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ser utilizadas alternativamente à dose de 

5mg/kg.

Em situações em que não se dispõe de  »
membranas de alta permeabilidade, reco-

menda-se a realização de uma a duas ses-

sões de diálise a mais por semana.

A administração de ferro endovenoso deve ser • 

evitada durante o tratamento com DFO para 

impedir uma maior disponibilidade de ferro, 

favorecendo o aparecimento de infecções 

oportunistas.

OBS: O tratamento com DFO deve ser suspenso 

na vigência de sinais de toxicidade pela medica-

ção e/ou de infecção.

2.7 DISLIPIDEMIA

2.7.1). Objetivo:

Manter as concentrações de colesterol total e 

frações e triglicérides dentro dos valores reco-

mendáveis.

2.7.2). Conhecimento prévio:

A dislipidemia é freqüente na DRC e apresenta 

um perfi l trombogênico, com elevação dos trigli-

cérides e redução do HDL-colesterol, principal-

mente. Sabe-se que há uma associação entre 

dislipidemia e doença cardiovascular ateroscleró-

tica na população geral e que esta é altamente 

incidente na população com DRC. Entretanto, 

na população em diálise, não existem estudos 

controlados, randomizados, de longo prazo que 

examinaram a redução na incidência da doença 

cardiovascular com o tratamento da dislipidemia. 

Esses pacientes apresentam defi ciência de lipase 

protéica, que resulta na redução da lipólise das 

lipoproteínas ricas em triglicérides (lipoproteínas 

de densidade muito baixa - VLDL). O enriqueci-

mento das partículas lipoprotéicas de baixa den-

sidade (LDL) com triglicerídeos sugere defi ciência 

também da lipase hepática. Esses defeitos bási-
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2.8 FERTILIDADE

A subfertilidade masculina e feminina é um pro-

blema bastante comum observado na diálise. Em 

relação aos homens, 50% deles apresentam con-

tagem reduzida, motilidade prejudicada e morfo-

logia anormal dos espermatozóidese e diminuição 

da libido. Além disso é descrita uma incidência 

elevada de atrofi a testicular. Acredita-se que a dis-

função hipotálamo-hipofi sária, a resistência ou de-

fi ciência de gonadotrofi na estejam envolvidas na 

fi siopatogenia dessas alterações. Ainda não existe 

um tratamento específi co, apenas o transplante 

renal. Entretanto, em alguns casos, a correção da 

anemia se relaciona com melhora dos sintomas.
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Fluxograma para adequação da diálise
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Fluxograma 1. Infecção em cateteres com e sem cuff para hemodiálise
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Fluxograma 2: Oclusão em cateter de hemodiálise
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2.11 Vacinação

Os indivíduos sob tratamento dialítico apresentam 

resposta subótima ao uso de vacinas. Entretan-

to, está indicada para contra Pneumococos, 

infl uenza, tétano e hepatite B. Para todas as 

vacinas, com exceção daquela contra hepatite B, 

a dose é idêntica à da população em geral.   

Vacinação contra Hepatite B

2.11.1). Objetivo: 

Imunizar contra hepatite B os pacientes portado-

res de DRC. 

2.11.2). Conhecimento prévio:

A utilização correta de um esquema de vacinação 

é um dos principais fatores responsáveis pela re-

dução da incidência dessa infecção. Vale a pena 

ressaltar, que a resposta à vacinação nessa po-

pulação varia de 40 a 60 %, e a manutenção do 

título de anticorpos não é sustentada. 

2.11.3). Esquema de vacinação:

4 aplicações com dose dupla (4ml) de Engerix B® 

no músculo deltoide, nos meses 0, 1, 2 e 6.

Reforço- dose dupla (4ml) de Engerix B® no 

músculo deltóide, se antiHbs < 10mUI/ml (sendo 

permitido no máximo, a administração de 4 doses 

de reforço)

2.11. 4). Monitorização:

AntiHbs após 30 dias do fi nal do esquema de va-

cinação/ reforço.

Paciente  HbsAg negativo

Vacinação - 4 doses Avaliação com especialista

AntiHbs 30 dias após término do esquema

Monitorização 6 meses

Reforço

AntiHbs >10 AntiHbs <10
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2.11.III) – Prescrição da diálise peritoneal 

(3-5):

A prescrição inicial da diálise é adaptada a partir 

das orientações do DOQI, sendo posteriormente 

adequada de acordo com a evolução clínica do 

paciente e o PET ( Teste do Equilíbrio Peritoneal).

Modalidades de diálise peritoneal:

CAPD: continuous ambulatorial peritoneal • 

dialysis ou diálise peritoneal ambulatorial con-

tínua. Consiste na realização de 4 a 5 trocas 

(drenagem/infusão) diurnas, realizadas manu-

almente pelo próprio paciente ou pelo cuida-

dor. O volume de infusão varia de 2,0 a 2,5 

litros, de acordo com a prescrição médica.

DPA: automated peritoneal dialysis ou diálise • 

peritoneal automatizada. As trocas são reali-

zadas por uma máquina cicladora programada 

de acordo com a prescrição médica. As trocas 

ocorrem no período noturno, e, portanto, o vo-

lume de infusão pode variar mais: de 2,0 a 3,0 

litros. Quando a prescrição inclui uma última 

infusão, com permanência durante o período 

diurno (“cavidade cheia”), ela é denominada 

CCPD: continuous cycling peritoneal dialysis 

ou diálise peritoneal cíclica contínua. Quando 

a prescrição não inclui esta última infusão, e 

a diálise é fi nalizada após a última drenagem 

(“cavidade vazia”), ela é denominada NIPD: 

nocturnal/ nigthly intermittent peritoneal dialy-

sis ou diálise peritoneal noturna intermitente. 

A NIPD é método menos efi ciente de diálise 

peritoneal, e não deve ser a prescrição inicial 

da diálise. Este método será opção de diálise 

para alguns casos, conforme o algoritmo de 

prescrição da diálise peritoneal.
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da resistência do paciente e dos familiares! A 

troca precoce do cateter nestas situações pre-

serva o peritônio, prolongando a sua sobrevida 

e a do paciente. Sempre deverá ser respeitado 

um intervalo de 21 dias entre a retirada do 

cateter e o novo implante, sendo necessária 

a realização de hemodiálise neste período. A 

troca de cateter em um mesmo tempo cirúr-

gico só pode ser realizada se a indicação for 

falha técnica do cateter, mas nunca em caso 

de peritonite!
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Recomendações diárias de cálcio e fósforo

Hemodiálise Diálise Peritoneal
Cálcio (g) a < 2 b < 2 b

Fósforo (mg/kg) c 8 a 17 8 a 17

a Avaliar a necessidade de suplementação. Observar hipercalcemia
b Incluindo o cálcio do quelante e dietético

c Utilizar quelantes de fósforo quando necessário

Fonte: Kopple, J.D. & Massry, S.G., 2004; Mitch, W.E. & Klahrs,  S., 2002; e NKF-DOQI, 2000.

Orientações nutricionais na hiperfosfatemia

HIPERFOSFATEMIA

P > 5,5 mg/dL

Avaliação do consumo alimentar de fósforo

Orientar consumo adequado 

de fósforo e proteínas

Consumo elevado de fósforo Consumo adequado ou reduzido de fósforo

Uso de quelantes.* Uso de quelantes.*

Investigar outras 

causas de hiperfos-

fatemia

Orientar consumo adequado 

de fósforo e proteínas
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Avaliação nutricional na hemodiálise

- Avaliação nutricional;

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Inquérito alimentar (hábito alimentar)

Orientação de plano alimentar individualizado

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Avaliação Ganho de peso 

interdialítico.

- Avaliação nutricional;

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Inquérito alimentar (hábito alimentar);

- Avaliação ganho de peso interdialítico

Avaliação mensal Avaliação semestral ou quando necessário*

Orientações nutricionais Orientações nutricionais

Após 1 mês do início da diálise

Energia, Proteínas, Lipídios, 

Potássio;

Fósforo (Quelantes se necessário), 

Sal e Líquidos.

* Em situações especiais como emagrecimento ou ganho de peso excessivo.
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Avaliação nutricional na diálise peritoneal 

- Avaliação nutricional;

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Inquérito alimentar (hábito alimentar)

- Prescrição de diálise (Glicose absorvida)

Orientação de plano alimentar individualizado

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Avaliação glicose absorvida (caso 

tenha sido alterada)

- Avaliação nutricional;

- Avaliação dos exames laboratoriais;

- Inquérito alimentar (hábito alimentar);

- Avaliação glicose absorvida (caso tenha sido alterada)

Avaliação mensal Avaliação semestral ou quando necessário*

Orientações nutricionais Orientações nutricionais

Após 1 mês do início da diálise

Energia (avaliação da glicose 

absorvida), Proteínas, Lipídios, 

Potássio (se necessário); Fósforo 

* Em situações especiais como emagrecimento ou ganho de peso excessivo.
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