

com velocidade e precisão, ou seja, a demanda atual exige competência para integrar as 

informações, construir julgamentos e estabelecer as prioridades (SILVA; FERREIRA, 2011). 

O presente estudo mostra uma crescente busca por qualificação profissional e 

colocação no mercado de trabalho, que pôde ser observado com o elevado número de 

enfermeiros especialistas 83 (61,03%) e por meio do instrumento que identifica o interesse em 

busca do aperfeiçoamento profissional; no entanto, percebe-se uma pequena quantidade de 

enfermeiros com especialização em UTI 50 (36,96%). 

Malagutti (2012) relata que desde os tempos de nossa precursora Florence, a 

enfermagem vem evoluindo e conquistando a cada dia espaços de atuações diferentes. O 

avanço da tecnologia associado à globalização faz com que os enfermeiros da era moderna 

estejam cada vez mais direcionados ao saber-fazer, ao focar suas habilidades para uma 

assistência de enfermagem com qualidade no cenário de saúde atual sejam elas assistenciais, 

administrativas, educativas e/ou gerenciais. 

O campo de atuação profissional do enfermeiro vem se apresentando de forma 

ampla e variada nos diferentes espaços e contextos, e surge de acordo com a evolução das 

demandas sociais e a necessidade de serem mais ampliados e explorados, de forma a 

aprimorar o cuidado de enfermagem para corresponder a essas novas áreas de atuação.  

Os enfermeiros especialistas são os que atendem a exigências educacionais e 

clínicas além das exigências de educação em enfermagem básica para todos. Os especialistas 

em unidades de terapia intensiva são os profissionais treinados para cuidar de pacientes graves 

e agudos, ou seja, necessitam de um conhecimento mais amplo e profundo para cuidar de 

clientes com questões clínicas sistemáticas e mais complexas (VIANA et al., 2014).  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o espaço equipado com tecnologia de alta 

complexidade, um contexto otimizado para a permanência dos pacientes criticamente doentes 

e que necessita de uma equipe profissional com competências específicas. Logo, para atuar 

em UTIs recomenda-se a admissão dos enfermeiros especialistas em terapia intensiva e que 

possuam reconhecidas habilidades e/ou conhecimentos específicos acerca deste campo de 

atividade/saber (VARGAS; RAMOS, 2008).  

Ainda, estes profissionais, neste ambiente chamado terapia intensiva, precisam 

reconhecer a singularidade, a fragilidade emocional, física e psíquica do ser humano, 

desenvolvendo atitudes que os habilitem, enquanto lidam com o processo de adoecimento do 

paciente (VIANA et al., 2014). 
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Um estudo realizado pelo Departamento de Enfermagem da Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) com 295 enfermeiros questionou as competências 

necessárias para atuar nas UTIs; e, as principais apontadas por eles para o desenvolvimento de 

suas funções com excelência foram: conhecimento técnico e científico; liderança; e trabalho 

em equipe. Dentre as motivações para atuação em UTI, enfatizaram o aspecto de trabalharem 

diretamente com a alta complexidade do paciente grave e em um ambiente repleto de 

tecnologia (75%).  

Ainda, a alta complexidade é evidenciada também, quando os participantes 

reportam-se: ao poder de ação e de atuação; ao temperamento e perfil dinâmico; à satisfação 

com a possibilidade do ensino e da pesquisa; e ao privilégio de ocuparem um status 

diferenciado em comparação aos enfermeiros de outras clínicas. Também questionou-se as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento das atividades; e as mais citadas foram: 

ausência de programas de educação permanente na instituição em que trabalha; falta de tempo 

para a qualificação profissional fora do serviço; cansaço e estresse (VIANA et al., 2014).  

Se por um lado o cansaço, o estresse e a necessidade em manter mais de um 

vínculo empregatício são fatores que dificultam o desenvolvimento de atividades e um melhor 

rendimento na UTI; por outro a tecnologia, de modo geral, impacta nas pessoas. No campo da 

saúde, o impacto da tecnologia é evidenciado no cotidiano do trabalho, em especial no cenário 

de terapia intensiva, onde a curiosidade e o fascínio produzem aproximações do enfermeiro a 

ela.  

Assim, este profissional precisa apresentar-se com múltiplas facetas, no intuito de 

ser capaz de atender às necessidades de atuação requeridas por este tipo de cuidado, que é 

diferenciado e requer diferentes interlocuções, com vários saberes. É um espaço de cuidado 

que exige do enfermeiro uma postura pró ativa e autônoma, isto é, ele precisa demonstrar 

interesse e vontade na busca contínua pelo conhecimento, para que possa ser posteriormente 

aplicável no cuidado ao paciente (SILVA; FERREIRA, 2011). 

As situações complexas que exigem tomada de decisão nas UTIs reivindicam um 

enfermeiro preparado para o enfrentamento dos problemas éticos e técnicos. É, pois, 

responsabilidade do enfermeiro prevenir, detectar e atuar precocemente às complicações, de 

forma imediata e eficaz. Para adquirir tais habilidades, faz-se necessário a vivência clínica 

bem como a necessidade da especialização e cursos de capacitação.  

Nesse contexto, inclui a gestão do paciente com injúria renal aguda, visto que 

envolve conhecimento técnico e científico; além da habilidade com máquinas de hemodiálise. 
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O conhecimento sobre o sistema de alarmes e principais parâmetros da diálise são condições 

incipientes para cuidar do paciente em tratamento dialítico em unidades de terapia intensiva.  

O trabalho da enfermagem envolvendo a TRS é altamente complexo e os 

requisitos de  aprendizagem são desafiadores, principalmente no ambiente de UTI, visto que 

as complicações associadas a TRS incluem, mas não estão limitadas a sangramento, 

desequilíbrios de eletrólitos e hipotensão. Portanto, os enfermeiros necessitam não apenas de 

treinamento inicial nesta terapia, mas também de competência (TILLMAN, 2009).  

Os objetivos educacionais para enfermeiros de UTI que acompanham a TRS 

incluem a compreensão dos tipos de insuficiência renal, os tipos de terapias de substituição e 

princípios de diálise, locais de acesso para diálise e várias outras considerações como a 

administração de fluidos, anticoagulação, exames laboratoriais e documentação. O enfermeiro 

deve também entender e saber solucionar o sistema de alarme bem como saber como iniciar, 

manter e encerrar a TRS (RICHARDSON; WHATMORE, 2014). 

Diante desta demanda de conhecimento, a constante atualização destes 

profissionais é necessária, pois devem estar preparados para o enfrentamento de 

intercorrências emergentes (BAGGIO; FORMAGGIO, 2008; GELBECK et al., 2009).  

O enfermeiro inexperiente possui o conhecimento teórico, entretanto, não reúne 

todas as características necessárias para atuar neste local, por isso vivencia a inserção neste 

contexto de cuidado de forma peculiar, ou seja, ainda necessita agregar a habilidade técnica, 

aprimorando-a, idealmente, por um processo de inserção profissional, considerando a 

educação permanente e a complexidade gradativa no processo do cuidar em UTI. 

Neste contexto de discussão, parece ser condição necessária para a atuação na 

terapia intensiva a fundamentação teórica e científica, a capacidade de liderança, o 

discernimento, à iniciativa, à habilidade de ensino, à maturidade e à estabilidade emocional. 

Assim, os serviços de saúde assumem a corresponsabilidade na formação destes profissionais 

ao oferecer programas de educação permanente a fim de garantir qualidade no serviço e 

segurança para os pacientes.  

Com o crescente avanço tecnológico incorporado no cuidado do paciente, torna-se 

fundamental se apropriar dos saberes articulados à inserção das tecnologias em saúde. Assim, 

a qualificação profissional se dá pela educação permanente, com o objetivo de dominar a 

linguagem tecnológica e assistir de forma integral, de tal modo a beneficiar o paciente e o 

próprio profissional, de maneira segura. 

Sabe-se que para que programas de educação permanente possam ser realizados 

de forma eficiente, são necessários também, recursos humanos, materiais, financeiros e 
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físicos, de forma adequada e disponível. É imprescindível ainda, que a instituição ofereça as 

mínimas condições de trabalho, para que, dessa forma, os profissionais envolvidos com a 

educação permanente desenvolvam suas atividades de maneira eficiente e contínua.  

Sendo assim, torna-se necessário que tanto a direção como a chefia de 

enfermagem ofereçam condições básicas indispensáveis para o desenvolvimento dessas 

atividades, como disponibilidade e compatibilidade de horários e a adoção de mecanismos 

estratégicos que incentive a participação dos profissionais envolvidos com a educação 

permanente. 

A educação permanente acontece por meio de programas que atendam às 

necessidades de aprendizagem do enfermeiro, assim como em relação ao uso eficiente da 

tecnologia avançada, contribuindo para a familiarização dos enfermeiros com os 

equipamentos tecnológicos utilizado nos hospitais.  

Trata-se de um recurso formal, embora a educação informal, por sua vez, também 

se constitua numa forma de os enfermeiros se atualizarem das mudanças e avanços 

tecnológicos, pois a troca de experiências entre os colegas de trabalho e a leitura de trabalhos 

publicados são estratégias traçadas para aprofundamento sobre o assunto (VIANA et al., 

2014). 

Segundo uma pesquisa sobre avanços tecnológicos aplicados à assistência de 

enfermagem, na qual 43 instituições hospitalares participaram, verificou-se que em relação ao 

treinamento inicial para atuar na UTI, 79% das instituições informaram ter um programa 

específico nesta área e, em relação aos programas de atualização, 41% das instituições os 

realizavam periodicamente ou ocasional, enquanto 58% não ofereciam este tipo de 

treinamento (SILVA et al., 2009).  

Nesta pesquisa, 88 enfermeiros (64,7%) alegaram que o curso de graduação 

isoladamente não oferece condições para atuação com pacientes com nefropatia e em TRS e 

apenas 25 (18,4%) sentem-se seguros para trabalhar com a terapia da hemodiálise. Este dado 

corrobora com o estudo de Peixoto (2013), no qual 75% dos enfermeiros partilham da mesma 

opinião. E, mesmo com estas condições, nenhum enfermeiro referiu ter recebido treinamento 

na admissão sobre como cuidar de pacientes com IRA e somente cinco (3,7%) mencionaram 

existência de treinamento e/ou educação permanente em hemodiálise na instituição.  

Esta situação torna-se ainda mais delicada quando os enfermeiros de UTI referem 

não ter cursado disciplina com ênfase em nefrologia nos cursos de graduação ou 

especialização, como aponta os dados deste estudo, no qual somente 19,12% cursaram; e, no 

estudo de Peixoto (2012) somente 25% dos enfermeiros o fizeram. 
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Destaca-se a importância da educação em serviço para a enfermagem, como um 

dos esteios para a assistência eficaz ao paciente. Ou seja, um processo educativo atualizado e 

coerente com as necessidades específicas da área, mantém o seu pessoal valorizado e capaz de 

apresentar um bom desempenho profissional. 

O diagnóstico precoce de IRA é de extrema importância considerando a 

possibilidade de reversibilidade. A participação do enfermeiro no processo de identificação 

dessa síndrome contribui para prevenção de complicações e possibilita melhor prognóstico. 

A definição clássica da IRA foi identificada neste estudo por 42,6% dos 

enfermeiros como rápida queda no ritmo de filtração glomerular, com retenção de produtos 

nitrogenados, distúrbios hidroeletrolíticos e diminuição ou não da diurese, como descrita por 

Balbi (2011). Em Unidades de Terapia Intensiva, observa-se a ocorrência de um grande 

número de comorbidades graves.  

Frente ao exposto, a IRA raramente apresenta-se de maneira isolada, mas como 

uma complicação oriunda dessas doenças. Nesta direção, complicações como infecções, 

sepse, hemorragias e cirurgias no período de internação em UTI, podem ocasionar um nível 

de severidade maior (SANTOS et al., 2009). No presente estudo, os enfermeiros (56,6%) 

indicaram a sepse como elemento fundamental e determinante da IRA.  

Richardson e Whatmore (2014) relatam a escassez de literatura focada nos 

cuidados de enfermagem dos pacientes em TRS e reafirmam a importância de avaliar como os 

enfermeiros cuidam de pacientes em TRS e como eles aprendem e sustentam conhecimento e 

habilidades para uma prática segura.  

Em um estudo canadense sobre as práticas de TRS observou-se que embora a 

maioria das UTIs tenham modalidades de TRS há muitos anos, não há abordagem comum 

quanto ao modo como a equipe de enfermagem foi treinada ou o momento dessa formação; e 

que os enfermeiros entrevistados referiram que o papel-chave da enfermeira na UTI é 

monitorar, manter e interromper a terapia além de solucionar problemas (LANGFORD et al., 

2008). 

Golestaneh et al., (2012) indicam que embora não exista competências universais 

para TRS, sugerem o seguinte: operação da máquina; solução de problemas; habilidades como 

verificação de sinais vitais, parâmetros de tratamento, administração de medicamentos e 

soluções; gerenciamento do acesso vascular; ajuste da taxa de fluxo; e descontinuação do 

procedimento. Também recomendam que os funcionários visto orientados para o 

procedimento, tenham o apoio de um enfermeiro nefrologista para ajudá-los a aprender a 

cuidar de pacientes em TRS.  



95 

 

Przybyl et al., (2015) desenvolveram uma simulação de alta fidelidade para 

avaliar conhecimentos e atitudes dos enfermeiros que realizam TRS e descobriram que a 

simulação aumentou o conhecimento e a confiança dos enfermeiros de UTI. Neste sentido, 

vê-se que a simulação pode ser usada como estratégia eficaz de ensino.  

Nielsen et al.,  (2013) reconhecem que competências práticas são complexas, e 

eles precisam ser adaptados para o paciente e contexto específicos. A TRS é um procedimento 

que requer intervenções de enfermagem altamente complexas em cuidados críticos, que 

requer conhecimentos, competências, experiência e treinamento.  

A atuação profissional por vezes sem treinamento, como sinalizado neste estudo, 

pode interferir direta ou indiretamente no resultado esperado, ou seja, na própria preservação 

da saúde do paciente. Este aspecto evidencia a relevância de uma adequada capacitação, bem 

como do seu acompanhamento no decorrer da atuação profissional. 

Usar os circuitos e equipamentos de TRS apropriados é essencial para cuidados de 

qualidade. No entanto, também é necessário ter recursos humanos com os requisitos de 

habilidades e conhecimentos necessários para fornecer TRS com segurança e efetividade. 

Para todas as UTIs que usam TRS, a solução eficaz e oportuna de problemas são essenciais 

para fornecer a terapia de forma otimizada e com redução de danos para o paciente (BOYLE; 

BALDWIN, 2010). 

Os cuidados de enfermagem na injúria renal são desafiadores e multifacetados, 

pois o paciente pode estar gravemente doente e exige monitoramento constante. Portanto, é 

vital que os enfermeiros compreendam a lesão renal, e a sua gestão, a fim de prestar cuidados 

holísticos aos pacientes.  

O processo de avaliação envolve a obtenção de uma história abrangente do 

paciente, incluindo se tem ou não uma IRA ou doença renal crônica prévia não dialítica. Seu 

padrão urinário deve ser estabelecido, pois é essencial identificar quanto o débito urinário 

juntamente com o balanço hídrico e o peso diário. Sintomas urinários também devem ser 

estabelecidos.  

Também é importante verificar se há episódios de alterações na pressão arterial, 

presença de edema, ganho de peso e edema periorbital. Todas as causas de perda de fluidos 

devem ser identificadas, tais como hemorragia, poliúria, vómitos e diarreia, visto que todas 

elas influenciam o esgotamento de volume (MURPHY; BYRNE, 2010).  

São definidos como principais cuidados de enfermagem na gestão de pacientes 

com IRA para Murphy e Byrne (2010): prevenção da IRA por meio da identificação precoce; 

retirada de drogas nefrotóxicas; manutenção da euvolemia; gerenciamento de fluidos e 
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eletrólitos; manutenção da nutrição adequada; avaliação do estado cardíaco; gestão de 

cuidados pessoais; e envolvimento familiar.  

As principais ações dos enfermeiros para pacientes com IRA estão voltadas à 

prevenção (quando possível) e detecção precoce para prestar cuidados adequados a um 

paciente crítico em um momento mais complexo. A este respeito, um elevado grau de 

preparação teórica permitem o estabelecimento de medidas de controle e monitorização do 

estado do paciente, tanto em termos a evolução da sua condição clínica e os efeitos dos 

tratamentos prescritos, o que resulta em um cuidado de enfermagem de alta qualidade 

(GARCIA, HITO, ARIZA, 2013). 

Após instalada a IRA, os cuidados de enfermagem devem ser direcionados a 

prevenir e detectar complicações precocemente traz a excelencia do atendimento da 

enfermagem. Neste sentido pode-se citar o cuidado com acessos vasculares. O correto e bom 

funcionamento do cateter depende não só do curativo, que teve conhecimento (83,8%) e 

prática (79,4%) adequadas; mas, dentre outros fatores, depende da anticoagulação correta e 

segura. No entanto, somente 23,5% afirmaram checar previamente os fatores de coagulação e 

8,8% aspiram a heparina residual das vias do cateter antes de iniciar a diálise.  

No tocante à pratica da aspiração residual da heparina das vias do cateter antes de 

conectar ao circuito extracorpóreo da terapia dialítica, 91,2% dos enfermeiros referiram não 

realizar esta conduta. Ainda, 76,5% apontaram que não verificavam fatores de coagulação 

antes de administrar a heparina. Neste sentido, os enfermeiros intensivistas devem identificar 

a causa do sangramento e reduzir os estímulos que possam induzir o sangramento ou 

hemorragia nesses pacientes. 

Entre as atividades de enfermagem para tal prática destacam-se: monitorar o 

paciente buscando sinais de hemorragia; observar os níveis de hemoglobina e hematócrito 

antes da perda de sangue e após a mesma; monitorar os sinais e sintomas de sangramento 

persistente; monitorar os exames de coagulação inclusive o tempo de protrombina, o tempo de 

tromboplastina parcial, a fibrinogênese, a degradação da fibrina/produtos fragmentados e a 

contagem de plaquetas; manter o repouso ao leito durante sangramento ativo; administrar 

derivados de sangue (hemácias, plaquetas e plasma fresco); proteger o paciente de trauma que 

possa causar sangramento; usar escovas de dentes macias ou pequenas escovinhas para o 

cuidado oral; usar barbeador elétrico em vez de lâmina de barbear; evitar procedimentos 

invasivos, monitorizando atentamente os sangramentos; evitar medicamentos como aspirina 

ou outro anticoagulante; aumentar a ingesta de alimentos ricos em vitamina K; usar colchão 
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terapêutico para minimizar risco de traumas; manter acesso pérvio; e aplicar pressão direta ou 

curativo compressor (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2016). 

Há diversas modalidades de TRS, a despeito disto dificuldades de reconhecimento 

do melhor método cerceiam o momento da sua indicação, de acordo com cada situação. O 

emprego da TRS, em suas várias modalidades, pode em algumas circunstâncias ser o 

diferencial para manter a sobrevida do paciente. A hemodiálise convencional (HD) representa 

o método mais empregado, atualmente na prática clínica, tanto em pacientes críticos 

internados em UTI, como em pacientes de menor risco (PEIXOTO, 2013). Fato constatado 

também neste estudo. 

Frente às rápidas mudanças e avanços científicos, caberia aos profissionais a 

implícita necessidade de conhecer e se familiarizar com outras modalidades de suporte renal, 

a fim de facilitar a implementação de novas estratégias e compreender as exigências de cada 

método, promovendo dessa forma a individualização da assistência oferecida, a fim de 

identificar precocemente e reduzir as complicações interdialíticas. O desconhecimento de tais 

métodos ainda é um limitador para o estabelecimento de uma assistência segura e de 

qualidade para o paciente. 

Um estudo retrospectivo realizado no hospital das clínicas de Porto Alegre, com o 

objetivo de identificar as complicações durante a terapia dialítica em pacientes com IRA e as 

condutas de enfermagem realizadas durante esses episódios, analisou 65 prontuários (282 

sessões de hemodiálise) e observou que as complicações intradialíticas mais prevalentes nas 

sessões foram: hipotensão arterial (35%), hipotermia (29%) e falta de fluxo no acesso 

vascular (24,1%); e que a conduta de enfermagem priorizada durante os episódios de 

complicações constituiu-se pelas avaliações clínica (66,8%) e do nível de consciência (59,9%) 

(SILVA; THOMÉ, 2009).  

A hipotensão é a principal intercorrência interdialítica. Ela pode ser minimizada 

com a checagem dos sinais vitais no inicio da diálise, a cada hora e ao final da diálise; bem 

como atentar ao balanço hídrico, ao estado clínico e ao uso das drogas vasoativas usadas pelos 

pacientes. Por mais que 83,1% tenha acertado a principal complicação, somente 33,1% dos 

enfermeiros checam os sinais vitais. 

A hipotensão está presente de 20% das sessões de hemodiálise. Para corrigir deve-

se de imediato colocar o paciente em posição de trendelemburg para aumentar a circulação 

cerebral, e administrar 100mL de soro fisiológico 0,9% ou em maior quantidade se assim fizer 

necessário; o ciclo da máquina deve ser reduzido no intuído de diminuir a velocidade em que 



98 

 

o sangue sai do paciente e passa pela máquina; monitorar os sinais vitais e observar todo e 

qualquer sinal de hipotensão (SILVA; MARIANI; SILVA, 2016). 

A instabilidade hemodinâmica é uma importante intercorrência interdialítica e 

deve ser cuidadosamente observada no período pré-diálise. Para minimizar a instabilidade 

deve-se realizar uma avaliação precisa do balanço hídrico e hemodinâmico antes de começar e 

durante a TRS, visto que a tortuosa gestão de fluidos pode resultar em sub ou sobre hidratação 

do paciente (MEHTA, 2001), e isso pode levar a hipovolemia causando quedas significativas 

na pressão arterial (RICHARDSON; WHATMORE, 2014) ou hipervolemia causando 

sobrecarga de fluido.  

Assim, é função da enfermagem checar todas as entradas e saídas de fluidos, 

observar a pressão arterial, a posologia de fármacos vasopressores administrados; a ingesta 

nutricional; a taxa de ultrafiltração; e o peso diariamente (RICHARDSON;WHATMORE, 

2013). 

Em relação à prática de enfermeiros de UTI no tocante à prevenção da 

instabilidade hemodinâmica, observou-se que a 66,9% não realizaram a verificação dos sinais 

vitais no início, a cada hora e ao término das sessões de hemodiálise; e 89% dos enfermeiros 

não realizam monitoramento dos seguintes parâmetros: taxa de fluxo, temperatura, pH, 

condutividade, presença de coágulos no circuito extracorpóreo; detector de ar; pressão 

negativa e sensor sanguíneo; a fim de garantir a segurança do paciente no período 

interdialítico.  

Em um estudo de revisão integrativa de literatura, Costa et al., (2015) 

identificaram que entre as principais intervenções de enfermagem na monitorização 

hemodinâmica estão os cuidados com hipotensão e hipotermia. A hipotermia, por sua vez, 

está relacionada com o aumento da mortalidade em unidade de terapia intensiva. Apesar 

disso, poucos estudos têm abordado a perda de calor que ocorre durante a terapia de 

substituição renal.  

Dentre as principais atividades de enfermagem a fim de reduzir e/ou minimizar 

tais complicações com relação a hipotensão estão a observação e o controle da ingesta e 

eliminação de líquidos; observação de edema periférico e periorbicular; mudanças no peso do 

paciente pré e pós diálise; monitorização da resposta hemodinâmica do paciente durante a 

hemodiálise; e observação de indicadores de desidratação (COSTA et al., 2015).  

Com relação às intervenções de enfermagem propostas pela Nursing Interventions 

Classification (NIC) frente aos episódios de hipotermia, pode-se considerar: monitorização da 

temperatura corporal do paciente e do aparecimento de sintomas como fadiga, fraqueza, 
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confusão, apatia, tremores e mudança na cor da pele; utilização de cobertores  aquecidos; 

administração de líquido intravascular aquecido; instituir medidas ativas externas de 

reaquecimento, como a aplicação de bolsas de água quente e controle da temperatura do 

ambiente; monitorar ocorrência de choque por reaquecimento; monitorar cor e temperatura da 

pele, sinais vitais, estado respiratório, desequilíbrio eletrolítico e ácido-básico; oferecer 

líquidos orais mornos se o cliente estiver alerta ou se for capaz de deglutir; monitorar o estado 

nutricional; e orientar a consumir uma ingestão calórica suficiente para manter uma 

temperatura corporal normal (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2016). 

Quanto a presença dos enfermeiros de UTI à beira do leito nos primeiros cinco 

minutos de início da terapia dialítica, 62,5% relataram não estar presente. A importância de tal 

prática relaciona-se possíveis complicações mecânicas e à instabilidade hemodinâmica do 

paciente, visto que ao associar a terapia dialítica com as doenças de base há grande 

probabilidade de apresentar maiores intercorrências interdialíticas.  

Existem poucos trabalhos que abordam os problemas mecânicos como 

intercorrências durante as sessões de hemodiálise na UTI. A ruptura de equipo é uma 

complicação potencial e pode estar relacionada a defeito de fabricação, à linha mal ajustada 

na bomba de sangue e à falta de fluxo com “mastigamento” do seguimento da bomba. Neste 

estudo de Silva e Thomé (2009), circuito extracorpóreo com defeito foi uma das complicações 

potenciais e envolve desde a ruptura de equipo até defeito no funcionamento da máquina.  

Neste sentido, Bulechek, Butcher e Dochterman (2016) salientam que durante o 

processo de diálise, os enfermeiros devem verificar os monitores do sistema e o circuito 

extracorpóreo constantemente a fim de identificar precocemente possíveis intercorrências para 

atuar frente a elas.  

A atuação do enfermeiro diante das diferentes complicações intradialíticas 

resume-se no tratamento sintomático dos episódios de complicações, além das avaliações 

clínica e do nível de consciência dos pacientes.  

A compreensão do funcionamento do circuito da hemodiálise e de suas 

complicações potenciais possibilita ao enfermeiro priorizar ações. Deste modo, toda 

sistematização e conduta de enfermagem que possam interceder positivamente na melhoria da 

qualidade das terapias hemodialíticas, visando diminuir as taxas de intercorrência, são bem-

vindas. A busca de intervenções de enfermagem adequadas às diferentes situações no 

atendimento ao paciente em hemodiálise, bem como a educação permanente da equipe de 

enfermagem, são ações que podem minimizar os índices de intercorrências. 



100 

 

Para que se possa entender a importancia de uma equipe especializada, um estudo 

realizado com 551 pacientes da Koreia, que receberam TRS entre janeiro de 2008 e março de 

2009, foram divididos em dois grupos: um cuidado por profissionais especialistas e outro por 

profissionais com formação em terpia intensiva.  

Foi comparado o impacto da gestão de TRS na mortalidade dos pacinetes após 28 

dias e foi visto que a taxa de mortalidade foi significativamente menor no grupo de 

especialistas do que no grupo não-especialista (p = 0,031), mesmo após ajuste para idade, 

sexo, pontuação de gravidade, biomarcadores, risco, lesão, falha, perda e doença renal 

terminal. Neste sentido, este estudo conclui uma equipe bem treinada pode ser benéfica para a 

melhoria da mortalidade de pacientes com IRA que necessitem de TRS (KEE et al., 2015). 

As principais causas de internamento em UTI de pacientes que evoluíram com 

IRA foram sepse, choque séptico, doenças respiratórias e cardiovasculares. Para que o 

enfermeiro possa atuar na deteção precoce e prevenção desta complicação, tão comum neste 

ambiente, é necessário compreender como tais fatores de risco podem levar ao 

desenvolvimento da  IRA. Deve ser enfatizado que a presença do enfermeiro é fundamental 

para a realização da deteção e prevenção desta patologia, visto que é o profissional que está 

próximo do paciente em tempo integral.  

Enfermeiros de cuidados críticos têm responsabilidade integral nos cuidados 

prestados aos pacientes que realizam TRS. Há uma limitada literatura publicada, que orienta 

cuidados e gestão de enfermagem aos pacientes com IRA e é necessária mais investigação 

para fornecer evidências sólidas para a prática de enfermagem. No entanto, quatro princípios 

foram sintetizados para orientar a prática de enfermagem.  

O primeiro é a avaliação cuidadosa e contínua do paciente para garantir que o 

recebimento adequado da TRS, no qual o enfermeiro está em posição ideal para influenciar 

decisões sobre o modo mais adequado para cada paciente. A importância do bom acesso 

vascular é segundo; e, embora a inserção do CDL não seja papel do enfermeiro, outros 

aspectos como a posição do paciente e monitoramento do acesso são funções críticas de 

enfermagem.  

O terceiro destaca a importância das ações de enfermagem para interrupções 

desnecessárias. Ao evitar estas interrupções, permite que o paciente receba terapia de maneira 

efetiva e eficaz. O quarto identifica as principais complicações associadas à TRS, como 

instabilidade hemodinâmica, infecção, hipotermia e distúrbios hidroeletrolíticos. Importantes 

ações de enfermagem devem ser identificadas para minimizar essas complicações e manter a 

segurança do paciente.  
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A infecção do fluxo sanguíneo pode ser causada pela entrada de bactérias via 

CDL (LOVEDAY et al., 2014). Para minimizar esta complicação, as seguintes funções de 

enfermagem devem ser considerada com o cuidado contínuo de um paciente em TRS: o 

acesso deve ser dedicado exclusivamente para hemodiálise (FABER; KLEIN, 2009) e apenas 

para outros fins somente em situações que ameaçam a vida (SARKAR, 2009); um curativo 

estéril, transparente e semi-permeável deve cobrir o CDL e ser trocado a cada sete dias ou 

mais precocemente se necessário (LOVEDAY et al., 2014); qualquer manipulação no circuito 

extracorpóreo deve ser feita utilizando técnicas e princípios assépticos, além de considerar o 

uso adequado de luvas, aventais, máscaras, óculos e viseiras. 

O conhecimento dos enfermeiros sobre os eletrólitos também devem ser 

considerados, dada a importância no controle para segurança do paciente na TRS. Este foi 

considerado inadequado, visto que somente 14,7% acertou a questão referente a este item. A 

hipercalemia é considerada uma das mais graves complicações da IRA. O quadro dos 

pacientes ainda podem agravar-se por cargas de potássio exógena em forma de antibióticos, 

soluções salinas e outras drogas que afetem a distribuição extrarrenal do potássio, como 

betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, heparina e diuréticos 

poupadores de potássio. A hiponatremia também é uma manifestão clínica da IRA e é 

resultado do excesso de líquido e da liberação de água pelo catabolismo endógeno de 

gorduras e proteínas (GARCIA, HITO, ARIZA, 2013).  

No que diz respeito a este item na prática, verificou-se que a maioria (69,1%) dos 

enfermeiros não realizavam monitoramento dos exames laboratoriais antes de iniciar a terapia 

dialítica a fim de realizar a reposição de eletrólitos. Nesse sentido, uma das intervenções de 

enfermagem imprescindíveis a pacientes com IRA é promover o equilíbrio dos eletrólitos e 

prevenir as complicações resultantes dos níveis anormais ou indesejados de eletrólitos séricos.  

Dentre as práticas de enfermagem adotadas por enfermeiros de UTI deverão ser 

realizadas: monitoramento dos níveis de eletrólitos séricos anormais e das manifestações de 

desequilíbrio de eletrólitos; manutenção do acesso venoso pérvio; administração de líquidos 

quando adequado; manutenção do registro preciso da ingesta e eliminação; manutenção da 

solução intravenosa com eletrólitos com taxa constante de fluxo; administração de eletrólitos 

suplementares conforme prescrição; obtenção de amostras seriadas para análise laboratorial 

de níveis de eletrólitos (gasometria arterial, amostra de sangue e urina); monitorização de 

perda ou ingesta de líquidos, principalmente os mais ricos em eletrólitos; instituir medidas de 

controle de perda excessiva de eletrólitos por meio do controle intestinal, mudança no tipo de 

diurético ou administração de antipirético; proporcionar uma dieta adequada ao desequilíbrio 



102 

 

de eletrólitos do paciente; proporcionar um ambiente seguro ao paciente com manifestações 

neurológicas e/ou neuromusculares de desequilíbrio de eletrólitos; monitorar reação do 

paciente a terapia prescrita com eletrólitos; monitorar efeitos secundários dos eletrólitos 

suplementares prescritos; monitorar de perto os níveis séricos de potássio em uso de 

digitálicos e diuréticos; realizar monitorização cardíaca (BULECHEK; BUTCHER; 

DOCHTERMAN, 2016). 

Observa-se que as funções do cuidar dos enfermeiros na diálise podem variar de 

país para país. Um estudo multicêntrico realizado com 130 participantes de 44 hospitais 

italianos distintos, que buscou identificar os procedimentos de enfermagem durante a TRS 

observou que 23% dos enfermeiros responderam que “o pessoal de diálise” era responsável 

pelas terapias de reposição renal Unidade de Terapia Intensiva, enquanto 39% responderam “a 

enfermeira de cuidados intensivos”, e 38% “uma organização compartilhada”. Curiosamente, 

metade dos participantes reivindicou treinamento específico de terapias contínuas de 

substituição renal, visto que nenhum treinamento foi fornecido aos funcionários antes de 

manusear uma máquina de diálise aguda.  

A partir disso, concluiu-se que a gestão de pacientes críticos submetidos a 

tratamento renal contínuo na Itália não é padronizada. Atualmente, os deveres dos 

enfermeiros de cuidados críticos e diálise deixam a desejar em todo o país. Eles 

frequentemente se sobrepõem ou deixam lacunas na assistência recebida pelos pacientes. O 

papel dos enfermeiros envolvidos no tratamento de pacientes com terapia de reposição renal 

contínua na Itália atualmente requer uma melhor organização, possivelmente começando com 

treinamento intensivo e programas educacionais (RICCI et al., 2015). 

No Brasil, somente um estudo foi identificado para confrontar com os dados 

deste. Uma pesquisa multicêntrica realizada com 216 enfermeiros de dois estados da 

federação representativos de regiões mais ricas do país buscou avaliar o conhecimento destes 

sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da IRA por meio de questionário com 10 questões 

enviados e devolvidos por correio para cada instituição participante. Não há descrição quanto 

a quantidade de instituições nem como ocorreu o procedimento de coleta de dados.  

Como resultados obteve-se que 57,2% não souberam identificar as manifestações 

clínicas da IRA, 54,6% não têm conhecimento da incidência de IRA em pacientes internados 

na UTI, 87,0% dos enfermeiros não souberam responder ao índice de mortalidade de IRA em 

pacientes internados na UTI, 67,1% responderam incorretamente que aumentos discretos da 

creatinina sérica não têm impacto na mortalidade, 66,8% responderam incorretamente à 

questão sobre as medidas de prevenção da IRA, 60,4% acertaram quando responderam que 
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não é recomendada a utilização de diuréticos de alça na prevenção da IRA, 77,6% acertaram 

ao responder que IRA não caracteriza necessidade de hemodiálise e 92,5% disseram não 

conhecer a classificação AKIN.  

Concluiu-se que Enfermeiros não têm conhecimento suficiente para a 

identificação precoce da IRA, mostrando a importância de programas de capacitação nesta 

área do conhecimento. O estudo apresentou como limitações o tamanho da amostra e a região 

geográfica restrita em que foi realizado. Em contraponto a estas limitações, a amostra foi 

diversificada, incluindo hospitais públicos e privados de diferentes cidades e de dois estados 

da federação representativos de regiões mais ricas do país, o que indica que os resultados 

podem ser ainda piores em outros estados com menos recursos (NASCIMENTO et al, 2016). 

Em relação a diferença entre a prática relatada e a pratica observada verificou-se  

diferenças estatisticamente significante nos seguintes aspectos: checar dos exames 

laboratoriais; posicionar confortavelmente os pacientes antes do início da terapia; verificar o 

circuito extracorpóreo para garantir que não há dobras ou oclusões; verificar fatores de 

coagulação antes de administrar heparina; ficar junto ao paciente durante os cinco primeiros 

minutos; e checar os monitores do sistema (taxa de fluxo, temperatura, pH, condutividade, 

presença de coágulos, detector de ar e sensor sanguíneo) a fim de garantir a segurança do 

paciente.  

Durante a observação verificou-se que os enfermeiros de UTI preferem não “se 

envolver” com o procedimento dialítico. O motivo deste afastamento se dá pela falta de 

conhecimento do maquinário e do procedimento dialítico propriamente dito. Neste sentido, o 

enfermeiro transfere toda responsabilidade da prática da hemodiálise para o técnico de 

enfermagem de nefrologia e este passa a controlar e tomar todas as decisões juntamente com o 

enfermeiro nefrologista que responde o chamado à distância. 

Assim, fica claro que a gestão da hemodiálise para pacientes agudos deve ser 

melhor avaliada pelos órgãos de fiscalização da enfermagem no tocante ao profissional 

responsável pelo procedimento, visto que se trata de uma terapia de alta complexidade hoje 

executada por profissionais de nível técnico sem supervisão do profissional especialista. E, 

por mais que o enfermeiro de UTI supervisione a terapia, estudos comprovam que estes não 

possuem conhecimento e prática necessária para garantir a segurança do paciente. 

  



104 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do estudo possibilitaram alcançar os seguintes objetivos: avaliar o 

conhecimento e a prática dos enfermeiros de UTI sobre os cuidados prestados aos pacientes 

com IRA; associar as variáveis preditoras (idade, sexo, vínculo trabalhista, especialização, 

tempo de atuação profissional, capacitação em nefrologia) com o conhecimento e a prática; e 

relacionar o conhecimento com a prática sobre os cuidados de enfermagem prestados aos 

pacientes com IRA. 

Verificou-se que o conhecimento foi considerado inadequado, visto que, a média 

foi 4,2. Foi observado um maior conhecimento nos enfermeiros do turno diurno, mestres, que 

cursaram disciplina de nefrologia ao longo da trajetória acadêmica e que tinham feito algum 

curso de capacitação ou atualização na área da nefrologia. 

As questões com melhores índices de acerto tratam das complicações na 

hemodiálise (83,1%), cuidados de enfermagem (85,3%) e curativo (83,8%). As com piores 

índices de acerto foram questões que abordam o diagnóstico de IRA (13,2%); incidência da 

mortalidade na UTI (11,0%); e definição (13,2%).  

No tocante a prática, foi considerada adequada, visto que a média foi 7,01. A 

melhor prática foi referida pelos enfermeiros que trabalham em escala diurna e noturna; do 

sexo masculino, com vínculo trabalhista por meio de concurso, sem especialização em UTI, 

sem capacitação na área da nefrologia, com mais de 46 anos e mais de nove anos de tempo de 

serviço.  

Houve uma melhor prática nos itens que tratam do curativo (79,4%), uso do 

cateter para outros fins (89,7%), anotação do balanço hídrico (75,0%) e atuação frente a 

intercorrências dialíticas (88,2%); e as piores práticas foram referidas nos itens que tratam da 

verificação do circuito extracorpóreo (11,8%); em aspirar a heparina do espaço morto (8,8%) 

e checar os monitores em algum momento da hemodiálise (11,0%)  

Em relação a diferença entre a prática relatada e a pratica observada verificou-se  

diferenças estatisticamente significante nos seguintes aspectos: checar dos exames 

laboratoriais (p=0,001); posicionar confortavelmente os pacientes antes do início da terapia 

(p=0,000); verificar o circuito extracorpóreo para garantir que não há dobras ou oclusões 

(p=0,002); verificar fatores de coagulação antes de administrar heparina (p=0,000); ficar junto 

ao paciente durante os cinco primeiros minutos (p=0,000); e checar os monitores do sistema 

(taxa de fluxo, temperatura, pH, condutividade, presença de coágulos, detector de ar e sensor 

sanguíneo) a fim de garantir a segurança do paciente (p=0,005).  
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Ao fazer um cruzamento das principais variáveis biográficas e profissionais com o 

conhecimento e a prática, observou-se que há relações estatisticamente significante entre os 

enfermeiros que possuem especialização em UTI com a prática (p=0,031); e ter cursado 

alguma disciplina em nefrologia com o conhecimento (p=0,047). 

Não houve correlação entre conhecimento e prática, visto que o conhecimento foi 

inadequado e pratica foi adequada. Dessa forma aceita-se a hipótese alternativa. 

O estudo apresentou como limitações o tamanho da amostra e a região geográfica 

restrita em que foi realizado. Em contraponto a estas limitações, a amostra foi diversificada, 

incluindo hospitais da capital e do interior do estado, nos turnos manhã, tarde e noite; e a 

pesquisadora ficou junto aos enfermeiros durante todo momento de resolução do questionário. 

Somado a isto, também teve a observação da prática, que foi limitada a 30 enfermeiros. O 

tempo impossibilitou a observação dos 136 enfermeiros, o que daria uma análise mais acurada 

da prática dos enfermeiros.  

A identificação do déficit de conhecimento e dos aspectos da prática inadequada 

contribuem para construção de políticas institucionais que priorizem estratégias de educação 

permanente na prática clínica de unidades de terapia intensiva. É fundamental cursos e 

treinamentos nos hospitais direcionados aos enfermeiros de unidades de terapia intensiva, 

visto que são estes profissionais que cuidam diretamente dos pacientes renais. 

Todavia, os resultados devem ser vistos com ponderação, devido a especificidade 

da amostra e as limitações citadas anteriormente. Ademais, faz-se necessário a realização de 

novas pesquisas com a mesma temática em outros estados a fim de identificar a realidade e a 

necessidade local, de modo que seja possível comparar a realidade em diferentes locais e 

instituições.  
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APÊNDICE A  

PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE AOS 

PACIENTES COM INJÚRIA RENAL AGUDA HOSPITALIZADO EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 

 

 

Posição do paciente 

 Pacientes críticos devem ser posicionados em decúbito dorsal e ficar na cama 

para a realização do procedimento; 

 Os pacientes mais estáveis podem ser ligados em uma cadeira reclinável 

confortável, se os padrões cardiovasculares e respiratórios manterém estáveis; 

 Após a estabilidade do paciente e da máquina, o paciente pode mover-se 

delicadamente.  

 

Acesso vascular 

 O acesso vascular é o mais importante componente de um tratamento bem 

sucedido;  

 Realizar a verificação do cateter antes da ligação; 

 A função do dispositivo de acesso pode ser determinada pela capacidade de 

retirar o sangue do lúmen ‘arterial’ e ‘venoso’ e, em seguida, a infusão de um “flush” com 

uma solução salina; 

 Qualquer falha na aspiração ou resistência do dispositivo na infusão pode ser 

sinal da necessidade de um novo cateter. 

 

Monitorização 

 A monitorização hemodinâmica de pacinetes críticos antes e durante a conexão 

é um elemento essencial na prestação de um cuidado; 

 A pressão arterial média (PAM), comumente associada aos cuidados de UTI, é 

acompanhada de perto desde o check list pré-diálise para detectar qualquer hipotensão. 

 

Conectando o circuito 

Preparação do paciente e da máquina 
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 O procedimento de conexão deve ser feito com luvas estéreis, de forma 

asséptica e, de preferência, com um profissional auxiliar; 

 A enfermeira tem a responsabilidade de manter o campo esterilizado e de 

conectar os lúmens ‘arterial’ e ‘venoso’ ao circuito extracorpóreo após a limpeza do cateter 

com uma solução de clorexidina alcoólica; 

 O profissional auxiliar irá 'entregar' as linhas de circuito de sangue à 

enfermeira e interagir com a máquina para iniciar o procedimento da hemodiálise. 

 

Solução priming 

 A maioria das máquinas requer uma solução de preenchimento do circuito 

extracorpóreo e dialisador para retirar todo o ar do sistema; 

 A solução salina é utilizada para executar este procedimento e é útil como um 

fluido 're-circulação' antes da ligação; 

 Esta solução é também administrada ao paciente quando se inicia o tratamento 

e retirada de sangue do paciente. 

 

Pré check list 

 É vantajoso realizar uma lista de verificação de pré-tratamento para confirmar 

parâmetros de alarme da máquina, parâmetros de fluxo de sangue e de dialisato, perda de 

fluidos, nível de sangue venoso, câmara de bolhas; 

 Verificar se a alimentação elétrica está em fonte de alimentação ininterrupta; 

 Verificar se o soro fisiológico 0,9% está ligado ao circuito de emergência para 

o retorno do sangue ao paciente; 

 Verificar se a infusão de anticoagulante está com a dose correta. 

 

Começando o tratamento 

 Conectar o circuito extracorpóreo para terapia de substituição renal no paciente 

crítico pode ser associado com instabilidade hemodinâmica; 

 Se a estabilidade hemodinâmica do paciente pode ser alcançada antes do início 

do tratamento, esta deve ser tentada; 

 A bomba de sangue deve ser iniciada lentamente e o aumento na velocidade 

com incrementos de 20-50 ml / min até que o fluxo de sangue operacional completo seja 

alcançado, que é geralmente 200 mL / min. Isso pode levar cerca de 5 minutos, e só então, 

deve dar início à troca de fluidos para que o tratamento seja iniciado eficazmente. 
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Tratamento  

 Ficar com o paciente por 15 minutos após o início; 

 Verificar as configurações de fluido e rechecar as ligações do circuito; 

 Monitorar os paciente para qualquer alteração dos sinais vitais; 

 Medir as pressões do circuito para refletir a correta função; 

 Verificar necessidade de reposição de glicose e potássio;  

 Verificar se as saídas de drenagem estão adequadas e disponíveis perto de um 

leito de UTI (até 10m); 

 Anotar os parâmetros do paciente nas horas sequenciais (1, 2, 3, 4, etc.);  

 Atentar para todas as possíveis complicações potenciais. 

 

Finalizando o tratamento 

 A desconexão da máquina e circuito pode ocorrer temporariamente para 

diagnósticos, como tomografia computadorizada ou procedimentos operatórios, 

ou quando o tratamento é interrompido por alguma coagulação no sistema. 

 O objetivo do procedimento de desconexão é devolver ovolume de sangue no 

circuito extracorporal ao paciente (aproximadamente 120 mL).  

 Para iniciar o procedimento de desconexão, qualquer anticoagulação a ser 

infundida no circuito deve ser interrompida.  

 Ao final, recolher todos os resíduos em sacos plasticos destinados a material 

infectante.  

 

Procedimento de desconexão 

 Desligue a linha 'arterial' do acesso vascular e prenda a saída dos lúmens do 

cateter de acesso ou linha de sangue arterial adjacente ao cateter de acesso.  

 Abra o flush da linha salina e, com uma bomba de sangue reduzida, na 

velocidade (100 ml / min) o sangue dever ser devolvido para o paciente.  

 Quando todo o sangue desta linha tiver sido devolvido, desligar a bomba.  

 Uma vez que o circuito extracorpóreo tenha sido desligado usando uma técnica 

estéril, os lúmens vasculares do acesso devem ser lavadas com solução salina 

normal (cerca de 10 ml) e, em seguida, preencher o espaço morto do cateter 

com anticoagulante para previnir a obstrução [23, 24, 38]. Os lumens devem 

então ser tampados com uma tampa estéril. O local de acesso vascular deve ser 
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seguida avaliados para sinais de infecção e vestir inspecionados para manter a 

cobertura oclusiva. 

 

 

 

 

 

Desequilíbrio hidroeletrolítico secundário à injúria renal aguda 

 

 Registrar entradas e saídas de líquido realizando um balanço hídrico diário; 

 Realizar controle diário do peso do paciente; 

 Repor líquidos de forma adequada evitando a hiperhidratação; 

 Detectar sinais e sintomas de sobrecarga hídrica: edema periférico, 

engurgitação de jugular e ganho de peso; 

 Detectar sinais e sintomas de edema agudo de pulmão: dispnéia, taquicardia, 

ruidos respiratórios, creptações, secreções rosadas e espumosas, cianose e 

aumento da pressão arterial; 

 Anotar níveis séricos de urina e eletrólitos; 

 Detectar sinais e sintomas de hiperpotassemia: transtornos cardíacos por meio 

da monitorização e controle de ECG; transtornos neurológicos por meio de 

irritabilidade, ansiedade, debilidade muscular, hiporreflexia, entumescimento e 

formigamento; transntornos gastrointestinais que pode ser visto por meio de 

náuseas e vômitos;  

 Administrar o tratamento médico prescrito para diminuir os níveis séricos de 

potássio, como por exemplo administrar glicose e insulina combinadas, pois 

facilita o deslocamento do potássio para o líquido extracelular; salbutamol  e 

bicarbonato sódico;  

 Detectar sinais e sintomas de outras alterações iônicas associadas a alterações 

de cálcio, fósforo e sódio. As manifestações clínicas da hipocalcemia incluem: 

irritabilidade, tetania muscular, sinal de Chvostek, sinal de Trousseau, 

entumescimento e formigamento periférico, câimbras musculares, convulsões, 

alucinações, confusão, diminuição do gasto cardíaco e hemorragias; as 

manifestações de hiperfosfatemia são: sensação de formigamento, anorexia, 

náuseas, vômitos e debilidade muscular; as de hiponatremia são: confusão 

Complicações Potenciais 
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mental, delírio, letargia, coma, convulsões, debilidade muscular, hiperreflexia, 

pele quente e úmida; 

 Administrar medicamentos para correção de níveis séricos de outros íons; 

 Controlar o tratamento dietético para a conservação do equilíbrio iônico 

(controle da hiponatremia com dieta hipossódica e restrição de líquidos); 

 Realizar terapia renal substitutiva segundo prescrição médica e protocolos 

estabelecidos; 

 Administrar medididas medicamentosa para correção da acidose metabólica. 

 

Infecção secundária a alterações do sistema imunológico ou procedimentos invasivos 

 

 Aplicar medidas assépticas, pois elas são favorecidas pela ruptura das barreiras 

mucocutâneas (cateter intravenoso, entubação traqueal, sonda vesical) e alterações 

da imunidade associadas à uremia. O tratamento consiste na prevenção mediante 

assepsia nos cuidados realizados e a prevenção de outros pacientes; 

 Identificar sinais e sintomas de infecção (controle regular da temperatura, 

identificação de manifestações de infecção localizada nos pontos de inserção das 

vias invasivas e feridas, e nas vias respiratórias e nas vias urinárias; 

 Identificar manifestações das infecções sistêmicas;  

 Administrar antibióticos segundo prescrição médica, não se recomenda o uso 

de antibiótico profilático; 

 Administar os fármacos não deve exceder 15 minutos do horário programado 

para mantê-los nos níveis sanguíneos adequado; 

 Registrar temperaturas e estado hemodinâmico do paciente, valorizando sinais 

de bacteremia; 

 Extrair culturas. 

 

Hemorragia secundária a alterações na agregação e adesividade plaquetária e/ou 

tratamento anticoagulante 

 Minimizar os riscos de produção de feridas (evitar o uso de máquinas elétricas 

ao realizar a tricotomização de pelos faciais ou pubianos; utilizar escova/pente 

com dentes suaves); 

 Realizar os mínimos procedimentos invasivos que requer o estado do paciente; 
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 Determinar precocemente os sinais e sintomas de hemorragia, presença de 

hematomas, epistaxe, sangramento de gengivas, hematúria, hemoptise, 

sangramento gástrico, cefaléia intensa ou alterações neurológicas, fezes 

melenicas, palidez de pele e mucosas, aumento do débito hemático em drenos; 

controle hemodinâmico para identificação de taquicardia, hiportensão e 

diminuição das pressões endocavitárias; detectar as manifestações próprias de 

choque hemorrágico: hipotensão severa, pulso rápido e filiforme, taquipneia, 

diaforese, inquietação, pele fria e sudoreica, sensação de morte iminente; 

controle analítico de níveis de hemoglobina, hematócrito e provas de 

coagulação. 

 Administrar medicamentos para a prevenção de hemorragias, como fármacos 

de proteção gástrica e protamina; 

 

Desnutrição secundária à náuseas, vômitos, inapetencia ou restrição dietética 

 

 Detectar precocemente de sinais e sintomas de desnutrição; 

 Avaliar peso diariamente; 

 Determinar junto ao nutricionista o número de calorias e o tipo de nutrientes 

necessários para satisfazer as exigências de alimentação, ingerindo um aporte 

calórico de 30-50kcal/kg/dia, para evitar o catabolismo e a cetoacidose; 

 Administrar dietas por via enteral ou parenteral, verificando diariamente a sua 

tolerância; 

 Administrar antieméticos em casos de náuseas e vômitos. 

 

Transtornos hídricos secundários às terapias de substituição renal 

 

 Detectar de sinais e sintomas de sobrecarga hídrica ou desidratação, aos 

registro de entradas e saídas mediante balanço hídrico diário, assim como o 

controle do peso do paciente.  

 

Hipotermia secundária ao circuito extracorpóreo da terpia renal substitutiva 

 

 Detectar os sinais e sintomas de hipotermia mediante o controle regular da 

temperatura, e utilizar sistemas de controle de temperatura como mantas de ar e 
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outros. A hipotermia apresenta efeitos potencialmente adversos como a perda 

de energia, calafrios, aumento da demanda de oxigênio, vasoconstricção, 

imunossupressão, arritmias e diminuição da contractibilidade cardíaca, hipóxia 

tissular e alterações na coagulação. 

 

Trombose secundária ao cateter 

 

 Detectar sinais e sintomas indicativos de trombose por meio do controle da 

permeabilidade do cateter e da valorizaçãoi neurovascular da extremidade onde 

se encontra inserido o cateter: pulsos distais, calor, temperatura, sensibilidade e 

mobilidade. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

Data: _______________       Horário início:___________  Horário fim:___________ 

 

Questão norteadora: “O que o enfermeiro que trabalha em UTI deve saber para cuidar do 

paciente com IRA?” 
 

Assunto Debatido: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Descrição dos sujeitos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Descrição dos diálogos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Descrição da relação entre o moderador e os participantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Destaque das situações-problema identificadas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Impressões do observador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Check list do desempenho do grupo focal: 

 

 Sim Não Comentário 

O local estava organizado? 

 

 

   

O ambiente estava tranquilo, 

sem interrupções? 

 

   

O tempo foi adequado? 

 

   

O guia temático foi 

completo? Cumpriu sua 

função? 

 

   

O moderador estimulou a 

integração do grupo? 

 

   

A discussão em grupo 

promoveu entusiasmo e 

participação? 

 

   

Os participantes trocaram 

experiência entre si? 

 

   

O grupo respeitou a 

programação? 

 

   

O grupo resumiu as ideias 

principais? 

 

   

Os resultados foram 

satisfatórios? 

 

   

Necessita de mais reuniões 

para abordar a temática? 

 

   

*Adaptado do estudo de Sousa (2011) 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do observador 
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APÊNDICE C - RESULTADO DO GRUPO FOCAL 

 

Durante o desenvolvimento desta dissertação, um grupo focal foi conduzido com 

o objetivo de entender a visão das enfermeiras especialistas sobre o conhecimento e qual 

prática seria necessária no cuidado ao paciente em terapia dialítica. Assim um encontro com 

seis enfermeiras especialistas foi realizado em uma clínica de terapia renal substitutiva, com 

duração de uma hora e meia, e foi conduzido com uma pergunta norteadora: “O que o 

enfermeiro que trabalha em UTI deve saber para cuidar do paciente com IRA?”. Importante 

enfatizar que os preceitos éticos e legais foram respeitados e para garantir o anonimato foram 

usados nomes de flores para as participantes.  

A partir da análise qualitativa dos relatos, foram definidas quatro categorias: 

“definição e epidemiologia da IRA”; “principais causas e tipos de IRA: pré-renal, renal e pós-

renal”; “intercorrências dialíticas”; e “cuidados de enfermagem aos pacientes em tratamento 

dialítico”. Vale ressaltar que este momento foi oportuno para construção do instrumento de 

coleta de dados. 

 

Categoria 1: Definição e Epidemiologia da IRA 

 

Todos acreditam que os enfermeiros de UTI devem possuir conhecimento sobre o 

que é a doença renal bem como sua prevalência e incidência. 

“Tem que iniciar pela definição. A partir daí vê-se a fisiopatologia e 

o raciocínio clínico do percurso da doença” (Lírio) 

“A definição é o começo de tudo para se entender o restante” 

(Jasmim) 

“Não pode esquecer de colocar como é prevalente no mundo” (Rosa) 

“A definição é importante principalmente para que se possa agir 

precocemente e atuar rapidamente” (Begônia) 

“Quando se sabe o que é alguma coisa, rapidamente é identificado. 

Assim, é fundamental o conhecimento da definição para que possa 

identificar quantos enfermeiros sabem o que de fato é IRA” 

(Orquídea) 

“O fato de ter várias definições (AKIN, RIFLE e KDIGO) pode 

confundir um pouco. Temos que ter cuidado para colocar uma 

definição que inclua todas elas. Que tal colocar KDIGO, que é a mais 
abrangente?” (Copo de Leite) 

 

Devido à alta mortalidade associada à presença de IRA, da possibilidade de 

detecção dos fatores de risco e da implantação de medidas preventivas, é fundamental a 

atuação dos profissionais de saúde em sua identificação precoce. A falta de profissionais 
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adequadamente treinados e atentos para o problema pode atrasar a detecção e o 

encaminhamento para serviços especializados, além de determinar piores desfechos para os 

pacientes. É de grande importância a atuação do enfermeiro na equipe multidisciplinar de 

saúde com atenção aos fatores de risco e diagnóstico precoce, assim como no preparo da 

infraestrutura para a realização segura e eficaz dos procedimentos hospitalares. 

 

Categoria 2: Principais causas e tipos de IRA: pré-renal, renal e pós-renal 

 

Visto que o manejo e o desfecho do paciente, bem como os cuidados de 

enfermagem diferem em cada tipo de IRA, é fundamental que os enfermeiros de UTI saibam 

diferenciar as causas da IRA pré-renal, renal e pós-renal. 

“Como na IRA pré-renal o ideal é dar volume e na pós-renal temos 

que restringir o volume, é importante que os enfermeiros saibam 

diferenciar uma da outra” (Begônia) 

“Saber o que pode ocasionar a IRA, quais as drogas podem ser 

usadas, o que fazer antes do radiocontraste, bem como orientar os 

pacientes para uma dieta adequada é função do enfermeiro da 

unidade” (Copo de Leite) 

“Várias coisas desencadeiam IRA. Saber o que pode ser agressivo ao 

rim, principalmente se ele já tiver ureia e creatinina tocados, pode 

salvar o rim de um paciente” (Lírio) 

“É fundamental o enfermeiro de UTI saber o que desencadeia a IRA. 

Quando se sabe o que pode ocasionar, fica mais fácil de prevenir bem 

como atuar de forma mais precoce, evitando que uma lesão inicial, 

que ainda possa ser revertida, venha cronificar futuramente”(Rosa) 

 

O conhecimento sobre as causas e os tipos de IRA é o ponto chave para que os 

enfermeiros de UTI reconheçam e direcionem melhor os seus cuidados ao traçar intervenções 

de enfermagem que possam extinguir ou reduzir o efeito do fator causador.  

 

Categoria 3: Intercorrências dialíticas  

 

Devido à instabilidade hemodinâmica dos pacientes de UTI, bem como as 

múltiplas comorbidades e doenças de base associadas, é muito comum a intercorrência 

durante a diálise. 

“Como aqui no Ceará o enfermeiro nefrologista só passa visita e vai 

embora, assim como o médico nefrologista também, é com os 

enfermeiros e médico de UTI que fica a responsabilidade de 

supervisionar a diálise. O problema é que eles não sabem manusear a 

máquina, não sabem como agir em intercorrências (nem eles e nem os 

médicos). Para falar a verdade, quem mais sabe diálise dentro do 
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hospital é o próprio técnico de enfermagem da diálise. É um absurdo 

não ter pelo menos um enfermeiro nefrologista de plantão em cada 

hospital” (Lírio) 

“O que eu acho mais estranho, é que a perfusão só pode ser feita por 

enfermeiro capacitado (enfermeiro perfusionista); mas a diálise, que 

tem o mesmo princípio, as mesmas complicações (talvez até o mesmo 

grau de complexidade, porque paciente agudo é altamente instável), 

pode ser feito por auxiliar de enfermagem. O COREN tem que rever 

isso. Em Natal a diálise só é feita por enfermeiro nefrologista” (Copo 

de Leite) 

“O enfermeiro de UTI tem que saber as principais intercorrências 

dialíticas e o que fazer quando elas acontecerem. Mas, pra isso, eles 

precisam entender o funcionamento das máquinas, ou pelo menos o 

princípio delas. Será que em algum hospital teve treinamento sobre 

isso?” (Begônia) 

“Tem que ter alguma questão falando sobre hipotensão e coagulação 

de sistema” (Jasmim) 

“No estado somente um hospital tem serviço próprio, o resto tudo é 

terceirizado, nesse esquema de passar visita e ir para outro hospital. 

Então, quem de fato fica responsável pela diálise é o enfermeiro 

assistencial. Eles precisam saber como conduzir as intercorrências” 

(Rosa) 

 

A fim de direcionar melhor os cuidados, bem como atuar no momento oportuno, o 

conhecimento dos enfermeiros sobre as possíveis intercorrências dialíticas garante a 

segurança do paciente para que o cuidado não seja prestado de forma empírica, e sim a partir 

de protocolos de saúde baseados em evidências.  

 

Categoria 4: Cuidados de enfermagem aos pacientes em tratamento dialítico 

 

Os enfermeiros devem atuar desde a identificação precoce para influir na 

prevenção e no estadiamento da IRA; bem como durante a terapia dialítica, a fim de melhorar 

a qualidade do atendimento ao paciente, para garantir a segurança deste paciente desde o 

momento da admissão até a sua alta hospitalar.  

“Os cuidados de enfermagem para diálise começam na checagem dos 

exames, na verificação dos sinais vitais e no posicionamento 

confortável do paciente antes mesmo de ligar o paciente na máquina” 

(Orquídea) 

“Deve ser explorado alguma questão de como deve ser feito o 

curativo e os cuidados com o acesso vascular para 

hemodiálise”(Lírio) 

“Tem que constar alguma questão sobre nutrição. Os pacientes são 

hipercatabólicos, perdendo peso muito rápido e ganhando muito 

líquido. Não aparentam estar muito emagrecidos, mas na realidade 

ficam bem desnutridos”(Copo de Leite) 
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“A anticoagulação também é um dos cuidados de enfermagem mais 

importantes, principalmente por ser uma faca de dois gumes. Deve ser 

feito para não coagular sistema e evitar perda sanguínea; mas por 

outro lado tem os fatores de coagulação bem alterados dos pacientes 

em estado mais crítico. Sem contar que são pacientes que a qualquer 

momento podem fazer algum procedimento que impeça o uso da 

heparina” (Begônia) 

“A checagem e a reposição de eletrólitos também são atribuições do 

enfermeiro em conjunto com o médico” (Rosa) 

“A monitoração do débito urinário e a anotação do balanço hídrico é 

crucial em todo o processo. Também é importante abordar a 

monitorização dos parâmetros vitais e do check list pré dialítico com 

a máquina” (Jasmim) 

 

A avaliação da capacitação dos profissionais de saúde em áreas específicas de 

conhecimentos pode alertar para a necessidade de implantação de medidas de educação 

permanente que possam ter impacto na melhoria do cuidado clínico. A IRA, por seu grande 

impacto na evolução dos pacientes de alto risco e pela possibilidade de adoção de uma série 

de medidas preventivas quando se detecta o risco, é, sem dúvida, uma área que merece 

investigação da percepção de risco e de conhecimentos gerais, em setores nos quais a 

frequência dessa síndrome é alta.  
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE AO JUIZ ENFERMEIRO EM NEFROLOGIA 

 

Fortaleza-CE, _____ de dezembro de 2015. 

 

Caro colega,  

 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa, na condição de mestranda da Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza-CE, onde pretendo construir e validar um instrumento para 

mensurar o Conhecimento e Prática dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva sobre os 

cuidados prestados a pacientes com Injúria Renal Aguda. 

 

 Por reconhecimento de sua experiência profissional, você foi escolhido para emitir seu 

julgamento sobre o conteúdo deste instrumento respondendo ao questionário em anexo. 

 

 Para a elaboração deste instrumento, consideramos a descrição inicial de 17 itens 

relacionados a questionários sócio-profissionais, e 33 que versam sobre os domínios: 

CONHECIMENTO que o enfermeiro intensivista deve possuir para prestar cuidado aos 

pacientes com IRA na Unidade de terapia intensiva, e a PRÁTICA que o enfermeiro executa 

ou não na sua prática assistencial, perfazendo um total de 50 itens.    

 

Cada um destes indicadores possui graduação de concordância entre 1 e 5, apontando 

1=discordo totalmente, 2=discordo, 3=às vezes concordo, 4=concordo e 5=concordo 

totalmente. As atividades que solicito ao (à) senhor (a) referem-se a:  

 

1-Leitura da sinopse sobre cuidados de enfermagem indispensáveis ao paciente portador de 

Injúria Renal Aguda (IRA), para que assim Vossa Senhoria possa melhor compreender o 

referencial teórico utilizado neste estudo. 

2- Apreciação do conteúdo da escala ao preencher o Formulário 1 (Validação de Conteúdo). 

3- Comentários e sugestões sobre os domínios e itens da escala. Assim, Vossa Senhoria pode 

sugerir a inclusão, exclusão ou modificação de qualquer item que achar pertinente. 

4- Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Para cumprir o cronograma desta pesquisa, solicito se possível, que o (a) senhor (a) devolva 

os questionários dentro de um prazo de 10 dias.  

 

 Desde já agradecemos sua disponibilidade em compartilhar seu tempo com nossa 

pesquisa certa que sua valorosa contribuição em muito ampliará as possibilidades deste 

estudo. Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.  

Geórgia Alcântara Alencar Melo 

Rua Dom Expedito Lopes, 2250, Ap.1701, B 

Telefone: (85) 9 9239.0899 

E-mail: georgiaenf@hotmail.com 

 

Joselany Áfio Caetano 

Orientadora 

E-mail: joselany@ufc.br 

mailto:georgiaenf@hotmail.com
mailto:joselany@ufc.br
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

JUÍZES EM ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA 

  

Caro (a) Senhor (a), 

 

 Sou aluna do curso de mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – 

UFC. Estou realizando, neste momento, um trabalho sob orientação da Profa. Dra. Joselany 

Áfio Caetano, com o título CONHECIMENTO E PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DE 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA SOBRE INJÚRIA RENAL AGUDA: avaliação 

diagnóstica. Para isso, o instrumento precisa ser submetido a um rigoroso protocolo de 

avaliação das propriedades psicométricas em termos de validade e confiabilidade do 

instrumento.  

 Logo, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar do meu estudo na qualidade de 

consultor (juiz). Como tal, o (a) senhor (a) receberá a escala e as instruções de como proceder 

à análise da validade do instrumento, mediante normas constantes na literatura científica e no 

protocolo deste estudo.  

 Convido-o (a) a participar deste estudo, sua participação é livre. Dou-lhe a garantia 

que as informações que estou obtendo serão usadas apenas para a realização do meu trabalho 

e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que 

possam ocorrer. Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não 

participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. E, finalmente, 

informo-lhe que, quando apresentar o meu trabalho, não usarei o seu nome e nem darei 

nenhuma informação que possa identifica-lo (a).  

 Em caso de dúvida contate a responsável pela pesquisa ou comigo nos telefones 

abaixo:  

 

Nome: Joselany Áfio Caetano  

Telefone para contato: (85)3366-8457 

 

Nome: Geórgia Alcântara Alencar Melo 

Telefone para contato: (85) 9 92390899 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, Fone: 3366-8344. 

 

 

Eu, __________________________________________________, RG _____________ 

após ter sido devidamente esclarecido (a) pela pesquisadora e entendido o que me foi 

explicado, concordo em colaborar com a presente pesquisa.  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO PARA OS JUÍZES 

CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES 

 

ESPECIALISTA Nº: _______________ 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ____________________________________________ Idade: _____________ 

Escola onde se graduou: _______________________________    Ano: ____________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________________ 

Experiência em nefrologia (em anos): _______________________________________ 

Experiência em IRA (em anos): ____________________________________________ 

Experiência anterior com construção de instrumentos:     1. SIM    2. NÃO 

Participa de algum grupo/projeto de pesquisa:         1.SIM     2. NÃO 

Se sim, qual a temática? __________________________________________________ 

 

2 – QUALIFICAÇÃO 

Formação: _____________________________________________ Ano: ___________ 

Especialização 1: ________________________________________ Ano: ___________ 

Especialização 2: ________________________________________ Ano: ___________ 

Mestrado em: ___________________________________________ Ano: ___________ 

Temática da dissertação: __________________________________________________ 

Doutorado em : _________________________________________ Ano: ___________ 

Temática da tese: ________________________________________________________ 

Outros: ________________________________________________________________ 

 

Ocupação Atual (pode marcar mais de uma alternativa): 

 

1. Assistência    2. Ensino    3. Pesquisa    4. Consultoria 

 

3 – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

INSTITUIÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO 
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APÊNDICE G –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                      

TÍTULO DA PESQUISA: CONHECIMENTO E PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DE 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA SOBRE INJÚRIA RENAL AGUDA: avaliação 

diagnóstica 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Geórgia Alcântara Alencar Melo 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que irá avaliar o 

conhecimento e a prática dos enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva sobre 

Injúria Renal Aguda. A presente pesquisa acarretará riscos mínimos, pois se propõe a realizar 

um diagnóstico situacional do conhecimento dos enfermeiros e das dificuldades encontradas 

durante o cuidado ao paciente em tratamento hemodialítico.  

Você deve participar por sua livre e espontânea vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O risco de sua participação nesse estudo está relacionado a constrangimentos 

provocados ao responder o questionário ou desconforto ao ser observado. O senhor não será 

obrigado a responder questões que não queira ou não se sinta à vontade, podendo recusar-se a 

responder. O (a) pesquisador(a) seguirá todos os princípios éticos como respeito à sua 

dignidade e não maleficência.  

      

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder a um 

questionário com o intuito de avaliar o seu conhecimento no que diz respeito a cuidados de 

enfermagem a pacientes com injúria renal aguda. Esta entrevista ocorrerá em um único 

momento que será previamente agendada com o intuito de não prejudicar o andamento do 

serviço. Haverá também a observação do seu do trabalho no momento da terapia dialítica, 

para, a partir dessa observação, preencher o check list observacional. No check list serão 

observados os seus cuidados como enfermeiro a pacientes com injúria renal aguda no que diz 

respeito à: checagem dos exames, cuidados com o curativo, manejo da máquina de 

hemodiálise e registros em prontuários. O estudo será realizado em hospitais públicos 
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estaduais considerados de grande porte no Estado do Ceará, e que tenham como modalidade 

terapêutica a hemodiálise nas Unidades de Terapia Intensiva. Para que a amostra seja 

representativa, serão necessários 136 sujeitos. 

Essas informações serão utilizadas unicamente para apresentação em congressos e 

publicação em revista científica da área da saúde, garantindo-se sempre seu anonimato. Os 

dados coletados permanecerão em poder exclusivo dos pesquisadores durante todo o decorrer 

da pesquisa e por um período de 5 anos, ao qual após serão destruídos. 

Os resultados contribuirão para aumentar o conhecimento científico sobre o 

conhecimento e prática dos enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva sobre 

injúria renal aguda, auxiliando outros pesquisadores da área, e, possivelmente, oferecer dados 

a futuras pesquisas sobre construção de tecnologias educativas que possam melhorar o 

conhecimento destes profissionais. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária, o (a) senhor (a) não 

receberá nenhum valor pela participação nesta pesquisa, e que poderá recusar-se a participar 

ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o preferir, 

sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu trabalho.  

Gostaríamos de esclarecer que: 

- O Sr(a) tem o direito ser mantido atualizado acerca das informações relacionadas à pesquisa. 

- O Sr(a) não terá nenhuma despesa pessoal ao participar da pesquisa.  

- O Sr (a) não receberá nenhum valor por participar da pesquisa. 

 2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os procedimentos utilizados serão: entrevista que visa 

responder a um questionário que aborda questões sobre a assistência de enfermagem a 

pacientes com distúrbios renais agudos; e observação durante sua assistência no momento da 

terapia dialítica. Portanto, oferece riscos mínimos, visto que pode desistir de responder o 

questionário ou solicitar que interrompa a observação a qualquer momento. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de permitir um 

planejamento de ações conjuntas com intervenções específicas, colaborando para 

identificação precoce dos fatores de risco para desenvolvimento da lesão renal, redução de 

custos, criação de protocolos e também direcionar para cursos de capacitação/educação 

permanente para os enfermeiros e que subsidiarão futuras intervenções nas suas realidades.  

Eu comprometo-me em utilizar os dados coletados unicamente para fins acadêmicos, afim de 

atender os objetivos da pesquisa. Caso precise entrar em contato comigo, você terá acesso em 

qualquer momento da pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Informo-lhe o meu 

endereço e telefone: 
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Nome do pesquisador: Geórgia Alcântara Alencar Melo 

Endereço: Rua Dom Expedito Lopes, 2250, Dionísio Torres, Fortaleza-CE. 

Telefone: (85) 9 9239-0899         E-mail: georgiaenf@hotmail.com 

Nome do(a) orientador(a): Joselany Áfio Caetano E-mail: joselany@ufc.br 

 

   Se o (a) Sr.(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 -  Rodolfo Teófilo - CEP:60430-

275 - Fortaleza- CE -  Telefone: (85) 3366. 8344 - (Horário 08:00-12:00 horas) 

 

Caso o (a) Sr.(a) se sinta suficientemente informado a respeito das informações que 

leu ou que foram lidas sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração para participar do 

estudo e se o (a) Sr.(a) concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 

 

 

 

_____________________________________________ 

            Assinatura do participante (enfermeiro (a)) 

 

 

 

 

 

 

 

Data         /       /___ 

 

_____________________________________________ 

       Assinatura da pesquisadora que aplicou o TCLE 

 

 

Data         /       /___ 

 

 

 

mailto:georgiaenf@hotmail.com
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)______________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade_________________________________________, 

declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, 

esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente do 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Fortaleza-Ce, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO – ENFERMEIROS ATUANTES EM UTI   

 

Parte 1 - Aspectos de identificação 

 

Código:  _______ Turno de trabalho: Manhã (   )  Tarde (   )    Manhã/Tarde (   )  Noite (   ) 

Idade:_______   Sexo: (  )M  (  )F    Hospital: ____________________________________ 

Instituição de formação:______________________________________________________ 

Tempo de trabalho na UTI:_______________ Vínculo empregatício:__________________ 

Tipo de UTI: (   ) Clínica (    ) Cirurgica (     ) Cardíaca (    ) Neurológica  (   ) Respiratória 

Titulação: (   ) Graduação (    ) Especialização (    ) Mestrado (   ) Doutorado (     ) Residência 

Especialista em UTI: Sim (   )  Não (   ) 

Cursou alguma disciplina com ênfase em nefrologia? Sim (   )  Não (   ) 

Se sim, qual? __________________________________________________________ 

Possui curso de capacitação/atualização na área da nefrologia? Sim (    )  Não (   ) 

Se sim, qual?___________________________________________________________ 

 

Parte 2 -Diagnóstico Situacional 

 

Instruções: 

Responda as questões abaixo marcando um X na opção escolhida 

 

1. Você considera que o enfermeiro graduado ou especialista em UTI está preparado para 

atuar com o paciente portador de nefropatia durante a terapia dialítica? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

2. Você se sente seguro para trabalhar com a terapia de hemodiálise? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

3. Na sua opinião, qual o profissional responsável pelo paciente em hemodiálise dentro da 

UTI em que trabalha atualmente? (Pode marcar mais de uma alternativa) 

Enfermeiro Assistencial (    ) 

            Médico intensivista        (    ) 

Enfermeiro nefrologista (    ) 

            Médico nefrologista       (    ) 

Outros (     )____________________________ 

 

4. Média de pacientes/mês em terapia dialítica: ____________________ 

Tipo de terapia Utilizada: (    ) Hemodiálise     (     ) Diálise Peritoneal 

5. Na sua admissão, houve algum treinamento específico para a realização da terapia renal 
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substitutiva (hemodiálise)? 

Sim (      ) 

Não (      ) 

 

6. Existe algum suporte humano para auxiliá-lo na manutenção da hemodiálise? 

Sim (      ) 

Não (      ) 

 

7. Existe algum programa de treinamento e/ou educação permanente em hemodiálise no 

hospital que você trabalha? 

Sim (      ) 

Não (      ) 

 

8. É utilizado sistematização da assistência de enfermagem (SAE) nos cuidados prestados 

pelos enfermeiros aos pacientes com injúria renal aguda em UTI? 

Sim (      ) 

Não (      ) 

 

9. Teria alguma sugestão para minimizar estas questões? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Parte 3 – Avaliação de desejos (para projetos futuros)  

 

Questões Sim Não 

   

1. Você gostaria de estudar aspectos de enfermagem voltados para  

pacientes com injúria renal aguda? 

(     ) (     ) 

 

2. Você se interessa em aprender sobre a gestão de máquinas usadas 

na terapia diálitica? 

 

 

(      ) 

 

(      ) 

3. Você está interessado em um curso teórico ou prático que aborde 

as questões 1 e 2? 

(      ) (      ) 

 

4. Você acredita na transmissão de informação entre o(a) enfermeiro(a) 

Nefrologista e os enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva? 

 

 

(      )  

 

(      ) 

5. Você acha que um aplicativo para smartphones abordando as  

principais intercorrências que acontecem na terapia dialítica teria  

utilidade para sua prática profissional? 

 

(      )  

 

(      ) 
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Parte 4 - Avaliação do conhecimento   

 

Instruções: 

Leia minunciosamente o questionário. Em seguida, analise cada item e marque um “X” na 

opção escolhida. A sua opinião é muito importante para o resultado final desta pesquisa. 

Lembre-se, que o intuito não é fazer uma avaliação individual. 

 

1. A alternativa que melhor define IRA é: 

a) Redução progressiva da função renal com oligúria; 

b) Redução abrupta da função renal com ou sem alteração de fluxo urinário; 

c) Redução abrupta da função renal sem alteração do fluxo urinário; 

d) Redução progressiva e rápida da função renal com oligúria; 

e) Redução progressiva e lenta da função renal com ou sem oligúria. 

 

2. Dos marcadores abaixo, qual deles você considera o mais específico para 

identificar IRA? 

a) Creatinina sérica 

b) Uréia 

c) Clearene de creatinina 

d) Gasometria arterial 

e) Potássio 

 

3. A creatinina sérica considerada dentro dos padrões de normalidade para o 

homem adulto, na sua opinião, é: 

a) 0,3 – 1,0 mg/dl 

b) 0,5 – 1,5 mg/dl 

c) 1,0 – 2,0 mg/dl 

d) 1,5 – 2,5 mg/dl 

e) 1,5 – 3,0 mg/dl 

 

4.  Qual das alternativas mais se aproxima do atual diagnóstico de IRA?  

a) Aumento da creatinina sérica acima de 50% ou de 0,3 md/dl, em pacientes com função 

renal previamente normal; 

b) Uréia > 180 mg/dl; 

c) Redução abrupta do fluxo urinário; 

d)  Redução dos níveis de ureia e creatinina; 

e)  a e b estão corretas. 

 

5. Sobre a IRA é correto afirmar: 

a) Resulta principalmente da diminuição na perfusão renal; 

b) Não é reversível, pois está associada à necrose tubular; 

c) Uma possível causa é a obstrução de ureter; 

d) É reversível, mas não está associada à diminuição do volume circulante; 
e) O tratamento inicial é a hemodiálise.  
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6. A IRA resulta principalmente do/da: 

a) Acúmulo sérico de produtos nitrogenados; 

b) Hipoperfusão renal; 

c) Alto débito cardíaco; 

d) Aumento da perfusão glomerular; 

e) Hipercalemia. 

 

7. Os distúrbios eletrolíticos mais comuns na IRA são:  

a) Hiponatremia e Hipocalcemia; 

b) Hipercalemia e Hiponatremia 

c) Hipercalcemia e Hipernatremia; 

d) Hipercalcemia e Hipocalcemia; 

e) Hipocalcemia e Hipermagnesia. 

 

8.  Em relação à IRA pode-se afirmar que: 

a) O gasto energético não depende da doença de base; 

b) O gasto energético depende principalmente da doença de base; 

c) A uremia, quando bem controlada pela diálise, induz ao aumento do gasto energético; 

d) Quando controlado pela diálise, o gasto energético pode estar diminuído; 

e) É o aumento da creatinina que acelera o gasto energético. 

  

9. Qual dos índices abaixo você acredita que melhor representa a taxa de mortalidade 

dos pacientes que desenvolvem IRA no ambiente de terapia intensiva? 
a) 0-15% 

b) 10-25% 

c) 25-50% 

d) 30-90% 

e) 90-100% 

 

10. Sabe-se que a IRA engloba um quadro clínico específico. Quais os principais 

sinais e sintomas para identificar com IRA em UTI? 
a) Edema, poliúria e hipotermia; 

b) Dor muscular, hipervolemia e fraturas; 

c) Oligúria, uremia e anúria; 

d) Dor renal, anasarca e palidez; 

e) Sepse, anasarca e anúria. 

 

11. Qual a principal causa de IRA em UTI? 
a) Diabetes mellitus 

b) Hipertensão arterial sistêmica 

c) Sepse 

d) Choque cardiogênico 

e) Insuficiência respiratória 

12. A IRA é dividida em três grupos: pré-renal, renal ou pós-renal. São consideradas 

causas pré-renais: 

a) Obstrução de ureter e vasculite; 

b) Antibióticos e hemorragia; 

c) Queimadura e ICC; 

d) Septicemia e Glomerulonefrite; 

e) Tumor ou cálculo. 
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13. A IRA pós-renal é menos prevalente que a IRA renal. Selecione abaixo uma 

alternativa que reúna causas de IRA pós-renal: 

a) Hipertrofia prostática, desidratação e nefrolitíase; 

b) Câncer de próstata, bexiga neurogênica e hipertrofia prostática; 

c) Tumor abdominal, tumor renal e infecção urinária de repetição; 

d) Desidratação, isquemia renal e cálculo intratubular; 

e) Necrose tubular aguda. 

 

14. Assinale as causas de IRA renal: 

a) Estenose e cálculos sanguíneos nas vias urinárias baixas; 

b) Uso de agentes nefrotóxicos e pielonefrite; 

c) Choque hipovolêmico e sepse; 

d) Anafilaxia e choque cardiogênico; 

e) Alto débito cardíaco. 

 

15. Qual o tempo correto de prescrição correta da sessão de hemodiálise? 

a) 3hs; 

b) 4hs; 

c) 6hs; 

d) 8hs; 

e) Depende de cada paciente. 

 

16. Qual a complicação mais frequente na IRA? 

a) Gastrointestinais; 

b) Neurológicas; 

c) Infecciosas; 

d) Cardiovasculares; 

e) Respiratórias. 

 

17. Qual a principal complicação na terapia dialítica? 

a) Cálculos; 

b) Gota; 

c) Hipóxia; 

d) Hipotermia; 

e) Hipotensão. 

 

18. Diante de um paciente em hemodiálise convencional, que apresenta a hipotensão 

arterial e câimbras, o enfermeiro deve: 

a) Reduzir a velocidade do fluxo sanguíneo; 

b) Oferecer oxigênio nasal a 3 L/min; 

c) Reduzir a taxa de ultrafiltração; 

d) Retirar o paciente do circuito extracorpóreo; 

e) Administrar anti-hipertensivo. 

 

19. As complicações mais frequentes que ocorrem na hemodiálise estão relacionadas 

ao acesso venoso vascular e circuito sanguíneo extracorpóreo, com exceção de: 

a) Coagulação do sistema e cateter; 

b) Trombose ou estenose da veia central; 

c) Infecção e Bacteremia; 

d) Hipertensão e fadiga; 
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e) Coagulação do sistema e infecção. 

 

20.  Após um acidente por infusão de ar, o enfermeiro deve imediatamente: 

a) Colocar o paciente em decúbito dorsal e iniciar manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar; 

b) Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo em Trendelemburg e administrar 

oxigênio; 

c) Visualizar a presença de ar nos pulmões através do RX no leito; 

d) Colocar em decúbito lateral direito em Trendelemburg e administrar oxigênio.  

e) Pedir para ele sentar e respirar mais rápido a fim de eliminar o ar. 

 

21. Em relação à hemodiálise do paciente com IRA, é correto afirmar: 

a) O enfermeiro intensivista não precisa estar familiarizado com os equipamentos 

utilizados, como a máquina de diálise, por exemplo; 

b) O enfermeiro deve atentar constantemente para o estado hemodinâmico e para o 

equilíbrio eletrolítico e ácido básico do paciente; 

c) O enfermeiro deve delegar a um membro da equipe todas as ações relacionadas à 

hemodiálise; 

d) É de responsabilidade exclusiva do enfermeiro o manuseio da máquina de hemodiálise; 

e) É de responsabilidade do médico plantonista todas as condutas. 

 

22. O (a) enfermeiro (a), ao monitorar o paciente com IRA, deve estar atento a 

diversos aspectos. Assinale a alternativa correta:  

a) A hipernatremia é o desequilíbrio mais importante a ser observado; 

b) A hipocalcemia é o desequilíbrio com risco de morte mais imediato; 

c) A enfermagem busca a redução da taxa metabólica do paciente proporcionando-lhe 

exercícios; 

d) A hipercalemia é o desequilíbrio com risco de morte mais imediato; 

e) A enfermagem busca a redução da taxa metabólica do paciente proporcionando-lhe 

repouso. 

 

 

23. Os pacientes com IRA em UTI são hipercatabólicos. Assim, o suporte nutricional 

deve: 

a) Manter o balanço nitrogenado positivo ou neutro, iniciar a terapia nutricional 

precocemente e fazer que as terapias dialíticas permitam adequado suporte nutricional; 

b) Seguir os mesmos princípios para pacientes com insuficiência renal crônica; 

c) Oferecer apenas suporte energético e restringir suporte proteico; 

d) Considerar apenas o quadro de IRA e a recuperação da função renal; 

e) Iniciar precocemente a dieta enteral. 

 

24. A escolha do acesso para hemodiálise depende da condição clínica do paciente e 

do caráter crônico ou agudo da doença. O cateter duplo lúmen para HD é 

preferencialmente usado: 

a) Na IRA e também na doença renal crônica quando houver necessidade imediata de 

hemodiálise; 

b) Apenas em pacientes com IRA e necessidade imediata de hemodiálise; 

c) Em situações nos quais são necessários longos períodos de permanência do cateter; 

d) Em primeira escolha por não possuir cuff , e ser raro relatos de complicações de 

cateter; 
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e) Em todos os pacientes que não tiverem acesso periférico. 

 

25. Sobre os cuidados com o curativo do cateter duplo lúmen para hemodiálise é 

correto afirmar: 

a) Deve ser feito com os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de 

procedimento e luva estéril), usando clorexidina degermante no sentido do óstio para 

as ponteiras do cateter, e a cobertura deve ser feita com gaze e micropore; 

b)  Deve ser feito com os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de 

procedimento e luva estéril), usando clorexidina alcoólica no sentido do óstio para as 

ponteiras do cateter, e a cobertura deve ser feita com gaze e micropore; 

c) Deve ser feito com os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de 

procedimento e luva estéril), usando clorexidina alcoólica no sentido do óstio para as 

ponteiras do cateter, e a cobertura deve ser feita com filme transparente estéril; 

d) Deve ser feito com os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de 

procedimento e luva estéril), usando soro fisiológico 0,9% no sentido do óstio para as 

ponteiras do cateter, e a cobertura deve ser feita com gaze e micropore; 

e) Deve ser feito com os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de 

procedimento e luva estéril), usando clorexidina degermante e soro fisiológico 0,9% no 

sentido do óstio para as ponteiras do cateter, e a cobertura deve ser feita com gaze e 

micropore. 

 

Obrigada por colaborar com a pesquisa!!! 
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APÊNDICE I – CHECK LIST PARA TERAPIA DIALÍTICA  

 

Data:__/__/__                                                                                        Código:________ 

Hospital:_______________________________________________________________                                            

 

Enquanto enfermeiro assistencial em unidade de terapia intensiva, marque: 

SIM: nas condutas das questões abaixo que são realizadas POR VOCÊ;  

NÃO: nas condutas das questões abaixo que NÃO SÃO REALIZADAS POR VOCÊ ou 

que sejam realizadas por outros profissionais.  

1. 1. Os exames laboratoriais são checados antes da terapia dialítica, a fim de realizar a reposição 

de eletrólitos? 

(    ) Sim                    

(    ) Não   

                      

1. 2. O paciente é posicionado confortavelmente antes de iniciar a terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não    

                                        

2. 3. O circuito extracorpóreo é verificado antes do início da terapia dialítica para garantir que 

não há dobras de linhas ou oclusões? 

(    ) Sim                    

(    ) Não   

                                     

3. 4. Os sinais vitais do paciente são verificados antes do início da terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não      

                                       

4. 5. O curativo do cateter duplo lúmen é realizado antes ou após a terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não     

                 

6. A heparina residual das vias do cateter é aspirada antes de conectar ao circuito 

extracorpóreo da terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não      

                

7. Os fatores de coagulação do paciente são verificados antes de administrar a heparina no 

circuito extracorpóreo da terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não     

                 

8. O uso do cateter duplo lúmen para hemodiálise é autorizado para uso em algum outro fim 

além da terapia dialítica (exceto em casos de iminência de morte)? 

(    ) Sim                    
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(    ) Não   

 

9. Fica junto ao paciente nos cinco primeiros minutos da terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não      

                

10. É administrado algum antibiótico durante a terapia dialítica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não     

                 

11. Os sinais vitais são checados no início, a cada hora e ao término da sessão de hemodiálise? 

(    ) Sim                    

(    ) Não        

              

12. O balanço hídrico do paciente é anotado ao término da sessão de hemodiálise? 

(    ) Sim                    

(    ) Não          

            

13. Durante os procedimentos é utilizado luvas, protetor de olhos, máscara e roupas 

protetoras? 

(    ) Sim                    

(    ) Não     

                 

14. Em algum momento é checado os monitores do sistema (taxa de fluxo, temperatura, pH, 

condutividade, presença de coágulos, detector de ar, pressão negativa e sensor sanguíneo) a 

fim de garantir a segurança do paciente? 

(    ) Sim                    

(    ) Não   

 

15. Em casos de intercorrência, é checado condições de pele, padrão respiratório e perfusão 

periférica? 

(    ) Sim                    

(    ) Não   

 

 

 

Anotações importantes: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C– PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO D– PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO E – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO F – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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