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Introdução
“Em

Portugal,

envelhecimento

(…),

o

poderá

índice

mais

do

de
que

A maior durabilidade de uma vida não
representa

necessariamente

uma

duplicar entre 2015 e 2080, passando de 147

existência sem problemas.

para 317 idosos por cada 100 jovens” (INE,

É factual que os idosos, pessoas com mais

2017, p.1). O envelhecimento populacional é

de 65 anos, apresentam a partir de

o objeto de estudo e de diversas projeções

determinado

que antevêem a forma como a sociedade vai

funcionais, cognitivas, de relação e o

ser, num futuro próximo, bem como as

aumento

exigências face à sua reestruturação. Não é

crónicas. A população idosa prevalece nos

só preocupante o aumento da esperança

contextos de diálise em Portugal e somos

média de vida, porque esta por si só, poderia

o país europeu com maior prevalência de

revelar melhor qualidade de vida, assistência

doentes em terapêutica de substituição

em saúde e condições sociais e económicas

renal (Nolasco et al., 2017). Para este

favoráveis, que explicassem o fato das

facto parecem contribuir fatores como a

pessoas viverem mais anos (INE, 2017).

introdução do SNS e os elevados padrões

Através

pirâmides

de qualidade de cuidados nefrológicos no

populacionais podemos ver que o número

país (ANADIAL, 2016). A hemodiálise, foco

de crianças e jovens, bem como as taxas de

deste curso, é o tratamento mais

fecundidade,

prevalente para substituição da função

da

análise

pelo

das

contrário,

estão

a

diminuir, o que no fim demonstra que não

momento,

da incidência

alterações

de doenças

renal, em Portugal (Nolasco et al., 2017)

há substituição geracional e que, a certa
altura, o número total de pessoas acabará
por diminuir (Pereira, 2012).
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Objetivos do curso
Objectivo Geral

Objetivos específicos

❑ No final da formação, os participantes
deverão ter adquirido conhecimentos
teórico- práticos indispensáveis à
compreensão da doença renal e do
percurso do doente que se encontra em
programa regular de hemodiálise.

❑ Conhecer brevemente, a história da
Hemodiálise;
❑ Rever a anatomia e fisiologia renal,
incluindo os princípios de formação da
urina;
❑ Reconhecer as principais condições que
conduzem à insuficiência renal crónica
(IRC) terminal;
❑ Conhecer as opções terapêuticas do
doente em fase terminal de IRC;
❑ Conhecer os princípios físicos da
hemodiálise e hemodiafiltração e
distinguir ambas as técnicas;
❑ Reconhecer os conceitos-chave da
realização de hemodiálise;
❑ Descrever o circuito do doente na sala
de diálise;
❑ Compreender as funções do enfermeiro
na sala de hemodiálise;
❑ Valorizar importância da intervenção na
gestão do regime terapêutico no doente
em hemodiálise;
❑ Descrever e distinguir, as possibilidades
atuais em acessos vasculares para
hemodiálise;
❑ Reconhecer de forma genérica as partes
constituintes de um monitor de
Hemodiálise;
❑ Interpretar os parâmetros de uma
estratégia de hemodiálise.
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Apresentação breve
dos conteúdos
leccionados
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Anatomia e fisiologia renal
O Sistema urinário possui dois rins, cada um
deles ligado a um ureter. Os ureters
conectam-se à bexiga que armazena a urina

até a sua eliminação oar o exterior por vida
da uretra. (Fig. 1)

O rim desempenha diversas funções, no
sentido

de

manter

a

homeostasia,

contribuindo para o balanço hídrico:

Figura 1. Esquematização do sistema urinário

1. Volume extracelular

2. Osmolaridade
3. Balanço elétrolitico
4. Regulação de pH
5. Excreção
6. Produção hormonal e enzimática
A maioria das funções ocorre na sua unidade
funcional, o nefrónio (Fig. 2)
Figura 2. Nefrónio
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Doença renal crónica
Fatores de risco variados, como hipertensão
arterial, diabetes (Fig 3.) raça e idade,
podem contribuir para o desenvolvimento de
doença renal crónica (DRC), prejudicando
gradualmente a homeostasia.
A DRC e seu prognóstico são classificados
recorrendo à Taxa de Filtração Glomerular e
Albuminúria (Fig. 4).

Gradualmente,

o

doente

renal

crónico
Figura 3. Nefropatia diabética

desenvolve complicações como:
1. Anemia;
2. Hipervolémia;
3. Desiquilíbrios eletrolíticos (hipercalemia,
hipernatremia);
4. Desnutrição;
5. Doença óssea
6. Outros
Figura 4. Classificação da Doença Renal Crónica

.
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Opções terapêuticas
As opções terapêuticas para a substituição

da função renal constituem-se por:

1.

Trasnplante renal

2.

Hemodiálise

3.

Tratamento conservador

4.

Diálise peritoneal

A

informação

esclarecimento

sistemática
acerca

e

das

o

devido

diferentes

modalidades disponíveis de tratamento da
DRC5 são mandatórios para todo o doente
renal crónico e deve existir uma consulta
dedicada
acerca

ao
das

tratamento

esclarecimento
diferentes

do

doente

modalidades

(DGS,

de

2011)
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Acessos vasculares para
hemodiálise
Para

a

instituição

de

tratamento

de

substituição renal, Hemodiálise, as opções
de acessos vasculares são (sem ordem de

preferência):

1. Catéter venoso central tunelizado (Fig. 5)
2. Fístula arteriovenosa (Fig. 6)
3. Prótese sintética (Fig. 7)

A escolha e construção do acesso vascular
deve

ser

efetuada

atempadamente

e

centrada no cliente. O mesmo deve estar em
pleno funcionamento quando se dá início à
substiuição renal intermitente. (Kdigo, 2019)

Figura 5. Catéter Venoso Central

Figura 6. FAV
Fonte: UptoDate (2020)

Figura 7. FAV
Fonte: UptoDate (2020)
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Máquina de Hemodiálise
A máquina de hemodiálise (Fig. 8) bombeia o
dialisante, bem como o sangue do paciente
através de um dialisador. Ambos, são
separados um do outro por uma membrana
semipermeável que permite a transferência
de solutos e água conforme com base em
processos físico-químicos (Misra, 2005).
Independentemente do modelo e branding,
realiza funções como (não se findam aqui):
1. Processamento do dialisante;
2. Processamento do sangue;
3. Ultrafiltração controlada
4. Outras

O

sangue

circula

por

um

circuito

extracorporal (Fig. 9) de forma assética.

Figura 9. Circuito de hemodiálise
simplificado
Fonte: NIDDKD

Figura 8. Máquina de hemodiálise
Fonte: Fresenius Medical Care
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Enfermeiro em Hemodiálise
As competências do enfermeiro em

hemodiálise incluem:
1. Promover o

envolvimento do

doente no tratamento (gestão do
regime terapêutico),
2. Revisão

de

parâmetros

de

adequação de diálise
3. Gestão de equipas (OE, 2016)

Figura 10. Pormenor de hemostase em FAV

Incluem funções como:
1. Estabelecimento e manutenção do CEC
(Fig. 11) ;
2. Manipulação e monitorização do acesso
vascular (Fig 10);
3. Resolução de complicações dialíticas;

4. Intervenção na adequação a estratégia
dialítica

Figura 11. Pormenor de linhas de CEC e membro superior
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Complicações em Hemodiálise
As complicações do cliente em hemodíálise
podem ocorrer no período intradialiticos ou
interdialítico. As mais frequentes incluem:

1. Hipotensão;
2. Cãimbras;
3. Náúseas e vómitos
4. Cefaleias.
(Daugirdas, 2015)

As complicações intradialíticas estão muitas

vezes

relacionadas

ultrafiltração

(UF)

com

elevadas

taxas
e

a

de
sua

resolução passa por atos como:
1. Reposição de volume;
2. Ajuste de taxa de UF;
(Costa et al., 2015)
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