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Temas Livres Orais

Preditores clínicos e ecodopplercardiográficos de 
morte súbita na doença renal crônica em hemodiálise
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Marcia FA Barberato1; Roberto Pecoits Filho3

1 Crdioeco - Centro de Diagnóstico Cardiovascular, Curitiba, PR, Brasil.
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Introdução: Doença cardiovascular é a principal 
causa de morbidade e mortalidade na população 
com Doença Renal Crônica (DRC). Morte súbita 
(MS) é a principal causa de óbito nos pacientes 
em hemodiálise (HD) de manutenção, mas há 
pouca informação a respeito dos fatores de risco 
associados. Objetivos: identificar preditores 
clínicos e ecodopplercardiográficos de MS entre 
pacientes em HD. Métodos: Estudo retrospectivo 
de caso-controle aninhado em pacientes de 
HD prospectivamente acompanhados em uma 
unidade de tratamento hemodialítico crônico. 
O desfecho primário foi MS. As variáveis foram 
comparadas por teste t de Student ou qui-
quadrado e preditores independentes foram 
determinados por análise de regressão logística 
multivariada. Resultados: Foram estudados 153 
indivíduos (idade 50 ± 15 anos, 58% homens) 
acompanhados por 23 ± 14 meses. Durante esse 
período, ocorreram 35 mortes, das quais 17 MS. 
Comparados com o grupo controle pareado para 
sexo, idade e índice de massa corpórea, não houve 
diferenças em duração do tratamento por HD em 
meses, parâmetros laboratoriais usuais, pressão 
arterial, tabagismo, uso de betabloqueadores ou 
IECA, fração de ejeção, dimensões do ventrículo 
esquerdo e índices de função diastólica. Por outro 
lado, encontrou-se no grupo MS maior prevalência 
de insuficiência cardíaca prévia, infarto agudo do 
miocárdio prévio e diabetes, além de maior massa 
ventricular esquerda indexada (MVEi), tamanho 
do átrio esquerdo e pior desempenho miocárdico 
pelo índice de Tei. Após análise multivariada, 
diabetes (OR = 0,10; IC = 0,02-0,53, p = 0,007) 
e MVEi (OR = 1,04; IC = 1,04-1,08, p = 0,028) 
foram preditores independentes de MS. MVEi ≥ 
101g/m2,7 (curva ROC, p = 0,02) evidenciou as 
menores taxas de sobrevida (log rank test, p = 
0,02). Conclusões: Pacientes em HD com diabetes 
mellitus e hipertrofia ventricular esquerda parecem 
ter o maior risco de MS. Estratégias preventivas e 
terapêuticas devem ser estimuladas na abordagem 
destes fatores de risco para minimizar a prevalência 
de morte súbita nesta população.
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Efeitos de cinacalcete nas variáveis do metabo-
lismo mineral de pacientes em diálise crônica e 
hiperparatireoidismo secundário clinicamente 
intratável
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Miguel Carlos Riella1

1 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
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Introdução: Hiperparatireoidismo secundário (HPTs) 
é uma das principais complicações da doença renal 
crônica (DRC) avançada. Seu tratamento padrão é 
baseado na utilização de vitamina D ativada. A presença 
de hiperfosfatemia e/ou hipercalcemia impedem o uso 
continuado de vitamina D, dificultando ou impedindo 
o tratamento desta condição. Cinacalcete é um agente 
calcimimético que liga-se aos receptores sensíveis 
ao cálcio nas glândulas paratireóides, determinando 
diminuição na produção de paratormônio (PTH), 
sem promover elevação em Cálcio (Ca) e Fósforo 
(P). Objetivos: Estudar as variáveis do metabolismo 
mineral de um grupo de pacientes em hemodiálise 
(HD) ou diálise peritoneal (DP) com HPTs severo e sem 
possibilidade de tratamento tradicional com vitamina 
D ou seus análogos (indicação de paratireoidectomia), 
os quais receberam Cinacalcete por período de 180 
dias. Materiais: Pacientes estáveis em HD ou DP, com 
HPTs severo e apresentando hiperfosfatemia e/ou 
hipercalcemia persistentes, associados a PTH > 900 
pg/ml (indicação de paratireoidectomia). Avaliados 
valores Ca, P e PTH na linha base e após 90 e 180 dias 
de tratamento. Resultados: Estudados 14 pacientes, 
64% feminino, idade média de 52 ± 11 anos, tempo em 
diálise de 59,5 ± 38,7 meses, 3 DM, 5 GNC, 3 HA, 1 
DRPA e 2 outras. Dez pacientes em HD e 4 em DP. 
Indicação para uso de cinacalcete foi HPTs severo 
associado á hiperfosfatemia persistente em 10 pacientes, 
hipercalcemia isolada em 2 pacientes e hipercalcemia 
+ hiperfosfatemia em 2 pacientes. Valores iniciais de 
PTH em 1448 ± 390,8 pg/ml, os de Ca 9,5 ± 0,9 mg/
dl, de p 6,02 ± 1,3 mg/dl e de fosfatase alcalina em 
234 ± 162 UI/ml. Após 90 dias de uso de Cinacalcete, 
valores PTH declinaram para 831,9 ± 412,2 e após 180 
dias, 445,8 ± 203,2 pg/ml (Anova, p < 0,001). Após 
90 e 180 dias, valores de Ca caíram para 8,9 ± 0,6 e 
8,8 ± 0,7 mg/dl (Anova, p = 0,05), valores de p para 
5,4 ± 0,9 e 4,8 ± 0,8 mg/dl, respectivamente (Anova, p 
= 0,013), e valores de fosfatase alcalina não sofreram 
modificações significativas (linha de base x 180 dias; 
p = 0,67). Ocorreram 8 episódios de hipocalcemia em 
180 dias de observação. Após 180 dias de tratamento 
9 pacientes (64%) apresentavam valores de PTH < 
500 pg/ml, 4 pacientes p > 5,5 mg/dl, nenhum paciente 
Ca ≥ 10,4 mg/dl e 1 paciente permaneceu listado para 
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paratireoidectomia. A dose média diária inicial de 
Cinacalcete foi 36,2 ± 12,7 mg, com 90 dias em 50,3 ± 
23,2 mg e 180 dias em 45,0 ± 25,6 mg. Conclusões: A 
utilização de Cinacalcete nesse grupo de pacientes com 
HPTs severo foi segura, efetiva e determinou redução 
significativa no Ca, P e PTH dos pacientes, resultando 
em melhora no controle do HPTs.

Avaliação do transporte de solutos em diálise 
peritoneal por três métodos (PET, mini-PET e PET 
modificado)

Rafael Romani1, Jacek Waniewsky2, Larissa Krueger1, Bengt 
Linholm2, Miguel Riella1, Marcelo Mazza do Nascimento1,3

1 Fundação Pró-Renal, Curitiba, PR, Brasil.
2 UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: O teste de equilíbrio peritoneal (PET) é o 
método mais difundido e utilizado para avaliação do 
transporte de solutos da membrana peritoneal (MP). 
Outros métodos têm sido descritos a fim de trazer mais 
informações sobre outros aspectos da MP. Objetivo: 
O objetivo principal deste estudo foi de comparar três 
métodos de avaliação do perfil de transporte da MP: 
PET tradicional, Mini PET e PET modificado (PET-
mod). Métodos: Uma amostra de conveniência de vinte 
e um pacientes, não diabéticos com idade superior a 18 
anos há pelo menos 3 meses em programa de diálise 
peritoneal (DP) foram submetidos a realização do PET 
tradicional (2,5%-4h), mini-PET (3,86%-1h) e PET 
modificado (3,86%-4h) A concordância entre os três 
métodos foi analisada por meio das correlações (D/P 
creatinina, D/D0 glicose, D/P sódio) e avaliadas por  
análise de variância (ANOVA), coeficiente de correlação 
de Pearson e análise de Bland-Altman. Resultados: Ao se 
analisar a relação D/P creatinina, entre os três métodos 
a análise de variância não mostrou diferença estatística 
entre PET e PET-mod (p = 0,746). Por outro lado, isto 
não foi observado ao se comparar o PET e mini-PET (p 
< 0,001) e entre PET mod e MINI PET (p > 0,001) Além 
disto, houve uma correlação positiva e significativa entre 
PET e PET-mod (r = 0,387; p = 0,009) não se observando 
tal associação em relação ao PET e Mini Pet (r = 0,088 p 
= 0,241). Pelo Bland Altman o viés estimado entre PET e 
mod-PET foi -0,029 (p = 0,201). Entre PET e mini-PET 
0,206 (p < 0,001).Ao se Avaliar o D/D0 glicose, entre os 
três métodos, a annálsie de variância não ostro diferença 
significativa entre PET e mini-PET (p = 0,885) e entre 
PET mod e MINI PET (p > 0,001), porem com diferença 
significativa entre PET e PET-mod (p = 0,003). Além 
disto, não se obsrevou uma correlação significativa entre 
PET e PET-mod (r = -0,161 ; p = 0,682) e entre PET e 
Mini Pet (r = 0,002 (p = 0,586). Pelo Bland-Altman o viés 
estimado entre PET e mod-PET foi 0,124 (p = 0,005). 
Entre PET e mini-PET -0,013 (p = 0,738). Finalmente ao 
se analisar a relação D/P sódio, ao se comparar valores 
dos três métodos a análise de variância não mostrou 
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diferença estatística entre os três métodos (p = 0,538). 
Além disto, não houve uma correlação significativa 
entre PET e PET mod (r = -0,031; p = 0,390). ou entre 
PET e Mini Pet r = 0,163 (p = 0,176). O viés estimado 
entre PET e mod-PET foi 0,006 (p = 0,802). Entre PET 
e mini-PET 0,028 (p < 0,258). Conclusão: Baseados nos 
resultados acima parece existir uma boa associação entre 
os métodos de PET tradicional e PET modificado. A 
realização do PET modificado pode ser uma alternativa 
ao PET tradicional em pacientes em DP, oferecendo 
informações complementares.

Efeito da suplementação de colecalciferol na 
expressão dos RNA mensageiros associados ao 
podócito em pacientes com doença renal crônica

Francisco José Veronese1; João Rodolfo Teló Timm1; Cristina 
Karohl; Mariane dos Santos1; Sane Vianna Pereira1; Maysa 
Lucena1

1Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: O uso de vitamina D ou seus análogos 
reduz a albuminúria em pacientes com doença renal 
crônica (DRC), mas o seu efeito sobre a podocitúria, 
biomarcador de injúria glomerular, ainda não foi 
demonstrado. O objetivo deste estudo foi avaliar 
se a suplementação de vitamina D3 melhora a 
expressão dos RNAm associados ao podócito na 
urina de pacientes com DRC. Material e Métodos: 
Vinte e sete pacientes com DRC estágios 2 ou 4 e 
25-hidroxivitamina sérica [25(OH)D] < 30 ng/ml 
foram tratados com colecalciferol por 6 meses, com 
dose estratificada de acordo com o nível de 25(OH)
D. Função renal, proteinúria, nível de 25(OH)
D, cálcio, fósforo e PTHi foram medidos antes e 
após o tratamento. O RNAm da nefrina, podocina, 
podocalixina, transient receptor potential cation 
channel 6 (TRPC6), vascular endothelial growth 
factor A (VEGF-A) e transforming growth factor beta 
(TGF-β1) foi quantificado em células do sedimento 
urinário por PCR em tempo real, pré e pós reposição 
de colecalciferol. Resultados: A taxa de filtração 
glomerular aos 6 meses reduziu -4,71 ml/min/1,73 
m2 em média (p = 0,010 vs. basal). A proteinúria e os 
parâmetros do metabolismo mineral e ósseo não se 
modificaram. Os RNAm dos produtos do podócito 
na urina também não tiveram redução significativa.  
Entretanto, pacientes que atingiram 25(OH)D ≥ 
20 ng/ml aos 6 meses tiveram uma tendência de 
redução da nefrina [4,48 (3,03-5,93) vs. 2,79 (1,46-
4,12), p = 0,085] e da podocina [3,43 (2,54-4,32) 
vs. 2,50 (1,21-3,15), p = 0,079]; aqueles em que 
a 25(OH)D permaneceu < 20 ng/ml tiveram um 
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aumento significativo da podocalixina [2,71(2,10-
3,42) vs. 3,63(2,64-4,52), p = 0,009] e também uma 
tendência de maior expressão de nefrina [3,12(2,41-
3,10) vs. 4,61(2,83-6,40), p = 0,072] e podocina 
[3,24(2,37-4,38) vs. 3,83(2,78-4,88), p = 0,091]. A 
correlação entre 25(OH)D e proteinúria foi positiva 
e significativa, tanto no período basal (r = 0,517, 
p = 0,008) quanto após a reposição (r = 0,539, p 
= 0,005). Conclusão: A reposição de colecalciferol 
não reduziu a podocitúria ou a proteinúria nestes 
pacientes com DRC. No entanto, pacientes com 
maiores níveis de 25(OH)D ao final do tratamento 
mostraram uma tendência de redução do RNAm da 
nefrina e da podocina. Deve-se investigar se doses 
maiores ou um tratamento mais prolongado com 
colecalciferol, em estágios mais iniciais da DRC 
quando a lesão glomerular é menos extensa, teria 
benefício como medida de nefroproteção.

Avaliação da captação de p-cresil sulfato e indoxil 
sulfato por células endoteliais via Organic Anion 
Transporters (OATS)

Giane Favretto1; Paulo Cezar Gregorio1; Regiane Stafim da 
Cunha1; Alessandra Becker Finco1; Lauro Mera de Souza1; 
Guilherme Lanzi Sassaki1; Roberto Pecoits Filho2; Wesley 
Mauricio de Souza1; Andrea Emilia Stinghen1

1 UFPR, Balsa Nova, PR, BRASIL.
2 PUCPR, Curitiba, PR, BRASIL.

Introdução e objetivos: p-Cresil Sulfato (PCS) e Indoxil 
Sulfato (IS) são toxinas urêmicas ligadas à proteínas, 
responsáveis por muitas das consequências clínicas da 
uremia, tais como a disfunção endotelial na doença renal 
crônica (DRC). Os Organic Anion transporters (OATs), 
representam uma família de transportadores que 
medeiam a absorção de uma vasta gama de moléculas 
e também de toxinas urêmicas por células tubulares 
proximais. No presente estudo investigamos a captação 
de PCS e IS por OAT1 e OAT3 em células endoteliais 
vasculares humanas (HUVECs). Métodos: O PCS foi 
sintetizado a partir de seu precursor p-cresol através 
de sulfatação utilizando ácido clorossulfônico/KOH a 
fim de obter um sal de potássio. A caracterização foi 
realizada por cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE), espectrometria de massa (EM) e Ressonância 
Magnética Nuclear de H1 e C13. O IS foi adquirido 
comercialmente. As células endoteliais humanas (ATCC 
-CRL 2922) foram tratadas com as concentrações 
normal, urêmica e urêmica máxima de PCS (0,08 
mg/L, 1,75 mg/L e 2,6 mg/L) e IS (0,6 mg/L, 53 mg/L 
e 236 mg/L) respectivamente, com e sem Probenicid 
(Pb), comumente utilizado como agente uricosúrico, 
e descrito como um inibidor de OATs. A viabilidade 
celular foi avaliada por MTT. O uptake de PCS e IS 
foi avaliado em extratos de células endoteliais à 4 ºC 
e 37ºC por CLAE. OAT1 e OAT3 foram avaliados 
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por western blot e imunocitoquímica. Resultados: A 
viabilidade celular diminuiu após 24h de tratamento 
com PCS e IS de uma forma dose dependente (p < 
0,001). O uptake de PCS e IS analisados por CLAE 
mostrou que a 37 ºC ocorre a internalização celular 
de PCS e IS, e quando o Pb foi adicionado, não houve 
nenhuma evidência de ambas as toxinas, o que sugere 
que os OATs estão envolvidos na captação e transporte 
celular de PCS e IS. Além disso à 4 ºC foi observada 
uma internalização diminuída. A análise por western 
blot e imunocitoquímica mostraram que tanto OAT1 
quanto OAT3 estão envolvidos no uptake de PCS e IS 
em células endoteliais, com maior expressão de OAT1. 
Conclusões: Os resultados do presente estudo sugerem 
fortemente que PCS e IS servem como substratos para 
OATs em células endoteliais humanas e desempenham 
um papel chave no uptake dessas toxinas. Nossos 
resultados podem ser úteis para melhor compreender 
os mecanismos celulares e moleculares da toxicidade 
urêmica em pacientes com DRC e reverter em novas 
estratégias terapêuticas nestes pacientes.

Permanência em diálise crônica após terapia 
renal substitutiva em pacientes críticos: efeito da 
modalidade terapêutica

Fernando Saldanha Thomé1; Antônio Balbinotto1; Verônica 
Horbe Antunes1; Cássia Morsch1; Pâmela Dalla Vecchia1; Thaís 
Hochegger1; Ivan Cirilo Gluz1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Nosso objetivo foi identificar fatores 
prognósticos de longo prazo que determinassem a 
permanência em diálise crônica após um episódio 
de injúria renal aguda (IRA) necessitando terapia 
renal substitutiva (TRS) em pacientes críticos. 
Material e métodos: Uma coorte de pacientes 
críticos necessitando TRS por IRA estágio 3 
foi prospectivamente seguida de 2007 a 2013. 
Doença renal crônica estágio 5 e transplantados 
renais foram excluídos. TRS foi hemodiálise 
intermitente-HDI (FreseniusTM) para pacientes 
hemodinamicamente estáveis ou TRS contínua 
-TRSC (PrismaTM or DiapactTM) para pacientes 
instáveis. Variáveis independentes foram: dados 
demográficos, creatinina basal, tipo de IRA, 
comorbidades, escore APACHE II, e variáveis 
relacionadas ao tratamento. Os desfechos foram 
mortalidade e dependência de diálise durante e 
após a hospitalização. Análises univariadas (teste 
t de Student ou qui-quadrado) e multivariadas 
(regressão de Poisson com análise de variância 
robusta) foram realizadas, usando SPSS versão 
19. O nível de significância foi 0,05. Resultados: 
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Seguimos 2039 pacientes de 2007 a 2013 (12% 
dos internados no centro de terapia intensiva 
-CTI), com idade 58,9 ± 16,7 anos, 57% homens, 
86%brancos, 23% com creatinina basal ≥ 1,5 mg/
dl, 69% com IRA clínica, 77% sépticos, 91% em 
ventilação mecânica, 86% usando vasopressores, 
e com APACHE II médio de 27,1 ± 8,5. TRSC 
(por 5,9 ± 5,3 dias) foi usada em 86% dos 
pacientes, sendo 72 % deles com citrato como 
anticoagulante. Permanência no CTI foi de 14,7 ± 
16,7 dias. A taxa de letalidade foi de 63% no CTI 
e 71% no hospital. Trinta por cento dos pacientes 
não precisaram mais de diálise no hospital. 
Informações sobre 86% dos sobreviventes 
hospitalares (n = 511) foram obtidas após a alta, 
e 70 deles (14,3%) estavam em diálise crônica, 
69% vivos. Fatores independentes associados 
com mortalidade após a alta foram creatinina 
basal ≥ 1,5 mg/dl, diabetes e cancer. Após ajustar 
para idade, creatinina basal, e alta hospitalar em 
diálise, ter realizado TRSC foi fator protetor para 
permanência em diálise crônica, enquanto HDI 
foi fator de risco. Conclusões: A permanência em 
diálise crônica após episódio de IRA estágio 3 
grave com necessidade de TRS aguda não esteve 
relacionada a intensidade ou duração da falência 
renal aguda, mas à modalidade de tratamento.

Efeitos do treinamento muscular periférico e 
respiratório em pacientes renais crônicos submetidos 
à hemodiálise

Fernanda de Andrade1; Rodrigo Costa Schuster1; Isabel Cristi-
na Corso2; Dirceu Reis da Silva2; Luiz Fernando Alvarenga3

1 FSG, Caxias do Sul, RS, Brasil 
2 Nefroclinica, Caxias do Sul, RS, Brasil.
3 UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: Os pacientes com Doença Renal 
Crônica em hemodiálise (HD) apresentam 
limitações de capacidade funcional, redução da 
qualidade de vida, déficits motores e redução 
de limiares respiratórios provenientes da HD. 
A fisioterapia no período intradialitico pode 
favorecer o aumento da capacidade do exercício, a 
melhora da qualidade de vida, redução dos efeitos 
colaterais das doenças secundárias e associativas 
da DRC, aumento da força muscular respiratória 
e periférica. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
é avaliar a eficácia do treinamento muscular 
associado (respiratório e periférico) em pacientes 
com DRC, submetidos à HD. Métodos: É um ensaio 
clinico controlado com 30 indivíduos em HD, 
selecionados aleatoriamente por sorteio em dois 
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grupos: controle e intervenção. Os instrumentos 
de avaliação utilizados foram o Questionário 
de Qualidade de Vida do Paciente Renal, Teste 
de Caminhada de 6 min, Manovacometria, para 
aferir as pressões máximas inspiratórias (pimax) 
e expiratórias (pemax), Teste de 1 RM para força 
muscular periférica de quadríceps, realizados no 
início, metade e final do estudo. O intervenção 
foi submetido ao treinamento (respiratório e 
periférico) por 3 meses, durante 30 min. nos 
3 dias de HD, após 30 min. do inicio da HD. 
O treinamento muscular periférico (TMP) foi 
realizado com a estimulação elétrica transcutanea 
(FES), 20 minutos em ventre muscular e ponto 
motor de quadríceps associado ao movimento 
de flexão de quadril bilateralmente e ativo; 
combinado ao treinamento muscular respiratório 
(TMR), que foi utilizado Treshold IMT, com 
30% da pimax da manuvacuometria, por 30 min. 
Resultados: Os resultados demonstraram aumento 
significativo da variável pimax com (p = 0,01) 
e pemax (p = 0,02) para o grupo intervenção 
no pré e pós intervenção, as demais variáveis 
de qualidade de vida, capacidade funcional e 
força muscular periférica não apresentaram 
significância tanto pré e pós intervenção bem 
como entre os grupos. Conclusão: A fisioterapia 
contribui para uma melhora da força muscular 
inspiratória e expiratória de pacientes renais 
crônicos submetidos à HD.

Polimorfismo genético e atividade enzimática da 
enzima conversora de angiotensina na síndrome de 
pré-eclâmpsia

Bruna Krauspenhar1; Fernando Sontag1; Dulce Elena 
Casarini2; Carlos Eduardo Poli de Figueiredo1; Bartira Ercília 
Pinheiro da Costa1

1 PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.
2UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil.

Objetivo: Pré-eclâmpsia (PE) é uma doença de alta 
morbimortalidade materna e fetal, diagnosticada após a 
vigésima semana de gestação, de etiologia não totalmente 
esclarecida. Segue-se na busca de biomarcadores que 
possibilitem um diagnóstico precoce visando um melhor 
desfecho da doença. A isoforma 90 kDa da Enzima 
Conversora de Angiotensina (ECA), proposta como 
novo marcador de hipertensão na urina, ainda não foi 
estudada na Síndrome de Pré-Eclâmpsia. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a expressão genética e 
enzimática da ECA na Doença Hipertensiva Gestacional. 
Material e Métodos: Foram incluídas 69 gestantes 
normotensas e com Síndrome de Pré-eclâmpsia (PE 
Pura ou Sobreposta). Coletou-se uma amostra de sangue 
para realizar o polimorfismo genético da ECA e três 
amostras de urina (durante a gestação, após o parto e 
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pelo menos 3 meses após o parto) para realizar a análise 
da atividade enzimática da ECA através dos substratos 
Zphe e Hhl. Resultados: Comparando os dados clínicos 
das participantes entre os grupos analisados (Gestante 
normal, PE Pura e PE Sobreposta), houve diferença 
estatisticamente significante entre idade gestacional 
obstétrica, níveis pressóricos, peso do recém-nascido 
(p < 0,001) e peso da placenta (p = 0,030). A história 
familiar de hipertensão comparada com os genótipos 
da ECA sugere envolvimento do alelo I (p = 0,017). A 
razão da atividade enzimática de Zphe e Hhl foi diferente 
durante o período gestacional (p < 0,025) e também em 
relação aos genótipos da ECA (p < 0,001). Enquanto que 
a atividade enzimática isolada de Zphe e Hhl em relação 
aos genótipos da ECA não foi significativa (p = 0,83 e 
p = 0,16, respectivamente). Conclusões: O alelo I parece 
estar associado com a história familiar de hipertensão 
e os genótipos que possuem esse alelo (ID, II) estão 
predominantemente mais presentes nas gestantes que 
apresentam PE. A atividade enzimática de ZPhe/Hhl 
apresentou comportamento diferente durante o período 
gestacional e também se alterou conforme a classificação 
genotípica. Os dados sugerem que os mecanismos 
envolvidos na hipertensão essencial possam ser diferentes 
dos envolvidos na hipertensão transitória e espontânea 
desencadeada nas Doenças Hipertensivas Gestacionais.

Increased urine podocyte-associated messenger 
RNAS in class III obese individuals are early evidence 
of podocyte injury

Francisco José Veronese1; Sane Vianna Pereira1; Mariane 
dos Santos1; Patricia Garcia Rodrigues1; Jonathan Fraportti 
do Nascimento; João Rodolfo Teló Timm1; Rafael Zancan1; 
Rogério Friedman1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objective: This study aimed to correlate different 
degrees of excess weight with the expression of 
podocyte-associated messenger RNAs (mRNAs) 
in urine. Material and Methods: The sample 
comprised 83 patients with overweight or 
obesity class I, II, or III, and 18 healthy controls. 
Expression of nephrin, podocin, podocalyxin, 
α-actinin-4, α3β1integrin, vascular endothelial 
growth factor, and transforming growth factor-
beta (TGFβ1) mRNA in urine was quantified with 
the real-time polymerase chain reaction. mRNA 
expression was correlated with body mass index 
(BMI), the metabolic syndrome, albuminuria, and 
inflammation. Results: Class III obese individuals 
had higher levels of serum lipids, glucose, HbA1C, 
insulin resistance, and C-reactive protein (p < 0.05), 
with 85% of the subjects meeting criteria for the 
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metabolic syndrome (p < 0,001 vs. other groups). 
Urinary podocyte-associated mRNAs were higher 
in class III obese individuals than in other groups 
(p < 0,05). Patients with overweight, obesity class 
I or class II also had higher levels of podocyte 
mRNAs than controls: nephrin (p = 0,021), 
α-actinin-4 (p = 0,014), α3β1integrin (p = 0,036), 
and TGFβ1 (p = 0,005). Metabolic syndrome, 
hyperinsulinemia, and C-reactive protein 
correlated with podocyturia, but only higher 
insulin levels were related regardless of obesity. 
Conclusions: Severe obesity and hyperinsulinemia 
were associated with higher urinary expression 
of podocyte-associated mRNAs, even at normal 
urinary albumin excretion rates.

Uricemia, uricosuria e clearence fracional de ácido 
úrico em pacientes com doença de parkinson

Marlon de Oliveira1; Michel Paes da Silva1; Maryanne Zilli 
Canedo da Silva1; Felipe Dunin dos Santos1; Helio Afonso 
Ghizoni Teive1; Maurício Carvalho1

1 Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Objetivo: O presente estudo visa analisar as concentrações 
séricas e urinárias, a ingestão e o clearance fracional de 
ácido úrico (AU) em portadores de doença de Parkinson 
e compará-los com um grupo controle pareado por idade 
e gênero. Métodos: Foram estudados 29 indivíduos, 17 
pacientes com Doença de Parkinson (DP) e 12 indivíduos 
constituíram o grupo controle (CTR). O grupo DP foi 
selecionado de acordo com os três primeiros estágios 
da escala de Hoehn e Yahr (HY) e o grupo CTR foi 
selecionado em ambulatório de clínica médica. Foram 
dosados creatinina, ureia, AU e proteínas em urina de 
24 horas e ácido úrico, glicose, insulina, creatinina, ureia, 
ALT, AST e fosfatase alcalina em amostra sanguínea. 
Em seguida, realizou-se avaliação nutricional, onde 
foram levantados dados antropométricos, como peso, 
estatura e IMC, e recordatório alimentar de 24 horas de 
três dias para avaliar a ingestão média diária de calorias, 
AU, carboidratos, proteínas e lipídeos. Posteriormente, 
realizou-se o teste de supressão da pirazinamida, com 
dosagem de creatinina e de AU em amostra sanguínea e 
urinária pré e pós administração de 3g de pirazinamida, 
para cálculo do clearance fracional de AU. Resultados: 
No grupo DP havia 8 homens (47%) e 9 mulheres (53%), 
com idade de 57,24 ± 11,35 anos. Já o grupo CTR contou 
com 4 homens (33,3%) e 9 mulheres (66,6%) com idade 
de 51 ± 10,09 anos (p = NS vs. grupo DP). Oito pacientes 
com DP foram classificados como grau 1, 8 como grau 2 
e um paciente como grau 3 da escala de HY. O peso do 
grupo DP foi de 70,26 ± 12,10 kg, ingestão calórica de 
2028,10 ± 489,59 Kcal/dia e ingestão proteica de 74,87 
± 22,42 g/dia. No grupo CTR, o peso foi de 76,73 ± 
11,13 kg, ingestão calórica de 1958,50 ± 587,30 Kcal/
dia e ingestão proteica de 81,58 ± 29,14 g/dia, todos estes 
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valores semelhantes ao grupo DP (p = NS). O clearance 
de creatinina (92,54 ± 26,88 DP vs. 91,30 ± 29,23 CTR), 
AU plasmático (5,30 ± 1,41 vs. 5,18 ± 1,24), AU na urina 
(38,88 ± 16,52 vs. 31,94 ± 14,12) foram semelhantes nos 
dois grupos. A fração excretora de AU foi semelhante em 
ambos os grupos (0,068 ± 0,038 DP vs. 0,06 ± 0,02 CTR, 
p = NS). Após a administração de pirazinamida a variação 
do clearance fracional de AU (pós/pré) também foi igual 
entre os grupos (0,48 ± 0,355 DP vs. 0,507 ± 1,37 CTR). 
Conclusão: Não foram observadas diferenças entre 
os grupos na ingestão de AU, uricemia basal, excreção 
urinária pré e pós-bloqueio tubular com pirazinamida. A 
pequena amostra aqui apresentada talvez não tenha sido 
capaz de excluir erro tipo II (poder do teste insuficiente 
para detectar diferença entre os grupos). A hipouricemia 
relatada em pacientes com DP em estudos populacionais 
necessita de mais estudos para identificar sua causa.

Doença renal associada ao HIV e suas múltiplas 
facetas

Francisco José Veronese1; Ivan Cirilo Gluz1; Samara Fedatto; 
Junior Kurz1; Rafael Nazário Bringhenti1; Pedro Schaefer; 
Rafael Zancan1; Elvino Guardão Barros1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivos: A doença renal associada ao HIV tem 
apresentações clínicas e histopatologia diversas. Neste 
estudo descrevemos o perfil clínico e histológico 
de portadores de HIV com doença renal. Material 
e Métodos: Estudamos 61 pacientes soropositivos 
para HIV, que tiveram indicação clínica de biópsia 
renal (bx). Foram avaliados dados demográficos, 
síndrome de apresentação,co-infecções, sorologias e a 
histopatologia. O nível de CD4 (céls/mm3) e da carga 
viral, CV(HIV1-RNA, cópias/mL) do momento da bx 
e no último acompanhamento foram considerados. O 
valor preditivo do tipo histológico, nível de CD4 e CV 
para doença renal crônica terminal (DRCT) ou óbito foi 
determinado por regressão de Cox. A sobrevida renal 
conforme o nível de CD4 e CV foi analisada por Kaplan 
Meier. Resultados: A média de idade da coorte foi 45 
± 12 anos, sendo 64% homens, 72% brancos, com 25 
(9-46) meses de acompanhamento. Como co-infecções 
hepatite C (25%) e hepatite B (5%); infecções no 
momento da bx foram tuberculose (18%), herpes vírus 
(7%), neurotoxoplasmose (3%), citomegalovírus (2%).
Como síndrome de apresentação: insuficiência renal 
aguda (64%), proteinúria não nefrótica (34%), síndrome 
nefrótica (23%), síndrome nefrítica (7%) e doença renal 
crônica (3%). CD4 inicial foi 219 (94-452) e final 275 
(104-591) céls/mm3, e a CV (N = 40) foi detectável em 
53% (inicial) e 30% (final) dos pacientes. A histologia 
mostrou glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) 
em 17 (28%) casos, sendo associada ao HIV em 14 e 
clássica em 3; nefrite intersticial aguda (NIA) em 26%; 
glomerulonefrite por imunocomplexo(GN IC) em 23% 

TLO: 11

[(membranoproliferativa (7), mesangial proliferativa 
(3), membranosa (2), IgA (1), lupus like (1), crescêntica 
(1)]; necrose tubular aguda em 10%, microangiopatia 
trombótica em 8% e nefropatia diabética em 5%. 
Nefrotoxicidade pelo tenofovir foi identificada em 
4 casos. Ao final do seguimento, 52% dos pacientes 
estavam em acompanhamento, 13% necessitaram diálise 
e 35% foram a óbito. O tipo histológico não foi preditor 
de DRCT/óbito, enquanto CD4 inicial ≥ 200 cels/mm3 
foi protetor (Exp(B) = 0,098; IC95% 0,993-0,999; p = 
0,019), e houve uma tendência do log da CV aumentar 
o risco para este desfecho (Exp(B) 1,675; IC95% 0,922-
3,044; p = 0,08). A sobrevida renal no grupo com CD4 
≥ 200 cels/mm3 foi 64% vs. 35% nos casos com CD4 
< 200 (log rank = 9,043, p = 0,003). Conclusões: As 
possibilidades de doença renal associada ao HIV são 
variadas, sendo prevalentes nesta amostra GESF associada 
ao HIV, NIA e GN IC, o que reforça a necessidade de 
bx nestes pacientes. Dos grupos histológicos, GESF teve 
a pior evolução. Entretanto, o fator determinante de má 
evolução foi o nível inicial de CD4 < 200 cels/mm.

Hiperamonemia em queimados: necessidade de 
reconhecimento!

Vinícius Daher Alvares Delfino1; Fabrizio Almeida Prado1; 
Pedro Alejandro Gordan2; André Costa Perez1; Ivan Vitor Dal 
Rovere1; Paulo Henrique Pereira1

1 UEL, Londrina, PR, Brasil.
2 Hospital do Coração, Londrina, PR, Brasil.

Objetivos: Identificar casos de hiperamonemia não 
hepática (HNE) em pacientes queimados do Hospital 
Universitário de Londrina. Avaliar a ocorrência 
de encefalopatia hiperamonêmica e a mortalidade. 
Materiais e métodos: Estudo retrospectivo no qual 
identificamos dosagens de amônia realizadas no setor 
de queimados no período de 09/08/2010-17/07/2014, 
incluímos os pacientes com valores alterados (> 35 
µmol/L), posteriormente selecionando aqueles com 
hiperamonemia grave (≥ 100 µmol/L). Portadores de 
cirrose ou insuficiência hepática, bem como menores 
de 16 anos não forma incluídos. Os prontuários 
foram revisados quanto a possíveis etiologias de 
HNE, exames laboratoriais, dados epidemiológicos 
e clínicos e desfechos (alta ou óbito). Insuficiência 
renal aguda (IRA) foi definida a partir dos critérios 
do KDIGO. Encefalopatia por HNE foi identificada 
a partir dos relatos do prontuário e por exames de 
imagem. Resultados: Foram realizadas 2927 dosagens 
de amônia, das quais 2085 estavam elevadas. 139 
pacientes apresentaram 380 episódios de HNE 
grave (≥ 100 µmol/L), sendo 94 destes excluídos. 
Dentre os 45 pacientes restantes, havia 30 homens, 
a idade média era 42,5 anos, a média de superfície 
corporal queimada (SCQ) de 32% e ocorreram 175 
episódios de HNE grave (1-33 episódios/paciente), 
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com valores de amônia entre 100-2729 µmol/L 
(média de 189 µmol/L). Vinte pacientes tinham 
dosagens de aminotransferases disponíveis, 5 com 
valores significativamente alterados (AST: 379-2205; 
ALT: 313-900) no dia da HNE. Bilirrubinas foram 
dosadas em 42 pacientes, 5 com valores > 2,0 mg/
dL. Trinta e nove (86,6%) pacientes apresentaram 
IRA em algum momento, 31 IRA grave (KDIGO 
3), 28 necessitaram hemodiálise, 5 devido HNE. A 
maioria dos pacientes estava em ventilação mecânica 
(n = 40) ou em uso de drogas vasoativas (n = 36) 
durante os episódios de HNE. Em 10 pacientes 
houve definição clínica de encefalopatia, 9 realizaram 
tomografia e em 3 havia presença de edema cerebral. 
A internação média foi 42,4 dias e 80% dos pacientes 

(36/45) morreram. Causas habitualmente associadas 
à HNE raramente estiveram presentes. Conclusão: 
Esta é maior série de casos de HNE em queimados 
já relatada. Os mecanismos de HNE nesses pacientes 
não estão claros, mas a elevada prevalência de IRA 
pode sugerir papel da mesma. Outros fatores - 
isolados ou em combinação- como a gravidade do 
quadro clínico, alterações hepáticas ou musculares 
na depuração da amônia podem estar envolvidos. 
A elevada mortalidade associada, a ocorrência de 
encefalopatia e a possibilidade de hemodiálise para 
auxílio no tratamento da HNE indicam necessidade 
de reconhecimento da condição, especialmente por 
intensivistas e nefrologistas.
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Poster

Intervenção do banho de diálise a 800 ml/min 
no resultado do fósforo (P) mensal - projeto 
piloto

Cinthia Kruger Sobral Vieira1; Gisele Rodrigues Lobato1; 
Gabriela Sobral Vieira1; Claudia Aluizio1; Luciane 
Giacomolli1; Rozeli Biedrzycki1; Oly Lobato1

1 Clinefro, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Avaliar se ocorre melhora dos 
indicadores fósforo, KTV e URR, nos exames 
mensais de pacientes selecionados por 
apresentarem valores muito fora das metas com: 
aumento de banho de diálise para 800 ml, diálise 4 
horas 3x semana, dieta, uso de quelantes. Material 
e metodologia: De 89 pacientes de uma unidade 
de diálise foram selecionados 12 pacientes com 
exames fora dos parâmetros. Foram tomadas as 
medidas acima e acompanhados por 3 meses. As 
variáveis analisadas foram: KTV, URR, Fósforo, 
uso de quelantes, aderência a dieta. Foram feitas 
as médias de cada variável dos pacientes. Como 
se trata de um estudo piloto não realizamos 
testes específicos. Resultados: No caso em 
pauta percebe-se que os indicadores KTV, URR 
melhoraram, apesar da média já estar próxima do 
normal e individualmente comparando paciente 
com ele mesmo estes indicadores melhoraram 
significativamente nos três meses. Com relação 
ao fósforo não houve alteração. Cinco pacientes 
permaneceram com fósforo acima de 7,0 mg/dl 
apesar de melhora do KTV e URR, facilmente 
identificados como aqueles que não aderem à 
dieta. Todos em uso de Sevelamer. Discussão: 
Várias publicações têm demonstrado que o 
controle rigoroso do fósforo no paciente em 
diálise leva a melhores desfechos principalmente 
cardiovasculares e mortalidade. Para pacientes em 
diálise que permanecerem com o P sérico elevado 
(maior que 5,5 mg/dL), cujas medidas dietéticas e 
terapêuticas não foram suficientes para o controle 
adequado, a freqüência semanal de sessões de HD 
deverá ser aumentada. Para pacientes em DP, o 
volume do banho de diálise deverá ser aumentado. 
Existem resultados diferentes na literatura quanto 
às estratégias como aumentar a superfície da 
membrana do dialisador ou os fluxos de sangue 
e solução de diálise, que trariam bons resultados 
ou pouco alterariam a depuração de fosfato. A 
tendência no momento é de mudar a prescrição 
da HD, com o aumento significativo da duração 
das sessões ou a freqüência do tratamento para 
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Influência sazonal na pressão arterial e ganho de peso 
interdialítico de pacientes em hemodiálise

Giovani Meneguzzi Carvalho1; Anderson Ricardo Roman 
Gonçalves1; Helbert do Nascimento Lima1

1 Univille, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: Demonstrar um padrão cíclico sazonal 
das variações de ganho de peso interdialítico 
(GPID) e da pressão arterial (PA) em pacientes em 
hemodiálise (HD). Materiais e métodos: Trata-
se de uma coorte retrospectiva com 66 pacientes 
(53,03% homens; idade = 58,7 ± 17,33) na Clínica 
de Nefrologia de Joinville - SC, entre fevereiro de 
2010 e abril de 2014. Foram incluídos todos os 
pacientes com em HD durante o período estudado 
e que aceitaram participar da pesquisa. Para análise 
da perda líquida em diálise (PLD), porcentagem 
de ganho de peso interdialítico (%GPID) e pressão 
arterial sistólica (PAS), foi calculada e comparada 
a média e desvio padrão referentes a cada estação 
climática. Resultados: Verificou-se que a maior 
PLD ocorreu no inverno (2324,93 ± 1098,13 ml) 
e a menor no verão (2101,22 ± 1050,97 ml). A 
PLD de inverno e verão apresentaram diferença 
significativa em relação às outras estações (p 
< ,0001). A PLD no outono e na primavera foi 
semelhante. A %GPID no inverno foi maior que 
verão (3,3 ± 1,5% versus 2,9 ± 1,5%; p < ,0001) 
e outono (3,3 ± 1,5% versus 3,1 ± 1,4%, p < 
0,001), porém foi semelhante à primavera (p = 
,066). A PAS pré-dialítica seguiu o padrão da 
PLD, em que um maior valor ocorreu no inverno 
e o menor no verão (146,6 ± 21,4 e 138,9 ± 21,2 
mmHg, respectivamente; p < ,0001), assim como 
não houve diferença entre as estações de outono e 
primavera. A PAS pós-dialítica foi menor no verão 
em relação a inverno (126,5 ± 20,1 versus 128,1 ± 
20,2 mmHg; p < ,001) e primavera (126,5 ± 20,1 
versus 127,8 ± 19,7 mmHg; p < ,02). Conclusão: 
Em uma cidade de clima temperado como Joinville, no 
inverno a PLD, o %GPID e a PAS são maiores que no 
verão. Esses achados despertam a atenção para possíveis 
associações sazonais com eventos cardiovasculares e 
mortalidade na população de pacientes em HD.

decréscimo do fósforo. Conclusão: Por tratar-se de 
estudo piloto constatamos, neste pequeno número de 
pacientes, que o fósforo não se alterou, mas houve 
melhora do KTV / URR, que há necessidade de 
aumentarmos o número de pacientes incluindo grupo 
controle, pacientes sem alterações destes indicadores 
assim como análise das alterações comparativas dos 
pacientes com eles mesmos para seguimento.
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O significado da ingesta de água para mulheres 
em hemodiálise

Soraia Geraldo Rozza Lopes1; Denise Maria Guerreira 
Vieira da Silva1; Julia Boell; Francieli Lohn da Rocha1; 
Sabrina da Silva de Souza1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) impõe 
limites ao viver das pessoas, especialmente em 
relação aos hábitos de alimentação e ingesta 
hídrica. Essas mudanças constituem um desafio 
tanto para as pessoas quanto para os profissionais 
da saúde. Objetivo: Conhecer o significado da 
ingesta de água para mulheres em tratamento 
hemodialítico. Material e Métodos: Estudo com 
abordagem qualitativa, interpretativa, usando 
a abordagem etnográfica, desenvolvida em um 
serviço de hemodiálise da Grande Florianópolis/
SC. Amostragem intencional com 12 mulheres 
em tratamento hemodialítico há mais de um ano, 
usando entrevista em profundidade para explorar 
a doença renal crônica (DRC) e o tratamento. 
Foi utilizado o software Etnografh 6.0 para a 
organização dos dados e realização das pré-
codificações de todas as entrevistas. Resultaram 
desse processo analítico 216 códigos, agrupados 
por afinidade. A partir daí, efetuamos a análise 
interpretativa, de modo a dar significado àqueles 
códigos. Foram respeitadas as diretrizes éticas 
da pesquisa com seres humanos. Resultados: Em 
relação ao tratamento hemodialítico, as mulheres 
sabiam que o tratamento envolvia restrição 
importante da ingesta hídrica. Reconheciam que 
se não houvesse essa restrição, seu corpo sofreria 
punições expressas pela hipotensão, hipertensão, 
cãibras, hipoglicemia e cefaleia. Mesmo assim, 
muitas vezes, retornavam às sessões de hemodiálise 
com peso acima do recomendado, evidenciando 
que não conseguiram seguir essa recomendação, 
pois era uma dificuldade que precisavam enfrentar 
no dia a dia. A água para essas mulheres era 
muito mais que apenas um líquido para hidratar. 
A água passou a ser um símbolo do prazer e da 
normalidade. Quando se sentem tristes ou têm 
algum problema o desejo pela água se exacerba 
ainda mais, como uma compensação. O convívio 
social passou a ser um problema, pois ver os outros 
ingerindo e não poder fazer o mesmo, gerava mais 
estresse e evidenciava sua condição de saúde. Esses 
achados são convergentes ao que outros estudos 
mostraram acerca da dificuldade que as pessoas 
em tratamento hemodialitico têm de restringir a 
ingesta hídrica (MEDEIROS, MEDEIROS, 2013; 
Queiroz et al., 2013). Conclusões: A restrição de 
líquidos é um desafio para as mulheres, não somente 
no sentido da falta física, mas especialmente pelo 
significado emocional e social que a ingesta de 

água tem para essas mulheres. Isso significa que 
os profissionais da saúde precisam considerar 
esse significado ao desenvolverem a educação em 
saúde.

PO: 04

A experiência de mulheres com insuficiência renal 
crônica (IRC) em tratamento hemodialítico

Soraia Geraldo Rozza Lopes1; Denise Maria Guerreira Vieira 
da Silva1; Betina Horner Schlindwein Meirelles1; Carine Fer-
reira1; Sabrina da Silva de Souza1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é 
uma doença considerada silenciosa e que atinge 
milhões de pessoas. Os tratamentos disponíveis 
são: ambulatorial, diálise peritoneal, hemodiálise 
e o transplante de rim. Destacamos o tratamento 
hemodialítico, pois, é a terapia mais utilizada 
pelas pessoas com IRC no Brasil, representando 
90% do total, sendo considerada a terapia mais 
eficaz (SESSO, 2012). Objetivo: Conhecer a 
experiência de mulheres com IRC em tratamento 
hemodialítico. Material e Métodos: Estudo 
qualitativo, interpretativo, usando a abordagem 
etnográfica, que foi desenvolvido em um serviço 
de hemodiálise da Grande Florianópolis/SC. 
A amostra foi de 12 mulheres em tratamento 
hemodialítico que possuíam mais de um ano de 
tratamento. Realizada entrevista em profundidade 
para explorar a IRC e o tratamento. Foi utilizado 
o software Etnografh 6.0 para a organização 
dos dados. Neste processo analítico surgiram 
216 códigos, agrupados por afinidade. Após este 
processo foi realizado a análise interpretativa. 
Foram respeitadas as diretrizes éticas da pesquisa 
com seres humanos. Resultados: No decorrer do 
tratamento essas mulheres compreendem melhor 
a importância da hemodiálise, começam a se 
adaptar a máquina e com isso ocorre a diminuição 
das complicações do tratamento. Relatam o papel 
fundamental da máquina de hemodiálise em suas 
vidas, pois ela é responsável por sua sobrevivência. 
Neste período com IRC vivenciaram a experiência 
de quase morte e após a realização da hemodiálise 
tiveram sua vida de volta, a hemodiálise trouxe 
força para caminhar e para seguirem suas vidas. 
Reconhecem que a hemodiálise as salva, no sentido 
que possibilita estarem vivas, redescobrirem o 
valor da vida, de perceberem que são mulheres 
fortes, e que podem lutar por sua sobrevivência 
e que a hemodiálise será seu alicerce nesta luta 
pela sobrevivência. O estudo de Madeiro (2010) 
evidencia que pessoas em hemodiálise buscam 
meios para suportá-la, por reconhecerem que este 
tratamento é essencial às suas vidas. Conclusões: 
Evidenciamos que o tratamento hemodialítico traz 
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ganhos na vida das mulheres com IRC, pois elas 
nos mostram que com este tratamento possuem a 
perspectiva de viver mais e de ter tempo de rever 
seus valores e usufruir o convívio familiar.
Referências:
MADEIRO, Antônio Cláudio et al. Adesão de portadores de insu-

ficiência renal crônica ao tratamento de hemodiálise. Acta paul. 
Enferm. São Paulo, v. 23, n. 4, 2010.

SESSO, Ricardo de Castro Cintra et al. Diálise Crônica no Brasil - 
Relatório do Censo Brasileiro de Diálise, 2011. J. Bras. Nefrol., 
São Paulo, v. 34, n. 3, Sept. 2012.

PO: 05

Complicações relacionadas aos acessos vasculares em 
indivíduos com doença renal crônica

Halanna Carneiro Guimaraes Bastos1; Isis Gonsalves Barre-
to; Pamela Malheiro Oliveira1; Tassia Nery Faustino1; Thadeu 
Borges Souza Santos1

1 UNEB, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Este estudo objetivou a descrição do perfil 
sóciodemográfico e das principais complicações 
relacionadas aos acessos vasculares em pacientes com 
doença renal crônica em estágio terminal (DRCT). 
Materiais, métodos e resultados: O estudo foi realizado 
em um hospital público do município de Salvador-Ba, 
caracterizado por uma unidade de referência na área de 
Nefrologia, de demanda aberta que atende casos agudos 
e crônicos. Trata-se de um estudo transversal, descritivo 
com abordagem quantitativa. Teve como amostra os 
portadores de DRCT em programa de hemodiálise 
(HD), maiores de 18 anos, com mínimo de três meses 
de terapia. Os dados foram coletados através de um 
formulário e os mesmos foram analisados através da 
estatística descritiva por meio do programa Epi Info 
versão 3.5.4 para Windows. Foram entrevistados 75 
indivíduos, na sua grande maioria do sexo feminino, 
com 57,3% e 42,7% do sexo masculino, com baixas 
condições socioeconômicas, sendo que 72% ganham 
apenas de 1 a 2 salários mínimos e de instrução com 
apenas 11% com mais de 11 anos de estudo; a maioria 
dos indivíduos eram casados 40% e provenientes 
da capital do estado 84%; a Hipertensão Arterial 
Sistêmica e a Diabetes Mellitus foram as principais 
doenças associadas, sendo que 21% possuíam as duas 
patologias; Com o relato de 71% dos entrevistados, o 
cateter duplo lúmen de curta permanência foi o principal 
acesso para realização da diálise, os cateteres de longa 
permanência ficaram com 20% dos entrevistados e 
as fístulas arteriovenosas (FAV) apresentaram pouca 
freqüência, com apenas 9%. As principais complicações 
relacionadas aos cateteres foram: infecção (74,7%), 
baixo fluxo (43,7%), obstrução (38,7%), trombose 
(22,7%), e sangramentos (21,3%), enquanto que as 
principais complicações relacionadas às FAV’s foram 
infecção (50,7%), sangramento (21,3%) e trombose 
(9,3%). Conclusão: Pôde-se concluir que o conhecimento 
a cerca do perfil dos indivíduos deve contribuir para 

prevenção e conhecimento da doença renal. O acesso 
ideal para realização da hemodiálise caracterizada 
pela FAV ainda é pouco utilizado no serviço e pouco 
acessível à população que termina utilizando na sua 
maioria os acessos de curta ou longa permanência, e que 
o conhecimento acerca das complicações dos acessos 
vasculares contribui para sua preservação e conservação 
por muito mais tempo, visto que esses acessos significam 
a manutenção da vida desses indivíduos.

PO: 06

Complicações mecânicas da diálise peritoneal 
em sujeitos com doença renal crônica: estudo de 
frequência em hospital público na Bahia

Isis Gonsalves Barreto1; Halanna Carneiro Guimaraes 
Bastos1; Pamela Malheiro Oliveira1; Tassia Nery Faustino1; 
Thadeu Borges Souza Santos1

1 UNEB, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico e a 
frequência das principais complicações mecânicas na 
execução da diálise peritoneal (DP) em pacientes com 
Doença Renal Crônica em Estágio Terminal (DRCT) de 
um hospital público localizado no município de Salvador 
- BA. Material e métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, 
desenvolvido no Serviço de Nefrologia de um hospital 
público em Salvador - BA. O local onde foi desenvolvido 
o estudo é caracterizado por alta rotatividade de 
pacientes devido ao serviço de emergência referência 
de todo o estado para urgência dialítica. A amostra 
foi probabilística e os critérios de inclusão utilizados 
foram: os portadores de DRCT em programa de DP 
com no mínimo de três meses de terapia e maiores de 
18 anos. O instrumento de coleta de dados foi um 
formulário com variáveis sócio demográficas e clínicas. 
Estes foram analisados através da estatística descritiva 
pelo programa Epi Info versão 3.5.4 para Windows. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Estado da Bahia. Resultados: No estudo 
foram incluídos 18 participantes, a maioria era do sexo 
masculino 66,7%; possuíam escolaridade inferior a 11 
anos de estudo 83,4%; tinham condição socioeconômica 
baixa 89%; eram do grupo étnico com cor auto referida 
preta 38,9% e moravam na capital do estado da Bahia 
55,6%. A totalidade da amostra não teve a DP como 
Terapia Renal Substitutiva de primeira escolha, iniciando 
pela Hemodiálise, sendo que 83,3% tiveram esse inicio 
de forma emergencial. Entre as modalidades de DP que 
o serviço oferece 50% dos indivíduos realizavam Dialise 
Peritoneal Automatizada, 33,3% Diálise Peritoneal 
Ambulatorial Continua e 16,7% Diálise Peritoneal 
Intermitente. Em relação às complicações mecânicas na 
DP, estas foram distribuídas considerando a ocorrência 
de um ou mais episódios durante o tempo total em que 
realiza a terapia. A frequência dessas complicações foi: 
Falha de drenagem 77,8%, Hérnia umbilical 27,8%, 
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Obstrução do cateter 22,2%, Extrusão do cuff 16,7%, 
Vazamento pericateter 11,1%, translocaçãodo cateter 
5,6% e diminuição da motilidade gastrointestinal 5,6%. 
Conclusão: Os resultados deste estudo assemelham-se a 
outros com população em serviços de diálise públicos. 
Nota-se que o perfil socioeconômico e clinico e as 
complicações já citadas anteriormente são importantes 
para nortear e acompanhar o tratamento desses doentes. 
Faz-se necessário também o incentivo em produção 
cientifica em diálise peritoneal, já que é uma terapia renal 
substitutiva que vem crescendo o índice de pacientes e 
ainda existem lacunas a cerca do conhecimento na área.

PO: 07

Complicações do tratamento hemodialítico em 
indivíduos com doença renal crônica

Pamela Malheiro Oliveira1; Halanna Carneiro Guimaraes 
Bastos1; Isis Gonsalves Barreto1; Tassia Nery Faustino1; 
Thadeu Borges Souza Santos
1 Uneb, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Descrever as principais complicações 
apresentadas durante as sessões de hemodiálise em 
pacientes com Doença Renal Crônica em Estágio 
Terminal (DRCT) de um hospital público do município 
de Salvador - Bahia. Material e métodos: Trata-se de 
um estudo transversal, descritivo com abordagem 
quantitativa desenvolvido no Serviço de Nefrologia de 
um hospital terciário do Sistema Único de Saúde em 
Salvador - BA. Teve como amostra os portadores de 
DRCT em programa de hemodiálise (HD), maiores de 
18 anos, com mínimo de três meses de terapia. Os dados 
foram coletados através de um formulário contendo 
variáveis sócio-demográficas e clínicas e os mesmos 
foram analisados através da estatística descritiva por 
meio do programa Epi Info versão 3.5.4 para Windows. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Estado da Bahia. Resultados: Foram 
entrevistados 75 indivíduos e destes a maioria era do 
sexo feminino 57,3% e 42,7% sexo masculino; 40% 
eram casados; 64% encontravam-se na faixa etária 
compreendida em 40 a 69 anos; a maioria tinha baixo 
nível de instrução e condição socioeconômica; houve 
predomínio da cor de pele parda com 46,7% indivíduos 
seguida de preta 36%. As principais etiologias presumidas 
para DRCT verificadas foram hipertensão arterial 
sistêmica 40%, diabetes mellitus 21,3% ou associação 
de ambas as patologias 20%. Além disso, a principal 
forma de entrada em HD foi em caráter emergencial com 
média de tratamento dialítico de 40,3 meses e 70,6% dos 
indivíduos utilizava Cateter Duplo Lúmen para realização 
da HD. Nesse contexto, as principais complicações 
intradialíticas identificadas foram: hipotensão arterial 
(85,33%), náuseas (85,3%), êmese (81,3%), cãibras 
(78,7%), calafrios (73,3%), febre (70,7%), cefaleia 
(61,3%), dor lombar (58,7%), prurido (52%) e tontura 
(40%). As complicações mais comuns nos homens foram 

hipotensão arterial (93,7%), seguidas náuseas (87,5%), 
êmese (87,5%) e cãibras (81,3%). Quanto às mulheres 
as intercorrências mais frequentes foram de náuseas 
(83,7%) seguidas de hipotensão arterial (79,1%), cãibras 
(76,7%) e vômitos (76,7%). Conclusão: O maior ganho 
de peso interdialítico pode ter sido o responsável pelo 
maior número de complicações intradialíticas, sendo 
a hipotensão a mais frequente. Ações de educação 
continuada tantos para os profissionais quanto para os 
pacientes em hemodiálise são de fundamental importância 
para a prevenção e/ou minimização das intercorrência 
identificadas. O conhecimento do perfil dos indivíduos 
pode favorecer a adoção de políticas públicas de 
prevenção, detecção precoce e controle da doença renal e 
as complicações decorrentes da terapia dialítica.

PO: 08

Avaliação de peso seco em hemodiálise por análise de 
bioimpedância elétrica: uma revisão integrativa

Guilherme Breitsameter1; Renata de Mello Magdalena 
Breitsameter1; Ana Elisabeth Figueiredo2; Carlos Eduardo Poli 
de Figueiredo3

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.
2 FAENFI PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.
3 Serviço de Nefrologia. Hospital São Lucas da PUCRS. Faculdade de 
Medicina da PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Esta é uma revisão integrativa de literatura 
com o intuito de discutir se bioimpedância elétrica é 
um método adequado para ajustar o peso seco em 
hemodiálise. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter 
descritivo, utilizando o método da revisão integrativa da 
literatura para coleta e análise dos dados. Foi utilizada 
para busca a base de dados PubMed U.S. National 
Library of Medicine/National Institutes of Health,  
tendo como descritores: análise por bioimpedância, 
hemodiálise, peso seco. Delineou-se como critério de 
inclusão: estudos originais realizados nos últimos cinco 
anos (Setembro de 2008 a Setembro de 2013), ser da 
área médica ou enfermagem, ser realizado com pacientes 
tendo como terapia renal substitutiva a Hemodiálise, ter 
como idiomas inglês, espanhol ou português. Resultados: 
O total de artigos encontrados, dentro dos critérios de 
inclusão previamente estabelecidos, foi de 17 artigos. 
Destes, 10 eram estudos transversais, 6 ensaios clínicos 
e um estudo caso controle, cujos resultados mostraram 
que a avaliação por bioimpedância elétrica se mostrou 
um aliado importante do nefrologista para avaliar o peso 
seco e diminuir as complicações da sobrecarga hídrica, 
evitando desfechos cardiovasculares graves, juntamente 
com a avaliação clínica, que ainda segue sendo o 
padrão ouro para o controle do peso seco em pacientes 
hemodialíticos. Conclusão: O aumento na prevalência da 
doença renal crônica terminal e do número de pacientes 
em hemodiálise exige a busca pelo aperfeiçoamento do 
tratamento, com o uso de novas e precisas ferramentas. 
Conforme os resultados encontrados nos artigos revisados, 
podemos inferir que a avaliação por bioimpedância 
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elétrica se mostra um aliado importante do nefrologista 
para avaliar o peso seco e diminuir as complicações da 
sobrecarga hídrica, evitando desfechos cardiovasculares 
graves, juntamente com a avaliação clínica, que ainda 
segue sendo o padrão ouro para o controle do peso seco 
em pacientes hemodialíticos. Em vista disso, devem ser 
feitas novas pesquisas, preferencialmente realizadas no 
cenário nacional, onde são raros os estudos com este 
equipamento, que pode diminuir a alta mortalidade 
desta patologia e certamente justificam o subsídio pelo 
conhecimento técnico-científico.

PO: 09

Aplicação do processo de enfermagem na hemodiálise: 
uma revisão integrativa da literatura

Cintia Stefani Saldanha1; Amalia de Fátima Lucena2

1 HCB, Cachoeira do Sul, RS, Brasil.
2 HCPA/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Este trabalho procurou identificar 
estudos publicados sobre a aplicação do processo 
de enfermagem (PE) nas unidades de hemodiálise. 
Material e Método: Tratou-se de uma revisão 
integrativa da literatura (RIL), a qual foi realizada 
por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde 
utilizou-se as bases de dados LILACS, Scielo, Bireme, 
PubMed. Os descritores utilizados foram escolhidos 
considerando a questão em estudo, sendo os mesmos: 
Hemodiálise, Processo de Enfermagem, Doença Renal 
Crônica, Assistência. Inicialmente foram selecionados 
184 artigos, com objetivo de refinar as informações 
relacionadas à questão norteadora do estudo, que foi: 
“Quais etapas do PE têm sido utilizadas nas unidades 
de hemodiálise?”. Os critérios de inclusão utilizados 
foram: artigos científicos publicados nos últimos dez 
anos, nos idiomas português e/ou inglês, resultantes de 
pesquisas primárias e com acesso online. A amostra foi 
composta de quatorze artigos para análise da RIL, os 
quais foram assim selecionados, respectivamente, em 
cada base de dados, LILACS, cinco artigos; Scielo, 
cinco artigos; PubMed, quatro artigos. Resultados: 
Identificou-se oito artigos que abordaram a etapa do 
diagnóstico de enfermagem. Na seqüência, encontrou-
se duas publicações que abordaram a etapa da 
investigação, dois artigos na implementação do PE, 
um na etapa de intervenção de enfermagem e uma 
publicação que incluiu todas as etapas do PE. Os outros 
diagnósticos encontrados foram: insônia, risco de 
desequilíbrio do volume de líquido, insônia, perfusão 
tissular ineficaz: renal, risco de sangramento, fadiga, 
risco de desequilíbrio, hipertensão, falta de adesão, 
cefaléia, intolerância à atividade, volume de líquidos 
excessivo, náusea, dor aguda, risco de infecção e risco 
de desequilíbrio do volume de líquidos. Conclusão: 
O número de artigos ainda é escasso e a maioria 
está direcionada ao diagnóstico de enfermagem. Isso 
indica a necessidade de pesquisas com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento para possibilitar o cuidado 
real aos pacientes em tratamento dialítico.

PO: 10

Perfil alimentar de pacientes em diálise peritoneal 
incluindo dieta e glicose absorvida do dialisato

Giana Freitas Rodrigues1; Laura Carvalho Domingues1; 
Alessandra Campani Pizzato1; Ana Elisabeth Figueiredo1

1 PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: A hipoalbuminemia, a absorção de glicose 
do dialisato, entre outros fatores, justificam o controle 
dietético nos pacientes em Diálise Peritoneal (DP). 
Objetivo: Descrever o perfil alimentar de pacientes em 
DP incluindo dieta e glicose absorvida do dialisato. 
Métodos: Estudo transversal com pacientes em DP no 
serviço de Diálise do Hospital São Lucas da PUCRS. 
Foi realizada avaliação antropométrica (peso, altura e 
calculado o índice de massa corporal - IMC) bem como 
coletados dados gerais e esquema de diálise do prontuário 
assistencial (para estimativa de glicose absorvida do 
dialisato). A ingestão alimentar foi avaliada por meio do 
registro alimentar de três dias (sendo dois dias da semana 
e um domingo), sendo calculado o valor energético total 
(VET) e o teor de macronutrientes da dieta pelo software 
ADSnutri. Resultados: Avaliados 15 pacientes (4M/11F) 
com 56 ± 18 anos e média de peso de 64,4 ± 9 kg e IMC de 
29,7 ± 6 kg/m, sendo 80% considerados como sobrepeso 
ou obesidade. Observou-se uma ingestão energética de 
1744 ± 363 kcal (27 ± 6 kcal/kg), sendo em média 1390 
± 312 kcal pela dieta e 354 ± 127 kcal pela absorção de 
glicose do dialisato. O consumo médio de carboidratos foi 
de 271 ± 72 g (180 ± 66 g (41 ± 9%) do VET pela dieta e 
92 ± 32 g (20 ± 6%) pela glicose absorvida pelo dialisato) 
representando 62 ± 5% do VET; de proteína foi de 62 ± 
18 g (14 ± 3% do VET, 0,95 ± 0,3 g/kg de peso/dia); e de 
lipídeo foi de 47 ± 15 g (24 ± 7% do VET). Conclusão: O 
perfil alimentar dos pacientes em DP apontou um baixo 
consumo de energia, proteína e lipídios e uma elevada 
ingestão de carboidratos na dieta, o que pode contribuir 
para o sobrepeso nesses pacientes.

PO: 11

Diferentes métodos de avaliação do perfil nutricional 
de pacientes em diálise peritoneal

Laura Carvalho Domingues1; Giana Freitas Rodrigues1; 
Alessandra Campani Pizzato1; Ana Elisabeth Figueiredo1

1 PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) está 
relacionada com alterações metabólicas que podem 
acarretar em declínio no estado nutricional. Distúrbios 
no metabolismo energético e proteico, desequilíbrio 
hormonal e redução espontânea da ingestão de 
alimentos são comuns em pacientes em diálise 
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peritoneal (DP), sendo necessária a constante avaliação 
do estado nutricional dos pacientes. Objetivo: Avaliar 
o perfil nutricional de pacientes em DP utilizando 
diferentes métodos de avaliação. Métodos: Estudo 
transversal com pacientes em DP no Serviço de 
Diálise do Hospital São Lucas da PUCRS. A avaliação 
nutricional foi realizada por três métodos diferentes: 1) 
Avaliação antropométrica com a aferição do Índice de 
Massa Corporal (IMC); 2) Avaliação Subjetiva Global 
(ASG) modificada para pacientes em diálise; 3) Escore 
de Desnutrição e Inflamação (MIS). Resultados: Foram 
avaliados 17 pacientes (5M/12F) com 53 ± 19 anos. 
Observou-se média de peso de 65 ± 9 kg, e IMC de 
30,48 ± 6,2 kg/m2, estando a maioria classificada com 
obesidade (53%), seguido de 29% com sobrepeso, 
18% com eutrofia e nenhum com desnutrição. Em 
relação à ASG, 82% foram considerados bem nutridos, 
enquanto 18% com desnutrição leve. Contudo, pelo 
MIS, todos os pacientes encontraram-se bem nutridos. 
Conclusão: A ASG mostrou-se mais sensível na 
identificação de desnutrição de pacientes em DP. A 
utilização de diferentes métodos de avaliação do estado 
nutricional é importante uma vez que, ao combinar e 
avaliar diferentes parâmetros objetivos e subjetivos, 
aumenta a chance de identificar aqueles em risco 
nutricional para a adequada intervenção nutricional.

PO: 12

Características clínicas e laboratoriais de pacientes em 
tratamento dialítico: comparação entre hemodiálise 
e diálise peritoneal

Sérgio Gardano Elias Bucharles1; Roseana Fuerbringer1; Thais 
Imai1; Angela Tabisz1; Gina Moreno Gordon1; Rafael Romani1; 
Miguel Carlos Riella1

1 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Pacientes portadores de doença renal crônica 
(DRC) em estágio V podem ser tratados com hemodiálise 
(HD) ou diálise peritoneal (DP) e embora os métodos 
sejam equivalentes para reabilitação do paciente, o 
comportamento clínico e as variáveis bioquímicas podem 
ser diferentes, em função de características próprias de 
cada método de terapia renal substitutiva. Objetivos: 
Analisar as variáveis do metabolismo mineral, valores 
de hemoglobina, controle de potássio e marcadores de 
inflamação sistêmica em pacientes estáveis em diálise 
peritoneal e compará-las com pacientes estáveis em 
tratamento por hemodiálise de um centro de terapia renal 
substitutiva em Curitiba. Métodos: Pacientes estáveis (ao 
menos 12 meses) em tratamento por diálise peritoneal ou 
hemodiálise. Analisados dados epidemiológicos de cada 
grupo (idade média, doenças de base, tempo médio em 
terapia dialítica), bem como as médias ou medianas de 
cálcio, fósforo, paratormônio, hemoglobina, potássio e 
proteína C reativa (PCR) de 12 meses (Maio de 2013 
a Maio de 2014). Resultados: Foram estudados 133 
pacientes em HD (56,1 ± 15 anos, 63% masculinos, 95% 

caucasianos, mediana de tempo em HD 26 meses (12-216 
meses), 28% diabéticos, 30% nefroesclerose hipertensiva, 
42% outras doenças de base e 112 pacientes em DP (58,3 
± 16,1 anos, 52% feminino, 93% caucasianos, mediana 
de tempo em DP de 19,5 meses (12-108 meses), 33% 
diabéticos, 36% nefroesclerose hipertensiva e 41% outras 
doenças de base. A mediana de cálcio para população 
em HD não foi diferente dos valores da população em 
DP (8,9 mg/dl x 9,0 mg/dl; p = 0,49), porém medianas 
de fósforo e de paratormônio foram significativamente 
maiores para os pacientes em HD quando comparados 
aos pacientes em DP (fósforo 5,9 mg/dl x 4,8 mg/dl; p 
< 0,001 e paratormônio 391 pg/ml x 275 pg/ml; p < 
0,001). Para o controle de potássio, pacientes em DP 
apresentaram valores mais baixos quando comparados a 
pacientes em HD (mediana de 4,4 meq/L x 5,1 meq/L; p 
< 0,001), enquanto o controle de anemia foi semelhante 
entre os grupos (mediana de hemoglobina em DP = 11,3 
g/dl x 11,4 g/dl para os pacientes em HD; p = 0,30). A 
prevalência de inflamação sistêmica (PCR > 3mg/L) foi 
semelhante entre os grupos (p = 0,478), bem como a 
mediana de valores de PCR dos 2 grupos (0,93 mg/L em 
HD x 0,67 mg/dl em DP; p = 0,61). Conclusões: Embora 
os métodos dialíticos crônicos sejam habitualmente 
equivalentes em sua comparação para reabilitação dos 
pacientes em DRC avançada, os perfis metabólicos dos 
pacientes (metabolismo mineral, controle de potássio) ao 
longo do tempo podem ser muito diferentes, o mesmo 
não ocorrendo com o perfil de inflamação sistêmica e 
controle de anemia.

PO: 13

Adesão aos tratamentos medicamentoso e 
dietoterápico hipofosfatêmicos em pacientes renais 
crônicos em terapia hemodialitica

Liliane Fátima Sartori1; Amanda Mariani Lisboa de Castilho2; 
Andressa Maria Viero2; Mauro Cezar de Azevedo Machado1; 
Luciane Coutinho de Azevedo2

1 Renal Vida, Itajai, SC, Brasil.
2 Univali, Itajaí, SC, Brasil.

Objetivou-se analisar o percentual de adesão 
aos tratamentos medicamentoso e dietoterápico 
hipofosfatêmicos em pacientes renais crônicos em terapia 
hemodialitica. A amostra estudada foi composta por 
todos os pacientes com prescrição de quelante de fósforo 
sem alteração durante a coleta de dados (cadastrados na 
clínica em abril de 2014), adultos e idosos, de ambos os 
sexos, que realizavam tratamento hemodialítico há mais 
de três meses. Dessa, coletaram-se dados demográficos, 
antropométricos (peso seco e estatura, para cálculo 
do Índice de Massa Corporal) e bioquímicos (fósforo, 
cálcio, creatinina e albumina sérica, paratormônio e 
nível de adequação dialítica). Para avaliação da ingestão 
alimentar, realizaram-se junto ao paciente, dois dias de 
Registros Alimentares de 24 h (R 24h). Considerou-se 
adesão ao tratamento dietoterápico hipofosfatêmico 
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quando a média do fósforo total ingerido foi ≤ 800 mg 
e adesão à terapia medicamentosa quando os pacientes 
atendiam a todos os critérios (ingerir a dose total prescrita, 
regularmente com as refeições e com método correto). 
Adotou-se o nível de significância menor que 0,05. 
Avaliaram-se 47 pacientes, a maioria do sexo masculino 
(53,3%; n = 26), eutrófica ou com sobrepeso (89,4%; n 
= 42), com albumina plasmática normal (85,1%; n = 40), 
boa adequação dialítica (61,7%; n = 29) e com valores 
normais de fosfatemia (61,7%; n = 29). A maior parte 
não fazia o uso correto do quelante de fósforo (53,2%; n 
= 25), mas 70,2% (n = 33) referiram ingestão de fósforo 
dietético dentro do recomendado. O grupo com consumo 
adequado de fósforo apresentou menor ingestão calórica 
e proteica, maior média de adequação dialítica e menor 
de fosfatemia. Identificou-se correlação positiva entre os 
valores de fósforo plasmático e a quantidade de fósforo 
ingerido (r = 0,35; p = 0,01) e menor média de fosfatemia 
no grupo com adesão ao tratamento medicamentoso e 
dietético (F = 4,64; p = 0,006). Conclui-se que houve baixo 
percentual de adesão ao tratamento medicamentoso e 
elevada adesão ao tratamento dietoterápico, sendo o 
seguimento de dieta baixa em fósforo associado à reduzida 
concentração de fosfatemia, sem relação com déficit 
nutricional. Parece que a adesão a ambos os tratamentos 
medicamentoso e dietoterápico é a melhor maneira de 
se manter a fosfatemia dentro do limite recomendado. 
Logo, intervenções que melhorem a adesão necessitam 
ser desenvolvidas e aplicadas, de maneira contínua, 
direcionada e acessível ao público alvo.

PO: 14

Impacto na qualidade de vida dos pacientes renais 
crônicos em um período de 4 anos

Flavia Barbosa Martins1; Solange Imhof2; Rosa Maria Gaspa-
rino da Silva1; Fabiana Baggio Nerbass1; Marcos Alexandre 
Vieira2; Hercilio Alexandre da Luz Filho1

1 Fundação Pró Rim, Joinville, SC, Brasil.
2 Centro de Tratamento de Doenças Renais CTDR, Jaragua do Sul, SC, 
Brasil.

Objetivo: O presente estudo buscou avaliar as mudanças 
na Qualidade de Vida (QV) de pacientes submetidos 
ao tratamento hemodialítico, em um período de 
4 anos. Material e métodos: Trata-se de estudo 
retrospectivo, realizado nas Unidades de Diálises do 
Centro de Tratamento de Doenças Renais de Jaraguá 
do Sul e Mafra, ambos no estado de Santa Catarina. 
Para a avaliação da QV foi o utilizado o instrumento 
KDQOL, desenvolvido pelo Kidney Disease Quality 
of Life Working Group como medida autoaplicável 
da qualidade de vida, relacionada à saúde, em pessoas 
com doença renal e sob diálise. Os questionários foram 
aplicados no ano de 2009 e reaplicados em 2013. 
Resultados: Quarenta pacientes foram incluídos nesta 
análise (38% homens; média de idade = 50,6 ± 15,9 
anos; tempo de HD = 79 (55-120) meses. Quando 
comparamos os resultados obtidos nos dois anos de 

avaliação, foram observadas diferenças significativas 
em 5 domínios: maiores escores foram obtidos em 
estímulo da equipe e satisfação do paciente, enquanto 
que menores escores foram observados nos domínios 
funcionamento físico, saúde geral e função social. O 
escore de QV total foi semelhante nos dois períodos de 
avaliação 78 (69-85) versus 72 (61-84); p = 0,12. Para 
avaliar influência da idade, comparamos os resultados 
obtidos nas duas avaliações apenas nos pacientes com 
mais de 60 anos, e obervamos houve diminuição do 
escore de QV geral 79 (64-84) versus 61 (53-77); p = 
0,02, além de uma diminuição significativa em outros 4 
domínios (funcionamento físico, função física, função 
social e energia/fadiga). Conclusão: O presente estudo 
mostrou que a QV geral dos pacientes se manteve entre 
os anos de 2009 e 2013, apesar da modificação em 
alguns domínios relacionados a aspectos da equipe de 
saúde, físicos e sociais. Porém, nos pacientes idosos 
houve uma diminuição significativa da QV geral 
durante o período estudado influenciada por aspectos 
físicos e sociais. Intervenções nestes domínios podem 
auxiliar para a melhoria da QV de pacientes em HD ao 
longo do tempo de tratamento.

PO: 15

A procedência dos pacientes em diálise peritoneal em 
uma unidade renal em Joinville-SC de 2011 a 2013

Claudete Gasparin1; Luciane de Moura Baruffi1; Jacemir 
Samerdak1; Astrid Margarete Leonhardt1; Ramon Angeli 
Turchet1; Jaqueline Schuck de Souza1; Marcos Alexandre 
Vieira; Paulo Eduardo da Silveira Lobo Cicogna1; Hercilio 
Alexandre da Luz Filho1; Elviani Basso de Moura
1 Fundação Pró-Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Neste trabalho avaliaremos de onde 
procederam os pacientes renais que foram submetidos 
ao tratamento de diálise peritoneal (DP) nos anos 
de 2011, 2012 e 2013 em um centro de diálise de 
Joinville. A diálise peritoneal é uma modalide de 
diálise para pacientes renais crônicos estágios 5 ou 
agudos. Essa alternativa de tratamento vem tendo 
aumento crescente nos últimos anos no Brasil, além 
de ser uma terapia domiciliar diária contínua, a DP 
oferece uma série de vantagens aos pacientes renais 
terminais. Analisamos a demanda total de pacientes 
que entraram nessa modalidade de tratamento por 
um ano e se já estavam em algum tipo de terapia renal 
substitutiva (TRS) ou se iniciaram o tratamento renal 
com a DP. Materiais e métodos: Foram coletados 
dados em nossos prontuários eletrônicos, onde foi 
avaliado o ano da entrada do paciente na DP e a 
procedência do mesmo, se o paciente teve procedência 
do transplante renal (TX RENAL) após insucesso ou 
disfunção crônica do enxerto, se o paciente procurou o 
tratamento por falta de acesso vascular na hemodiálise 
ou acreditar ter melhor qualidade de vida em relação 
à hemodiálise ou ainda se o paciente escolheu essa 
TRS como forma inicial de seu tratamento ainda no 
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ambulatório de pacientes em tratamento conservador. 
Resultados: Após a coleta de dados observamos que 
no ano de 2011 foram 5 pacientes de entrada na DP 
de através do TX Renal, 11 da HD e 8 do tratamento 
conservador. Em 2012 foi 1 do TX, 15 da HD e 10 do 
tratamento conservador e em 2013 foram 2 do TX, 28 
da HD e 11 do tratamento conservador. Conclusão: O 
ano de 2013 teve uma maior demanda de pacientes 
em DP, bem como sua procedência de pacientes foi 
maior da hemodiálise, assim como em todos os anos 
analisados, a maioria dos pacientes que chegam na 
DP após ter realizado algum tempo de hemodiálise 
vem encaminhado do nefrologista por dificuldade 
de acesso vascular ou ainda pela busca de melhor 
qualidade de vida.

PO: 16

Deficiência de vitamina D em pacientes de hemodi-
álise e suas relações com variáveis do metabolismo 
mineral e marcadores inflamatórios

Sérgio Gardano Elias Bucharles1; Melissa Nihi Sato1; Marcelo 
Mazza do Nascimento1; João Luiz Carneiro1; Carolina Moreira 
Kulak2; Miguel Carlos Riella1

1 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
2 Departamento de Clínica Médica Serviço de Endocrinologia Hospital 
de Clínicas da UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Vitamina D exibe ações importantes 
na regulação do metabolismo mineral e outras 
funções como a regulação do sistema imunológico e 
da resposta inflamatória. Deficiência de vitamina D 
(hipovitaminose D - nível de 25OHD3 < 30 ng/ml) é 
comum em pacientes com doença renal crônica (DRC), 
especialmente aqueles em terapia renal substitutiva por 
hemodiálise (HD). Objetivos: Estudar um grupo de 
pacientes estáveis em HD, avaliando os níveis séricos 
de vitamina D (25OHD3) e suas relações com variáveis 
clínicas, do metabolismo mineral e marcadores 
inflamatórios. Materiais: Estudo observacional 
transversal incluindo pacientes estáveis de 1 centro 
de HD avaliados em Fevereiro de 2015. Excluídos 
pacientes paratireoidectomizados, com processos 
inflamatórios agudos ou crônicos, uso de suplementos 
de vitamina D (vit D na forma nutricional) ou 
medicações anti-inflamatórias. Avaliados parâmetros 
clínicos, variáveis do metabolismo mineral (25 
hidroxivitamina D (25OHD3), cálcio (Ca), fósforo 
(P) fosfatase alcalina (FA) e paratormônio (PTH)), 
valores de proteína C reativa (PCR) e albumina (Alb). 
Coeficientes de correlação entre as variáveis foram 
determinados, bem como diferenças entre grupos 
(no quartil mais baixo da vitamina D e o restante 
do grupo) foram avaliados por teste t ou Wilcoxon e 
qui-quadrado. Resultados: Estudados 111 pacientes 
(60,3% M, 27% DM, 22% HA, 22% GNC, 29% 
outras causas), idade média 57,5 ± 14 anos, em HD 
há 36,1 ± 30,7 meses. Hipovitaminose D observada 
em 81 pacientes (72,9%), mais frequentemente em 

mulheres (p = 0,06) e diabéticos (p = 0,01). Valores 
de 25OHD3 se correlacionaram positivamente com os 
valores de cálcio (r = 0,40 p < 0,001) e os valores de 
PTH e 25OHD3 não se correlacionaram (p = 0,89). 
Albumina e PCR mostraram correlação inversa e 
significativa (r = -0,27; p = 0,004). Indivíduos no 
quartil mais baixo da vitamina D apresentaram 
valores mais baixos de 25OHD3 (13,9 ± 2,4 x 27,7 
± 7,0 ng/ml; p < 0,001), maior prevalência de gênero 
feminino (p = 0,05) e de diabéticos (p = 0,01), 
menores valores de cálcio (mediana 8,4 x 8,8 mg/dl; 
p = 0,02) e maiores valores de PCR (mediana de 2,0 
x 0,4 mg/L; p = 0,01) em comparação com o restante 
do grupo. Conclusões: Pacientes estáveis em HD 
apresentaram elevada prevalência de hipovitaminose 
D, especialmente em mulheres e diabéticos. Valores de 
25OHD3 se correlacionaram com valores de Ca, mas 
não com os valores de PTH e das demais variáveis do 
metabolismo mineral. Os biomarcadores de inflamação 
se correlacionaram negativamente entre si. Indivíduos 
no quartil mais baixo da vitamina D apresentaram 
menores valores de Ca e maiores valores de PCR 
quando comparados ao restante do grupo.

PO: 17

Intercorrências apresentadas pelos pacientes renais 
crônicos durante sessão de hemodiálise em uma 
clínica do Sul de Santa Catarina

Luis Gumercindo Ramos1; Luiz Cesar Donato1; Maria de Fati-
ma de Souza1; Ariane Thaise Frello1; Andreia Batista Bialeski1; 
Margana Borba Timotio1; Luciana da Silva1; Marilene Non-
nemacher Luchtemberg1; Christine Zomer Dal Molin1; Angeli 
Correa Fabio Costa1

1 Clinica de Nefrologia Ltda de Araranguá, Ararangua, SC, Brasil.

Introdução: Atualmente, a Doença Renal Crônica 
(DRC) vem se tornado um problema de saúde publica 
mundial. Conhecer bem os mecanismos que envolvem 
a DRC e seu tratamento hemodialítico é muito 
importante para garantir um melhor atendimento 
e desfecho favorável aos portadores desta doença. 
Objetivo: Identificar as intercorrências apresentadas 
pelos pacientes renais crônicos durante a sessão de 
hemodiálise. Material e Métodos: Pesquisa descritiva, 
exploratória de abordagem qualitativa. O estudo 
foi desenvolvido em uma clínica de hemodiálise da 
região sul de Santa Catarina. Utilizou-se para coleta 
de dados a entrevista semiestruturada com vinte (20) 
pacientes em tratamento hemodialítico. A análise 
dos dados foi realizada através da análise simples de 
conteúdo proposta por Minayo (2008). Respeitaram-
se em todos os momentos da pesquisa os aspectos 
éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde. Resultados e Conclusão: Observou-se que 
as intercorrências mais comuns durante a sessão de 
hemodiálise foram: cefaleia, hipotensão, náuseas e 
câimbras. Percebeu-se que a equipe de enfermagem se 
faz presente durante a sessão de hemodiálise no sentido 
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do pronto atendimento em casos de intercorrências 
interdialíticas. Conclui-se que a monitorização, a 
detecção e a intervenção de enfermagem frente às 
complicações durante as sessões de hemodiálise é um 
diferencial para a obtenção de segurança e qualidade 
de vida em todo o contexto hemodialítico, paciente e 
equipe de enfermagem.

PO: 18

Alterações na qualidade de vida de pacientes renais 
crônicos submetidos ao tratamento de hemodiálise

Andreia Batista Bialeski1; Lohrayne Rocha1; Luis Gumercindo 
Ramos1; Lyziane de Almeida Boer1; Margana Borba Timotio1; 
Rivael Marcelino Ribeiro1; Christine Zomer Dal Molin1; Diego 
Pavanate Texeira1; Luciana da Silva1; Mirelle Micheletto 
Carradore1

1 ESUCRI, Criciuma, SC, Brasil.

Introdução: A insuficiência renal crônica constitui um 
importante problema médico de saúde pública. No 
Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programa 
de diálise mais que dobrou nos últimos oito anos. A 
incidência de novos pacientes cresce cerca de 8% ao ano. 
Objetivo: Identificar as alterações na qualidade de vida do 
doente renal crônico submetido ao tratamento dialítico. 
Material e Métodos: Estudo de cunho qualitativo do tipo 
descritivo exploratório. A pesquisa foi realizada em uma 
clinica de hemodiálise no sul de Santa Catarina. Utilizou-
se para coleta de dados entrevista semiestruturada 
com 10 pacientes portadores da doença renal crônica 
em tratamento hemodialítico. A análise dos dados foi 
realizada através da análise simples de conteúdo proposta 
por Minayo. Respeitaram-se em todos os momentos da 
pesquisa os aspectos éticos da Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Conclusão: 
Observou-se que a principal dificuldade enfrentada 
pelos pacientes em relação ao tratamento hemodialítico 
é o tempo e a frequência com que os mesmos precisam 
frequentar a clinica e realizar as sessões de hemodiálise. 
O grande desafio está na aceitação do paciente frente a 
sua nova condição de saúde e o comprometimento com 
o tratamento. Esses fatores podem ser minimizados 
principalmente com a busca do conhecimento de sua 
patologia bem como o apoio das políticas públicas que 
incentivem o sistema de informação.

PO: 19

Antibiótico tópico para a prevenção de infecção 
associada a cateter venoso central de hemodiálise 
e cateter peritoneal em pacientes em tratamento 
dialítico

Larissa Fabre1; Marcos ScheiDemantel1

1 Universidade da Região de Joinville, Joinville, SC, Brasil.

Segundo dados do Censo Nacional de Diálise de 2013, 
divulgado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, 
estima-se que existam cerca de 100.397 pacientes 
em tratamento dialítico no Brasil. No mesmo ano, o 
número de óbitos registrados no país entre os pacientes 
em diálise foi de 17.944. Infecção é a segunda principal 
causa de morte nos portadores de insuficiência renal 
crônica. Estudos apontam que, até 90% das infecções 
de corrente sanguínea relacionadas à hemodiálise 
ocorrem em pacientes dialisados por meio de cateter 
venoso central (CVC). Objetivos: Avaliar se há redução 
das taxas de infecções associadas ao uso de CVC de 
hemodiálise e cateter tunelizado peritoneal com a 
aplicação de antibiótico tópico profilático no local de 
saída dos cateteres. Material e métodos: Realizada 
revisão de literatura nas bases de dados do PubMed, 
Bireme e Scielo com diferentes combinações entre as 
palavras-chave: renal dialysis, catheter-related infections, 
antibiotic prophylaxis and catheterization central venous. 
Resultados: Foram encontrados 7 artigos que avaliaram 
ao todo mais de 2000 pacientes, fornecendo dados a 
respeito do uso profilático de mupirocina tópica e de 
pomada de polisporina no local de saída dos cateteres. 
Todos os artigos mostraram que há redução significativa, 
sob o ponto de vista estatístico, das taxas de infecções 
relacionadas ao uso de cateter com a antibioticoprofilaxia 
tópica tanto para pacientes em diálise peritoneal como 
para aqueles em hemodiálise. Um dos artigos avaliados 
demonstrou que a administração de mupirocina tópica 
reduziu o risco de infecção por Staphylococcus aureus 
em 80% nos pacientes em hemodiálise e em 63 % 
entre os pacientes em diálise peritoneal. A maioria dos 
estudos também demonstrou redução da incidência 
de bacteremia e destacou a relação custo-benefício da 
medida profilática, uma vez que a redução da incidência 
de infecções seria acompanhada da diminuição dos 
gastos com assistência hospitalar. Conclusão: Diante dos 
resultados encontrados, podemos concluir que o uso de 
mupirocina tópica ou de pomada de polisporina parece 
reduzir, de modo significativo, os episódios de infecção 
associada ao uso de CVC em pacientes em hemodiálise 
e ao uso de cateter peritoneal em pacientes submetidos 
à diálise peritoneal. Faz-se necessário destacar que novos 
estudos devem ser desenvolvidos. Dados da literatura 
nacional sobre o assunto são escassos.

PO: 20

Efeitos do aumento na concentração de cálcio no 
dialisato nas variáveis do metabolismo mineral de 
pacientes em hemodiálise

Sérgio Gardano Elias Bucharles1; Melissa Nihi Sato1; Scheila 
Karam1; Marcelo Mazza do Nascimento1; João Luiz Carneiro1; 
Carolina Moreira Kulak2; Miguel Carlos Riella1

1 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
2 Departamento de Clínica Médica - Serviço de Endocrinologia e 
Metabologia - HCUFPR, Curitiba, PR, Brasil.
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Introdução: Melhor concentração de cálcio no 
dialisato ([Ca]) de pacientes com doença renal 
crônica (DRC) em hemodiálise (HD) permanece 
controversa, levando em consideração necessidade 
de manter um adequado controle das variáveis do 
metabolismo mineral. Baixas concentrações de 
[Ca] podem favorecer surgimento ou agravamento 
do hiperparatireoidismo secundário (HPTs). 
Objetivos: Observar os efeitos da mudança 
na [Ca] de 2,5 para 3,0 meq/L em variáveis do 
metabolismo mineral de um grupo de pacientes 
estáveis em HD. Materiais e Métodos: Estudo 
prospectivo observacional em pacientes estáveis 
em tratamento por HD submetidos á mudança na 
[Ca] de 2,5 para 3,0 meq/L (grupo intervenção) 
e comparados com grupo de pacientes em HD 
que não sofreu mudança na concentração de 
cálcio do dialisato (grupo controle). Analisadas 
variáveis demográficas, utilização de quelantes 
de fósforo, uso de vitamina D ativada e 
calcimiméticos, bem como análises das variáveis 
do metabolismo mineral paratormônio (PTH), 
cálcio (Ca), fósforo (P) e fosfatase alcalina (FA). 
Análise estatística entre os grupos (teste t e qui-
quadrado). Resultados: Estudados 195 pacientes 
(111 pacientes grupo intervenção e 84 pacientes 
grupo controle). Na linha de base os grupos 
eram semelhantes em relação a idade (p = 0,77), 
gênero masculino (p = 0,87), diabetes (p = 0,70), 
uso de CaCO3 (p = 0,90) e vitamina D ativada e/
ou calcimiméticos (p = 0,93). Valores médios de 
PTH (p = 0,14) e FA (p = 0,74) eram semelhantes, 
mas valores de Ca (p = 0,006) e p (p = 0,03) eram 
mais elevados no grupo controle. Após 90 dias de 
observação (mudança da [Ca]), valores de PTH do 
grupo intervenção diminuíram (mediana de 334,5 
x 220,2 pg/ml; p = 0,003), enquanto os valores 
de PTH do grupo controle não se modificaram 
significativamente (mediana de 261 x 315 pg/ml; 
p = 0,25). Valores de Ca e P no grupo intervenção 
não se modificaram (para Ca, valor p = 0,54 e para 
P, valor p = 0,06) de forma significativa, enquanto 
os valores de FA se reduziram (mediana de 107,4 
x 98,7 UI/ml; p < 0,01). A proporção de pacientes 
com PTH ≤ 300 após 90 dias de observação foi 
maior no grupo intervenção x controle (55,8% x 
46,1%; p = 0,04). No grupo controle não foram 
observadas modificações significativas em valores 
de PTH, P e FA, apenas modificação na calcemia 
(9,12 ± 0,8 x 8,81 ± 1,0 mg/dl; p = 0,02) após 
90 dias de observação. Conclusões: Mudança na 
[Ca] do dialisato determinou impacto favorável para 
o controle do hiperparatireoidismo no grupo de 
pacientes que sofreu esta intervenção, sem modificações 
significativas na calcemia, se constituindo em estratégia 
simples para melhoria no controle das variáveis do 
metabolismo mineral na DRC em HD.

PO: 21

Aplasia pura de celulas vermelhas mediada por 
anticorpos antieritropoetina: relato de caso

Anna Clara Rocha Plawiak1; Marcelo Mazza do Nascimento1; 
Ana Claudia Janiszewski Goes1; Leandro Bressianini Jurkonis1; 
Leticia Nicoletti Silva1; Larissa Aparecida Busatto Reis1

1 Faculdade Evangelica do Parana, Curitiba, PR, Brasil.

A Eritropoetina é uma glicoproteína responsável pelo 
estímulo à síntese de células vermelhas pela medula 
óssea. Sendo os Rins responsáveis por 90% de sua 
produção, pacientes portadores de Insuficiência Renal 
necessitam de fontes exógenas desse hormônio para 
suprir sua deficiência. A Eritropoetina Recombinante 
Humana (EPO), comumente utilizada nesses casos 
por via subcutânea, tem sido associada á formação de 
anticorpos, por mecanismos ainda não bem definidos, 
podendo levar a aplasia pura de células vermelhas. 
Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de  
Aplasia pura de células vermelhas, decorrente do 
uso de EPO (conforme protocolo do ministério da 
Saúde) em um paciente portador de Doença Renal 
Policística do Adulto (DRPA). Paciente masculino, 
66 anos, branco, médico, portador de Hipertensão 
arterial e Insuficiência Renal Crônica estágio 5, em 
tratamento dialítico desde Junho de 2014, iniciou 
uso de Eritropoetina Subcutânea (Eprex) em Janeiro 
de 2013. Inicialmente houve melhora do quadro 
anêmico, porém após aproximadamente 1 ano de uso 
apresentou-se com síndrome anêmica grave, o que 
gerou a suspeita de uma reação anti-eritropoetina. 
O diagnóstico foi confirmado em Agosto de 2014 
através de Biopsia de Medula Óssea e teste de 
anticorpo-antieritropoetina. Após confirmação 
houve interrupção imediata da medicação iniciando 
o tratamento com corticoide, imunossupressores e 
transfusões sanguíneas quinzenais. Em Janeiro de 
2015 paciente retomou o uso da EPO, porém por 
via Endovenosa. O caso relatado sugere discussão e 
maiores estudos a respeito da via de administração 
da Eritropoetina, visto que o Ministério da Saúde 
preconiza o uso da Via Subcutânea devido ao custo 
benefício, no entanto a literatura e o referido caso 
demonstram riscos aumentados de seu uso quando 
comparados á forma endovenosa.
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Uso da diálise prolongada de baixa eficiência 
em pacientes críticos no Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná

Marcelo Mazza do Nascimento1; Domingos Candiota 
Chular1; Gabriela Sevignani1; Nathalia Hocama1; Ana 
Paula Chornobay1; Ariane Coutinho Braga1

1 Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
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Introdução: A Diálise Prolongada de Baixa Eficiência 
(DPBE) é uma terapia híbrida de substituição da 
função renal que surgiu com o propósito de unir as 
vantagens dos métodos intermitente e contínuo de 
diálise. Objetivos: Demonstrar a experiência do uso 
da DPBE no tratamento de pacientes adultos nas 
unidades de terapia intensiva (UTI) e semi-intensiva 
(CTSI) do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná entre abril de 2013 e agosto de 
2014. Materiais e métodos: As informações foram 
coletadas dos prontuários de pacientes adultos 
internados na UTI e no CTSI com prescrição de 
diálise e submetidos à DPBE, com duração de 8 horas 
e que utilizou o sistema GENIUS, com a solução 
CPHD 32-90. Incluíram-se os seguintes dados: 
sexo, idade, portador ou não de diabetes mellitus 
(DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença 
renal crônica (DRC), uso de drogas vasoativas e 
de ventilação mecânica (VM). Além disso, foram 
obtidas dosagens plasmáticas de ureia, creatinina, 
sódio, potássio, fósforo, magnésio, bicarbonato, 
glicose, saturação de oxigênio, pressão parcial de 
oxigênio e pressão parcial de dióxido de carbono 
em 3 momentos: antes da diálise, na 4ª e na 8ª hora. 
Resultados: Houve um total de 53 diálises no período, 
realizadas em 25 pacientes. Destas, 2 tiveram que ser 
interrompidas, 1 por instabilidade hemodinâmica e 
outra por coagulação no sistema de diálise, outras 
10 tinham dados incompletos que não permitiram 
incluí-las na análise. Assim obtivemos um total de 41 
DPBE realizadas em 17 pacientes, sendo 8 mulheres. 
88% estavam em VM e sob uso de droga vasoativa 
durante o procedimento. A taxa de mortalidade no 
internamento foi de 76%. Quanto às comorbidades, 
35% dos pacientes apresentavam DM, quase 60%, 
HAS e em torno de 17%, DRC. O percentual médio 
de redução de ureia foi de 62%, a média da creatinina 
reduziu de 3,05mg/dl para 1,3mg/dl após 8 horas de 
diálise. Houve uma redução significativa do fósforo 
entre a primeira (média = 4,09mg/dl ± DP 2,28) e a 
oitava hora de tratamento (média = 2,03mg/dl ± DP 
1,04). Esses valores apresentaram valor estatístico 
com p < 0,001. Conclusão: A técnica de DPBE se 
mostrou efetiva e segura como alternativa de terapia 
de substituição renal, porém havendo necessidade de 
reposição de fósforo durante o tratamento.
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Menssuração da dor no paciente renal crônico em 
hemodiálise durante a punção da fistula arteriovenosa
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Objetivo: Mensurar a intensidade da dor no 
paciente renal crônico em hemodiálise durante a 
punção da Fístula Arteriovenosa (FAV) utilizando 
a Escala Visual Analógica (EVA). Metodologia: 
Pesquisa quantitativa transversal, realizada 
em clínica de hemodiálise no interior de Santa 
Catarina. Para o cálculo amostral considerou-se 
um erro de 5%, nível de significância de 90%, 
em uma população de 150 indivíduos, utilizando 
critérios de inclusão maiores de 18 anos, com 
acuidade auditiva, excluindo pacientes internados, 
totalizando uma amostra de 70 indivíduos. A 
amostragem foi por conveniência. A coleta de 
dados ocorreu entre outubro a dezembro de 
2014, utilizando questionário para caracterização 
dos pacientes e a EVA, que considera dor leve 
se a intensidade é indicada entre um a três, 
moderada de três a sete e severa acima de sete. 
A característica da dor foi investigada com o 
paciente, a localização considerada foi na FAV. Os 
dados foram analisados pelo software Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versão 22.0, e 
apresentados em percentuais. Utilizou-se o teste 
do Qui-quadrado e Exato de fisher, com o nível 
de significância de 5%, para verificar existência 
de correlação entre as variáveis: sexo, turno de 
realização do procedimento dialítico e tempo de 
hemodiálise com a dor. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
do Estado de Santa Catariana sob parecer nº 
453.508. Resultados: Dos 70 pacientes, (52,86%) 
são mulheres e (47,14%) homens, a faixa etária 
de maior frequência foi indivíduos acima de 60 
anos de idade (57,14%). Entre os entrevistados, 
(40%) possui ensino fundamental incompleto, 
(24.29%) ensino médio completo, (17.14%) 
não frequentaram a escola, (14.29%) ensino 
fundamental completo e (2,85%) ensino médio 
incompleto. Quanto ao turno de diálise (40%) 
frequentava o vespertino, (32,85%) o matutino 
e (27,14%) o noturno, a maioria (81.42%) 
realiza sessões de diálise com duração de quatro 
horas. Quanto a característica da dor (51.42%) 
afirmam ser insidiosa e (48.58%) súbita. Quando 
questionados sobre dor na fístula durante punção, 
(62.86%) apresenta, e (37.14%) não apresenta.  
Porém quando solicitado responder a EVA, 100% 
pontuaram um percentual de dor durante a punção, 
(58,5%) para dor moderada, (30%) dor intensa e 
(11,5%) dor leve. A Avaliação da percepção de 
dor, utilizando a Escala Visual Analógica (EVA) 
em função do sexo, turno e tempo que realiza a 
hemodiálise não evidenciou nenhuma associação 
estatisticamente significante (p < 0,05) entre as 
variáveis analisadas. Conclusão: A maioria dos 
pacientes apresenta dor moderada durante a 
punção da FAV, não havendo associação entre o 
sexo, turno e tempo de hemodiálise.
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Proteína de tumor de Wilms-1 em exossomos 
urinários: novo marcador de dano renal no diabetes 
mellitus tipo 1?

Marcela Abbott Galvão Ururahy1; Karla Simone Costa Souza1; 
Yonara Monique Costa Oliveira1; Heglayne Pereira Vital Silva1; 
Vinicius Xavier Silva1; Magali Araujo2; Ricardo Fernando 
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Objetivo: Avaliar o potencial papel da proteína de 
Tumor de Wilms 1 (WT-1), um importante marcador 
de podócitos, isolada de exossomos urinários como 
marcador específico e não-invasivo de dano renal em 
crianças e adolescentes com Diabetes mellitus tipo 
1 (DM1). Material e Métodos: Foram avaliados 13 
pacientes com DM1 e 8 indivíduos normoglicêmicos 
(NG), com idade de 5 a 17 anos. Uma amostra da 
primeira urina da manhã foi coletada para determinar 
a relação albumina: creatinina (RAC) e quantificar a 
proteína WT-1 proveniente de exossomos urinários 
isolados por ultracentrifugação. A proteína WT-1 foi 
avaliada por Western Blot e a densidade da sua banda 
foi normalizada pela creatinina urinária (relação WT-1/
creatinina). Resultados: Dentre os 13 pacientes com 
DM1, 5 apresentaram albuminúria [RAC ≥ 30 mg/g de 
creatinina, mediana: 45,6 (38,4-128,7) mg/g de creatinina] 
e 8 tinham a RAC < 30 mg/g de creatinina [mediana: 
10,8 (8,2-22,1) mg/g de creatinina]. Os valores médios 
da relação WT-1/creatinina foram significativamente 
superiores no grupo de pacientes com albuminuria 
(0,87 ± 0,12), quando comparado com os pacientes sem 
albuminúria (0,21 ± 0,15) e os individuos NG (0,05 ± 
0,02) (p < 0,05). As bandas da WT-1 foram fortemente 
positivas em 4 dos 5 pacientes com albuminúria, enquanto 
apenas 1 dos 8 pacientes sem albuminuria apresentou um 
sinal forte. Conclusão: Os resultados do presente estudo 
são a primeira demonstração de aumento do WT-1 em 
exossomos urinários de crianças e adolescentes com 
DM1 e albuminúria.

PO: 24

DOENÇA RENAL CRÔNICA

PO: 25

Perfil de pessoas com doença renal crônica em 
tratamento hemodialítico na grande Florianópolis

Julia Boell1; Denise Maria Guerreira Vieira da Silva1; Soraia 
Geraldo Rozza Lopes1; Juliana Graciela Vestena Zillmer2; 
Priscila Juceli Romanoski1

1 UFSC, Florianópolis, SC, Brasil.
2 UFPEL, Pelotas, RS, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um 
grave problema de saúde Pública no Brasil e no 
mundo. A hemodiálise é o tratamento realizado no 
estágio final da doença, e hoje no Brasil representa 
90% do tratamento. Identificar as pessoas em tra-
tamento hemodialítico pode contribuir para ações 
de educação e saúde que retardem ou impeçam o 
avanço dessa doença. Objetivo: Conhecer o per-
fil de pessoas com doença renal crônica em trata-
mento hemodialítico na Grande Florianópolis/SC. 
Material e Método: Estudo quantitativo de cunho 
observacional transversal realizado com pesso-
as que estavam em tratamento hemodialítico em 
quatro serviços de nefrologia da Grande Florianó-
polis, totalizando 191 pessoas. A coleta de dados 
ocorreu nos meses de maio a outubro de 2012. 
Foi aplicado questionário contendo informações 
sóciodemográfico e condições de saúde e doença. 
Os dados foram armazenados no programa Excel® 
da Microsoft® e foram realizadas análises descri-
tivas através da ferramenta computacional on-line 
SEstatNet®. Não participaram do estudo somente 
aqueles que não concordaram ou não tinham con-
dições de responder ao questionário. Resultados: 
Integraram o estudo 110 homens e 81 mulheres, 
com média de idade de 53,2 anos (DP: 14,9). A 
raça branca foi predominante (71,20%). Referi-
ram ser casados/união estável 55,5% dos partici-
pantes, sendo que, declaram ser solteiros 21,47% 
dos participantes. Sobre a escolaridade, referiram 
possuir ensino fundamental (56%), com ensino 
médio (21%), apresentaram baixo percentual no 
ensino superior (17%) e apenas 6% referiu nun-
ca ter estudado. No que diz respeito à atividade 
econômica 61% declarou ser aposentado, 12% 
pensionista, 12% possuía trabalho remunerado 
e 14% não possuía trabalho. Referente à renda 
mensal, os percentuais mais expressivos foram en-
contrados na faixa entre um a três salários mí-
nimos atingindo 47% dos participantes, seguidos 
dos percentuais de até um salário mínimo (31%). 
Quanto às variáveis relacionadas à condição de 
saúde, o tempo de doença teve média de oito anos 
(DP: 6,7). Dentre as complicações da doença de 
base, 57% relataram já terem apresentado com-
plicações da DRC. A hipertensão arterial atingiu 
77% da amostra total. Foi questionada a presença 
do diabetes, atingindo 30% dos participantes. O 
IMC dos participantes teve média de 23,34(5.86). 
Conclusão: O perfil das pessoas em hemodiálise 
nos indica que a faixa etária das pessoas acometi-
das pela doença é de pessoas ainda em idade pro-
dutiva, mas que não estão trabalhando, com esco-
laridade baixa e que atinge homens e mulheres de 
forma similar. Essas informações nos trazem dire-
ções para a educação em saúde como uma forma 
de controlar a expansão da doença.
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Resiliência de pessoas em tratamento hemodialítico
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Introdução: Viver com uma doença crônica é um desafio 
que requer mudanças no cotidiano das pessoas. O 
enfrentamento dessas mudanças pode ocorrer de forma 
positiva ou com muitas dificuldades e está relacionado 
à resiliência dessas pessoas. Neste estudo, resiliência 
foi compreendida como a capacidade da pessoa de 
lidar com a doença aceitando as limitações impostas 
pela condição, com a devida adesão ao tratamento, 
buscando adaptar-se a situação e viver de forma 
positiva. Objetivo: Conhecer a resiliência de pessoas 
com doença renal crônica em tratamento hemodialítico 
na Grande Florianópolis/SC. Material e Método: 
Trata-se de estudo observacional transversal realizado 
com pessoas com diagnóstico de doença renal crônica 
(DRC) em tratamento hemodialítico, selecionadas em 
quatro serviços de nefrologia localizados na Grande 
Florianópolis/SC, totalizando 191 participantes. A 
coleta de dados ocorreu nos meses de maio a outubro de 
2012. Foi aplicado questionário contendo informações 
sociodemográficas, condições de saúde e doença e 
aplicada a Escala de Resiliência desenvolvida por 
Connor e Davidson (CONNOR; DAVIDSON, 2003). 
Os dados foram armazenados no programa Excel® 
da Microsoft® e realizada análises descritivas através 
da ferramenta computacional on-line SEstatNet®. 
Resultados: Com relação à resiliência, o escore médio 
das pessoas com DRC foi de 67,50 (DP: 15,41). Poucos 
são os estudos que abordam a resiliência em pessoas 
com DRC, os estudos que apresentaram escores que se 
assemelham ao encontrado nos participantes com DRC 
desse estudo refletem a média de resiliência de pessoas 
com câncer ou que sofreram algum trauma, tinham 
depressão ou transtornos psiquiátricos. No estudo de 
Ma et al. (2013) foi comparado os escores de resiliência 
durante as fases da doença renal, as pessoas que se 
encontravam no estágio final da doença renal (prestes 
a realizar hemodiálise) apresentaram menor resiliência 
do que aquelas que recém descobriram a doença e 
aquelas com risco para desenvolver a doença renal. 
Tal fato se enquadra com os achados do estudo atual, 
onde consideramos que os menores valores de resiliência 
podem estar atrelados ao impacto que o tratamento da 
hemodiálise provoca na pessoa com DRC. Conclusão: 
Pessoas com DRC em tratamento hemodialítico têm 
escores de resiliência menores, quando comparado com 
pessoas saudáveis e mesmo com pessoas com outras 
doenças crônicas. Promover a resiliência pode estar 
integrado aos cuidados dessas pessoas, desencadeando 
melhoras no cotidiano dessa população.
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A doença renal crônica como complicação do 
diabetes mellitus
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Introdução: O Diabetes mellitus (DM) vem sendo 
reconhecido como uma das principais causas da 
doença renal crônica (DRC), especialmente vinculado 
à dificuldade que as pessoas têm de manter a doença 
sob controle. Mesmo com o avanço dessa complicação 
do DM, pouco se tem investigado sobre o que 
efetivamente as pessoas sabem acerca da mesma, 
de modo a realizar uma educação em saúde mais 
convergente às necessidades das pessoas. Objetivo: 
Identificar o que as pessoas com DM sabem acerca 
da DRC como complicação da DM. Método: Estudo 
exploratório descritivo com abordagem qualitativa. 
Participaram vinte pessoas com DM atendidas em 
quatro Centros de Saúde de um município do Sul 
do Brasil. Critérios de inclusão: homens e mulheres 
com idade inferior a 70 anos, que faziam uso de 
hipoglicemiantes e/ou insulina, com diagnóstico 
médico de DM há mais de cinco anos. Os dados foram 
coletados nos meses de junho a setembro de 2014, por 
meio de entrevistas semiestruturadas, audiogravadas 
e transcritas. Os dados foram importados para o 
software Ethnograph 6.0, e foram analisados a partir 
da análise de conteúdo convencional. O projeto 
atendeu os princípios éticos da Resolução n. 466/12.
Resultados: Dos vinte participantes apenas oito 
reconheceram a DRC como complicação do DM. 
O conhecimento sobre o assunto baseava-se em 
experiência com familiares e/ou pessoas próximas, 
quando os mesmos estavam em estágio avançado da 
doença. Sabiam que se tratava de uma complicação 
grave e que transtornava a vida das pessoas quando 
passavam a realizar hemodiálise. Tinham medo de ter 
a complicação renal, mas mesmo assim mantinham 
a esperança de que não iria ocorrer com eles. As 
pessoas não souberam informar os exames que 
poderiam permitir o acompanhamento do surgimento 
e da evolução da DRC. Alguns sabiam indicar que 
tinham realizados exames, mas sem saber o resultado 
e exatamente para o que servia ou significava. Os 
participantes poucos mencionaram aos profissionais 
de saúde quando questionados de onde vinham as 
informações referentes à doença. O que sabiam estava 
relacionado a fontes de informação como televisão, 
revista e internet. Conclusão: As pessoas com diabetes 
mellitus possuem conhecimento limitado sobre a 
DRC como complicação do diabetes. É necessário, 
portanto, que no processo educativo sejam incluídos 
conhecimentos específicos acerca da prevenção e 
controle da DRC. Observação: este resumo é parte de 
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um macro projeto de pesquisa que tem como objetivo 
conhecer a interseção entre o diabetes mellitus e a 
doença renal crônica.
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Hipercalemia em estágios tardios da doença 
renal crônica e o uso de inibidores do sistema 
renina-angiotensina
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1 UFF, Niteroi, RJ, Brasil.

Introdução: Hipercalemia representa risco de vida. 
Alguns fármacos elevam o potássio sérico devido 
à interferência no sistema renina-angiotensina-
aldosterona, tais como inibidores da conversão da 
angiotensina (IECA), antagonistas dos receptores 
da angiotensina (BRA) e diuréticos poupadores 
de potássio (DPP). Na doença renal, pode haver 
necessidade de descontinuar ou reduzí-los. Um 
novo grupo de polímeros, como o patiromer 
cálcico e o silicato de zirconium, tem emergido 
como estratégia para essa condição. Objetivo: 
Avaliar a incidência de hipercalemia em uma 
amostra de pacientes com doença renal crônica 
(DRC) em estágio IV e V (pré-diálise). Material 
e Métodos: Foram selecionados 32 pacientes de 
uma coorte de 232, em atendimento ambulatorial 
no Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF. 
O critério de inclusão foi CKD-EPI < 30 ml/min. 
Através dos prontuários, analisou-se: a idade, o 
sexo, o CKD-EPI e a proteinúria na primeira e 
última avaliação do nefrologista, a utilização 
de IECA e BRA e as últimas seis dosagens de 
potássio, com follow up médio de 2,6 anos (6,1-
0,1). O valor de corte para hipercalemia foi de 5,5 
mEq/L. Resultados: A idade média dos pacientes 
foi de 62,9 ± 17,6 anos, sendo 14 (43,8%) do 
sexo masculino e 18 (56,2%) do sexo feminino. 
Seis (21%) eram diabéticos. A média do CKD-EPI 
inicial foi 31,7 ± 15,2 ml/min e final 21,1 ml/min 
± 6,0 ml/min. Com relação à proteinúria, os dados 
iniciais apontam para 1399 ± 1714 mg/24h e finais 
de 1110 ± 1652 mg/24h. Observou-se utilização 
de IECA em 11 pacientes, BRA em 6 e IECA + 
BRA em 2, perfazendo 19 pacientes (60%). Três 
(9,4%) apresentaram hipercalemia, todos do 
grupo IECA, ocorrendo suspensão do tratamento, 
dos quais 2 apresentaram também piora da função 
renal (6,3%). No grupo BRA, nenhum paciente 
apresentou hipercalemia. No grupo BRA+IECA 
houve um caso de piora da função renal (3,1%) 
e um caso de suspensão por edema (3,1%), sendo 
ambos os fármacos descontinuados. Nenhum 
paciente fez uso de fármaco oral antipotassêmico 
ou DPP. Conclusão: IECA e BRA mostraram 

relativa segurança em estágios IV e V da DRC, 
porém 10% apresentaram hipercalemia com 
descontinuidade das drogas, mesmo sem 
eletrocardiografia ou clínica. Isso foi possível 
em uma unidade ambulatorial universitária com 
monitorização frequente. Devido ao risco fatal de 
hipercalemia, os polímeros orais podem favorecer 
esse manuseio, entretanto, a chave da segurança 
pode estar muito baseada na monitorização 
intensiva.
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Efeitos agudos do exercício aeróbio intradialítico 
sobre a remoção de solutos, gasometria e estresse 
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Introdução: A hemodiálise contribui para o 
aumento do estresse oxidativo e induz a hipoxemia 
transitória. A compartimentalização de solutos 
diminui a oferta ao dialisador durante o tratamento. 
Objetivo: Verificar os efeitos agudos do exercício 
aeróbio intradialítico sobre a remoção de solutos, 
gasometria e estresse oxidativo em pacientes 
com doença renal crônica (DRC) durante uma 
sessão de hemodiálise. Métodos: Trinta pacientes 
foram randomizados para realizar exercício 
intradialítico com cicloergômetro de membros 
inferiores durante 30 minutos com intensidade 
entre 60 - 70% da freqüência cardíaca máxima 
(GI) ou para grupo controle (GC). Amostras 
sangüíneas foram coletadas imediatamente antes e 
após o exercício no GI ou o período equivalente no 
GC. As comparações foram realizadas utilizando 
o teste t de Student ou Mann-Whitney (p < 0,05). 
Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão ou mediana (intervalo interquartil). 
Resultados: As concentrações séricas dos solutos 
aumentaram com o exercício, mas somente o 
fósforo apresentou significância estatística. Não 
houve alterações estatisticamente significativas 
na remoção de solutos e equilíbrio ácido-básico. 
A pressão parcial e a saturação de oxigênio 
aumentaram com o exercício. Os pacientes do 
GI apresentaram diminuição da capacidade 
antioxidante total. Conclusão: O exercício 
aeróbio intradialítico promoveu alterações agudas 
na concentração sérica de fósforo e na capacidade 
antioxidante total, invertendo a redução da 
oxigenação decorrente da hemodiálise. Não houve 
alterações no equilíbrio ácido-básico sangüíneo e 
na remoção de solutos.
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A percepção dos pacientes portadores de insuficiência 
renal crônica sobre a fístula arteriovenosa

Thaise Dias Spinola1; Fabiana Augusta dos Santos1

1 Hospital Geral Roberto Santos, Salvador, BA, Brasil.

Objetivos: Analisar a percepção dos pacientes com 
insuficiência renal crônica sobre a influência da FAV, 
fístula arteriovenosa, em seu cotidiano. Verificar-se a 
fístula arteriovenosa influi na vida pessoal e social do 
paciente renal crônico e como ocorre essa interferência. 
Material e método: O presente estudo trata de uma 
pesquisa bibliográfica de revisão de literatura do tipo 
exploratória e de natureza qualitativa. Resultados: 
Segundo Guyton e Hall (2008), a IRC, insuficiência 
renal crônica é a perda lenta, progressiva e irreversível no 
número de néfrons funcionais, resultando na incapacidade 
dos rins em exercer sua função homeostática. Os sinais 
clínicos da doença só são percebidos depois da perda de 
70% dos néfrons. O tratamento da insuficiência renal 
crônica compreende em: transplante renal e diálise, que 
por sua vez é dividido em diálise peritoneal e hemodiálise. 
A hemodiálise é um método de depuração extracorpórea 
pelo qual o sangue obtido por um acesso vascular 
(cateteres, shunts, ou fístulas) é colocado em contato 
com uma solução de diálise em um filtro especial que usa 
uma membrana semipermeável artificial. (VERONESE; 
MANFRO; THOMÉ, 1999). A principal função da FAV 
é proporcionar acesso à corrente sanguínea dos pacientes 
renais crônicos para o tratamento de hemodiálise, bem 
como aumentar o calibre da veia para garantir o fluxo 
necessário pela maquina de diálise (CASTRO, 1984). A 
FAV é o acesso venoso que melhor atende os requisitos 
para realização da hemodiálise, porém requer muitos 
cuidados, limitando a capacidade para desenvolver 
atividades que antes eram corriqueiras ao paciente. 
Conclusão: Verificou-se que a FAV é vista como limitante 
e demonstrou a necessidade da assistência de enfermagem 
na manutenção do funcionamento da mesma, e, na 
orientação para o autocuidado desenvolvido pelo 
paciente. A FAV é vista como fator limitante no cotidiano 
dos pacientes com IRC, pois dificulta a relação com 
o trabalho, além de o autocuidado impor algumas 
limitações, bem como prejudica a autoimagem, mas 
apesar dos fatos limitantes ela também é vista como 
necessário à sobrevivência, por ser o acesso venoso mais 
indicado para a realização da hemodiálise. Os pacientes 
reconhecem a necessidade da FAV para a efetividade 
do tratamento, porem pode-se perceber sentimentos 
como tristeza, amargura e dependência. (KOEPE, 
2008). Autores afirmam que, o ser humano torna-se 
potencialmente mais complexo e frágil nas situações de 
desequilíbrio no seu sistema ameaçando seu bem estar, 
sua vida, seus objetivos futuros, enfim sua relação com o 
mundo e com os outros e consigo mesmo.
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Rastreabilidade de pacientes renais cronicos 
em programa de hemodiálise para germes 
multirresistentes

Maria Conceição da Costa Proença1; Cristófer Farias da 
Silva1; Cinthia Alasta Fujji1; Adriana Tessari1; Guilherme 
Breitsameter1; Karen Fengler1; Renata de Mello 
Magdalena Breitsameter1

1 HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: O presente estudo visa identificar 
pacientes com germes multirresistente em 
uma unidade de hemodiálise de um hospital 
universitário. Material e Métodos: Trata-se 
de um estudo descritivo com 51 pacientes em 
programa de hemodiálise ambulatorial três vezes 
por semana em uma unidade hospitalar. Para a 
identificação da colonização foi realizada cultura 
de vigilância com coleta do material através de 
swab anal. A coleta da amostra foi realizada 
antes da sessão de hemodiálise em consultório 
visando garantir a privacidade do paciente. Os 
enfermeiros da unidade de hemodiálise receberam 
capacitação prévia para realizar a coleta de forma 
padronizada. Após a coleta do swab o material foi 
encaminhado ao laboratório de microbiologia da 
instituição para realização de testes de crescimento 
e identificação microbiológica. Todos os pacientes 
aceitaram realizar o exame e assinaram termo de 
consentimento. Resultados: Dos 51 pacientes em 
programa ambulatorial de hemodiálise, nenhum 
apresentou colonização por microrganismo 
multirresistente, isto é, em nenhuma das amostras 
apresentou crescimento microbiológico para 
germes multirresistentes. Conclusão: O resultado 
deste estudo sugere que as medidas de precaução 
padrão adotadas durante o tratamento dialítico 
podem ser um fator importante no cuidado 
para evitar a transmissão cruzada de bactérias 
multirresistentes neste grupo de pacientes. Outro 
fator a ser considerado é o grande número 
de horas de capacitação para o cuidado com 
pacientes portadores de bactérias multirresistentes 
na instituição estudada. Medidas que são 
implementadas a fim de prevenir a transmissão 
destas bactérias (precaução de contato, isolamento 
em coorte) tanto em pacientes portadores de 
bactérias multirresistentes quanto àqueles que 
internam em esquema de rastreamento, associadas 
à atuação do controle de infecção na equipe 
multidisciplinar, são fundamentais para conter as 
transmissões de bactérias multirresistentes sendo, 
portanto, de grande importância para a segurança 
do paciente em programa de diálise.
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Influência de um programa de educação nutricional no 
controle da hipercalemia em pacientes em hemodiálise: 
relato de experiência

Kessy Kelmer1; Leila Reis de Queiroz2; Karina Seixas Guedes2; 
Keithe Silva Zalasik2; Thais Vitorino Neves2

1 Sesab, Salvador, BA, Brasil.
2 Hospital Ana Nery, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Reduzir a quantidade de pacientes com 
hipercalemia em um serviço de referência em Hemodiálise 
na Cidade de Salvador - Bahia. Material e Métodos: 
Um relato de experiência, realizado em um serviço de 
referência em hemodiálise na cidade de Salvador Bahia, 
durante o mês de julho de 2014, participaram da atividade 
123 pacientes. O material educacional utilizado foi 
elaborado pelas nutricionistas do serviço e era composto 
de: um álbum seriado ilustrado, cujo conteúdo incluía 
os seguintes temas: as conseqüências da hipercalemia, os 
alimentos ricos em potássio, e as medidas para redução 
dos níveis séricos de potássio. O álbum foi utilizado 
para palestras; um livreto educativo com informações 
sobre Alimentação e controle do potássio para pacientes 
em hemodiálise; uma atividade para avaliação de 
conhecimento. O programa educacional foi realizado, 
durante as sessões de hemodiálise, por nutricionistas 
treinados. A atividade de avaliação de conhecimento foi 
realizado pelas nutricionistas e psicólogos do serviço e, 
no final foi distribuido o livreto educativo. Para aqueles 
pacientes com deficiência visual ou dificuldade de leitura 
ou de escrita, os nutricionistas e psicólogos auxiliaram 
no preenchimento da atividade. Para análise da atividade 
observamos o nível de acerto e a capacidade cognitiva. 
Resultados: Os resultados foram tabulados e divididos em 
4 grupos. No primeiro grupo estavam aqueles pacientes 
que marcaram apenas as frutas consideradas ricas em 
potássio, conforme solicitado. No segundo grupo estavam 
os pacientes que deixaram de marcar alguma fruta rica no 
mineral. O terceiro grupo estava composto pelos pacientes 
que além de marcar as frutas ricas em potássio, marcaram 
outras classificadas como pobres ou médias. E, no quarto 
grupo, aqueles que além de não marcarem algumas 
frutas ricas, marcaram outras frutas pobres ou médias 
em potássio. Destes, apenas 2,43% (n = 3), acertaram a 
atividade na integra, 4,87% (n = 6) estavam no grupo 
2, 39,83% (n = 49) no grupo 3 e 52,84% (n = 65) no 
grupo 4. Conclusão: O presente estudo demonstrou que 
o programa de educação nutricional é importante para o 
tratamento da hipercalemia, grande parte dos pacientes, 
mesmo com muito tempo de tratamento e orientados 
mensalmente, mostraram-se confusos com relação as 
orientações nutricionais. Deve-se levar em consideração 
o nível de compreensão e a forma como se processa o 
pensamento dos sujeitos em questão. Grande parte dos 
pacientes tem o funcionamento do pensamento a partir 
do processamento de operações concretas. Sugere-se o uso 
de materiais palpáveis como imagem, objetos, alimentos 
e ações operacionais que fazem parte do cotidiano para 
auxiliar na compreensão do tema proposto.
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Relato de experiência do projeto de extensão: educação 
nutricional continuada a pacientes submetidos à 
hemodiálise, em clinicas da grande Florianópolis

Roberta Pieri Machado1; Tais Thomsen Silveira1; Angela Teodósio 
da Silva1; Aline Miroski de Abreu1; Steffany Ronchi Spillere1; 
Amanda Brognoli Donini1; Elisabeth Wazlawik1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, SC, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um dos 
principais problemas de saúde pública e sua prevalência 
está aumentando em todo o mundo. Segundo o Censo 
de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013) 
o número de pacientes em tratamento dialítico no 
Brasil foi de 100.397 pessoas. A nutrição adequada é 
fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento 
da DRC. A educação nutricional pode diminuir o risco 
de complicações da doença, visto que, está vinculada 
ao estado nutricional. Objetivos: Prover informações 
e educação nutricional a pacientes submetidos à 
hemodiálise (HD). Materiais e Métodos: A ações foram 
desenvolvidas em três clínicas de nefrologia da grande 
Florianópolis, no período de abril de 2013 a fevereiro 
de 2015, durante e nos diferentes turnos de sessões de 
HD, totalizando vinte e quatro turmas. Ocorreram seis 
encontros consecutivos para cada turma. No primeiro, foi 
aplicado um questionário para verificar os conhecimentos 
prévios dos pacientes, sobre os temas a serem abordados. 
No segundo e terceiro encontro foram entregues folders 
contendo informações gerais dos minerais: sódio, potássio, 
fosforo e cálcio, enfatizando suas funções no organismo, 
efeitos da ingestão inapropriada, dicas para manter uma 
ingestão adequada, além de exemplos de alimentos que 
devem ser evitados e substituições saudáveis. No quarto 
encontro foi realizado um jogo similar ao “jogo da vida” 
(tabuleiro) e no quinto, o jogo de bingo, produzidos 
especificamente para estas atividades. Por meio dos jogos 
abordavam-se dicas de alimentação, hábitos saudáveis, 
autocuidado e alertas para atitudes que podem ser 
prejudiciais ao tratamento do paciente portador de DRC. 
No último encontro foi aplicado o questionário inicial, 
para verificar quanto à retenção das informações, pelos 
pacientes. Resultados: A atividade de extensão atingiu, no 
total, 180 pacientes. A maioria apresentava-se motivada 
a participar das atividades, havendo uma interação entre 
os pacientes e os integrantes do projeto. Por sua vez, 
os profissionais das clínicas aceitaram e estimularam 
a continuidade do projeto de extensão. Os pacientes 
demonstraram valorização pelo trabalho desenvolvido 
e aos esclarecimentos recebidos, percebendo-se, ainda, 
uma interação entre os próprios pacientes. A realização 
destas atividades foi muito gratificante a nível acadêmico 
e pessoal das bolsistas, expandindo o conhecimento 
acadêmico à pratica e ultrapassando os “muros da 
universidade”. Conclusão: As ações continuadas de 
educação nutricional propiciam um retorno à sociedade 
com informações e atividades que podem melhorar a 
adesão à alimentação adequada e ao auto cuidado, além 
de contribuir com a formação acadêmica.
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Associação entre o escore de desnutrição-inflamação, 
avaliação subjetiva global e rastreamento de risco 
nutricional 2002 em pacientes submetidos à 
hemodiálise em um hospital público

Angela Teodósio da Silva1; Letícia Maria Führ1; Elisabeth 
Wazlawik1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, SC, Brasil.

Introdução: O conhecimento e caracterização do 
estado nutricional de uma população com doença 
renal crônica em hemodiálise (HD) são fundamentais 
para a prevenção da desnutrição e, consequentemente, 
para propiciar a intervenção nos pacientes em risco 
nutricional ou desnutridos. A avaliação subjetiva 
global (ASG), o rastreamento de risco nutricional 
2002 (Nutritional Risk Screening 2002 - NRS 2002) 
e o escore de desnutrição-inflamação (Malnutrition-
Inflammation Score - MIS) são indicadores compostos 
de avaliação nutricional. Dentre estes, o MIS é 
específico para pacientes submetidos à HD e contempla: 
tempo de HD, comorbidades, exame físico, índice de 
massa corporal, albumina sérica e capacidade total de 
ligação do ferro. Objetivos: Verificar a prevalência de 
desnutrição e risco nutricional através da ASG, NRS 
2002 e MIS e verificar associação entre estes. Material 
e métodos: Foi realizado um estudo transversal em 
pacientes submetidos à HD na Unidade de Terapia 
Dialítica do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), com capacidade 
total de atendimento de 30 pacientes, no período de 
junho a agosto de 2013. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da UFSC, e todos os participantes (25) assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 
incluídos os com idade ≥ 19 anos, com capacidade 
de entendimento e comunicação, que aceitaram 
participar do estudo. Para análise estatística utilizou-
se o programa Stata 11.0 e foram utilizados os testes 
de associação qui quadrado, teste t de Student e 
Mann Whitney. Foi considerado significante p < 
0,05. Resultados: A idade média foi de 62,4 ± 10,8 
anos, sendo 52% (n = 13) homens. A prevalência 
de desnutrição/risco nutricional foi: ASG 64% (n = 
16); NRS 2002 24% (n = 6), e MIS 76% (n = 19). 
Foi encontrada diferença significativa pelo MIS entre 
os sexos (p = 0,047), sendo que 92,3% (n = 12) 
dos homens e 58,7% (n = 7) das mulheres estavam 
desnutridos por este indicador. Nos pacientes 
desnutridos pela ASG a mediana do MIS foi 5,5 
escores maior do que nos bem nutridos (p = 0,0048). 
Por sua vez, entre os com risco nutricional, de acordo 
com o NRS 2002, a mediana do MIS foi 8,5 escores 
maior do que nos considerados sem risco nutricional 
(p = 0,001).
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Associação entre o escore de desnutrição-inflamação 
e a presença de morbidades em pacientes submetidos 
à hemodiálise

Aline Miroski de Abreu1; Angela Teodósio da Silva1; Patrícia 
Szuck1; Elisabeth Wazlawik1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, SC, Brasil.

Introdução: Os pacientes submetidos à hemodiálise (HD) 
possuem elevada prevalência de desnutrição justificada 
pela falta de apetite, restrições alimentares, morbidades 
e perda de nutrientes durante a diálise. O escore de 
desnutrição-inflamação (Malnutrition Inflammation 
Score - MIS) é um indicador nutricional específico 
para pacientes em HD e inclui o tempo de tratamento 
hemodialítico e presença de morbidades. Objetivos: 
Avaliar o estado nutricional de pacientes submetidos 
à HD pelo MIS e verificar a associação entre este 
indicador com as principais morbidades apresentadas. 
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com 
141 pacientes submetidos à HD, em duas clínicas de 
nefrologia da Grande Florianópolis, no período de julho 
a outubro de 2013. Os dados aqui apresentados fazem 
parte de um projeto maior, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e todos os participantes 
da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os critérios de inclusão foram: ter idade igual 
ou superior a 19 anos e realizar HD três vezes na semana, 
há pelo menos 3 meses. Aplicou-se o MIS, que é composto 
pela história médica relatada, exame físico, índice de 
massa corporal (IMC) e parâmetros laboratoriais. Após 
avaliar os indivíduos em todos os itens, foi obtida a soma 
dos escores, resultando em um total de 0 a 30. O ponto de 
corte utilizado para classificar a desnutrição foi ≥ 6. Para 
análise estatística utilizou-se o programa Stata 11.0 e o 
teste de associação qui quadrado. p < 0,05 foi considerado 
significante. Resultados: A média de idade da amostra 
foi 58,5 ± 15,4 anos, sendo 63,8% do sexo masculino. 
De acordo com a análise isolada da prevalência de cada 
morbidade, 17,7% (n = 25) dos pacientes apresentaram 
cardiopatias, 32,6% (n = 46) diabetes mellitus (DM) e 
76,6% (n = 108) hipertensão arterial sistêmica (HAS). 
O número total de morbidades (n = 179) foi superior à 
amostra, visto que, alguns pacientes apresentaram mais 
de uma. A prevalência de desnutrição foi de 54% (n = 76). 
De acordo com o MIS, foram classificados desnutridos: 
44% (n = 11) dos pacientes com cardiopatias, 63% (n 
= 29) com DM e 50% (n = 54) com HAS. Dentre os 28 
pacientes do sexo masculino com DM foram identificados 
como desnutridos 78,6% (n = 22), sendo estatisticamente 
significativo (p = 0,032). Conclusão: A morbidade mais 
frequente foi HAS. Segundo o MIS,  os pacientes com DM 
apresentaram maior prevalência de desnutrição, havendo 
associação da desnutrição com DM no sexo masculino.
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A eriptose induzida pela toxina urêmica indoxil sulfato 
está associada ao aumento do estresse oxidativo

Andrea N Moreno-Amaral1; Gabriela Dias1; Natalia Borges 
Bonan2; Lia Sumie Nakao3; Fellype Barreto1; Roberto Pecoits 
Filho2

1 PRCPR, Curitiba, PR, Brasil.
2 PUCPR, Curitiba, PR, Brasil.
3 UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Objetivo: Toxinas urêmicas pode desempenhar um 
papel crítico na anemia relacionada à doença renal 
crónica (DRC) induzindo eriptose por mecanismos 
não totalmente compreendidos. O presente estudo 
explorou o potencial da toxina urêmica indoxil 
sulfato (IS) na indução de eriptose e produção de 
ROS em eritrócitos e o efeito do tratamento com 
N-acetilcisteína (NAC) ou sais de difenil iodônio 
(DPI). Material e Métodos: Os eritrócitos obtidos 
a partir de indivíduos saudáveis (n = 6) foram 
incubados durante 24h com NAC (0,5 mM) ou DIP 
(10 uM) antes da incubação de 24h com diferentes 
concentrações de IS (0,06, 53 e 236 mg/L). A eriptose 
foi avaliada pela positividade de células que expressam 
a fosfatidilserina (FS) por Anexina-V-PE e a geração 
de ROS intracelular foi avaliada pela oxidação de 
DCFH-DA. Ambos foram analisados por citometria de 
fluxo. Resultados: Indoxil Sulfato induziu eriptose de 
maneira dose dependente, sendo que sua concentração 
mais elevada (236 mg/L), resultou em cerca de 35 ± 
11% de eritrócitos positivos para Anexina-V-PE em 
comparação com controles negativos (HC) (3,4 ± 
1,8%). Na presença de NAC ou DIP a toxina urêmica 
perdeu sua atividade pró-eriptótica (8,6 ± 4,2%, para 
a concentração de 236 mg/L). Observamos também 
que a IS foi capaz de promover a geração de ROS 
(76 ± 19,7% com IS 236 mg/L) quando comparado 
ao HC (1,2 ± 0,7%). Curiosamente, a pré-incubação 
com NAC parcialmente inibiu a geração de ROS 
(25 ± 11%), mas a pré-incubação com DIP inibiu 
de uma maneira significativa a geração de ROS por 
IS (12 ± 4,4%). Conclusão: Assim, o conjunto dos 
resultados aqui apresentados sugerem que, além 
da alta exposição de FS na superfície de eritrócitos 
induzida por IS, esta toxina promove o aumento da 
produção de ERO, efeito que foi atenuada pelo NAC 
e abolida na presença de DIP. Estes resultados indicam 
que o aumento da geração de ROS causada por IS 
pode desencadear o aparecimento de fosfolipídeo na 
superfície de eritrócitos que promove a eriptose.
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A adequação do KTV dos pacientes renais crônicos 
de uma clínica de hemodiálise de Joinville

Claudete Gasparin1; Luciane de Moura Baruffi1; Jacemir 
Samerdak1; Astrid Margarete Leonhardt1; Ramon Angeli 
Turchet1; Jaqueline Schuck de Souza1; Marcos Alexandre 
Vieira1; Paulo Eduardo da Silveira Lobo Cicogna1; Hercilio 
Alexandre da Luz Filho1; Elviani Basso de Moura1

1 Fundação Pró-Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Para avaliar se o tratamento de hemodiálise 
está sendo satisfatório é necessário que seja 
calculado o KTV do paciente. Para essa finalidade 
utilizamos a fórmula de single-pool (spkt/V) onde o 
K é a depuração de uréia do dialisador multiplicada 
pelo tempo de tratamento (t) e dividido pelo 
volume de distribuição de uréia do paciente (V). 
Nesta fórmula o valor obtido deve ser superior a 
1,2 para garantir a qualidade da diálise Materiais 
e métodos: Os utilizados relatórios de exames 
mensais por um período de seis meses. As coletas 
foram realizadas na segunda sessão de diálise de 
cada mês conforme rotina e protocolo da unidade. 
Foram analisados os resultados de KTV dos meses 
de Agosto de 2014 a Fevereiro de 2015. Foram 
realizadas reuniões com a equipe multidisciplinar 
e revisadas as prescrições de diálises, relatórios 
de coleta de exames e fatores que influenciam os 
resultados. Dos pacientes que não atingiram o 
KTV foram ajustadas as prescrições de diálises e 
avaliado o acesso vascular. Realizado treinamento 
com a equipe de técnicos visando melhorar a coleta 
de sangue. Resultados: O relatório apresenta dados 
relacionados a 154 pacientes renais crônicos acima 
de 90 dias de hemodiálise. No mês de Agosto, do 
total de 154 pacientes 114 realizaram a coleta de 
exames, 23 não coletaram, 17 coletas incorretas, 
93 com KTV > 1,2 e 21 com KTV inadequado.  
Setembro, desse mesmo total, 123 realizaram a 
coleta. Não realizaram 14, coletas incorretas 17, 
KTV > 1,2 98, KTV incorreto 25. Mês de Outubro 
dos 154 pacientes 113 realizaram a coleta, não 
coletaram 30, coletas incorretas 11, KTV > 1,2 70 
e KTV incorreto 43. Mês de Novembro do total 
de 154, realizaram a coleta 132, não coletaram 14, 
coletas incorretas 8, KTV > 1,2 80 e KTV incorreto 
52. Após intervenção em Dezembro, do total de 
146, coletaram 139, não coletaram 4, coletas 
incorretas 3, KTV > 1,2 105, KTV incorreto 34. 
Mês de Janeiro foram 145 e desses 128 coletaram, 
não coletaram 5, coletas incorretas 12, KTV > 
1,2 99 e KTV inadequado 29. Mês de Fevereiro 
todos os 144 realizaram a coleta, não houve coleta 
incorreta, KTV > 1,2 102 e KTV inadequado 
42. Conclusão: Concluímos que as intervenções 
realizadas trouxeram resultados positivos 
demonstrados através da melhora significativa 
na coleta dos exames laboratoriais, diminuindo o 

número de coletas incorretas e das não realizadas. 
Observamos que o número de diálises que atingiram 
o KTV acima de 1,2 aumentou após as ações 
realizadas, mas que para manter a constância desse 
resultado fazem-se necessárias análises periódicas 
das prescrições e aderência ao tratamento.
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Indoxil sulfato promove a modulação de monócitos 
CD14 ++/CD16+ inflamatórios e aumento da geração 
de ros, mas não interfere na expressão de moléculas de 
apresentação antigênica

Andrea N Moreno-Amaral1; Ana Clara SF Almeida1; Gabriela 
Dias1; Natalia Borges Bonan1; Lia Sumie Nakao2; Fellype Barreto1; 
Roberto Pecoits Filho1

1 PUCPR, Curitiba, PR, Brasil.
2 UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Objetivos: A heterogeneidade dos monócitos é 
amplamente reconhecido pelas diferentes funções e 
fenótipos com base na positividade dos marcadores 
CD14 e CD16. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar os efeitos do indoxil sulfato (IS) na indução de (i) 
a modulação de monócitos, (ii) geração de ROS por estas 
células e (iii) a expressão de moléculas de apresentação 
antigênica. Materiais e Métodos: Os monócitos obtidos 
de indivíduos saudáveis (n = 6) (HC) foram isolados a 
partir de sangue total. As células foram incubadas durante 
24h com N-acetilcisteína (NAC 5 mM) ou probenecid 
(10 uM) seguindo nova incubação de 24h com IS (0,6, 
53 e 236 mg/L) ou LPS + IFN-γ (25 ng/ml + 150U/ml). As 
células foram marcadas com anti-CD14-PE e anti-CD16-
FITC ou com DCFH-DA ou com anti -HLA-ABC-FITC, 
-HLA-DR-PE, -CD80-FITC, -CD86-PE e analisadas por 
fluxo citometria. Resultados: Indoxil Sulfato promoveu a 
modulação de monócitos de forma dependente da dose, 
sendo a concentração mais elevada (236 mg/L) indutora 
de 46 ± 10% de CD14++/CD16 + células positivas em 
comparação com 7 ± 4,7% das células controles (RPMI 
2%). IS apresentou alta capacidade de induzir a produção 
de ROS por monócitos inflamatórios de forma dependente 
da dose (18 ± 9,5% com 0,6 mg/L; 37 ± 17,5% com 53 
mg/L; e 81 ± 16,9% com 236 mg/L), em comparação 
com células controles (5 ± 1,1%). Pré-incubação com 
NAC diminuiu significativamente tanto a modulação 
de monócitos induzida por IS (236 mg/L = 4 ± 1,2% de 
CD14++/CD16 células positivas) como na geração de ROS 
(12 ± 3,1%, 27 ± 15,3% e 35 ± 16,4%, respectivamente). 
Pré-incubação das células com probenicid também 
foi capaz de diminuir significativamente a geração 
de ROS (12,8 ± 3,9%, 13,1 ± 4,7% e 23,3 ± 12,6%, 
respectivamente). Não foi observada correlação na 
expressão das moléculas de apresentação antigênica 
em células incubadas com diferentes concentrações de 
IS. Conclusão: Nossos resultados mostram que IS foi 
capaz de modular monócitos para assumir um fenótipo 
inflamatório capaz da geração de ROS, e que estas 
respostas foram atenuados pelo NAC e por probenecid. 
Surpreendentemente, nenhuma modificação na expressão 
de moléculas de apresentação antigênica foi observada. 
Assim, nosso estudo sugere que os monócitos CD14++/
CD16+ podem ser considerados células importantes nas 
respostas inflamatórias e infecciosas em pacientes com 
DRC. Mais estudos são necessários para entender as suas 
funções específicas no cenário urêmico.
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O índice de mortalidade de pacientes renais 
crônicos pelo período de um ano em uma clínica de 
hemodiálise de Joinville

Luciane de Moura Baruffi1; Claudete Gasparin1; Jacemir 
Samerdak1; Astrid Margarete Leonhardt1; Ramon Angeli 
Turchet1; Jaqueline Schuck de Souza1; Marcos Alexandre 
Vieira1; Paulo Eduardo da Silveira Lobo Cicogna1; Hercilio 
Alexandre da Luz Filho1; Elviani Basso de Moura1

1 Fundação Prórim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: A insuficiência renal crônica é uma doença 
progressiva, de caráter degenerativo e irreversível 
que tem aumentado seu índice devido em parte 
ao número de indivíduos hipertensos e diabéticos, 
principais comorbidades que levam a falência dos 
rins e também pela elevação da expectativa de vida 
da população. Para tais pacientes a hemodiálise é a 
terapia que dá suporte à vida, embora tenham apenas 
um quarto da expectativa de vida da população em 
geral com a mesma idade. Materiais e métodos: Foram 
utilizados relatórios mensais do período entre Janeiro e 
Dezembro de 2014. Nestes estão registrados os óbitos 
dos pacientes renais crônicos com mais de 90 dias de 
terapia renal substitutiva. Os dados foram analisados 
e classificados de acordo com a causa da morte que 
constam nos prontuários eletrônicos. Resultado: 
Através da análise crítica encontramos o número total 
de óbitos de 30 indivíduos dentro do período de um 
ano. Deste total 7 (23,33%) ocorridos por complicações 
cardiovasculares, 7 (23,33%) por neoplasias, 4 
(13,33%) por doenças infecciosas, 3 (10%) por 
problemas relacionados ao acesso vascular de causa 
não infecciosa, 1 (3,33%) por problema relacionado ao 
acesso de caráter infeccioso, 1 (3,33%) por problema 
metabólico e 7 (23,34%) de outras causas não 
relacionadas a doença renal. Conclusão: Verificamos 
que as principais comorbidades encontradas são as 
doenças cardiovasculares e as neoplasias. As doenças 
cardiovasculares são as principais causas de morte dos 
pacientes renais crônicos, sendo assim, é necessário o 
diagnóstico e o tratamento precoce e acompanhamento 
durante toda a evolução da doença. A neoplasia é um 
fator agravante para o doente renal, pois à medida 
que sua sobrevida aumenta também elevam as 
complicações renais, tornando a doença ainda mais 
agressiva. Nos óbitos relacionados às infecções no 
acesso vascular são necessárias medidas educativas 
visando aperfeiçoar as técnicas de manipulação dos 
mesmos, evitando futuros eventos. Nos casos não 
infecciosos é preciso uma análise mais apurada para 
analisar medidas preventivas de novas ocorrências ou 
viabilizar alternativas de tratamento. Observa-se que 
as comorbidades enfrentadas pelos pacientes renais 
crônicos são um desafio a ser transposto visando 
encontrar maneiras de melhorar a qualidade e a 
expectativa de vida dessa população.
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Designer de bio-ferramentas capazes de detectar e 
caracterizar produtos finais de glicação avançada 
(AGES) no contexto da doença renal crônica (DRC)

Alessandra Becker Finco1; Giane Favretto1; Juliana Ferreira de 
Moura1; Andrea Emilia Stinghen1; Larissa Magalhães Alvarenga1

1 Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Os produtos finais de glicação avançada (AGES) são 
compostos formados por reação não enzimática de glicação 
entre proteínas e açucares. Uma das principais estruturas 
antigênicas dos AGES é o domínio Nε-(carboximetil)
lisina (CML), e o mesmo vêm sendo amplamente 
estudado. A fim de detectar níveis circulantes de CML em 
pacientes com DRC, diferentes abordagens bioquímicas 
e imunológicas vêm sendo aplicadas. Porém, ainda é 
insuficiente o desenvolvimento de insumos nacionais 
para caracterização dessa toxina, nos colocando numa 
condição de dependência tecnológica. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi a produção de anticorpos capazes de 
detectar e quantificar CML em fluídos biológicos de 
pacientes com DRC. Para obtenção de CML, diferentes 
proteínas foram utilizadas: albumina humana, bovina, 
ovalbumina e hemocianina empregando-se ácido 
glioxilico e NaCNBH3. As amostras sintetizadas foram 
caracterizadas por determinação do perfil eletroforético 
e utilizadas como imunógenos em camundongos para 
produzir anticorpos policlonais e monoclonais (mAbs). 
Os anticorpos produzidos foram caracterizados por 
ELISA e Western Blot. Soros de pacientes em hemodiálise 
foram usados para avaliação da eficácia dos mAbs em 
identificar e depurar níveis circulantes de CML. A 
inibição da expressão de RAGE (receptor para AGES) 
pelos mAbs produzidos foi avaliada por Western Blot em 
células endoteliais humanas (HUVEC) tratadas com soro 
de individuo saudável e soro de pacientes em hemodiálise. 
Como resultados os perfis de migração das amostras 
apresentaram alteração na mobilidade eletroforética 
quando comparados aos seus padrões, sugerindo 
eficiência de glicação. Os soros dos camundongos 
imunizados apresentaram altos títulos de anticorpos, 
permitindo obtenção de hibridomas secretores de mAbs 
capazes de reagir com CML. A obtenção de CML foi 
confirmada em todas moléculas produzidas e estruturas 
comuns entre elas foram reconhecidas pelos anticorpos 
sugerindo o caráter de especificidade contra CML. Em 
teste de ELISA os mAbs competiram com CML presente 
nas amostras sintetizadas como também com os soros dos 
pacientes. Houve maior expressão de RAGE nas células 
tratadas com soro de paciente em hemodiálise, que foi 
inibida após depuração com mAb. Como perspectiva, 
visamos a produção de um scFV tracer (fragmento de 
anticorpo recombinante marcado com uma enzima) para 
melhorar a sensibilidade na detecção de CML, como 
também produzir uma bio-ferramenta mais sofisticada 
e de fácil reprodutibilidade. O estudo mais detalhado 
desses anticorpos permitirá identificação e caracterização 
de CML e seu uso em metodologias de depuração/

bloqueio de tais toxinas, de modo a promover melhorias 
no tratamento DRC.
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Perfil das alterações laboratoriais dos distúrbios do 
metabolismo ósseo e mineral em pacientes renais 
crônicos pré-diálise

Bruna Fernanda Castro1; Lais Marina Kotovicz1; Dandara 
Novakowski Spigolon1; Roberto Pecoits Filho1; Mariana Regina 
Rigo1; Tammy Vernalha Rocha Almeida1; Rodrigo Leite Silva1; 
Daniela Veit Barreto1; Fellype Barreto1

1 PUCPR, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A progressão da doença renal crônica (DRC) 
leva ao desenvolvimento de manifestações sistêmicas, 
denominadas síndrome urêmica. Dentre elas, os 
distúrbios do metabolismo ósseo e mineral (DMO-DRC) 
têm sido associados à maior morbidade e mortalidade. 
Objetivo: Avaliar as alterações laboratoriais relacionadas 
aos DMO-DRC em pacientes renais crônicos em 
tratamento conservador. Material e Método: Neste 
estudo de coorte foram analisados carcaterísricas 
demográficas e laboratoriais - creatinina plasmática, 
paratormônio intacto (PTHi), cálcio iônico (Cai), 
fósforo (P), magnésio (Mg), fosfatase alcalina (FA) 
e vitamina D (25OHD) dos pacientes atendidos no 
ambulatório de Nefrologia geral do Hospital Nossa 
Senhora da Luz - PUC-PR durante o segundo semestre 
de 2014. A taxa de filtração glomerular (TFG) foi 
calculada de acordo com a fórmula CKD-EPI. p < 
0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
Resultados: Foram avaliados 65 pacientes. (Idade: 65 ± 
15 anos, TFG 35,6 ± 25,5 ml/min, 90% caucasianos, 
53% do sexo feminino) que apresentavam pelo menos 
três resultados das dosagens laboratoriais solicitadas. As 
causas mais frequentes de DRC foram a HAS (55%) e 
a nefropatia diabética (35%). Os níveis séricos do PTHi 
foram de 194 ± 214 pg/mL, do p = 4,3 ± 0,8 mg/dL, FA 
= 96,2 ± 41 U/L, Cai = 1,19 ± 0,13 mmol/L, 25OHD 
= 23,0 ± 12,2 ng/ml e Mg = 2,0 ± 0,3 mg/dL. A TFG 
correlacionou-se diretamente com o Cai (r = 0,28; p = 
0,03) e inversamente com o PTHi (r = -0,75; p < 0,001), 
p (r = -0,58; p < 0,001) e FA (r = -0,41; p = 0,001). 74% 
(n = 48) dos pacientes apresentavam PTHi > 65pg/mL 
(n = 65), 34% (n = 26/38) apresentaram deficiência ou 
insuficiência de vitamina D. 20% eram hiperfosfatêmicos.  
12% apresentavam hipermagnesemia. Níveis médios 
elevados de fósforo (5,4 ± 1,2 mg/dL) foram observados 
tardiamente (estágio 5), enquanto que níveis médios 
elevados de PTH (151 ± 206pg/mL) foram observados 
a partir do estágio 3B. Conclusão: As alterações 
laboratoriais dos DMO-DRC são frequentes na 
DRC e se iniciam desde as fases iniciais da doença, 
em especial a elevação do PTH. Alterações do 
magnésio também pode estar presentes, mais ainda 
são pouco avaliadas. Os DMO-DRC devem ser 
alvos terapêuticos precoces no manuseio da DRC.
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Perfil clínico-epidemiológico de pacientes renais 
crônicos em hemodiálise no oeste catarinense

Olvani Martins da Silva1; Claudete Maria Kuns2

1Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapeco, SC, Brasil.
2 Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC, Chapeco, SC, 
Brasil.

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) vem 
crescendo undialmente estando associada à co-
morbidade e mortalidade, representando um desafio 
para os sistemas de saúde, com custos elevados de 
recursos financeiros e com perda de produtividade 
e redução da qualidade de vida. Objetivo: Conhecer 
as características clínicas e sociodemograficas 
dos pacientes em tratamento hemodialítico no 
oeste catarinense através de estudo quantitativo, 
exploratório, por meio de prontuários dos pacientes 
que iniciaram tratamento hemodialítico. A coleta de 
dados foi em maio e junho de 2013 após aprovação 
pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado de 
Santa Catarina sob parecer nº 248.116 de 15/04/2013. 
Resultados: Houve predomínio do sexo masculino, 
faixa etária entre 40 e 59 anos, raça branca e baixo 
nível de escolaridade, aposentados, realizam três 
sessões semanais de hemodiálise. As medicações 
mais utilizadas durante a hemodiálise é para evitar 
anemia. O uso de antidepressivos e ansiolíticos é 
alto. A principal intercorrência trans-diálise é a 
hipotensão, a patologia de base da (DRC) é diabetes 
mellitus e a hipertensão arterial. Conclusão: DRC trás 
implicações clínicas e sociais ao paciente acarretando 
alterações fisiológicas, econômica e emocional. Uma 
maior divulgação através de campanhas informativas 
sobre a DRC, hipertensão e diabetes pode ser uma 
alternativa para amenizar esses indicadores.
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Fatores associados à anemia em indivíduos com doença 
renal cronica em tratamento conservador

Lais Marina Kotovicz1; Bruna Fernanda Castro1; Dandara 
Novakowski Spigolon1; Roberto Pecoits Filho1; Fellype Barreto1; 
Daniela Veit Barreto1

1 PUCPR, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: A anemia é um achado comum em 
indivíduos portadores de DRC e se associa a redução da 
qualidade de vida, déficit cognitivo, prevalência de doença 
cardiovascular, risco de hospitalização e mortalidade 
nessa população. Objetivo: Avaliar os fatores associados 
à anemia em indivíduos com doença renal crônica (DRC) 
em tratamento conservador. Material e métodos: Neste 
estudo de coorte em pacientes prevalentes do ambulatório 
de Nefrologia Geral do Hospital Nossa Senhora da Luz 
- PUC-PR, entre agosto e novembro de 2014, foram 
dosados níveis de hemoglobina e hematócrito, volume 

corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular 
média (HCM), ferro, ferritina, saturação de transferrina, 
B12, ácido fólico, albuminuria, paratormônio, fosfatase 
alcalina, fósforo, 25OHvitamina D e foi estimada a 
taxa de filtração glomerular (TFG). Resultados: Foram 
avaliados 161 pacientes (Idade: 63,3 ± 15,1 anos; 53,4% 
mulheres; 85,7% brancos; 50% diabéticos; 85,6% 
hipertensos; TFG: 45,9 ± 27,2mL/min; Albuminúria: 
60 (11,5-865). Nefropatia diabética e nefrolesclerose 
hipertensiva foram os diagnósticos etiológicos mais 
prevalentes de DRC (33% e 20%, respectivamente). 
Anemia foi observada em 43,1% dos pacientes. Pacientes 
hipertensos apresentaram mais frequentemente níveis de 
hemoglobina abaixo dos valores de referência (44,5% vs. 
34,8%, p = 0,039). Os níveis de hemoglobina estiveram 
associados à TFG (r = 0,40; p < 0,0001), albuminuria (r = 
-0,35; p = 0,14), HCM (r = 0,33, p < 0,0001), Ferro (r = 
0,322; p = 0,023), paratormônio (r = -0,39; p < 0,0001), 
fosfatase alcalina (r = -0,40; p < 0,0001) e fósforo (r = 
-0,320; p = 0,002). Análise de regressão multivariada 
identificou a TFG como único preditor independente 
dos níveis de hemoglobina (R2 = 0,33; beta = -0,035, 
IC95% 0,008-0,063). Conclusão: a TFG foi um preditor 
independente de anemia, mesmo em fases mais precoces 
da DRC e fatores carenciais não pareceram contribuir 
para a anemia observada na populacão estudada.
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Índice de adiposidade corporal e índice de massa 
corporal na avaliação de pacientes com doença renal 
crônica

Annerose Barros1; Fernando Sontag1; Nathália Paludo1; Carlos 
Eduardo Poli de Figueiredo1; Bartira Ercília Pinheiro da Costa1; 
Domingos Otávio d’ Avila1

1 PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: A obesidade é um importante fator de risco 
para alguns agravos crônicos, incluindo a doença renal 
crônica (DRC). O índice de massa corporal (IMC), apesar 
de bastante usado, não é o mais adequado para avaliar 
esta população, recentemente foi proposto o índice de 
adiposidade corporal (IAC). O objetivo do estudo foi 
avaliar a não inferioridade do IAC, em comparação ao 
IMC, como avaliador nutricional de pacientes com DRC. 
Material e Métodos: Estudo transversal, observacional, 
em pacientes com DRC acompanhados no ambulatório 
de Nefrologia de um Hospital Universitário. Foram 
aferidos: peso, altura, circunferência do quadril; a gordura 
corporal foi determinada por bioimpedância segmentar 
multifrequência (InBody 520®). A partir destas medidas 
foram determinados os valores do IMC e do IAC. 
Resultados: Foram avaliados 37 indivíduos (masculino 
= 21); idade: 56 ± 14 anos. Quando o percentual de 
gordura corporal foi avaliado por bioimpedância (padrão 
ouro no estudo) houve predomínio de indivíduos obesos 
(45,9%), enquanto 32,4% eram eutróficos e 21,6% 
estavam com sobrepeso. Na avaliação pelo IMC, 
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Taxa de controle da hipertensão arterial sistêmica 
e presença de fatores de risco cardiovascular em 
hipertensos acompanhados na estratégia saúde da 
família de Joinville-SC

Lara Cristina Leite Guimarães Machado1; Anderson Ricardo 
Roman Gonçalves1; Helbert do Nascimento Lima1

1 Univille, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: Comparar os fatores de risco cardiovascular 
e as medidas de pressão arterial aferidas em unidades 
básicas de saúde e domiciliares de sujeitos hipertensos. 
Métodos: Estudo observacional prospectivo em que 
foram analisadas as medidas de pressão arterial de duas 
visitas domiciliares por agentes comunitários de saúde 
através de aparelho automatizado e as medidas realizadas 
na unidade básica com estratégia saúde da família (ESF). 
As medidas e fatores de risco cardiovascular foram 
comparados entre indivíduos com pressão controlada 
ou não controlada. Resultados: A amostra foi de 334 
sujeitos com média de idade de 64,1 anos sendo 34% 
de homens. A taxa de controle pressórico foi de 52% 
quando consideradas as medidas na unidade básica de 
saúde e de 67,7% nas medidas domiciliares. Não houve 
diferença entre os fatores de risco cardiovascular entre os 
dois grupos de pressão arterial; no entanto, houve maior 
prevalência de complicações associadas a hipertensão 
arterial no grupo com pressão não controlada. A média 
da pressão arterial domiciliar no grupo com pressão 
controlada foi de 125,1 x 73,8 mmHg e no grupo não 
controlado de 158,5 x 86,3 mmHg. Entre o grupo com 
pressão não controlada a medida domiciliar permitiu 
um aumento total identificação de sujeitos de 7,2% 
com relação à medida na unidade básica de saúde. 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

houve predomínio de sobrepeso (37,8%), seguido por 
indivíduos eutróficos (32,4%) e obesos (29,7%). A 
avaliação pelo IAC classificou 48,6% dos indivíduos 
como obesos, 37,8% como sobrepeso e 13,5% como 
eutróficos. A correlação entre IMC e IAC foi moderada 
(r = 0,482; p = 0,003); entre IMC e percentual de gordura 
foi muito forte (r = 0,711; p < 0,001) e entre IAC e % 
gordura obtivemos uma correlação forte (r = 0,578; p < 
0,001). Conclusões: Tanto o IMC como o IAC podem ser 
usados na avaliação nutricional do paciente com DRC. 
O IMC se correlacionou com o percentual de gordura, 
medido pela bioimpedância. Apesar de limitações, pode 
ser um bom marcador na avaliação nutricional do 
paciente com DRC. O IAC não considera o peso corporal 
em sua fórmula, falsamente aumentado por acúmulo de 
líquido, o que pode ser mais fidedigno. Nossos resultados 
sugerem serem ambos os índices úteis na avaliação do 
estado nutricional de pacientes com DRC.

Conclusão: Encontrou-se uma taxa de controle de 
pressão arterial elevada nas unidades com ESF. O uso de 
aparelhos automatizados de pressão arterial por agentes 
comunitários de saúde pode contribuir para um melhor 
controle dos pacientes com maior risco cardiovascular.
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Fatores de risco para infecção na manipulação de 
cateter para hemodiálise: um relato de experiência

Maria Rosa Silva1; Darlene Santos Almeida1; Kessy Kelmer1

1 Universidade do Estado da Bahia, Salvador, BA, Brasil.

Introdução: Os cateteres venosos centrais de 
longa permanência são utilizados em situações 
em que há necessidade de acesso prolongado ou 
definitivo ao sistema vascular, encontrando uso 
clínico frequente em hemodiálise (HD). Objetivo: 
Descrever os fatores de risco para infecção na 
manipulação de cateter para hemodiálise (HD). 
Material e métodos: Trata-se de um relato de caso 
vivenciado durante a Residência Multiprofissional 
em Nefrologia de uma menor que cursa com 
infecções frequentes de acesso para HD. Os 
dados foram coletados a partir de registros em 
prontuário. Resultados: A.S.B., 11 anos, sexo 
feminino, dialítica há 09 meses após quadro 
inicial de edema em membros inferiores associado 
a quadro gripal, sem alterações em diurese, 
associado a náuseas, vômitos e algia pulsátil 
em região retroesternal de forte intensidade e 
que melhorava espontaneamente. Os sintomas 
apresentados levaram a internamento na cidade 
de origem, na qual evoluiu com anasarca e 
hipertensão, necessitando de transferência para 
hospital especializado na cidade de Salvador-BA. 
Após investigação, foi diagnosticada nefropatia 
parenquimatosa de etiologia desconhecida e iniciada 
a HD como terapia de substituição renal. Em uso 
de permicath em veia subclávia direita implantado 
há 03 meses passando por 03 internações nesse 
período. No primeiro internamento apresentava 
elevação da pressão arterial, dispneia, hipertermia 
com tosse produtiva, secreção esverdeada em local 
de inserção do permicath, vômitos de coloração 
esverdeada e cefaleia frontal, sendo tratada com 
antiemético e sais de reidratação oral. Apresentou 
hemocultura positiva para Staphylococcus aureus, 
sendo tratada com Ampicilina + sulbactam e 
Oxacilina. Depois de um mês, a segunda internação 
ocorreu devido a febre persistente, náuseas, 
vômitos e dor abdominal. Nova hemocultura foi 
positiva para Staphylococcus aureus, radiografia 
de tórax sugestiva de pneumonia, 02 baciloscopias 
negativas e PPD negativo, sendo reiniciado 
esquema de antibioticoterapia. Após 20 dias uma 
nova internação por apresentar algia em túnel 
do cateter e vômitos, iniciado antibioticoterapia 
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e programado retirada de permicath e implante 
de novo acesso em sítio diferente. Conclusão: 
ão vários os fatores que interferem na infecção 
associada ao cateter. Dentre eles a anti-sepsia 
inadequada das mãos na manipulação de cateteres; 
manipulação de sítios de inserção após uso de 
anti-séptico, a não ser que a técnica asséptica 
seja mantida; equipe sem treinamento específico 
para manuseio de cateteres centrais; a falta de 
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
e ausência das devidas orientações aos pacientes, 
como a não manipulação do cateter e a necessidade 
de mantê-lo seco.
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Relato de caso de reversão de hipertensão arterial 
refratária com angioplastia/colocação de stent 
em artérias renais

Gabriel Cipriano Vidal Heluany1; Leonardo Rothlisberger1; 
Ricardo de Stefani Dalponte1

1 UNESC, Criciuma, SC, Brasil.

Introdução: A localização mais comum da 
fibrodisplasia arterial é na artéria renal, sendo 
esta uma das principais causas de hipertensão de 
possível correção cirúrgica. Se a doença envolver 
as artérias de ambos os rins, o Inibidor da Enzima 
Conversora de Angiotensina (IECA) pode causar 
disfuncão renal. Objetivo: Relatar um caso 
clínico de um paciente portador de fibrodisplasia 
miointimal de artérias renais, refratário à 
terapia com drogas hipotensoras, e resolução 
com tratamento cirúrgico. Materiais e métodos: 
Revisão de prontuário médico de uma clínica 
particular, com análise dos exames de imagem e 
entrevista com o médico responsável. Resultados: 
Paciente do sexo feminino, de 50 anos de idade, 
caucasiana, em investigação pelo nefrologista por 
hipertensão arterial sistêmica não responsiva ao 
uso de quatro medicamentos anti-hipertensivos 
(IECA, Beta Bloqueador, Antagonista de Canal 
de Cálcio, e Diurético Tiazídico), já havendo 
realizado dosagem de renina-angiotensina, 
ultrassonografia abdominal modo B, Duplex 
Scan de aorta abdominal e artérias renais, e 
cintilografia renal, com diagnóstico de hipertensão 
renovascular. Encaminhada ao serviço de cirurgia 
vascular, realizou-se angiotomografia multislice de 
aorta e artérias renais, obtendo o diagnóstico de  
fibrodisplasia miointimal de artérias renais. Optou-
se pelo tratamento cirúrgico, com realização de 
angiografia de artéria renal esquerda, por acesso 
de artéria femoral direita através de cateter RDC 
com lesão típica em colar de contas. Realizado 
angioplastia de estenose de artéria renal, sendo 
que, após 30 minutos do procedimento, ouve 
“recoil” da lesão, sendo instituído no mesmo 
tempo cirúrgico stent Graft 5x20 no local, 
com sua completa resolução. Após 6 meses da 
primeira cirurgia, a paciente foi submetida a novo 
procedimento, na artéria renal contralateral, pela 
mesma técnica e com sua correção. Posteriormente 

às cirurgias, obteve-se níveis de pressão arterial 
normais. Conclusão: Pacientes com hipertensão 
arterial sistêmica moderada a grave, refratária 
ao tratamento clínico ou, se for controlado pelos 
IECA com posterior deterioração da função renal, 
são indicados para investigação de hipertensão 
renovascular, sendo que essa doença possui 
alta taxa de reversão por tratamento cirúrgico 
endovascular com revascularização renal.
Referências:
RUTHERFORD, Robert B.. Cirurgia Vascular. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Dilivros, 2007. 2 v.
MAFFEI, Francisco Humberto de Abreu et al. Doenças 

vasculares periféricas. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1995. 
1340 p.

RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios 
hidroeletrolíticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 1033 p.
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Comparação de múltiplas medidas da pressão arterial 
com as medidas no consultório e da monitorização 
residencial através do uso de aparelho eletrônico

Giovani Meneguzzi Carvalho1; Amanda Lewandowski da Silva1; 
Lisiane Martins1; Anderson Ricardo Roman Gonçalves1; Helbert 
do Nascimento Lima1

1 Univille, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: Comparar múltiplas automedidas da pressão 
arterial (MMPA) em ambiente controlado com as 
medidas realizadas no consultório (CONS) com relação 
a monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) 
através do emprego de aparelho automatizado de pressão 
arterial (AAPA). Material e Métodos: Estudo transversal 
e observacional de sujeitos com suspeita de hipertensão 
refratária em um ambulatório de Joinville/SC. Durante o 
período de observação não houve alteração da terapêutica 
medicamentosa. Foram realizadas 5 automedidas da 
pressão arterial em uma sala anexa ao consultório, sem 
a presenta do médico, após orientação ao participante 
quanto ao uso do AAPA. Para tal foi utilizado uma 
apresentação em power point cronometrada orientando 
o sujeito a acionar o aparelho, após 5 minutos de repouso, 
para aferir a pressão em intervalos de 2 minutos. Foi 
considerada para medida no consultório a média de duas 
medidas com o paciente sentado. Para MRPA, o paciente 
foi orientado a medir a pressão duas vezes pela manhã e 
pela noite, antes da tomada da medicação, durante 7 dias 
consecutivos. Foi calculada a média da pressão arterial 
sistólica (PAS) e diastólica (PAD) da MRPA utilizando 
todas as medidas, exceto a do primeiro dia e para o 
cálculo da média da MMPA foi considerado as últimas 
4 medidas. Utilizou-se o Teste t para amostras pareadas 
e teste comparação múltiplas (ANOVA). Resultados: 
Amostra composta por 28 indivíduos com hipertensão 
arterial, sendo composta por 61% de mulheres e média 
de idade de 64,12 ± 9,4 anos. A média da PAS CONS foi 
de 170,87 ± 26,61 mmHg e da PAS MMPA foi 152,60 
± 24,01 mmHg com diferença média de -18,27 mmHg  
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Associação do ronco, sonolência e circunferência 
do pescoço com a pressão arterial em pacientes com 
hipertensão refratária

Lisiane Martins1; Helbert do Nascimento Lima1; Amanda 
Lewandowski da Silva1; Giovani Meneguzzi Carvalho1

1 Univille, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Avaliar a presença de indicadores indiretos 
para SHAOS (ronco, sonolência e CP aumentada) 
em pacientes com suspeita de Hipertensão Refratária. 
Material e métodos: Foi realizado um estudo transversal 
observacional retrospectivo em pacientes encaminhados 
a um ambulatório de Hipertensão Refratária em 
Joinville/SC no período de Março/2012 a Julho/2014. 
Foi utilizado um questionário estruturado para coleta 
dos dados referentes aos hábitos de vida, comorbidades, 
medicamentos em uso, relato de ronco e sonolência 
diurna, valores laboratoriais e perfil econômico com base 
nos critérios da Classificação Econômica Brasil/ABEP 
(6). Definiu-se como CP aumentada os valores ≥ 43cm 
para homens e ≥ 41 cm para mulheres. Em cada consulta 
eram tomadas 2 medidas da pressão arterial. Utilizou-se 
a média das pressões arteriais das duas últimas consultas. 
Resultados: Foram incluídos 148 pacientes, sendo 37,8% 
do sexo masculino e com média de idade de 59,8 ± 13 
anos. A presença de sonolência diurna e hábito de roncar 
foram relatadas por 66 (44,6%) dos pacientes e em 
17% quando presente também a CP aumentada com 
os sintomas anteriores. Os dados gerais da amostra são 
apresentados na Tabela 1, bem como de agrupados pela 
presença ou não de indicadores indiretos para SHAOS. 
Não houve diferença significativa entre o número de 
medicamentos antihipertensivos em cada grupo. O 
grupo com indicadores indiretos para SHAOS eram mais 
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Comprometimento renal na leptospirose e o manejo 
através da hemodiálise

Rafael de Almeida1; Ellen Simionato Valente1; Ralph Vighi da 
Rosa1; Mauricio Costa Lazzarin1; Alexander Gonçalves Sacco1; 
André Melchiades da Silva1; Marcelo vargas gonçalves1; Eduardo 
Scardazzi Silva Ragni1; Ana Carolina Carraro1

1 UFPel, Pelotas, RS, Brasil.

Introdução e objetivo: Leptospirose é um problema 
de saúde pública mundial e epidêmica no Brasil. A 
apresentação é bifásica: fase leptospirêmica, caracterizada 
por síndrome febril e, tardiamente na fase imune, com 
sintomas mais severos. A forma mais grave da doença, 
conhecida como doença de Weil, está associada à 
icterícia, injúria renal aguda (IRA) e hemorragias. 
Este relato descreve o acometimento renal e papel da 
hemodiálise (HD) neste quadro. Relato do caso: Homem, 
46 anos, previamente hígido, com oligúria, mialgia 
difusa e sintomas constitucionais há dez dias. Referia 
morar na zona urbana, em local de saneamento precário. 
Exames iniciais: creatinina 11,3 mg/dL e uréia 297 mg/
dL. Encaminhado ao nefrologista para realização de HD 
devido à azotemia franca. Realizada ecografia renal que 
mostrou rins tópicos, contornos regulares, discretamente 
aumentados, com aumento da ecogenicidade do 
córtex renal, compatível com nefropatia aguda. Após 
descartarmos outras doenças infecciosas e devido à alta 
suspeição clínica de leptospirose na forma de doença de 
Weil, foi iniciado Ciprofloxacino 800 mg/dia por dez 
dias. Realizadas seis sessões diárias de HD, com melhora 
laboratorial (creatinina 2,60 mg/dL e uréia 92 mg/dL). O 
ELISA-IgM para Lepstospirose foi reagente, definindo 
assim o diagnóstico. Após doze dias o paciente recebeu 
alta hospitalar com creatinina 1,22 mg/dL, uréia 45 mg/dL 
e melhora clínica. Discussão e conclusão: A apresentação 
clínica da leptospirose pode incluir envolvimento renal, 
cursando com IRA, o que ocorre em 5-10% dos casos, e 

(IC 95%-23,49 a - 13,05; p < 0,005). Quanto a PAD, 
houve também diferença da média da PA CONS 89,76 ± 
14,56 mmHg com a PAD MMPA 83,00 ± 14,26 mmHg, 
apresentando uma diferença média de -6,77 mmHg (IC 
95%-8,82 a -4,72; p < 0,005). Comparou-se as médias 
dos três métodos de medidas da pressão arterial em 17 
sujeitos com medidas completas. Assim, a média das 
pressões no CONS foram 166,62/88,82 mmHg, MMPA 
151,38/83,26 mmHg e MRPA 140,75/77,82 mmHg (p 
< 0,005). A correlação de Pearson demonstrou r = 0,60 
(p = 0,010) entre PAS MMPA com PAS MRPA e r = 
0,64 (p = 0,006) para PAD MMPA com a PAD MRPA. 
Na análise post-hoc apenas as medidas de PAD MMPA 
e PAD MRPA não foram significativamente diferentes. 
Conclusão: Trata-se de análises preliminares do estudo, 
porém já demonstra uma ampla variação entre as medidas 
de pressão arterial obtidas em nível ambulatorial em 
comparação ao ambiente domiciliar. Acredita-se que com 
o aumento da amostra, a MMPA em local controlado 
poderá ser uma ferramenta viável para minimizar o efeito 
do jaleco branco.

jovens, mais obesos, com menores valores de HDL e com 
maiores médias de pressão arterial diastólica e valores de 
triglicerídeos. Não houve diferença significativa entres 
os grupos com relação aos valores de sódio urinário, 
bem como associação entre pressão arterial diastólica 
menor ou maior que 90 mmHg com os valores de sódio 
urinário. Conclusão: A presença de sinais indiretos para 
SHAOS é elevada no grupo de sujeitos com suspeita 
de HR estudado. Quando considerada a presença de 
CP aumentada nos indivíduos com ronco e sonolência 
houve associação com maiores valores de pressão arterial 
diastólica e achados relacionados à síndrome metabólica. 
Os achados reforçam a importância do diagnóstico da 
SHAOS como fator associado ao pior controle da pressão 
arterial em sujeitos com HR.

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
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Síndrome hemolítica urêmica atípica (SHUa) e 
o uso do eculizima B: um relato de experiência

Darlene Santos Almeida1; Maria Rosa Silva1; Kessy 
Kelmer1

1 Universidade do Estado da Bahia, Salvador, AP, Brasil.

Introdução: A Síndrome Hemolítica Urêmica 
atípica (SHUa), isto é, não associada à Escherichia 
coli, caracteriza-se por uma doença grave e rara 
que se manifesta através de anemia hemolítica, 
trombocitopenia e insuficiência renal aguda. 
Objetivo: Descrever o caso clínico de uma menor 
com diagnóstico de SHUa por Staphylococcus 
pneumoniais e avaliar os níveis de hemoglobina 
(Hb) e plaquetas antes e após o uso de eculizimab. 
Material e métodos: Trata-se de um relato de caso, 
desenvolvido em um hospital geral de Salvador-
BA durante a Residência Multiprofissional em 
Nefrologia da Universidade do Estado da Bahia. 
Os dados foram coletados a partir dos registros 
em prontuário. Resultados: D.C.G.N, 02 anos, 
sexo feminino, previamente hígida, apresentava 
quadro de febre intermitente, tosse seca com 
hipoatividade, desconforto respiratório e palidez 
intensa associada a sonolência quando foi 
internada em um hospital público da cidade do 
Conde-BA com diagnóstico de derrame pleural 
evidenciado através de radiografia de tórax. 
Após um dia de internamento foi transferida 
para o serviço de terapia intensiva de um hospital 
público da cidade de Salvador com quadro de 
pneumonia extensa em hemitórax direito com 
derrame pleural, evoluindo anúrica. Os exames 

ser conhecida como doença de Weil. É uma forma grave 
da doença, com maior ocorrência no sexo masculino 
(9:1). A IRA, que pode se manifestar depois de vários dias 
da doença, está presente em 40% dos casos, e representa 
a principal forma de morte no mundo. A instituição do 
tratamento com antibioticoterapia se dá antes mesmo 
da confirmação sorológica da leptospirose e, testes in 
vitro já mostraram a sensibilidade da maioria destes 
medicamentos. A decisão de iniciar HD leva em conta 
diversos fatores clínicos e laboratoriais, devendo ser 
individualizada para cada caso. Estudos demonstram que 
HD diária intermitente seria superior ao método dialítico 
convencional de dias alternados em pacientes com IRA, 
diminuindo o risco de complicações fatais e fornecendo 
melhor controle da ureia e creatinina séricas. A doença 
pode ter um curso fatal em pessoas previamente saudáveis, 
com relatos de erros de diagnóstico inicial em 60-70% 
dos pacientes que por fim foram diagnosticados com 
leptospirose. No entanto, quando adequadamente 
tratada, a recuperação da função renal geralmente 
é completa na maioria dos pacientes e a melhora 
clínica evidente.

laboratoriais evidenciaram anemia (Hb: 4,7 g/dL), 
plaquetopenia (plaquetas: 15000 /mm3) e alteração 
da função renal com suspeita de SHUa. Iniciado 
Diálise Peritoneal (DP), sem êxito satisfatório, 
sendo substituída pela hemodiafiltração veno-
venosa contínua em um período de quatro dias. 
Devido a suspeita de SHUa é iniciado uso de 
eculizimab quinzenalmente, sendo que a melhora 
do quadro já foi evidenciada após o primeiro 
uso da medicação (Hb: 12,7 g/dL; plaquetas: 
46000/mm3). Foi realizado tomografia de tórax 
a qual confirmou pneumonia necrotizante com 
fístula bronco-pleural. Apresentou duas paradas 
cardiorrespiratórias com duração menor que 5 
minutos, devido a um pneumotórax espontâneo 
hipertensivo, que foi drenado, não apresentando 
evidências de sequelas após tomografia de crânio. 
Após estabilidade do quadro foi transferida 
para unidade de nefrologia pediátrica de uma 
instituição especializada para seguimento da DP 
e treinamento dos familiares. A paciente evoluiu 
bem em programa de DP, terapia que foi suspensa 
após recuperação parcial da função renal dando 
seguimento a tratamento conservador com uso do 
eculizimab quinzenalmente e antibioticoterapia 
contínua. Conclusão: O uso do eculizimab logo 
após a suspeita diagnóstica foi relevante para 
melhora do quadro clínico evidenciado através 
dos exames laboratoriais apresentados, sendo 
conduta relevante para recuperação da menor.
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Evolução dos pacientes com insuficiência renal 
aguda em uma instituição do município de 
Joinville/SC

Elviani Basso de Moura1; Claudete Gasparin1; Jacemir 
Samerdak1; Astrid Margarete Leonhardt1; Luciane de 
Moura Baruffi1; Marcos Alexandre Vieira1; Paulo Eduardo 
da Silveira Lobo Cicogna1

1 Fundação Pró-Rim, Joinville, SC, Brasil.

Introdução: A insuficiência Renal Aguda (IRA) 
compreende um amplo espectro de manifestações 
clínicas, as quais variam desde lesões leves até graves 
danos, que podem resultar em perda permanente 
e completa de função renal (CRUZ, et al., 2014). 
Estudos atuais revelam que a IRA, além de ter elevada 
prevalência e mortalidade, tem incidência crescente, 
mesmo com o avanço tecnológico. (PINTO, et al., 
2014). Objetivo: Avaliar a evolução dos pacientes com 
insuficiência renal aguda no município de Joinville/
SC no ano de 2014. Casuistas e Métodos: Estudo 
retrospectivo, realizado em quatro hospitais do 
município de Joinville (Hospital Regional, Hospital 
Infantil, Hospital Dona Helena e Hospital Unimed), no 
período de janeiro a dezembro de 2014. Os pacientes que 
fizeram parte o estudo foram diagnosticados com IRA 
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em hemodiálise (HD). As variáveis analisadas foram: o 
número de pacientes, total de sessão de HD, evolução 
dos pacientes: númerto de óbitos, de recuperação 
da função renal e de progressão para insuficiência 
renal crônica (IRC). Resultados: Neste período 453 
pacientes tiveram diagnostico de IRA nos hospitais 
estudados, totalizando 2.268 sessões de hemodiálise 
realizadas. Destes pacientes, 221 (48,7%) após a o 
tratamento obtiveram alta hospitalar com recuperação 
da função renal e 216 (47,6%) evoluíram a óbito. Os 
pacientes que após o quadro de IRA progrediram para 
insuficiência renal crônica (IRC) com necessidade de 
terapia renal substitutiva definitiva totalizaram 16 
(3,5%) dos pacientes. Conclusão: Evidencia-se então 
que a mortalidade dos pacientes com IRA no estudo 
chega a 47,6% dos casos. Comparando com dados 
em que a taxa de mortalidade, pode variar de 20% 
a 90%, (PINTO, et al., 2014) conclui-se que essa 
taxa se deve a agilidade e rapidez do serviço em 
iniciar o tratamento de hemodiálise e com isso 
garantir uma melhor sobrevida e redução dos 
danos renais ao paciente.

Perfil sociodemográfico, estado nutricional e quadro 
psicológico de pacientes em hemodiálise de um hospital 
público em Salvador-Bahia

Karina dos Santos Neville Rosas1; Layne Carla Gonzaga Oliveira1; 
Monique Matos da Silva Santos1; Elmara Alves Abreu1; Andrea 
Piton Nascimento Couto da Silva1; Valquiria Gomes da Silva1

1 Hospital Geral Roberto Santos, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Apresentar o perfil sociodemográfico, 
estado nutricional e quadro psicológico de 
pacientes acometidos com Doença Renal Crônica 
(DRC) em Hemodiálise (HD) de um hospital 
público em Salvador-Bahia. Material e Métodos: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, com dados 
secundários de prontuário de 93 pacientes inseridos 
no programa de diálise entre outubro a dezembro 
de 2014. Como instrumentos, utilizaram-se: ficha 
sociodemográfica, de admissão e evolução. Foram 
excluídos os indivíduos menores que 18 anos; 
com tempo em diálise menor que 3 meses; que 
apresentavam dificuldade para realizar aferição 
de peso (amputados, cadeirantes, acamados); 
com comprometimento cognitivo e óbitos ou 
tranferências durante este período. Resultados: 
A maior prevalência foi de indivíduo do sexo 
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Indicadores em captação de rim para transplante 
de uma CIHDOTT de um hospital público de 
Joinville/SC em 2014

Ivonei Bittencourt; Robson Duarte1; Liliani Cristina Gon-
çalves de Azevedo1; Aline Rosana Lopes1; Maria Caroline 
Siqueira Rosa1

1 Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Identificar o quantitativo de doação de rim 
resultante de estratégias e ações em captação de órgãos 
da CIHDOTT de um hospital público de Joinville em 
2014 e as causas da não captação. Material e métodos: 
Foi explorado o prontuário dos potenciais doadores de 
órgãos de janeiro a dezembro de 2014 e selecionado 
os tiveram confirmada a morte encefálica e aberto 
protocolo para doação. Após análise, verificou-se 
quantos evoluíram para a doação renal e o motivo dos 
que não foram efetivadas a captação.O hospital em 
estudo é considerado um dos maiores captadores de 
órgãos de Santa Catarina, que por sua vez apresenta 
os melhores indicadores do Brasil em captação. Em 
2014 SC realizou 293 transplantes renais. O município 
possui equipe transplantadora de rim e 2 hospitais 
públicos credenciados para esta atividade. Resultados: 
No período estudado foram abertos 52 protocolos 
para diagnóstico de ME. Destes, 23 resultaram em 
captação de órgãos. Observamos que as famílias que 
consentem a doação são pessoas que conhecem o 
desejo do doador ou que compreenderam a morte e a 
importância em salvar vidas através deste gesto e que a 
doação serve de alento no momento da dor.

MULTIDISCIPLINAR
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Apenas 8 famílias não autorizaram a doação. Os 
motivos são religiosos, culturais, a fase de luto e 
principalmente pelo fato do paciente não expressar 
em vida seu desejo em ser um doador. Por isso a 
importância da comunicação nas famílias sobre este 
tema e o apoio da mídia. O número de recusa familiar 
da instituição está bem abaixo da taxa nacional 
que é de 46%. Observamos ainda que 8 protocolos 
evoluíram para parada cardiorrespiratória. A aplicação 
do protocolo de manutenção do potencial doador 
da AMIB e capacitação de equipe multidisciplinar 
tem minimizado as perdas de doadores. Observamos 
também 13 casos de contra-indicação absoluta devido 
à Septicemia e morbidades oncológicas, pois o hospital 
é referencia em oncologia. No período de 2014 
nenhum protocolo foi perdido por escape e nenhuma 
captação foi suspensa por falta de equipes profissionais 
ou apoio logístico. Conclusão: Concluímos que o 
número de protocolos para diagnóstico de ME abertos 
na instituição em estudo tem sido significativo e 
com ótimos resultados devido a elevada aceitação 
das famílias para doação de órgãos e baixa perda de 
pacientes durante a manutenção do potencial doador. 
Isso deve-se à profissionalização e humanização 
no atendimento por parte dos profissionais da 
CIHDOTT e as equipes das unidades de pacientes 
críticos. Ações tem sido aplicadas pela CIHDOTT 
para melhorar cada vez mais os indicadores, e com 
isso, obter órgãos de excelente qualidade para melhor 
sobrevida do paciente transplantado.
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Percepção de qualidade de vida em hemodiali-
sados

Larissa Papaleo Papaleo Koelzer1; Andréa Barbará S. 
Bousfield1

1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, SC, Brasil.

O objetivo desta pesquisa foi verificar a percepção 
de qualidade de vida dos pacientes que realizam 
hemodiálise. Participaram deste estudo 25 pessoas 
que realizam hemodiálise, sendo 12 do sexo feminino e 
13 do sexo masculino. Foram considerados critérios de 
inclusão dos participantes: idade superior a 18 anos, estar 
no programa de hemodiálise há pelo menos seis meses, 
estar clinicamente estável, ter capacidade de compreensão 
adequada para responder a entrevista e aceitar participar 
da pesquisa. Como critério de exclusão de participantes 
foi utilizado o histórico de realização de transplante renal. 
Este estudo é de abordagem qualitativa, de natureza 
exploratória, descritiva, com corte transversal. Trata-
se de um delineamento do tipo estudo de casos, que 
pretendeu coletar informações sobre o objeto a que se 
refere em um só momento, e descrever como se manifesta 
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masculino (62,4%), com média de idade igual 
a 53,8 anos, procedentes da capital (76,3%), e 
residentes em casa prória (73,1%). Dos 93 pacientes 
avaliados 38,7% com escolaridade de nível 
fundamental incompleto, 29% com nível primário 
incompleto e 18,3% analfabetos, sem indivíduos 
com nível superior. Constatou-se que, 39,8% são 
aposentados; 40,9% recebem benefício LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social); e 14% sem 
renda fixa. De acordo com os dados, foi possível 
constatar a prevalência de 79,6% pacientes com 
renda familiar de um salário mínimo. Quanto à 
ocupação, verificamos uma maior ocorrência de 
sujeitos inativos (98,9%). O estado nutricional 
foi avaliado através do indicador de IMC (índice 
de massa corporal), sendo utilizado o peso seco, 
peso após a HD. Verificou-se que dos 81 pacientes 
avaliados, a eutrofia, foi diagnosticada em 49,4% 
dos pacientes, 30,9% eram desnutridos, sendo 
3,7% desnutridos graves e 19,7% com excesso de 
peso. De acordo com o quadro psicológico, dentre 
os 75 pacientes 45,3% possuem psicopatologia, 
compreendendo transtornos de humor (depressão 
e ansiedade); e transtornos esquizofrênicos/
psicóticos. Sendo 58,6% com estabilidade das 
funções psíquicas. Conclusão: A DRC está 
associada ao aumento na morbimortalidade dos 
pacientes, impondo também limitações físicas, 
psicológicas e nutricionais. Os dados sociais 
apontam uma precariedade de condições de 
vida, moradia e subsistência. Estes resultados 
indicam necessidade de intervenções da equipe 
multiprofissional neste âmbito da saúde.

o fenômeno de interesse na amostra. Desta forma, 
procurou-se investigar a percepção de qualidade de vida 
dos participantes. Como instrumento para coleta de 
dados foi empregada a técnica da entrevista, na qual foi 
apresentada uma questão aberta sobre qualidade de vida. 
Em seguida foi aplicado um instrumento para avaliar a 
qualidade de vida, o WHOQOL-Bref. Por fim, foram 
apresentadas questões de caracterização da amostra: 
sexo, idade, escolaridade, renda e local de domicílio. 
Para a análise do material textual obtido por meio das 
entrevistas foi realizada uma análise de conteúdo do tipo 
temático-categorial. Da análise dos dados obtidos com 
a aplicação do instrumento WHOQOL-Bref pode-se 
concluir que houve uma avaliação predominantemente 
positiva da maioria dos domínios que compõem o 
instrumento. Portanto, com relação à qualidade vida, 
a maioria dos participantes apresentou-se satisfeita. 
Porém, quando questionados sobre a qualidade de vida, 
os problemas de saúde foram considerados limitadores e 
influenciam a qualidade de vida, principalmente quanto 
à alimentação e ingestão de líquidos, dificuldades em 
realizar diversas atividades, trabalhar e em fazer algumas 
mudanças necessárias na rotina. Concluiu-se por meio 
da análise das entrevistas e do instrumento aplicado, 
que a hemodiálise, apesar das limitações impostas e do 
sofrimento que proporciona, contribuiu para a melhoria 
da qualidade de vida dos doentes renais crônicos.

Avaliação da qualidade de vida em um grupo de 
pacientes renais crônicos submetidos à fisioterapia 
durante a hemodiálise

Clarissa Rios Lara1; Fernanda Agnys Oliveira Guirra Santos1; 
Thelso de Jesus Silva2; Márcia Tereza Silva Martins1; Paulo 
Benigno Pena Batista1

1 Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil.
2 Hospita São Rafael, Salvador, BA, Brasil.

Fundamento: Apesar dos avanços na técnica e 
assistência na terapia renal substitutiva, pacientes 
renais crônicos submetidos á Hemodiálise 
Ambulatorial de Manutenção (HDM), sofrem 
com a maior frequência de doença cardiovascular, 
sedentarismo e repercussões sobre a qualidade de vida 
relacionada a saúde (QVRS). Apesar de relevante, 
poucos estudos têm sido feitos para avaliar o impacto 
de um programa regular de fisioterapia em pacientes 
sob Hemodiálise Ambulatorial Regular. Objetivo: 
Avaliar a QVRS de um grupo de pacientes sob 
HDM antes e após a realização de um programa de 
fisioterapia durante a hemodiálise. Métodos: Estudo 
do tipo descritivo, longitudinal, onde a QVRS foi 
mensurada através do questionário SF-36, aplicado 
antes e após um programa de exercícios físicos durante 
oito semanas a um grupo de pacientes sob HDM que 
concordaram em assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O SF - 36 foi aplicado antes e 
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Efeitos de um protocolo fisioterapêutico em um 
grupo de pacientes sob hemodiálise cronica de 
manutenção

Fernanda Agnys Oliveira Guirra Santos1; Clarissa Rios 
Lara1; Thelso de Jesus Silva1; Márcia Tereza Silva Martins1; 
Paulo Benigno Pena Batista1

1 Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil.

Fundamento: Apesar dos avanços na técnica da 
Hemodiálise Ambulatorial de Manutenção(HDM), 
pacientes renais crônicos submetidos a esta 
terapia ainda sofrem com a maior frequência de 
doença cardiovascular, sedentarismo e redução 
do condicionamento cardiorrespiratório. Estudos 
mostram que programas de fisioterapia durante a 
HDM, podem beneficiar estes pacientes tanto com 
melhora do condicionamento físico e funcional 
quanto melhora na eficiência dialítica com reduzida 
frequência de intercorrências intradialiticas. 
Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa 
de fisioterapia na capacidade funcional(CF) de 
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Melhorias em hemodiálise crônica sob o aspecto da 
adequação

Márcia Tereza Silva Martins1; Joseneide Santos Queiroz1; Cintia 
Santos Almeida1; Joelta Trigo dos Santos1; Rita de Cássia Sala 
Souza1; Fabiana Regina Dórea de Lira1; Fabiana Araujo Moreira1; 
Paulo Benigno Pena Batista1; Halanna Carneiro Guimaraes 
Bastos1

1 Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil.

Objetivo: Implantação de um programa de melhoria 
contínua da qualidade (CQI) em centro dialitico de 

após a intervenção fisioterapêutica. Foram realizadas 
24 sessões de fisioterapia durante oito semanas, 
dentro das primeiras 2 horas da HD, com duração 
de 25 minutos cada sessão fisioterápica.Para a 
análise e comparação destes resultados, foi utilizado 
o software estatístico SPSS, versão 17.0 e teste de 
Wilcoxon, com nível de significância de p < 0,05. 
Para análise das diferenças clinicamente relevantes 
foram considerados um aumento de cinco ou mais 
pontos para os oito domínios do SF-36, e aumento 
de dois e meio ou mais pontos para os componentes 
físico(PCS) e mental (MCS). Resultados: Participaram 
do estudo 17 pacientes, 82,4%(14) do sexo masculino, 
64,7%(11) aposentados, 35,3%(6) com escolaridade  
nível superior, 82,4%(14) sedentários, 64,7%(11) 
com peso normal no Índice de Massa Corporal 
(IMC), sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
a responsável pela DRC em 94,1%(16)dos pacientes 
participantes. A média do domínio Capacidade 
Funcional foi a única que apresentou relevância 
estatística.Outros domínios como Aspectos Físicos, 
Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais 
e Saúde Mental também apresentaram aumento do 
escore após a intervenção fisioterápica, porém sem 
significância estatística.Os domínios Estado Geral 
de Saúde e Dor não apresentaram ganhos na média 
final. Em relação à diferença clinicamente relevante, 
os domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, 
Vitalidade, Aspectos Sociais e Aspectos Emocionais 
foram considerados. Conclusão: O presente estudo 
sugere que a fisioterapia realizada durante a HDM, 
proporcionou melhora em algumas dimensões na 
QVRS do grupo estudado, principalmente no domínio 
Capacidade Funcional.

pacientes sob HDM. Métodos: Ensaio clínico 
não randomizado em pacientes sob HDM, que 
concordaram em participar, após assinatura 
de Termo de Consentimento,de um protocolo 
fisioterapêutico durante suas sessões de HDM e 
foram avaliados quanto à CF. Foram aplicados 
exercícios localizados, com frequência de 3 vezes 
por semana, no totsl de 8 semanas, com duração 
de 25-30 minutos. A CF foi verificada pelo teste 
de caminhada de seis minutos (TC6), conforme as 
orientações da American Thoracic Society. Para 
a análise e comparação dos resultados pré e pós 
intervenção, foi utilizado o software estatístico 
SPSS, versão 17.0 e o teste t de Student com nível de 
significância de p < 0,05. Resultados: Após perdas 
e exclusões, 13 pacientes participaram do estudo. 
Destes, 84,6% era do sexo masculino e a média de 
idade foi 52,4 ± 17,4 anos. O TC6 realizado antes 
da intervenção fisioterapêutica mostrou redução 
da CF. A distância prevista de acordo com os 
valores propostos por Enright e Sherrill apresentou 
média de 585,1 ± 93,8 metros e a sugerida por 
Soares e Pereira foi de 604 ± 60,2 metros. A 
distância percorrida no TC6 pré-intervenção 
fisioterapêutica foi de 414,5 ± 73,3 metros, e pós-
intervenção foi de 428,6 ± 61,7 metros. Após ser 
feita a comparação dos valores encontrados com a 
normalidade para distância percorrida, não houve 
diferença significante clinica ou estatisticamente(p 
= 0,407). Não houve modificações no exame físico 
e exame muscular manua após a intervenção. 
Durante o protocolo fisioterapêutico, não 
houve complicações secundárias aos exercícios 
aplicados. Conclusão: A ausência de modificações 
expressivas na CF do TC6, podem se explicar 
pelos reduzidos tamanho amostral e tempo total 
do protocolo.Faz-se necessária ampliação da 
amostra, bem como do tempo de tratamento e 
inclusão de atividades aeróbicas para que se possa 
avaliar criticamente os resultados de maneira mais 
sólida quanto aos seus efeitos incrementais na 
capacidade cardiorrespiratória, condicionamento 
físico, força muscular e CF.
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uma unidade Privada-filantrópica em Salvador-BA, com 
foco em um dos principais indicadores de qualidade em 
Hemodiálise de Manutenção(HDM): o índice Kt/V, 
tendo-se como objetivo a meta de valor individual de 
Kt/V > 1,3 em mais de 70% dos pacientes sob HDM. 
Métodos e Resultados: Iniciado em novembro 2011 até 
dias atuais, foram realizados medidas diagnósticas e de 
intervenção voltadas para a aquisição da meta de Kt/V 
desejada. Partiu-se inicialmente de um levantamento 
do status dos valores individuais e percentual mensal 
global do Kt/V obtido em todos os pacientes sob HDM. 
Através da aplicação da ferramenta do CQI: diagrama 
de causa e efeito (Ishikawa) identificamos as causas da 
não obtenção do alvo dentre elas: a)ausência de análise 
crítica dos resultados obtidos b) ausência de plano de 
ação para definição de estratégias para obtenção do alvo, 
c) falta da rotina de prescrições de dialisadores de forma 
individualizada, d)sub-uso da anticoagulação contínua 
por bomba de infusão durante as sessões de HDM, o 
que poderia gerar maior coagulação das fibras capilares 
e possível redução da adequação, e)falta de periodicidade 
no treinamento de coleta da uréia pós hemodiálise(HD), 
elemento que interfere no cálculo do Kt/V e f)percepção 
da fragilidade no controle e busca do acesso vascular ideal: 
fistula nativa, padrão ouro para se obter Kt/V adequado.
Utilizando-se ferramentas do CQI: plano de ação e ciclo 
de PDCA (Planejar, Fazer, checar e consolidar), estratégias 
foram definidas e ações executadas: a) resultados do Kt/V 
passaram a ser lançados em excell, de forma individual e 
global, com obtenção da média + desvio padrão por turno 
de HD, b)cada turno de HD passou a ter a análise destes 
resultados feitos por equipe mutidisciplinar: médico, 
enfermeiro, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, 
c)va prescrição dos dialisadores passou a ser regular 
e de acordo com parâmetros nutricionais, superfície 
corpórea, resultados do Kt/V atual e sintomas clínicos 
com mudanças necessárias, d)uso da anticoagulação 
contínua intradialítica através de bomba de infusão, após 
treinamento da equipe, e) treinamento e normatização 
da coleta da uréia pré e pós HD evitando erro do Kt/V 
e, finalmente, f)controle diário de causas de perdas dos 
shunts definitivos e criação de time de acesso vascular 
alvejando > 80% dos pacientes sob HDM com shunt 
definitivo.Conclusão: Através destas medidas, o alvo 
mensal tem sido conseguido, com algumas oscilações 
ocasionais. Contínuas análises criticas têm sido feitas 
quando a meta não é atingida com avaliação e ações 
multidisciplinares permanentes.

Avaliação do estado nutricional de pacientes 
em hemodiálise de um hospital público em 
Salvador-Bahia

Monique Matos da Silva Santos1; Layne Carla Gonzaga 
Oliveira1; Karina dos Santos Neville Rosas1; Andrea Piton 
Nascimento Couto da Silva1; Elmara Alves Abreu
1 Hospital Roberto Santos, Salvador, BA, Brasil.
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Objetivos: Avaliar o estado nutricional em 
pacientes renais crônicos em hemodiálise. Materiais 
e métodos: Este é um estudo retrospectivo, com 
dados secundários de prontuário do Setor de 
Hemodiálise de um hospital público em Salvador-
Bahia. Participaram 81 pacientes do programa de 
hemodiálise entre os meses de outubro a dezembro 
de 2014. Foram excluídos aqueles com tempo em 
diálise menor que 3 meses, dificuldade para aferição 
de peso (amputados, cadeirantes, acamados) e 
sem resultados de exames bioquímicos. O estado 
nutricional foi avaliado através do índice de 
massa corporal (IMC) e albumina. Para o IMC, 
foi utilizado o peso seco (após a hemodiálise) 
e a classificação proposta pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 1995, considerando 
eutróficos, adultos com IMC de 18,5 a 24,9Kg/
m² e idosos, de 22 a 27 Kg/m2. Para a albumina 
foram considerados desnutridos aqueles com 
albumina inferior a 3,5 g/dL, coforme o protocolo 
de Blackburn et al. Resultados: A maioria dos 
pacientes era do sexo masculino (64,2%) e adulta 
(50,6%), faixa etária entre 40 a 59 anos. A 
hipertensão (93,8%), diabetes mellitus (45,7%) e 
insuficiência cardíaca congestiva (6,2%) foram as 
comorbidades mais frequentes, destes, pelo menos 
40,7% tinha hipertensão e diabetes. A eutrofia, 
pelo IMC, foi vista em 49,4% (n = 40) dos 
pacientes; 30,9% (n = 25) eram desnutridos, sendo 
3,7% desnutridos graves e 19,7% (n = 16) acima 
do peso; pela albumina, 53,1% dos pacientes eram 
eutróficos. Conclusão: Avaliação e monitoração 
do estado nutricional em pacientes renais é 
de suma importância, sendo possível detectar 
precocemente os que necessitam de intervenção 
nutricional, contribuindo para maior sobrevida, 
menores riscos de infecção, internação e melhora 
da qualidade de vida.

Perfil funcional de doentes renais crônicos em 
hemodiálise

Francine Cantareli Sampaio1; Laura Severo Cunha1; Simone Rosa 
Poletto1; Lilian Peres Araujo1; Renato George Eick1

1 Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivos: Determinar o perfil funcional de doentes 
renais crônicos submetidos à hemodiálise e correlacionar 
o tempo de hemodiálise com o nível de mobilidade 
destes pacientes. Métodos: Estudo caracterizado como 
transversal, com amostra de 67 pacientes que foram 
avaliados através de um questionário. Realizado na 
unidade ambulatorial de hemodiálise de um hospital 
geral privado de médio porte de Porto Alegre/RS. 
Resultados: A média do tempo de diálise foi de 27 meses, 
principal queixa foi a fraqueza muscular em membros 
inferiores, 86% dos pacientes são sedentários e 14% 
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Gerenciamento da anemia no paciente em hemodiálise: 
uma visão sistêmica

Joseneide Santos Queiroz1; Márcia Tereza Silva Martins1; Cintia 
Santos Almeida1; Joelta Trigo dos Santos1; Fabiana Regina Dórea 
de Lira1; Rita de Cássia Sala Souza1; Fabiana Araujo Moreira1; 
Halanna Carneiro Guimaraes Bastos1

1 Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil.

Objetivos: Este estudo objetivou implantação de ciclo 
contínuo de melhorias de qualidade da assistência através 
da identificação das causas da não obtenção do percentual 
desejado de > 70% dos pacientes sob Hemodiálise de 
Manutenção(HDM) com Hemoglobina (Hb) > 11gdL, 
tendo a má aderência ao medicamento Eritropoetina 
Humana (EPO) como achado principal. Através deste  
estudo, estratégias foram traçadas para se chegar ao alvo 
desejado com participação de toda a equipe assistencial 
de uma unidade de HDM. Material, Métodos e 
Resultados: Trata-se de um estudo quantitativo realizado 
no período de Novembro de 2011 a Novembro de 2012, 
em uma instituição Filantrópica na cidade de Salvador-
Ba. Foi utilizado um questionário semi-estruturado e 
aplicado nos pacientes que fazem parte do programa 
de hemodiálise crônica, onde foi possível identificar a 
fragilidade das informações repassadas sobre o uso da 
medicação, e no mesmo período foram distribuídas 
atividades de preenchimento de planilhas com resultados 
de hemoglobina para enfermeiro responsável. Após 
as medidas de diagnósticos do nosso perfil e status do 
indicador pela equipe multidisciplinar, evidenciou-se que 
o percentual de hemoglobina acima de 11 g/dl era de 
60% e que os pacientes não tinham conhecimento a cerca 
da importância do uso do medicamento e conservação do 
mesmo. Foram implementadas progressivamente ações, 
intervenções e modificações assistenciais com o foco 
na atenção educacional e interdisciplinar envolvendo 
toda a equipe da unidade. Foram distribuídos 
folhetos interativos, realizado treinamento constante 
dos pacientes e entrega de recipiente térmico para 
armazenamento e transporte da medicação. Foi realizado 
também treinamento da equipe para recebimento e 
armazenamento da EPO, controle rigoroso da temperatura 
da geladeira, ajuste mensal da prescrição de acordo com 
o resultado da hemoglobina, acompanhamento da EPO 
e do ferro endovenoso e discussão dos resultados dos 
exames laboratoriais pela equipe. Conclusão: Após 
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Influência da congestão pulmonar na mobilidade 
diafragmática e na atividade física de vida diária de 
pessoas com doença renal crônica em hemodiálise

Fernanda Roberta Faria1; Elaine Paulin1; Wellington Pereira dos 
Santos Yamaguti2; Marcos Sandrini de Toni3; Roberto Benvenutti4; 
Tamara Vogel dos Santos5; Francini Floriani Avila5

1 Universidade do Estado de Santa Catarina, Blumenau, SC, Brasil.
2 Hospital Sírio Libânes, São Paulo, SP, Brasil.
3 Diagnostico Por Imagem Ecomax, Blumenau, SC, Brasil.
4 Associação Renal Vida, Blumenau, SC, Brasil.
5 Universidade Regional de Blumenau-FURB, Blumenau, SC, Brasil.

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é uma doença 
sistêmica, que pode comprometer diversos órgãos e 
tecidos na sua fase avançada. Em pessoas com DRC em 
hemodiálise (HD) é comumente observar o declínio da 
função física e o acometimento específico do sistema 
respiratório que pode ser afetado tanto pela doença 
como pelo tratamento. A congestão pulmonar é uma 
alteração frequente nos pessoas com DRC. Contudo 
não há estudos que tenham analisado a influência da 
congestão pulmonar na mobilidade diafragmática e a 
influência da congestão pulmonar na atividade física 
de vida diária (AFVD) por meio de um monitor de 
atividades físicas. Objetivo: Analisar a influência da 
congestão pulmonar leve ou moderada na mobilidade 
diafragmática e atividade física de vida diária de pessoas 
com doença renal crônica submetidos à hemodiálise. 
Material e Métodos: Foram avaliados 10 pessoas com 
DRC estágio V de acordo com os critérios da Kidney 
Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI), de ambos 
os sexos. Avaliamos os seguintes parâmetros: grau de 
congestão pulmonar e mobilidade diafragmática através 
de um ultrassom torácico e atividade física de vida diária 
utilizando um monitor de atividade triaxial. Analise dos 
dados: Os dados foram analisados no programa SPSS 
versão 20.0. Para determinar a influência da variável 
independente nas variáveis dependentes, conduzimos 
uma regressão linear. Adotamos um nível de significância 
de 5% (p < 0,05). Resultados: Nesta amostra a congestão 
pulmonar não influenciou a mobilidade diafragmática. 
Entretanto, observou-se que a congestão pulmonar 
influenciou a AFVD, sendo que para cada aumento de 
1 cometa pulmonar, o tempo de atividade física diminui 
3,83 minutos (p: 0,01 F: 10,62). Conclusão: Apesar da 
congestão pulmonar não influenciar a mobilidade 
diafragmática, a congestão pulmonar influencia a 
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ativos, a maioria dos pacientes deambula com auxílio. 
Comparando o nível de mobilidade dos pacientes antes 
de iniciar a diálise com o momento atual percebeu-
se diminuição significativa da capacidade funcional. 
Conclusão: Conhecer o perfil funcional do doente renal 
crônico submetido à hemodiálise permite programar as 
necessidades deste paciente que ultrapassam a estabilidade 
clínica, relacionada a função renal, subsidiando o plano 
de reabilitação.

implementação do ciclo de melhorias percebeu-
se o aumento das taxas de hemoglobina, sendo 
atingida a meta antes estabelecida. Para tanto, faz-
se necessário a manutenção dos indicadores dentro 
do alvo desejado. Para a continuidade do controle 
da anemia, o acompanhamento e validação dessas 
ações devem ser realizadas constantemente, assim 
como a avaliação periódica do grau de conhecimento 
e adesão dos pacientes renais crônicos ao uso da EPO.
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Prática psicológica com pacientes acometidos por 
doença renal crônica: relato de experiência

Elmara Alves Abreu1; Karina dos Santos Neville Rosas1

1 Hospital Roberto Santos, Salvador, BA, Brasil.

Objetivos: Relatar a experiência da psicologia com 
pacientes acometidos pela doença renal crônica 
(DRC) em tratamento por hemodiálise (HD) em 
um hospital público da cidade Salvador-Bahia. 
Ademais, identificar quadros psicopatológicos 
apresentados pelos pacientes. Material e método: O 
estudo adotará o método qualitativo, a partir das 
entrevistas e acompanhamento realizados com os 
pacientes. Foram entrevistados 93 pacientes inseridos 
no programa de diálise entre os meses de outubro a 
dezembro de 2014. Utilizaram-se instrumentos de 
triagem, avaliação psicológica, acompanhamento e 
entrevista psicológica ao paciente e seus familiares. 
Foram excluídos os indivíduos menores que 18 anos; 
com tempo em diálise menor que 3 meses; pacientes 
que apresentavam comprometimento cognitivo e 
pacientes que foram a óbito ou transferidos durante 
esse período. Resultados: De acordo com o quadro 
psicológico, foi verificado que dentre os 75 pacientes, 
45,3% possuem algum tipo de psicopatologia, dentre 
estas, transtornos de humor (depressão e ansiedade); 
e transtornos esquizofrênico/psicótico. Sendo que 
58,6% apresentam estabilidade das funções psíquicas 
e de humor. O manejo do quadro clínico pela 
psicologia, incluí sessões de atendimento individual, 
a partir da demanda do paciente e sua família; 
discussões de caso com a equipe multidisciplinar; 
investigação ampliada do histórico do paciente e 
encaminhamento para rede de saúde mental, quando 
necessário. O projeto terapêutico é individual, sendo 
perceptível a reorientação do paciente/família quanto 
ao quadro clínico, estabelecimento do diagnóstico 
diferencial, identificação de comorbidades, avaliação 
dos determinantes e da adesão ao tratamento 
psiquiátrico, bem como o estímulo para que isso 
ocorra de modo favorável. O apoio familiar é 
fundamental, em especial, nos casos psiquiátricos 
para continuidade do tratamento e possível 
estabilização do quadro clínico. Conclusão: Percebe-
se que a DRC implica em mudanças significativas na 
vivência do sujeito. O paciente quando estabelece 
um vínculo positivo com a equipe e implicação no 
seu tratamento consegue questionar de modo crítico 
os sintomas apresentados, reposicionando-se frente 
ao adoecimento. A psicologia objetiva contribuir de 
forma significativa para promoção de uma melhor 
qualidade de vida nos pacientes com DRC.
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atividade física de vida diária de pessoas com DRC 
em hemodiálise.

Adequação em diálise

Fabiana Meneghetti Dallacosta1; Hotone Dallacosta1; 
Mariane Carolina de Almeida1

1 UNOESC, Herval d’Oeste, SC, Brasil.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação 
da hemodiálise em pacientes crônicos que fazem 
tratamento em uma clínica do meio-oeste de Santa 
Catarina. Trata-se de um estudo transversal,  
quali-quantitativo. A pesquisa foi composta por  
29 pacientes que realizam hemodiálise através de  
fístula arteriovenosa. Foram coletadas amostras  
de sangue e encaminhadas ao laboratório para 
a realização da dosagem de ureia e foram 
utilizados como critérios de adequação: taxa de 
recirculação, KtV e Taxa de redução da Uréia 
(URR). Observou-se 17% com recirculação alta (> 
20%), e média de recirculação 13,2%. Quanto à 
taxa de redução da Uréia, observou-se 76% dos 
pacientes com URR acima de 65%, sendo a média 
69,8% (DP 7,3). Em relação à análise do Kt/V, 
10% tiveram valor abaixo de 1,2, sendo a média 
1,6 (DP 0,3). Gênero e idade não interferiram 
significativamente nos níveis de recirculação (p = 
0,13 e 0,3, respectivamente). Concluiu-se que o 
tratamento está sendo eficiente e adequado e que 
os parâmetros de adequação em diálise novamente 
se mostraram como ferramentas importantes, uma 
vez que foram capazes de detectar a eficiência e/ou 
ineficiência do procedimento de diálise.
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Frequência de consumo de fontes alimentares de 
fósforo entre pacientes do sul e norte do Brasil

Fabiana Baggio Nerbass1; Edcléia Regina Canzi1; Renata 
dos Anjos Araujo1; Dyane Corrêa2; Rafaela Gonzaga dos 
Santos2; Marcos Alexandre Vieira1; Jyana Gomes Morais1

1 Fundação Pró-Rim, Joinville, SC, Brasil.
2 CTDR, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: A prevalência de hiperfosfatemia 
em unidades de hemodiálise (HD) da mesma 
instituição no estado de Santa Catarina é duas 
vezes maior que no estado do Tocantins. Assim o 
objetivo deste trabalho foi comparar a frequência 
do consumo das principais fontes dietéticas de 
fósforo entre pacientes dos dois estados. Material 
e Métodos: Estudo transversal. Foram incluídos 
123 participantes (66 de três unidades de HD 
de SC e 57 de duas unidades de TO). Amostra 
total era composta por 52% homens; média de 
idade de 46,9 ± 15,7 anos; tempo de HD de 48 
(57-71) meses. Foi aplicado um questionário 
de frequência alimentar com 33 itens itens 
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Percepção de pacientes em hemodiálise em relação às 
orientações nutricionais

Fabiana Baggio Nerbass1; Dyane Corrêa2; Rafaela Gonzaga dos 
Santos2; Tatiana Stela Kruger1; Andrea Carolina Sczip2; Hercilio 
Alexandre da Luz Filho1; Marcos Alexandre Vieira1; Jyana 
Gomes Morais1

1 Fundação Pró-Rim, Joinville, SC, Brasil.
2 CTDR, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Avaliar a percepção dos pacientes em 
hemodiálise (HD) sobre o grau de dificuldade de adesão 
às orientações nutricionais. Material e Métodos: Estudo 
transversal, no qual foram incluídos 147 pacientes em 
hemodiálise (48% de homens; idade = 51,3 ± 13,6 
anos; tempo de diálise = 48 (23-75) meses; escolaridade 
= 8 (4-11) anos de estudo) de 6 centros de diálise de 
Santa Catarina. Os participantes foram estimulados a 
pontuar, numa escala de 0 a 10, sua percepção do grau 
de dificuldade em seguir as orientações nutricionais em 
relação ao controle do consumo de sódio, de líquidos, 
potássio e fósforo. Quanto maior a pontuação, maior 
a dificuldade percebida. Pacientes que referiram 
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Enfermagem em nefrologia: trabalhando 
educação continuada com os pacientes em 
hemodiálise

Fabiana Meneghetti Dallacosta1; Hotone Dallacosta1; 
Sabrina Zancanaro1

1 Unoesc, Herval d’Oeste, SC, Brasil.

Este trabalho objetivou realizar educação em 
saúde com pacientes em hemodiálise, utilizando 
o lúdico como forma de orientar os pacientes 
sobre os cuidados necessários com a alimentação. 
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado em 
uma clínica de hemodiálise do meio-oeste de SC. 
Foram realizadas três atividades durante as sessões 
de diálise, sendo uma sobre o potássio, uma sobre 
fósforo, e uma sobre restrição de sal e líquidos. 
Foi observado que os pacientes gostaram bastante 
das atividades realizadas e apresentaram várias 
dúvidas. Alguns relatavam que não seguem a dieta 
devido às inúmeras restrições, poucos referiram 
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alimentares de fósforo orgânico e inorgânico 
(aditivos alimentares). A média semestral da 
fosfatemia, o paratormônio sérico e a prescrição 
de quelantes de fósforo e também foram obtidos. 
Resultados: A média da fosfatemia dos pacientes 
de SC foi significativamente maior que os de 
TO (6,2 ± 1,5 vesus 4,7 ± 1,3 mg/dl; p < 0001), 
enquanto que o paratormônio foi semelhante nas 
duas amostras. Na amostra total, os alimentos 
mais frequentemente consumidos (ao menos uma 
vez ao dia) foram leite e o feijão (42% e 46%, 
respectivamente). Mais de 80% dos participantes 
relataram consumir menos de uma vez ao mês 
ou nunca ingerirem os seguintes itens: sardinha, 
frutos do mar, frango processado empanado, 
fígado de boi, miúdos de frango, amendoim, 
castanhas e cerveja. Ao comparar a frequência 
de consumo dos 33 itens entre os 2 estados, foi 
encontrada diferença significativa em 16 (50%). 
Frequência maior de consumo de carne bovina e 
feijão foi relatada pelos participantes do norte, e 
de quatorze itens nos pacientes do sul (carne suína, 
sardinha, frutos do mar, presunto, mortadela, 
salsicha, hambúrguer, leite, pizza, amendoim, 
castanha e cerveja). Dentre os pacientes de SC, 
85% usam algum tipo de quelante de fósforo e 
entre os de TO o percentual é de 60%. A média de 
comprimidos de quelante diária também é maior 
nos pacientes do sul (5,5 ± 1,9 versus 3,0 ± 1,9; 
p < 0,001). Conclusão: a frequência de consumo 
de vários itens foi diferente entre os estados e este 
achado pode ser uma das razões que explicam a 
disparidade na fosfatemia destas duas regiões.

pontuação ≥ 6 foram considerados com maior 
dificuldade. A média mensal do percentual do ganho 
de peso interdialítico (%GPID) e a trimestral das 
concentrações séricas de potássio e de fósforo também 
foram obtidas. Resultados: Em relação ao consumo de 
sódio, a pontuação obtida foi 4 (1-7), a de líquidos foi 6 
(3-8), a de potássio foi 4 (2-6) e a de fósforo foi 6 (3-8). 
O percentual de pacientes que escolheram pontuação ≥ 
6 (maior dificuldade) foi 33% para o sódio, 56% para 
os líquidos, 27% para o potássio e 52% para o fósforo.  
Foi encontrada correlação direta entre o %GPID e a 
pontuação dos líquidos (R = 0,35; p < 0,001), entre a 
média trimestral da potassemia com a pontuação do 
consumo de potássio (R = 0,22; p = 0,007) e entre a 
média trimestral da fosfatemia com a pontuação do 
consumo de fósforo (R = 0,33; p < 0,001). Além disso, 
a pontuação do sódio se correlacionou inversamente 
com o tempo de HD (R = -0,25; p = 0,02) e com a 
escolaridade (R = -0,21; p = 0,012), enquanto que a 
pontuação dos líquidos teve correlação inversa apenas 
com o tempo de HD (R = -0,21; p = 0,012). Quando 
comparados aos com menor dificuldade (pontuação < 
5), participantes com maior dificuldade de controlar o 
consumo de sódio, tiveram maior pontuação também 
em relação ao consumo de líquidos (8 (5-9) versus 5 
(3-8); p = 0,012), de potássio (8(2-7) versus 3(2-5; p 
= 0,034) e de fósforo (6,5(4,2-8,7) versus 5(3-7); p = 
0,034). Conclusão: de acordo com a percepção dos 
participantes, as restrições de líquidos e de fósforo 
são as mais difíceis de serem seguidas e o grau de 
dificuldade em cada um dos itens refletiu diretamente 
nos parâmetros clínicos influenciados pelos mesmos. 
Participantes com maior dificuldade com relação à 
restrição de sódio, tendem a perceber maior dificuldade 
também em relação às demais restrições alimentares.
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Nutrição parenteral intradialitica: uma alterna-
tiva factível em nosso meio?

Melissa Nihi Sato1; Scheila Karam1; Elissa Basso1; 
Aniely Rocco; Mayara Olikszechen1; Marcelo Mazza do 
Nascimento1; Sérgio Gardano Elias Bucharles1; Miguel 
Carlos Riella1

1 Fundação Pro Renal, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Apesar do progresso contínuo na hemodiá-
lise (HD), a taxa de mortalidade de pacientes em diálise 
ainda é elevada. A desnutrição calórico-proteica é inde-
pendentemente associada com um aumento de morbi-
-mortalidade e tem sido relatada uma prevalência de 25-
30% de desnutrição nesta população. Evidências sugerem 
que suplementos alimentares reduzem significativamente 
as taxas de hospitalização de pacientes em HD. Porém, 
em casos graves de anorexia, os suplementos orais podem 
não ser bem-sucedidos. A alimentação via sonda, em al-
guns casos, pode não ser bem tolerada devido a náuseas, 
vômitos e distúrbios gastrintestinais. As vantagens da nu-
trição parenteral intradialítica (NPID) inclui, melhora na 
eficácia e aderência, melhora na síntese proteica corporal 
total e decréscimo na proteólise corporal total. Objetivo: 
descrever um caso de um paciente renal crônico em HD, 
que recebeu durante três meses NPID. Relato: Paciente 
masculino de 79 anos, em HD há 101 meses, cuja doença 
de base é Nefropatia Diabética. O paciente vinha fazendo 
HD, cinco vezes por semana com duração de três horas 
cada sessão. Para avaliação do estado nutricional foram 
utilizados índice de massa corporal (IMC), pré-albumina, 
albumina, uréia, Score de Desnutrição-Inflamação (MIS). 
Avaliamos em quatro momentos: Pré 1 - antes de iniciar 
NPID; Pós 1 - primeiro mês após introdução da NPID; 
Pós2 - segundo mês após iniciar NPID; Pós 3 - terceiro 
mês após iniciar NPID. Descrição da NPID: Prescrição 
utilizada: Nutro Soluções; Volume total 507,40mL; Kcal 
481,50Kcal; Osmolaridade 1.332,00mOsm/L; Aminoá-
cido adulto 10% taurina 29,50g; Glicose 65g; Lipídios 
mistos MCT/LCT 20% 15g; Polivitamínico (1) 2,40mL; 
Polivitamínico (2) 4,00mL; Oligoelemento adulto 
1,00mL. Hyplex B (ampola 2mL): B1 8mg; B2 2mg; B6 
4mg; PP 40mg; Pró Vit B5 6mg. Frutovitam (ampola 
10mL): Vit A 10.000UI; Vit D 800UI; B2 5mg; C 500mg; 
Niacinamida 100mg; B6 15mg; Pantenol 25mg; Vit E 
50mg.
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aderir e cuidar da alimentação e alguns citaram que 
esquecem das orientações fornecidas pela equipe. 
Concluímos que a alimentação ainda é fonte de 
dúvidas e que os pacientes apesar de orientados 
previamente e constantemente, permanecem 
se alimentando de maneira inadequada, o que 
ratifica a importância de estar sempre reforçando 
os cuidados com a dieta e o lúdico possibilita 
passar as informações de forma simples, direta e 
divertida.

TAbELA 1 
Pré 1 Pós 1 Pós 2 Pós 3

IMC (kg/m2) 25,35 25,61 26,30 26,64

Pré-albumina (mg/dL) 1,8 2,3 2,6 2,7

Albumina (mg/dL) 4,3 4,2 4,1 3,9

Uréia (mg/dL) 77 181 119 124

Kt/V 0,84 0,65 1,14 0,73

MIS 14 9 9 9

Conclusões: Observamos uma melhora nos parâmetros 
nutricionais após o suporte nutricional. A NPID parece 
oferecer uma alternativa de intervenção nutricional para 
pacientes com ingestão inadequada de nutrientes por via 
oral ou sonda.

Mudança no processo de trabalho para conquista do 
selo de acreditação internacional em uma unidade de 
hemodiálise

Maria Conceição da Costa Proença1; Adriana Tessari1; 
Adriana Magalhães da Fe1; Cinthia Dalasta Fujji1; Guilherme 
Breitsameter1; Marilei Salete Tonial1
1 HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: A acreditação hospitalar é uma avalia-
ção feita por comissão externa e independente que 
determina se a instituição de saúde atende a uma 
série de padrões para melhorar a segurança e a qua-
lidade do cuidado. As seis metas internacionais de 
segurança incluídas no processo de avaliação são 
respectivamente: Meta 1: Identificar os pacientes 
corretamente; Meta 2: Melhorar a comunicação 
efetiva; Meta 3: Melhorar a segurança de medica-
mentos de alta vigilância; Assegurar cirurgias com 
paciente correto, procedimento correto e local de 
intervenção correto; Meta 5: Reduzir o risco de 
infecções associadas aos cuidados de saúde; Meta 
6: Reduzir o risco de lesões recorrentes de quedas. 
Objetivo: Relatar as mudanças no processo de tra-
balho em uma unidade de hemodiálise por oca-
sião do interesse de um hospital universitário em 
conquistar o selo da acreditação internacional por 
prestar uma assistência de qualidade, cumprindo a 
Missão Institucional ( Assistência; Ensino e Pesqui-
sa). Material e métodos: Trata-se de um estudo des-
critivo, qualitativo que visa relatar a experiência da 
enfermagem vivenciada no processo da Acredita-
ção Internacional na unidade de hemodiálise de um 
Hospital Universitário. O processo de implementa-
ção das normas para acreditação foi realizado atra-
vés de uma comissão local composta por técnicos 
de enfermagem e enfermeiros, e contou com uma 
comissão institucional de apoio* (QUALIS) para 
trabalhar as necessidades de adequação da área. 
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Percepção da equipe de enfermagem frente 
ao processo de humanização no cuidado aos 
pacientes renais crônicos

Luis Gumercindo Ramos1; Daiane de Medeiros Polli1; 
Luciane Gabriel Paes1; Andreia Batista Bialeski1; Diego 
Pavanate Texeira1; Denyze Locatelli da Silva1; Luciana da 
Silva1; Marilene Nonnemacher Luchtemberg1; Christine 
Zomer Dal Molin1; Angeli Correa Fabio Costa1

1 Clinica de Nefrologia Ltda de Araranguá, Araranguá, SC, Brasil.

Introdução: O acolhimento de enfermagem ao 
paciente renal crônico está relacionado à prática do 
cuidado específico, sendo necessário que a equipe 
de enfermagem tenha conhecimentos suficientes 
para poder esclarecer e orientar as suas dúvidas. 
Embora a hemodiálise aumente a expectativa de 
vida, fatores como mudança no estilo de vida e rotina 
pessoal afetam os pacientes de maneira negativa. 
Objetivo: Identificar a percepção da equipe de 
enfermagem diante do processo de humanização 
do cuidado aos pacientes renais crônicos. Material 
e Métodos: Pesquisa descritiva exploratória de 
abordagem qualitativa. A coleta de dados foi através 
de questionário semiestruturado. O estudo foi 
desenvolvido em uma clínica de hemodiálise da região 
sul, sendo que a população estudada foi composta por 
onze (11) profissionais. Para a análise dos dados foi 
utilizada a categorização de dados conforme Minayo 
(2008). Resultados e Conclusão: Observou-se que os 
profissionais visam o carinho, o bem estar e o respeito 
do paciente como principal entendimento sobre 
humanização, percebeu-se também que consideram 
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Prevalência de depressão e sintomas depressivos 
em pacientes em hemodiálise

Juliana Sielski Favretto1; Rosa Maria Gasparino da Silva1; 
Bruna Gabrielly Cardoso1; Flavia Barbosa Martins1; Vania 
Cecília Grossl1; Darci de Souza Santos1; Solange Imhof1; 
Terezinha de Jesus Cordeiro Lourenço1; Marcos Alexandre 
Vieira1; Fabiana Baggio Nerbass1

1 Fundação Prórim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Conhecer a prevalência de pacientes em pro-
grama crônico de hemodiálise, com sintomas depres-
sivos e diagnóstico de depressão e as possíveis causas 
relacionadas. Material e método: Foi realizado estudo 
transversal. Em um período de trinta dias, com seis uni-
dades de Santa Catarina e uma unidade de Tocantins, 
correspondendo há um total de 662 pacientes em hemo-
diálise. Destes, foram avaliados 428 pacientes, por pro-
fissinais psicológocos. A depressão (distimia, depressão 
maior e depressão menor) ou sintomas depressivos foi 
verificado seguindo os critérios do Manual Diagnóstico 
e estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV). As pos-
síveis causas relacionadas aos sintomas foram pré de-
terminadas e subdivididas em: familiar, saúde, relações 
sociais, conjugal, falta de atividade cotidiana, falecimen-
to e outros. Resultados: Do total de pacientes avaliados, 
364 (85,0%) não apresentaram sintomas depressivos. 
Quinze (3,5%) foram diagnosticados com depressão (1 
com distmia, 3 com depressão maior e 11 com depres-
são menor) e 49 (11,4%) pacientes foram classificados 
com sintomas depressivos. Com relação às possíveis 
causas relacionadas, observou-se que destes pacientes 
com algum sintoma depressivo ou com diagnóstico de 
depressão, os problemas relacionados à saúde foi ve-
rificado em 71,1% do casos, problemas familiares em 
19,2%, relacionamentos sociais em 9,6% falecimento 
de pessoas próximas em 5,7%, falta de atividade coti-
diana em 3,8%, problemas conjugais em 1,9% e outras 
causas 11,5%. Conclusão: A prevalência de depressão 
na população estudada foi de 3,5%, (menor que o per-
centual encontrado na literatura  de 5-25%) e de pes-
soas com sintomas depressivos foi de 11,4%. A causa 
relacionada mais prevalente foi problemas relacionados 
à saúde. De acordo com os resultados apresentados nes-
te estudo sugere-se que o serviço atuante da Psicologia 
nas unidades de hemodiálise podem estar associados a 
baixa prevalência de pacientes com depressão.
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Resultados: Os processos de mudança envolvendo 
a unidade de hemodiálise foram: Identificação do 
paciente; Medicamentos: *validação do medica-
mento eritropoietina, armazenamento correto dos 
medicamentos; identificação dos medicamentos 
de alta vigilância; transformar manual de rotinas 
em procedimentos operacionais padrão; descarte 
adequado de resíduos; armazenamento correto de 
materiais, capacitações para higienização correta 
de mãos; entre outros. Conclusão: As mudanças 
decorrentes do processo de acreditação Hospitalar 
contribuíram para um processo de trabalho mais 
seguro para a equipe de saúde e pacientes, focado 
nos melhores padrões de qualidade na assistência 
ao paciente renal. Foi fundamental no processo de 
adoção das metas internacionais um envolvimento 
de toda equipe de saúde. O apoio de outras áreas 
como: farmácia, engenharia, controle de infecção; 
e administração facilitaram a implementação das 
metas, ou seja, mostrou-se essencial o comprome-
timento interdisciplinar. O desafio é manter o pa-
drão de qualidade solicitado e sensibilizar os novos 
colaboradores que venham a compor a equipe.

o diálogo como estratégia fundamental para a 
prática da humanização, citando neste conjunto 
de ações o respeito e o bom humor. Em conclusão, 
os profissionais buscam um olhar diferenciado aos 
renais crônicos e conhecem os princípios para um 
atendimento humanizado, cabendo ao enfermeiro 
viabilizar encontros e treinamentos para equipe, 
socializando neste ínterim experiências e construções 
de novas estratégias de humanização.
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Estado de hidratação de pacientes em hemodiálise 
de acordo com a bioimpedância

Jyana Gomes Morais1; Dyane Corrêa1; Marcos Alexandre 
Vieira1; Hercilio Alexandre da Luz Filho1; Fabiana Baggio 
Nerbass1

1 Fundação Pró Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: Comparar as características de pacientes 
em hemodiálise de acordo com o estado de hidratação. 
Material e Métodos: Estudo transversal, no qual foram 
incluídos 62 pacientes em hemodiálise (52% de homens; 
idade = 51,3 ± 13,7 anos; tempo de diálise = 40 (24-69) 
meses; 16% de pacientes com diabetes) de um centro 
de diálise na cidade de Joinville/SC. Os pacientes foram 
submetidos à bioimpedância com o aparelho BCM-Body 
Composition Monitor (Fresenius Medical Care) antes 
do início da segunda sessão semanal de hemodiálise. Os 
pacientes foram divididos em 3 grupos de acordo com 
o estado de hidratação: G1 (pacientes com sobrecarga 
hídrica < 0 litro), G2 (sobrecarga hídrica 0-2 L) e G3 
(sobrecarga hídrica > 2 L). Além das características 
demográficas, foram coletados dados de pressão arterial 
(PA) pré-diálise, índice de massa corporal (IMC), anurese 
e uso de anti-hipertensivo. Resultados: A média de 
sobrecarga hídrica encontrada na amostra total foi de 
1,86 ± 2,10 L. O percentual de pacientes alocados em 
cada grupo foi 16% no G1, 39% no G2 e 45% no G3. 
Na comparação entre os grupos foram encontradas 
diferenças significantes em relação a PA sistólica pré-
diálise (122 ± 11 no G1; 131 ± 22,5 no G2; 146 ± 31 
no G3; p = 0,02), ao gênero masculino (50% no G1; 
29% no G2; 71% no G3; p < 0,01) e ao percentual de 
pacientes em uso de anti-hipertensivos (10% no G1, 29% 
no G2, 71% no G3; p < 0,001). Não houve diferença 
entre os grupos em relação ao estado nutricional avaliado 
pelo IMC, diagnóstico de diabetes e anurese. Conclusão: 
Quase metade dos participantes estavam com sobrecarga 
hídrica superior a 2 L e a maioria destes eram do sexo 
masculino. Foi verificado que quanto maior a sobrecarga 
hídrica maior a PA sistólica pré-diálise e maior a 
prevalência de uso de anti-hipertensivo.
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Impacto na pressão arterial após definição de 
peso seco por bioimpedância em pacientes em 
hemodiálise

Jyana Gomes Morais1; Mayra Cristina da Luz Padua 
Guimarães1; Bruna Vieira1; Marcos Alexandre Vieira1; 
Hercilio Alexandre da Luz Filho1; Fabiana Baggio Nerbass1

1 Fundação Pró Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivos: Comparar as mudanças na pressão arterial 
após a definição do peso seco de acordo com bioimpe-
dância em pacientes em hemodiálise. Material e Métodos: 
Estudo prospectivo, no qual foram incluídos 50 pacientes 
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em hemodiálise (46% de homens; idade = 51,8 ± 13,5 
anos; tempo de diálise = 46 (28-84) meses) de um centro 
de diálise na cidade de Joinville/SC. Os pacientes foram 
submetidos à bioimpedância com o aparelho BCM-Body 
Composition Monitor (Fresenius Medical Care) antes do 
início da segunda sessão semanal de hemodiálise. Os re-
sultados obtidos foram utilizados para ajustes nos pesos 
secos dos participantes. A média da pressão arterial do 
mês antecedente e do mês posterior à intervenção foi com-
parada. Os participantes foram divididos em dois grupos: 
os que estavam com o peso seco superestimado, ou seja, 
o peso seco definido pela BCM (peso pré-diálise menos 
sobrecarga hídrica) era menor que o peso seco que havia 
sido definido clinicamente (pressão arterial, presença de 
edema, sintomas intradialíticos) e os que estavam com o 
peso seco subestimado (peso seco definido pela BCM era 
maior que o peso seco que havia sido definido clinica-
mente). Resultados: Ao comparar a pressão arterial de to-
dos os pacientes pré e pós-intervenção não foi encontrada 
diferença estatística significativa (137/77 versus 133/77 
mmHg). Porém, quando analisamos os dados apenas 
dos pacientes com o peso seco superestimado (30%) foi 
encontrada uma diferença significante tanto na pressão 
arterial sistólica (PAS) (144 ± 25 para 132 ± 19 mmHg; 
p < 0,05) como na pressão arterial diastólica (PAD) (79 
± 13 para 73 ± 13 mmHg; p = 0,01). O percentual de 
pacientes com PAS adequada (≤ 140 mmHg) aumentou 
de 56 para 64% (p < 0,01) no grupo total e de 33 para 
67% no grupo de pacientes com peso seco superestima-
do (p < 0,01). Conclusão: A definição do peso seco pela 
bioimpedância foi efetiva para melhoria do controle da 
pressão arterial nos pacientes que estavam com o peso 
seco superestimado.

Perfil dos pacientes em hemodiálise com o KTV 
inadequado em três meses consecutivos

Mayra Cristina da Luz Padua Guimarães1; Bruna Vieira1; Jacemir 
Samerdak1; Carlos Eduardo Sampaio de Castro Noleto1; Carlos 
Alberto Rost1; Marcos Alexandre Vieira1; Hercilio Alexandre da 
Luz Filho1; Jyana Gomes Morais1

1 Fundação Pró Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes em hemodiá-
lise (HD) com KTV (medida de adequação de hemo-
diálise) inadequado nos últimos três meses. Material 
e Método: Estudo descritivo, no qual foram anali-
sados todos os pacientes (106) de uma unidade de 
hemodiálise no Norte de Santa Catarina. Os partici-
pantes foram avaliados mensalmente em relação ao 
resultado de KTV (considerado inadequado < 1,2: 
classificação validada pela Sociedade Brasileira de 
Nefrologia). Além das características demográficas 
dos pacientes, foram coletados dados do tratamen-
to hemodialítico, doença de base e tipo de acesso 
para realização do tratamento. Todos realizam o 
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Perfil dos pacientes em hemodiálise com alto risco 
de queda, de acordo com a escala de morse

Mayra Cristina da Luz Padua Guimarães1; Edilaine Vieira Fialek1; 
Jacemir Samerdak1; Carlos Alberto Rost1; Marcos Alexandre 
Vieira1; Hercilio Alexandre da Luz Filho1; Bruna Vieira1

1 Fundação Pró Rim, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes em hemodiálise 
(HD) com alto risco de queda e a importância dessa 
avaliação em pacientes renais crônicos. Material e 
Método: Estudo descritivo, no qual foram incluídos 106 
pacientes de uma unidade de hemodiálise no Norte de 
Santa Catarina. Foi aplicada a escala de Morse (escala 
de risco de queda inglesa publicada por Morse em 1989 
e validada no Brasil em 2013 pela Escola de Enfermagem 
da USP), onde são avaliados seis critérios (histórico de 
quedas, patologias associadas, necessidade de auxilio 
na deambulação, uso de dispositivo endovenoso 
heparinizado, característica da marcha e estado mental), 
cada critério recebe uma pontuação que varia de 0 a 30 
pontos, totalizando um escore de risco, cuja classificação 
é a seguinte: risco baixo, de 0-24; risco médio, de 25-44 e 
risco alto, ≥ 45. Dados demográficos, de acesso vascular 
e de diagnóstico de comorbidades associadas foram 
coletados dos prontuários dos pacientes. Resultados: 
Dos pacientes avaliados, 37 (35%) apresentam alto 
risco de queda, destes, 19 (51%) são do sexo masculino. 
Em relação à faixa etária a média de idade foi 57.4 ± 
13,2 anos. A maioria dos participantes, 29 (78%), 
são portadores de hipertensão arterial sistêmica e 15 
(40%) diabetes. Quase o total da amostra, 34 (92%) 
hemodialisam por acesso permanente para hemodiálise 
(fístula artério venosa) e 3 (8%) por acesso temporário 
(cateter venoso central). Conclusão: De acordo com 
os resultados obtidos, nesta unidade de diálise há um 
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Aumento dos níveis de leptina em plasma materno e 
tecido placentário de pacientes com pré-eclâmpsia - 
correlação com idade gestacional e peso fetal

Fernando Sontag1; Marta Ribeiro Hentschke1; Adriana Comparsi1; 
Luiza Silveira Lucas1; Giovani Gadonski1; Carlos Eduardo Poli de 
Figueiredo1; Bartira Ercília Pinheiro da Costa1

1 PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: A placentação inadequada, característica 
da Pré-Eclâmpsia (PE), acarreta uma diminuição 
da perfusão uteroplacentária, o que pode levar 
a hipóxia tecidual e isquemia placentária, com 
liberação de citocinas inflamatórias, dentre elas a 
leptina. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
associação dos níveis de leptina no plasma materno, 
plasma do cordão umbilical e tecido placentário de 
gestantes normotensas e com PE, e correlacionar com 
parâmetros maternos e fetais. Material e Métodos: Os 
níveis de leptina foram medidos no plasma materno, 
plasma do cordão umbilical e tecido placentário 
de 50 gestantes com PE e 67 normotensas. Todas 
as pacientes consentiram em participar do estudo. 
A leptina foi mensurada utilizando-se o Sistema 
MagPlexTH-C-ensaio de microesferas. Para análise 
estatística utilizou-se o programa SPSS 21.0 para 
Windows. A concentração de leptina foi avaliada 
por Análise de Covariância ajustada para índice de 
massa corporal, idade gestacional e idade materna. 
Para estimar a diferença entre os grupos, calculou-se 
a razão das médias (RM) e o intervalo de confiança 
(IC) de 95%. A análise entre as variáveis foi realizada 
através da correlação de Pearson. A hipótese nula 
foi rejeitada quando p < 0,05. Resultados: As RM 
e IC encontradas entre os grupos foram, no plasma 
materno (RM = 1,40; IC 95% 1,00-1,97, p = 0,049), 
no plasma fetal (RM = 1,33; IC 95% 0,85-2,09, p 
= 0,216) e na placenta (RM = 1,82; IC 95% 1,11-
2,98, p = 0,019). Ainda, u ma correlação positiva 
foi observada entre idade gestacional e peso fetal 
versus níveis de leptina no plasma fetal (r = 0,416; 
p < 0,001), (r = 0,618; p < 0,001), respectivamente. 
Conclusão: Os níveis de leptina apresentaram-se 
40% maiores no plasma materno e 82% maiores 
na placenta de pacientes pré-eclâmpticas. Sugerimos 
a leptina como um possível biomarcador para PE. 
Ainda, nossos resultados sugerem que a dosagem de 
leptina em plasma fetal possa estar correlacionada 
com prematuridade e baixo peso fetal, em pacientes 
com PE.
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tratamento por 4h, 3x/semana, com fluxo de bomba 
de 300 a 380 ml/min. Resultados: Da amostra total, 
18 (17%) apresentaram KTV inadequado no perío-
do de três meses consecutivos. Todos esses pacientes 
eram do sexo masculino, tinham média de idade de 
48,6 ± 15,9 anos, tempo de diálise = 32,5 (8,7-59,3) 
meses, 17 (94%) são portadores de hipertensão ar-
terial sistêmica (HAS), 16 (89%) apresentam acesso 
permanente para hemodiálise (fístula artério veno-
sa) e 2 (11%) apresentam acesso temporário (cateter 
venoso central). Os pacientes analisados estão em 
tratamento hemodialítico entre 4 e 120 meses. Mais 
da metade dos participantes, 10 (60%), não são ade-
rentes ao tratamento (apresentam faltas frequentes 
em diálise e/ou não seguem orientações médicas). 
Conclusão: Foi verificado que os pacientes com KTV 
inadequado nos últimos três meses eram todos ho-
mens, a doença de base predominante foi HAS, boa 
parte hemodialisava por fístula artério venosa e não 
era aderente ao tratamento.

número considerável de pacientes com alto risco de 
queda, ressaltando a importância desta avaliação. A 
maioria destes pacientes apresenta alguma patologia 
associada (hipertensão e diabetes) a doença renal 
crônica e quase o total deles hemodialisam por fístula 
artério venosa.
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Insuficência renal aguda (IRA) pós endoprótese 
de aorta, para tratamento de aneurisma de aorta 
abdominal (AAA) - relato de caso

Cinthia Kruger Sobral Vieira1; Ana Camerin2; Cyro Alfredo Leães2; 
Gisele Rodrigues Lobato1; Gabriela Sobral Vieira1; Hugo Moreira 
Cunha2; Rozeli Biedrzycki1

1 Clinefro, Porto Alegre, RS, Brasil.
2 Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Revisar alternativas diagnósticas e terapêuticas 
para IRA pós colocação de endoprotese para AAA. 
Relato de Caso: MN, feminina, br, 89 anos. História 
pregressa: hipotireoidismo, Fibrilação Atrial, HAS, 
TVP outubro/201. Internação (03-17/dez/14) com dor 
abdominal com TC de Abdôme e Pelve com Estudo 
Dinâmico da Aorta Abdominal (TCAPED) demonstrando 
Aorta abdominal sinuosa, áreas de ectasia, infra-renal, 
um aneurisma com trombo excêntrico. Trombos murais 
e ulcerações, aorta infra-renal, sem dissecção. Uma placa 
com densidade de partes moles na origem do tronco 
celíaco, com acentuada redução luz, irregularidades 
parietais nos óstios de origem das artérias renais. Os rins 
concentravam o meio de contraste sob boa densidade, 
diagnóstico de micro embolização mesentérica. Foi 
indicada colocação de endoprótese de Aorfix. Angiografia 
controle: Perviedade das artérias renais, ilíacas externas 
e ilíaca interna direita. Realizada revascularização do 
tronco celíaco com angioplastia com cateter-balão. Alta 
em 14 dias com Cr. 1,68, Ur. 62, Na 138, K 4,2, Hb 8,4. 
TC controle: Observada exclusão vascular rim direito, 
rim esquerdo sem particularidades. Endoprótese de 
aorta excluindo aneurismas sem endoleaks; perviedade 
do tronco celíaco, da artéria mesentérica superior e 
hipogástricas; ausência de isquemia mesentérica e redução 
do edema intestinal da enterite. Reinternou 17 dias após 
com dispnéia, anúria, Cr 6,9, Ur. 151, K 6,7; PA:100-
60mmHG. Iniciada hemodiálise. TCAPED: Foco linear 
hipodenso proximal da artéria renal esquerda: trombo. RD 
excluído. Aneurima sacular excluso no segmento aórtico 
infra-renal. Iniciada anticoagulação plena. Discussão: A 
incidência de complicações com endoprótese é comum, 
variando de 11 a 30 %. As sistêmicas (3-12%) incluem 
cardiopulmonares, isquêmicas e renais, relacionadas ao 
contraste ou embolia.Comparada à técnica aberta, o 
reparo endovascular do AAA associa-se a menor índice 
de complicações sistêmicas. Somente < 50% pacientes são 
prontamente diagnosticados. TC helicoidal com contraste 
avalia infarto renal. Opções terapêuticas para trombose 
aguda da artéria renal incluem: Intervenção cirúrgica, 
terapia anticoagulante, ativador de plasminogênio tecidual 
(t-PA) intra-renal, trombectomia percutânea. Depende de: 
condição do paciente, extensão da oclusão renovascular, 
bem como a quantidade de tecido renal que corre o risco 
de sofrer infarto. Quando unilateral indica-se terapia 
anticoagulante; Bilateral: Terapia clínica e cirúrgica 
possuem resultados semelhantes. No caso, bilateral 
evoluiu para IRA anúrica sendo a opção anticoagulação 
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Dor em hipocôndrio direito com polaciúria e 
hematúria - relato de caso

Cinthia Kruger Sobral Vieira1; Gabriela Sobral Vieira2; Mario 
Alberto Alexandretti1
1 Clinefro, Porto Alegre, RS, Brasil.
2 Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Os angiomiolipomas renais (AMLRs) são 
tumores benignos raros constituídos por vasos sanguíneos, 
adipócitos e fibras musculares lisas e quando volumosos  
podem provocar efeito de massa sobre outros órgãos, 
conforme observado no caso. Correspondem a 1% a 
3% de todos os tumores renais. A maioria é esporádica, 
porém 10% estão associados à esclerose tuberosa 
complexa (ETC). São unilaterais e mais frequentes em 
mulheres de meia idade. O achado é incidental na grande 
maioria e 60% são assintomáticos. Existe uma correlação 
entre o tamanho do AMLR e o surgimento de sintomas e/
ou complicações. A apresentação clínica mais frequente é 
dor abdominal ou lombar (84%), massa palpável (53%), 
hemorragia (32%), anemia (21%) e hipertensão arterial 
(21%) e anorexia. Cerca de 94% de AMLRs > 4 cm são 
sintomáticos e, destes, 60% sangram espontaneamente. 
Relato de caso: VL, 49 anos, feminina, branca, internada 
por dor em hipocôndrio direito há 1 semana, que piorava 
com ingesta de alimentos gordurosos; evacuações 
normais, sem vômitos. Presença de hematúria e polaciúria. 
Negava hipertensão arterial, tabagismo, cirurgias prévias, 
alcoolismo, hepatites. Hipotireoidismo em tratamento. 
Exame físico: febre, taquipneica, anictérica, Murphy +, 
taquicárdica (130 bpm), 120-80mmHG. Laboratório: 
Leucócitos/bastonetes: 20.460/18.520, creatinina 1,12 
mg/dl; TGO, TGP normais. FA: 319 mg/dl, hemoglobina: 
14 mg/dl. Rx de tórax: consolidações em bases e 
hipoexpansão. Tomografia de abdome: lesão expansiva 
com componente predominantemente adiposo, com 
realce dos septos e porção vascular, após o meio de 
contraste, junto ao polo superior e seio renal direito, 
medindo 10,0x8,1 cm nos maiores eixos transversos: 
AMLR. Esta lesão comprimia a vesícula biliar junto 
ao infundíbulo. Fez uso de antibióticos. Foi submetida 
à nefrectomia total. AP: rim direito pesando 413 gr, 
medindo 14,0x9,0x8,0 cm; lesão media 9,0x6,8x5,3. 
Diagnóstico: AMLR (lesão fragmentada), pielonefrite 
crônica, uretrite crônica leve. Discussão: Este caso chama 
a atenção pelos sintomas iniciais de comprometimento 
do trato digestivo, por efeito de massa. Cerca de 94%, 
AMLRs > 4cm são sintomáticos e, destes, 60% sangram 
espontaneamente. Ruptura espontânea, embora rara, 
é uma emergência urológica que pode ser fatal. O caso 
descrito não apresentava evidências de sangramento, 
anemia ou hipotensão, mas sintomas secundários à 
compressão de vesícula biliar.

PO: 77

NEFROLOGIA CLÍNICA



J Bras Nefrol 2015;37(2 Supl. 1):8-50

Sindrome de Wunderlich (hematoma subcapsular 
renal espontâneo) complicando pielonefrite 
aguda - relato de um caso

Claudio Rogerio Werka Junior1; Anderson Ricardo Roman 
Gonçalves1; Helbert do Nascimento Lima1; Marcos 
ScheiDemantel1; Gilberto Hornburg2; Carolina da Silveira 
Welter3; Izabela Bogo3

1 Clinica de Nefrologia de Joinville, Joinville, SC, Brasil.
2 Hospital Dona Helena, Joinville, SC, Brasil.
3 Universidade da Região de Joinville - Univille, Joinville, SC, 
Brasil.

Objetivo: Relatar rara complicação de pielonefrite. 
Material e métodos: Relato de caso. Resultados: GM, 26 
anos, feminina, interna em 04/09/2014 devido náuseas, 
dor lombar bilateral, urinálise com leucocitúria (40 
células por campo), bacteriúria e urocultura positiva 
para E. coli 7x104 UFC/ml. Iniciado ciprofloxacino 
endovenoso, com melhora transitória do quadro. No 
3°dia de antibiótico apresentou piora da dor lombar. 
Realizado ultrassonografia(US) que mostrou aumento 
da ecogenicidade da córtex renal bilateral, perda 
da relação cortico-medular e líquido nos espaços 
perirrenais bilaterais. Os achados eram compatíveis com 
processo inflamatório/infeccioso. Alta hospitalar no dia 
11/09/2014. Retornou ao pronto-atendimento no dia 
15/09 com intensa dor lombar a direita. Hemograma, 
análise bioquímica e urinálise não mostraram alterações. 
Fez tomografia de abdome total com contraste que 
evideciou coleção subcapsular de 5,8x6,3x2,3 cm, 
com volume estimado de 44 ml. Achados sugestivos de 
material hemorrágico. Achado também sugerido por 
Exame de ressonância nuclear magnética do dia 17/09. 
Não houve histórico de qualquer trauma lombar, dorsal 
ou abdominal. Foi manejada com repouso, analgesia e 
realização periódica de US de controle. No dia 25/09/2014 
a coleção já apresentava volume estimado de 13 ml. Em 
22/10/2014 já não havia anormalidades. Conclusão: O 
hematoma subcapsular espontâneo é um achado incomum 
na ausência de trauma ou de diástase hemorrágica. Foi 
descrito inicialmente por Bonnet em 1700 e Wunderlich 
em 1856. A associação mais comum se dá com tumores 
renais (benignos e malignos). A hemorragia renal tem 
sido relatada como uma complicação incomum de 
pielonefrite enfisematosa, abscesso renal e pielonefrite 
aguda. Não há fator de risco identificado para hematoma 
espontâneo pós-infeccioso. Dentre as manifestações 
clínicas destacam-se a dor em flanco, quadro clínico de 
abdome agudo, ou ainda choque hipovolêmico. Após 
o diagnóstico do hematoma subcapsular/perirrenal, 
muitos urologistas indicam nefrectomia devido elevada 
associação com tumores renais. Outros recomendam 
manejo conservador com controle radiológico trimestral. 
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Non-pharmacological interventions on urinary 
citrate levels: a systematic review
Maria Aparecida Pachaly1; Cristina Baena2; Ana Claudia 
Buiar2; Fernanda Fraga2; Maurício Carvalho1

1 Hospital de Clínicas da UFPR, Curitiba, PR, Brasil.
2 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Objectives: Hypocitraturia is a known risk factor for 
nephrolithiasis, present in 20-60% of stone-forming 
patients. The administration of citrate or other 
alkali preparations has been demonstrated to benefit 
hypocitraturic stone formers. Dietary modifications that 
include citrate-containing fluids can be an alternative option 
to pharmacological agents. We aimed to systematically 
review, summarize and quantify available evidence on 
the effects of non-pharmacological interventions on 
urinary citrate and nephrolithiasis. Methods: Manual 
and electronic database searches (MEDLINE/PubMed, 
Embase, Cochrane Library, Scopus, Scielo, LILACS) were 
performed for studies published up to July 2014. Two 
reviewers independently identified studies for inclusion 
and extracted data on study characteristics, outcomes 
and quality assessments. We included controlled studies 
with non-pharmacological interventions that assessed 
urinary citrate levels pre-and post-intervention. Results: 
Of the 427 studies identified, 13 studies were included, 
involving 265 participants with a mean age of 43.25 
± 11.0 years across the studies. Interventions were 
grouped as commercial fruit juices, soft drinks, calcium/
magnesium-rich mineral water, high-fiber diet, low-
animal-protein diet and plant extract. Almost half of the 
studies (6/13) reported effects in non-stone formers. High 
heterogeneity levels across studies prevented us from 
performing a formal meta-analysis. Available evidence 
on the effects of non-pharmacological interventions on 
urinary citrate levels did not show a consistent positive 
impact. Conclusion: Our review indicates that further 
larger scale trials are required to analyze whether non-
pharmacological interventions can increase urinary 
citrate levels and act in kidney stone prevention.
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Acompanhamento nutricional individualizado 
de um paciente nefropata neuropata pediátrico: 
relato de caso

Kessy Kelmer1; Leila Reis de Queiroz2; Thaisy Cristina 
Honorato3; Darlene Santos Almeida1; Maria Rosa Silva1
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plena. No caso houve revascularização completa da 
artéria renal sem recuperação da função renal.

Apesar de complicação incomum, devemos suspeitar 
de Wunderlich em quadros infecciosos renais que não 
apresentam evolução satisfatória, sobretudo em relação 
ao controle doloroso. É importante o diagnóstico precoce 
uma vez que, em casos de hemorragia grave, pode ser 
necessária intervenção endovascular ou mesmo cirúrgica.



J Bras Nefrol 2015;37(2 Supl. 1):8-50

Tuberculose associada a poliangeíte granuloma-
tosa (Wegener) - relato de um caso

Claudio Rogerio Werka Junior1; Paula Caleffi Bagatini2; 
Anderson Ricardo Roman Gonçalves1; Helbert do Nasci-
mento Lima1; Marcos ScheiDemantel1; Gilberto Hornburg3

1 Clinica de Nefrologia de Joinville, Joinville, SC, Brasil.
2 Serviço de Clinica Medica do HMSJ, Joinville, SC, Brasil.
3 Hospital Dona Helena, Joinville, SC, Brasil.

Objetivo: Relatar rara associação de Tuberculose 
Pulmonar com Poliangeite Granulomatosa. Materiais 
e métodos: Relato de caso. Resultados: A.B.L.G, 43 
anos, feminina, com sinusites de repetição e disfonia 
por 8 meses internou em 10/08/2013 para biópsias e 
coleta de material para cultura de lesões de mucosa 
nasal. Havia perfuração de septo nasal associada. 
Estava com edema de membros inferiores e hipertensa 
(160/100 mmHg) na admissão. Exames mostraram 
anemia, alteração de função renal (creatinina de 
5,0 mg/dl - sem creatinina prévia), urinálise com 
hematúria glomerular e proteinúria de 24 horas de 
1722 mg. Anticorpo anti citoplasma de Neutrófilos 
(ANCA)-c reagente em título 1:160. Ultrassonografia 
de aparelho urinário sem alterações. Tomografia de 
tórax mostrou 3 lesões peripleurais em lobo inferior 
de pulmão esquerdo. Quadro altamente sugestivo de 
Poliangeíte Granulomatosa (GPA). Indicado 1000 mg 
de Metilprednisolona por 3 dias, seguido de Prednisona 
(PDN) 60 mg/dia e Ciclofosfamida (CTX) Oral 2 mg/
kg/dia. Biópsia Renal Percutânea evidenciou padrão 
histopatológico de glomerulosclerose segmentar e 
focal. Imunofluorescência com discreto depósito 
granular focal de fibrinogênio. Broncoscopia com 
biópsia mostrou processo inflamatório traqueo-
brônquico. Lavado brônquico negativo para Bacilos 
Acido Alcool Resistentes (BAAR). Biópsia pulmonar 
(pronta apenas em setembro/2013)mostrou sinais 
de vasculite, granulomas e houve achado de BAAR 
no interior destes. Iniciado tratamento protocolar 
para Tuberculose pelo infectologista. Mantivemos 
a prednisona e a CTX pela boa resposta clínica 
apresentada até então. Em jan/2014 sua creatinina 
caiu a 1,4 mg/dl. Em fev/2014 suspendemos a 
CTX e iniciamos Azatioprina (AZA). Apresentou 
recidiva da GPA em mai/2014, tendo sido reinduzida 
imunossupressão com CTX oral por mais 3 meses. 
Alterada terapia de manutenção para Micofenolato 
Mofetil (MMF). Atualmente em remissão completa 
da doença, em tratamento com PDN e MMF. Em uso 
de Sulfametoxazol/Trimetoprima 400mg/80mg como 
profilaxia para infecções oportunistas. Conclusão: 
Pelo comprometimento prioritariamente pulmonar 
com formação de granulomas, há grande sobreposição 
de achados clínicos entre a GPA e a Tuberculose, 
sendo uma habitualmente considerada no diagnóstico 
diferencial da outra. A coexistência das duas situações, 
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Objetivo: Realizar acompanhamento nutricional de 
um paciente nefropata, neuropata em hemodiálise, 
estabelecendo conduta adequada à situação 
clínica e nutricional, favorecendo ganho ponderal, 
crescimento e melhor sobrevida. Material e Métodos: 
Pesquisa experimental, do tipo caso clínico. Paciente 
do sexo masculino, 4 anos, portador de Doença 
Renal Crônica secundária à Síndrome Nefrótica 
Corticorresistente, Encefalopatia hipóxico-isquêmica 
secundária a parada cardiorrespiratória, alimentando-
se via sonda nasoenteral, internado em um hospital 
público em Salvador, Bahia. Foram analisados dados 
do prontuário, medidas antropométricas e exames 
laboratoriais. O diagnóstico antropométrico foi 
definido pela circunferência do braço (CB), peso e 
estatura.  Os exames laboratoriais analisados foram: 
Albumina (Alb), Hematócrito (Ht), Hemoglobina 
(Hb), Uréia (Ur), Creatinina(Cr), Sódio (Na), Potássio 
(K) e Fósforo (P). O plano alimentar era composto 
de dieta enteral em sistema fechado, polimérica, 
hipercalórica, nutricionalmente completa. O 
Valor Energético Total foi obtido pela estimativa 
para crianças neuropatas sugerida por Paediatric 
Child Health 2009, a estimativa de proteína e 
micronutrientes foi baseada no KDOQUI (2009) 
e Riella & Martins (2013), considerando-se o peso 
seco. Paciente recebeu alta hospitalar alimentando-
se via gastrostomia, com orientação nutricional para 
dieta artesanal e industrializada. Foi reavaliado após 
5 meses em consulta ambulatorial. Resultados: Ao 
início do acompanhamento, o paciente apresentava 
11,8kg, 106,5cm de comprimento, e CB medindo 
14cm. P/I = P10-P50* (peso adequado para idade), 
E/I = > P90 (estatura adequada para idade), IMC/I = 
< P10 (baixo peso para idade). Alb: 3,6 g/dL; Hb: 7,3 
g/dl; Ht: 24,1%; K: 7,5 mg/dl; Cr: 3,5 mg/dl; Na: 122 
mEq/L; Ur: 66,2 mg/dl; P: 4,2 mg/dL. A oferta calórica 
oferecida foi de 1172 kcal, 1,45 g/kg/d de proteína, 
com controle de eletrólitos e restrição hídrica de 640 
ml/dia, por conta de anúria e edema intenso. Após 5 
meses, pode-se observar um ganho ponderal de 2,5 
kg, aumento de 2,3 cm de comprimento e 2 cm de 
CB. P/I ˃ P50*-P90, (peso adequado para idade), E/I 
= > P90 (estatura adequada para idade), IMC/I = < 
P10 (baixo peso para idade). Apresentou melhora 
dos seguintes exames laboratoriais: Alb: 5,4 g/dL; 
Hb: 8,2 g/dl; Ht: 24,3%; K: 4,0 mg/dL; Cr: 4,0 mg/
dL; Na: 135 mEq/L; Ur: 75,6 mg/dL e piora do P:5,7 
mg/dL. Conclusão: O acompanhamento nutricional 
individualizado constitui critério primordial no 
acompanhamento interdisciplinar do paciente 
nefropata neuropata pediátrico, visando estabelecer 
condutas que favorecem manutenção do estado 
nutricional adequado e melhora da sobrevida do 
paciente.
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Hipovitaminose D e os efeitos de colecalciferol 
em variáveis do metabolismo mineral em uma 
população de Curitiba - PR

Sérgio Gardano Elias Bucharles1; Melissa Nihi Sato1; Luis 
Pedrilo1; Miguel Carlos Riella1

1 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Hipovitaminose D (níveis séricos de 
25(OH)D3 < 30 ng/ml) é muito prevalente na 
população portadora de doenças crônicas como 
doença renal crônica (DRC) e diabetes mellitus (DM), 
e está relacionada a complicações clínicas como 
osteoporose e doença cardiovascular. A prevalência 
de hipovitaminose D numa população sem a 
presença de doença renal crônica conhecida e não 
diabéticos, bem como o impacto da suplementação 
com Colecalciferol nas variáveis do metabolismo 
mineral são pouco conhecidos na cidade de Curitiba-
PR. Nossos objetivos foram estudar a prevalência 
de hipovitaminose D numa população ambulatorial 
sem conhecimento de doenças crônicas e os efeitos da 
suplementação com Colecalciferol nas variáveis do 
metabolismo mineral. Métodos: No período de Junho 
a Dezembro de 2011 a presença de hipovitaminose 
D foi rastreada entre 186 pacientes sem patologias 
crônicas de um ambulatório geral. Amostras de 
sangue foram coletadas para dosagem de 25(OH)
D3, cálcio, fósforo e paratormônio (PTHi) antes e 
imediatamente após 90 dias de suplementação com 
50.000 UI semanais de Colecalciferol naqueles que se 
apresentassem com hipovitaminose D. Os pacientes 
necessariamente não poderiam estar tomando 
suplementos vitamínicos e a exposição ao sol não foi 
estimulada durante o período do estudo. Resultados: 
Foram identificados 77 pacientes (idade média 
de 54,6 ± 20,9 anos, 70% sexo feminino, 41% da 
população original, 22% apresentando alguma perda 
renal funcional) com valores de 25(OH)D3 < de 30 
ng/ml. Os valores de 25(OH)D3 no “baseline” não 
se correlacionaram com os valores de cálcio, fósforo 
ou paratormônio. Valores de 25(OH)D e índice de 
massa corproal se correlacionaram negativamente 
(p = 0,001), bem como valores de PTH e taxa de 
filtração glomerular (p = 0,001) Após 90 dias de 
suplementação com Colecalciferol observamos 
normalização dos níveis de 25(OH)D3 em 81% 
da população estudada. Ocorreu uma elevação 
significativa nos valores médios de 25(OH)D3 (41,5 ± 
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Perfil das glomerulopatias diagnosticadas 
por biópsia renal no hospital de clínicas da 
universidade federal do Paraná

Maria Fernanda Soares1; Camila Crensiglova1; Barbara 
Benevides Rehme1; Domingos Candiota Chular1; Marcelo 
Mazza do Nascimento1

1 UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Objetivo: O presente estudo pretende traçar o perfil 
epidemiológico e a correlação clínico-patológica das 
doenças glomerulares diagnosticadas por biópsia 
renal no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná (HC-UFPR) ao longo de 5 anos. Materiais 
e Métodos: Foram identificadas 131 biópsias, 
realizadas pelo Serviço de Anatomia Patológica do 
HC-UFPR, de 01/01/2008 a 31/12/2012. A partir 
dos prontuários foram extraídos dados clínicos para 
posterior avaliação estatística. O achado de biópsias 
por microscopia óptica foi acompanhado de exame 
concomitante de microscopia de imunofluorescência. 
As lâminas histopatológicas, coradas pelas técnicas 
de HE, PAS, PAMS e tricrômico foram revisadas 
por um patologista. Resultados: 128 casos detinham 
material passível de reanálise. Em todos os casos a 
biópsia foi obtida por agulha de corte, com média 
de 13 glomérulos por amostra. Glomerulopatia foi 
confirmada em 116 casos, dos quais 54 (46,5%) 
ocorreram no sexo masculino. A média de idade à 
biópsia foi de 40 anos (43 anos no sexo masculino 
e 38 anos no sexo feminino). Em 99 casos pôde-
se identificar a indicação da biópsia; 49 (49,5%) 
apresentaram síndrome nefrótica, 17 (17,17%), 
insuficiência renal aguda e 15 (15,15%), insuficiência 
renal crônica; 8 (8,08%), síndrome nefrítica; 6 
(6,06%), proteinúria isolada e 4 (4,04%), hematúria 
isolada. Em 71 (61,21%) casos, identificou-se 
doença de base relacionada à glomerulopatia; 39 
(33,62%) casos foram de doença primária e 6 
(5,17%) casos não puderam ser classificados. Entre 
as comorbidades mais frequentemente identificadas, 
destacamos: hipertensão arterial (70 casos; 60,34%), 
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entretanto, é rara e possui relevantes implicações 
terapêuticas. O retardo no início da imunossupressão 
adequada na GPA pode afetar o prognóstico desta. 
Por outro lado, a imunossupressão pode aumentar 
o risco de disseminação do M. tuberculosis. A Sra. 
ABLG tratou as duas condições concomitantemente e 
apresenta boa evolução após 16 meses de seguimento.

13,4 x 18,8 ± 6,0 ng/ml; p < 0,001), cálcio sérico (9,4 
± 0,4 x 9,2 ± 0,4 mg/dl; p = 0,001) e em fósforo sérico 
(3,47 ± 0,3 x 3,3 ± 0,3 mg/dl; p = 0,04) e redução 
nos valores médios de PTHi (44,2 ± 19,3 x 58,0 ± 
30,0 pg/ml; p = 0,003). Conclusões: A prevalência de 
hipovitaminose D numa população sem a presença 
de DRC conhecida ou de DM foi significativa. A 
suplementação com Colecalciferol foi segura e em 
apenas 90 dias causou elevação significativa nos níveis 
médios de 25(OH)D3 e de cálcio, além de redução 
significativa em PTHi. O impacto no tecido ósseo e os 
efeitos cardiovasculares destas variações de cálcio e 
vitamina D numa população sem patologias crônicas 
precisam ser verificados em estudos específicos.
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Acompanhamento multiprofissional de uma 
transplantada renal em gestação gemelar - 1º 
trimestre

Renata de Mello Magdalena Breitsameter1; Guilherme 
Breitsameter1; Maria Conceição da Costa Proença1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Verificar a demanda de assistência à saúde 
em paciente de alto risco, bem como resultados 
obtidos. Métodos: Trata-se de um relato de caso, 
de acompanhamento ambulatorial realizado em um 
hospital universitário. Para a obtenção de informações 
foi realizada coleta de dados no prontuário 
eletrônico. Relato do caso: Paciente de 37 anos, 
portadora de Hepatite C, Diabete Melittus tipo 2 e 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Retransplantada em 
16/04/2012 com doador cadáver, apresenta histórico 
de parto pré termo (28 semanas) em 2010 com 
óbito neonatal. Atualmente em gestação planejada, 
gemelar dicoriônica e diamniótica. Resultados: Foi 
identificado o atendimento de profissionais de 6 
equipes na instituição em um período de 70 dias. 
Está sendo acompanhada frequentemente pelas 
equipes médicas do Transplante Renal e Pré Natal 
Diabetes, Endócrino Diabete Gestacional, Nutrição 
Clínica Nefrologia, Enfermagem Transplante Renal. 
Consultou com equipe Ginecologia Endometriose, 
quando iniciou acompanhamento ginecológico com 
intuito de gestar, já estava com aproximadamente 2 
semanas de gestação ainda não percebida. Ao final 
do 1º trimestre gestacional paciente apresenta bom 
estado geral, sem intercorrência gestacional até o 
momento. Função renal estável, com boa compreensão 
e adesão ao tratamento, comportamente de busca 
de saúde, possui apoio familiar. Esperançosa com 
o início do 2º trimestre gestacional. Conclusões: O 
acompanhamento de gestantes transplantadas requer 
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Paciente transplantada renal em gestação gemelar 
- diagnósticos de enfermagem identificados no 
acompanhamento ambulatorial

Renata de Mello Magdalena Breitsameter1; Guilherme 
Breitsameter1; Maria Conceição da Costa Proença1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

Objetivo: Descrever os Diagnósticos de Enferma-
gem (DE) utilizados na nossa instituição para o 
caso da paciente em questão - gestante transplan-
tada renal. Métodos: Trata-se de um estudo de 
caso, realizado em um hospital universitário. Para 
a obtenção de informações foi realizada anamne-
se, exame físico e coleta de dados no prontuário 
eletrônico. A partir da análise dos dados, foi pos-
sível identificar os DE baseados na North Ame-
rican Nursing Diagnosis Association (NANDA) 
2009-2011. Relato do caso: Paciente de 37 anos, 
portadora de Hepatite C, Diabete Melittus tipo 2 
e Hipertensão Arterial Sistêmica. Retransplanta-
da em 16/04/2012 com doador cadáver, apresenta 
histórico de parto pré termo em 2010. Atualmen-
te em gestação planejada, gemelar dicoriônica e 
diamniótica, iniciando 2º trimestre - 15 semanas. 
Referiu cansaço aos esforços, sonolência, consti-
pação, mal-estar na ocorrência de hipoglicemias 
matinais, episódios de hiperglicemias antes ou 
após o almoço, preocupa-se com o limite de au-
mento de peso orientado pela equipe. Apresenta 
bom estado geral, lúcida e orientada. Função re-
nal estável, adequando imunossupressores. Sinais 
vitais: Pressão arterial 90/60 mmHg, frequência 
cardíaca 108 bpm, temperatura axilar 36,3 °C. 
Resultados: Foram identificados os seguintes DE: 
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TRANSPLANTE RENAL

lupus eritematoso sistêmico (43 casos; 37,06%), 
diabetes mellitus (20 casos; 17,24%), vírus da 
imunodeficiência humanda (HIV, 11 casos; 9,48%) 
e hepatites virais (vírus C, 11 casos, 9,48%; vírus B, 
4 casos, 3,45%; vírus B e C, 1 caso, 0,86%). Dentre 
as glomerulopatias secundárias, a mais frequente 
foi a Nefrite Lúpica (35 casos; 49,29%), e dentre as 
primárias, Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (12 
casos; 30,77%) e Nefropatia Membranosa (10 casos; 
25,64%). Conclusão: Nesta instituição, observamos 
igual incidência de glomerulopatias entre os sexos. 
A principal indicação de biópsia foi a síndrome 
nefrótica. Ao contrário de outros relatos, observamos 
predomínio das glomerulopatias secundárias, 
achados que possivelmente refletem as características 
dos atendimentos realizados no Hospital de Clínicas 
da UFPR.

constipação, conforto prejudicado, risco de infec-
ção, proteção ineficaz, risco de quedas, risco de 
nutrição desequilibrada - mais que as necessida-
des corporais, padrão de sono prejudicado, risco 
de glicemia instável e comportamento de busca de 
saúde. Conclusões: A identificação de 9 DE duran-
te o estudo demonstrou a necessidade de adequa-
ção da assistência de enfermagem, incorporando 
o plano de intervenções conforme a Classificação 
das intervenções de enfermagem (NIC) e avaliação 
de resultados através da Classificação dos resulta-
dos de enfermagem (NOC) em vista a complexida-
de do caso. O estudo nos proporcionou a ampliação 
do conhecimento sobre o assunto, servindo de base 
para estudos posteriores bem como contribuem para 
a nossa prática assistencial, afirmando a importância 
da prática de enfermagem científica de acordo com a 
demanda e especificidades do paciente.
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Germes multirresistentes em pacientes 
transplantados renais e medidas de bloqueio 
epidemiológico

Maria Conceição da Costa Proença1; Adriana Magalhães 
da Fe1; Renata de Mello Magdalena Breitsameter1; Alesan-
dra Rosa Vicari1

1 HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil.

Introdução: As infecções em pacientes com transplante 
de rim, mesmo com o desenvolvimento de técnicas de 
diagnóstico, tratamento e prevenção permanecem, direta 
e indiretamente, a mais importante causa de morbidade 
e mortalidade neste grupo de pacientes. A resistência 
bacteriana emerge como um problema mundial de saúde 
pública atraindo a atenção de órgãos governamentais 
nacionais e internacionais exigindo uma ação conjunta 
nas práticas de prevenção e controle das mesmas. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar 
quais os fatores de risco estão relacionados aos germes 
multirresistentes (GMR) em pacientes transplantados 
renais, sua prevenção e controle. Materiais e Métodos: 
Foi feita uma revisão integrativa da literatura em sites 
científicos SCIELO e LILACS no período de 2003 à 
2013, disponíveis em língua portuguesa em ambiente 
virtual, completos e gratuitos, que atendiam o objetivo 
geral. Resultados: Foram identificados 240 artigos no 
banco de dados eletrônico SCIELO e LILACS, dos 
quais após uma análise minuciosa foram excluídos 228 
por não atenderem os critérios de inclusão, restando 
12 artigos que foram analisados que evidenciaram  a 
necessidade de capacitação dos profissionais que atuam 
diretamente com os pacientes transplantados renais 
em relação às complicações infecciosas por GMR 
promovendo orientações de educação em saúde para 
pacientes transplantados renais. A lavagem das mãos 
foi classificada como principal medida de prevenção e 
controle das infecções causadas por GMR. Conclusão: 
Constatou-se uma lacuna na produção cientifica em 
relação a GMR devendo ser motivadas a realização 
de novas pesquisas, principalmente por profissionais 
da área de enfermagem. Estratégias para educação dos 
profissionais de saúde e dos pacientes transplantados 
em relação a medidas de prevenção e controle são 
fundamentais para evitar ou diminuir a transmissão de 
GMR.
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Persistência de hiperparatireoidismo secundário 
e prevalência de hipovitaminose D após 
transplante renal

Ana Carolina Ferraz1; Anna Luisa Nunes2; Silvia Regina 
Hokazono3; Fabiana Contieri3; Alexandre Bignelli3; 
Fernando Meyer4; Miguel Carlos Riella3; Sérgio Gardano 
Elias Bucharles3

1 Curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, PR, Brasil.
2 Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
3 Fundação Pró Renal Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
4 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Introdução: Hiperparatireoidismo secundário 
(HPTs) e hipovitaminose D são frequentes na 
população portadora de doença renal crônica, 
particularmente entre pacientes em tratamento 
dialítico. O transplante renal (TX Renal) 
pode corrigir muitas destas alterações, porém 
a recuperação da função renal nem sempre é 
completa e persistência do HPTs parece ser comum. 
A investigação dos fatores associados ao HPTs 
no período pós-transplante renal tardio é crucial 
para a melhor condução clínica destes pacientes. 
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo de 1 
grupo de pacientes TX Renal (≥ 12 meses após 
transplante) de um único centro de transplante 
renal. Incluídos pacientes ≥ 18 anos de idade. 
Analisadas as variáveis do metabolismo mineral 
Paratormônio (PTH), Fosfatase Alcalina (FA), 
Cálcio (Ca), Fósforo (P), Vitamina D (25OHD3), 
calculada taxa de filtração glomerular (TFG) por 
Cockcroft Gault, analisadas variáveis demográficas 
(gênero, idade, tempo de transplante renal), além 
de exame de ecocardiograma transtorácico para 
avaliação presença de hipertrofia de ventrículo 
esquerdo (HVE). Resultados: Estudados 313 
pacientes TX Renal, 51,4% gênero M, idade média 
48,4 ± 13,4 anos, média de tempo em TX Renal 
85,8 ± 61,2 meses e TFG estimada de 71,08 ± 
21,49 ml/min (16,5 - 118,5 ml/min). Prevalência de 
hipovitaminose D (25OH D3 < 30 ng/ml) foi de 
60,5% (189 pacientes), insuficiência de vit D (21-
29,9 ng/ml) foi vista em 124 pacientes e deficiência (≤ 
20ng/ml) observada em 65 pacientes. Prevalência de 
HPTs (PTH > 65 pg/ml) foi 42,8% (125 pacientes). 
TFG ml/m e PTH se correlacionaram inversamente 
(p = 0,03), bem como os valores de 25OH D3 e de 
PTH (p = 0,01). Pacientes com HPTs apresentaram 
maiores valores de PTH (mediana 98,5 x 41,5 pg/
ml, p < 0,001), idade maior (mediana 48 x 45 anos, 
p = 0,01), TFG menor (67,1 ± 24,4 x 72,8 ± 20,4 
ml/min, p = 0,03) e menores valores de vitamina 
D (mediana 26,0 x 28,0 ng/ml, p = 0,02) quando 
comparados aos pacientes sem HPTs. Os valores 
de Ca, P e os de FA não foram diferentes entre os 
grupos. A prevalência de HVE avaliada por massa de 

PO: 88atenção especial em relação ao controle pressórico, à 
função renal, à possíveis infecções e à monitorização 
do feto, sendo que 40% das gestações em pacientes 
transplantadas não ultrapassam o primeiro trimestre. 
Devido à presença de comorbidades e os riscos 
associados, faz-se necessária a atenção de profissionais 
de diferentes categorias e especialidades, com 
encaminhamentos adequados. Nota-se a importância 
do envolvimento das equipes com o bom andamento 
desta gestação gemelar, considerada de alto risco.
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VE foi semelhante entre os grupos com e sem HPTs 
(39,2% x 34,8%, valor de p = 0,19) e a prevalência 
hipovitaminose D foi maior entre os pacientes com 
HPTs (p = 0,04). A presença de hipovitaminose D 
não se relacionou á presença de HVE (p = 0,90). 
Conclusões: Há uma elevada prevalência de HPTs 

e de hipovit D entre pacientes transplantados renais 
após o primeiro ano de evolução. A presença de 
HPTs se associou a idade maior, menores TFG e a 
menores valores séricos de 25OHD3. A presença 
de HVE não se associou ao HPTs ou á presença de 
hipovitaminose D, nesta população estudada.
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