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INTRODUÇÃO

Dentre as diversas áreas de atuação da enfermagem dentro de uma unidade

de terapia intensiva, destaca-se a especialidade da nefrologia, um importante

campo de atuação dessa profissão, considerando-se tanto as necessidades

específicas dos cuidados aos pacientes que possuem diagnóstico médico de

Insuficiência Renal Crônica (IRC), quanto a crescente incidência dessa patologia,

compreendida como um problema de saúde pública no Brasil. Dentre as

modalidades de terapia renal substitutiva, destaca-se a hemodiálise (HD), que é o

processo de filtragem e depuração do sangue de substâncias indesejáveis como a

creatinina e a ureia que necessitam ser eliminadas da corrente sanguínea humana

devido à deficiência no mecanismo de filtragem nos pacientes portadores de IRC .

(NETO; SOARES; GONÇALVES, 2017)

A abordagem nefrologica do doente grave nas UTIs é chamada de

“Nefrointensivismo” e envolve uma equipe multidisciplinar formada por nefrologistas,

intensivistas e profissionais de enfermagem especializados em UTI. (BOLETIM DA

NEFRO. Hospital Sírio-Libanês, 2011).

Lesão Renal Aguda, que é um comprometimento do funcionamento dos rins

e incide em 25% a 30% dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva

(UTIs). Esses pacientes, chamados de “doentes críticos”, encontram-se internados

nas UTIs com moléstias graves, como septicemia, politraumatismos,

pós-operatórios de grandes cirurgias, doenças graves do coração – como infarto

agudo do miocárdio - e uma gama variada de doenças, todas elas com altas taxas

de mortalidade. (BOLETIM DA NEFRO. Hospital Sírio-Libanês, 2011).

Quanto mais grave o doente, maior a chance de desenvolver insuficiência

renal aguda e cerca de 5% a 8% dos pacientes internados em UTIs acabam

necessitando de diálise. O problema com a hemodiálise clássica e que, devido a

instabilidade hemodinâmica dos pacientes críticos (dificuldade para manter a



pressão arterial), este método é pouco tolerado e as vezes até inviabilizado.

(BOLETIM DA NEFRO. Hospital Sírio-Libanês, 2011).

ESTUDO DE CASO 1

Sexo feminino, 42 anos, parda, evangélica, natural da Bahia e procedente de

São Paulo-SP.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL :

Cefaléia holocraniana com piora progressiva há 15 dias, associada a visão

borrada e lesões purpúricas nos pés. Negava queixas associadas aos sistemas

urinário e gastrointestinal. Paciente tem diagnóstico de carcinoma de ovário com

metástases linfonodais, diagnosticado há menos de 1 ano; foi iniciado tratamento

quimioterápico com carboplatina e paclitaxel 1 mês após o diagnóstico.

ANTECEDENTES PESSOAIS :

Esclerodermia paraneoplásica comprovada por capilaroscopia ungueal e

biópsia de pele, desde há cerca de 6 meses, quando apresentou quadro de

acrocianose, artralgias e disfagia para sólidos.

EXAME FÍSICO :

À admissão hospitalar estava com PA de 180×100 mmHg, FC 100 bpm,

espessamento da pele nos braços, pernas e abdômen, além de telangiectasias

periungueais e fenômeno de Raynaud em mãos. Sem déficit neurológico focal.

Paciente desenvolveu hemoptise e dispneia, sendo admitida na UTI.

EXAMES COMPLEMENTARES:

Avaliação laboratorial mostrou lesão renal aguda (Creatinina 2,1 mg/dL –

prévia de 1,0), trombocitopenia (plaquetas 43.000 mm³), anemia normocítica

(hemoglobina 9,1 mg/dL), haptoglobina < 10 (normal: 30 – 200), desidrogenase

láctica (DHL) 1852 UI/L (normal: 125-225), reticulócitos 3,5% (normal: 0,5-2,0%) e



velocidade de hemossedimentação (VHS) 54 mm (normal: 15 mm). Urinálise

mostrou proteinúria ++ , 5 hemácias por campo de grande aumento, com

dismorfismo eritrocitário. Relação proteína/creatinina em amostra isolada de urina

de 5,29 g/g. Perfil imunológico mostrou FAN positivo 1/1280, anticorpos

anti-músculo liso positivo 1/40 (padrão vascular). Demais avaliações imunológicas

negativas: anti Ro, anti La, anti Sm, anti RNP, anti-topoisomerase, ANCA, anti-DNA.

Fator reumatoide e frações do complemento normais. Tomografia de crânio normal.

Sorologias para hepatite B, C e HIV negativas.

EVOLUÇÃO :

Evoluiu com insuficiência renal rapidamente progressiva, hipertensão e

anemia hemolítica microangiopática. Com a piora da função renal, iniciado

hemodiálise. Devido a gravidade do quadro clínico, a paciente recebeu pulsoterapia

com metilprednisolona 1g/dia por 3 dias, além de outras medidas de suporte, e

realizada biópsia renal. (FREDIANI, M. M,  MATTEDI, F. Z., 2019)

Tabela 1 - Diagnóstico de enfermagem segundo NANDA (2018-2020).

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CARACTERÍSTICA DEFINIDORA

Risco de quedas Doença aguda

Mobilidade prejudicada

risco de proteção ineficaz relacionada a  pulsoterapia

padrão respiratório ineficaz caracterizado por dispnéia

Risco de desequilíbrio eletrolítico relacionado a desidratação

Risco de sangramento caracterizado por hemoptise

hematúria

plaquetas 43.000mm3

Risco de infecção Circulação prejudicada,

Doença cardiovascular,

procedimentos invasivos.



Risco de integridade tissular

prejudicada.

parestesias / pulsos ausentes ou

diminuídos / relacionado a

hipertensão

Fonte: elaborado pela autora em junho 2019.

Tabela 2 – Planejamento, implementação e resultados esperados

Diagnóstico

de

enfermagem

NOC NIC Prescrição

de

enfermagem

Validade

24 horas

Risco de

quedas

Prevenir

queda

Prevenir

complicações

Colocar pulseira de

identificação de

risco de queda no

paciente .

Manter

elevadas as

grades de

proteção da

maca -

Manter cama

em altura

adequada

para prevenir

quedas

contínuo

M T N

risco de

proteção ineficaz
Prevenir

complicações

-Evitar

infecção

Realizar

desinfecção dos

dispositivos de

administração de

medicações,

realizar

curativo com

clorex,datar,c

omunicar

enfermeiro

sinais

flogísticos

M



Integridade da

pele

prejudicada

Propiciar a

recuperação

adequada da

pele

.

Observar e manter

cuidados com áreas

de pressão; Hidratar

a pele.

Orientar ou

posicionar o

paciente para um

melhor fluxo

circulatório.

realizar

mudança de

decúbito,usar

coxins para

proteger

proeminência

s

ósseas,aplica

r hidratante

as trocas.

2/2 horas

10 12 14

16 18 20

22 24 02

04 06 08

Risco de

sangramento

restabelecer

sinais vitais

Monitorar sinais de

sangramento.

Monitorar a

contagem de

plaquetas -

comunicar

enfermeiro se

sangramento,

hematúria,epi

staxe

êmese,entre

outros.

2/ 2

horas

10 12 14

16 18 20

22 24 02

04 06 08

Risco de

desequilíbrio

eletrolítico

Equilíbrio

eletrolítico e

ácido-base

Controle

ácido-básico,

monitorar

resultado de

exames

M T N



Controle de

eletrólitos

laboratoriais

exames(enfer

meiro)diário e

s/n

Risco de

pressão

arterial instável

monitorar

hipertensão

Absorção e

distribuição rápida

de agentes

vasodilatadores

realizar

controle de

sinais

vitais,comuni

car

enfermeiro se

PA diastólica

90 mmhg

2/ 2

horas

10 1214

16 18 20

22 24 02

04 06 08

Risco de lesão

por pressão

prevenir

lesões

Facilitar pequenas

trocas para alívio de

pressão do peso

corporal. Fazer

exercícios passivos

e/ou ativos de

amplitude de

movimentos. Ajudar

nas medidas de

higiene (p. ex., uso

de desodorante ou

perfume).

realizar

mudança de

decúbito

2/2 hora

s

10 12 14

16 18 20

22 24 02

04 06 08

padrão

respiratório

ineficaz

melhorar

padrão

respiratório

Avaliar padrão

respiratório

(frequência e

amplitude) - Avaliar

a necessidade de

aspiração da via

aéreas

verificar

sinais vitais

2/2

horas,comuni

car

enfermeiro

10 12 14

16 18 20

22 24 02

04 06 08



desconforto

respiratório

Fonte: elaborado pela autora em junho 2019.

ESTUDO DE CASO 2

Sexo feminino, 63 anos, natural da zona rural de Getulina, residente na zona

urbana de Mauá há 13 anos, negra, casada, do lar.

HISTÓRIA DA MOLÉSTIA

Paciente sabidamente hipertensa e diabética vinha apresentando quadro de

resfriado comum há duas semanas. No início dos sintomas, como também

apresentasse “dores no corpo”, se medicou com paracetamol durante três dias,

além de descongestionante nasal. Há 08 dias teve sensação febril não aferida,

queda do estado geral, artralgia, mialgia, edema facial e “rash” cutâneo na região do

tronco, não pruriginoso. Dois dias após, refere que parou de urinar, além de

apresentar dispnéia aos esforços e ortopneia . Procurou o Pronto Socorro com estas

queixas. Na admissão no PS estava dispnéica e edemaciada, com creatinina sérica

7,60 mg/dL (há 20 dias a creatinina ambulatorial era 1,30 mg/dL). No 1º dia de

internação hospitalar, desenvolveu quadro de paraparesia súbita de MMII,

associada a paresia de MSD. Evoluiu anúrica nos dias seguintes e dependente de

hemodiálise.

Anamnese:

Ortopneia, dispneia paroxística noturna e dispneia aos moderados esforços;

redução da acuidade visual bilateralmente, há 01 ano; parestesia em luva e em bota

há 05 meses; diarreia com fezes líquidas com sangue e muco, pelo menos 3x/dia,

há 04 meses.

ANTECEDENTES :

HAS desde os 35 anos ; diabetes mellitus desde os 40 anos; retinopatia



diabética há 05 anos, tendo realizado 3 sessões de fotocoagulação; insuficiência

cardíaca por miocardiopatia hipertensiva há 01 ano; paralisia de Bell há 05 meses.

Tem 02 irmãs hipertensas e 01 irmã diabética. Filho tem diagnóstico de LES.

HISTÓRIA EPIDEMIOLÓGICA:

Cachorro vacinado em casa. água filtrada. saneamento básico adequado.

Nega banhos em lagoas, viagens recentes, contato com enchentes.

EXAME FÍSICO NA ADMISSÃO :

• Regular estado, confusa, descorada (2+/4+), edemaciada ++.

• Neurológico : paraparesia de MMII e paresia de MSD.

• Cabeça e pescoço: turgência de jugulares a 45º. Ausência de linfonodomegalias.

Exame de orofaringe normal.

• Cardiovascular : ritmo cardíaco regular, SS + em foco mitral PA 180×100 FC 100.

• Respiratório : MV simétrico, com estertores + basais.

• Abdômen : flácido e indolor, sem visceromegalias.

• Extremidades : edema de MMII até raiz de coxas.

EXAMES COMPLEMENTARES:

• USG de rins e vias urinárias: Rim direito: 12.7 x 5.8 x 5.2 cm; espessura do

parênquima: 2.1 cm. Rim esquerdo: 11.8 x 6.1 x 4.8 cm; espessura do parênquima:

1.8 cm. Rins de dimensões pouco aumentadas, com aumento difuso e moderado da

ecogenicidade do parênquima.

• ECG: Ritmo cardíaco sinusal , sobrecarga de câmaras esquerdas.



• TC de crânio: Focos de hipoatenuação dispersos pelos centros semiovais, assim

como córtico-subcorticais frontoparietais, mais acentuados e com aspecto

confluente à esquerda.

• Fundo de olho : Retinopatia diabética proliferativa bilateral.

• Ecocardiograma transtorácico: Aorta 30. Átrio esquerdo 39. Ventrículo direito 26.

Septo 10. Parede posterior do ventrículo esquerdo 9. Ventrículo esquerdo 46×28.

Fração de ejeção 70%. Pressão sistólica de art pulmonar 47 mmHg. Desempenho

sistólico biventricular preservado.

• Eco transesofágico: ausência de vegetações valvares ou trombos

intracavitários.Trata-se de um caso de uma senhora de 63 anos, diabética há 23

anos, hipertensa há 28 anos com disfunção renal (ClCr=50ml/min DRC EIII) que

após evento agudo infeccioso sugestivo de IVAS rapidamente evoluiu com perda de

função renal, anúria e necessidade de hemodiálise. Ao exame clínico

apresentava-se hipertensa, em anasarca. Durante a internação evoluiu com AVCi,

mantida com tratamento clínico, sem critérios para trombólise.

Aos exames laboratoriais, apresentava hematúria microscópica e proteinúria não

nefrótica, além de anemia, provas de atividade inflamatória elevadas (PCR=26,4

VHS=131), consumo de complemento, FAN positivo com anti DNA negativo e Fator

Reumatóide positivo.

1.Quadro infeccioso precedente de IVAS cerca de uma semana antes do início da

oligúria. Urina Tipo I com hematúria nefrítica, consumo de complemento C3 e C4 no

limite inferior > Compatível com Glomerulonefrite Difusa Aguda, hipótese

diagnóstica mais votada pelos colegas. Esta entidade é mais comum na faixa

pediátrica, em geral não evolui com perda de função, exceto na forma rapidamente

progressiva com crescentes, presente em cerca de 5% dos casos.

Conforme estudo canadense com 109 idosos com GNDA pós- infecciosa,

demonstrou-se que a idade foi fator de risco para essa patologia; 61% dos pacientes

tinha antecedente de imunocomprometimento sendo que Diabetes Mellitus foi o

principal fator predisponente, seguido de neoplasias. O quadro de IC

descompensada, como o apresentado pela paciente, é comum nesta patologia em

idosos, tendo em vista o estado nefrótico e incapacidade do manejo da sobrecarga

de sal e água. Diferente da faixa pediátrica, o prognóstico renal nos idosos é bem



mais desfavorável : dos 72 pacientes desta série, 44% mantiveram disfunção renal,

33% progrediram para doença renal terminal, e apenas 22 % recuperaram

plenamente a função. Preditores de doença terminal foram DM, nefropatia diabética,

creatinina elevada ao momento da biópsia, necessidade de hemodiálise no

diagnóstico e grau de atrofia tubular e fibrose intersticial.

2. Vasculite pauci-imune: Paciente com quadro clínico compatível, sintomas

sistêmicos, provas de atividade inflamatória elevadas , porém ANCA negativo.

Dentre as doenças sistêmicas incluídas neste grupo (exs, Granulomatose de

Wegener, Síndrome de Churg Strauss), a poliangeíte microscópica seria a hipótese

mais provável, diante da ausência de sintomas pulmonares. Entre idosos que

apresentam insuficiência renal e são submetidos a biópsia renal, o achado mais

comum é a Glomerulonefrite crescêntica pauci-imune (31 a 71%)2-4. Cerca de 10%

destes pacientes tem ANCA negativo.

3. Paciente teria progredido para insuficiência renal crônica secundária a Nefropatia

Diabética diante de insulto agudo infeccioso? Esta hipótese não pode ser

descartada, porém não contávamos com dados indicativos, tais como

microalbuminúria e de função renal prévias. No entanto, a paciente teve piora do

RFG muito rápida diante de sintomas infecciosos leves, sem instabilidade

hemodinâmica.

4. Nefropatia Lúpica com crescentes: acomete principalmente a faixa etária jovem

do sexo feminino, porém em cerca de 10% pode haver acometimento de idosos. A

paciente em questão não apresentava outra manifestação clínica sugestiva de LES,

principalmente àquelas relacionadas aos idosos, como: alterações

neuropsiquiátricas, fenômeno de Raynaud e artrite. Apresenta FAN + embaixo título,

dado inespecífico.

5. Nefrite intersticial aguda: Insuficiência renal aguda associada ao paracetamol é

incomum e está relacionada ao uso abusivo da droga, sendo o achado mais

frequente a necrose tubular aguda.



Tabela 1 - Diagnóstico de enfermagem segundo NANDA (2018-2020).

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CARACTERÍSTICA DEFINIDORA

Risco de quedas Doença aguda

confusão mental

Perfusão renal ineficaz relacionada a Doença

renal,Hipertensão arterial,Diabetes

mellitus.

padrão respiratório ineficaz caracterizado por

dispnéia,ortopnéia,estetores em base

Risco de desequilíbrio eletrolítico relacionado  a desidratação

Equilíbrio eletrolítico e ácido-base

Controle ácido-básico Controle de

eletrólitos

dor caracterizado relato de artralgia e

mialgia

Risco de infecção Circulação prejudicada,

Doença cardiovascular,

procedimentos invasivos.

Risco de integridade tissular

prejudicada.

parestesias / pulsos ausentes ou

diminuídos / relacionado a

hipertensão

débito cardíaco diminuído evidenciado por ECG,sobrecarga nas

4 câmaras

risco de glicemia instável evidenciado por relato e por

retinopatia diabética

risco de pressão arterial instável evidenciado por pressão 180 x 100

mmhg e relato de  HAS



risco de lesão por pressão evidenciado por paresia MSD e

parestesia dos MMII

Volume de líquidos excessivo Oligúria,Ruídos respiratórios

adventícios,Edema, Ingesta maior

que eliminação

risco de sangramento evidenciado por plaquetopenia

Fonte: elaborado pela autora em junho 2019.

Tabela 2 – Planejamento, implementação e resultados esperados

Diagnóstic

o de

enfermage

m

NOC NIC Prescrição

de

enfermage

m

Validade 24

horas

Risco de

quedas

Prevenir

queda

Prevenir

complicaç

ões

Colocar

pulseira de

identificação

de risco de

queda no

paciente .

Manter

elevadas as

grades de

proteção da

cama

contínuo

M T N

risco de

infecção
Prevenir

complicaç

ões -Evitar

infecção

Realizar

desinfecção

dos

dispositivos

de

administração

de

medicações,

realizar

curativo com

clorex,datar,

comunicar

enfermeiro

sinais

flogísticos 1x

dia e s/n

M



Integridade

tissular

prejudicada

Propiciar a

recuperaç

ão

adequada

da pele

.

Observar e

manter

cuidados com

áreas de

pressão;

Hidratar a

pele.

Orientar ou

posicionar o

paciente para

um melhor

fluxo

circulatório.

realizar

mudança de

decúbito,usa

r coxins para

proteger

proeminênci

as

ósseas,aplic

ar hidratante

as trocas a

cada 2 horas

10 12 14 16 18

20 22 24 02 04

06 08

Risco de

sangrament

o

restabelec

er sinais

vitais

Monitorar

sinais de

sangramento.

Monitorar a

contagem de

plaquetas -

comunicar

enfermeiro

se

sangramento

,hematúria,e

pistaxe

êmese,entre

outros.

2/ 2 horas

10 12 14 16 18

20 22 24 02 04

06 08

Risco de

desequilíbri

o eletrolítico

Equilíbrio

eletrolítico

e

ácido-base

Controle

ácido-básico,

Controle de

eletrólitos

monitorar

resultado de

exames(enfe

rmeiro)diário

e s/n

M T N

Risco de

pressão

monitorar

hipertensã

o

Absorção e

distribuição

rápida de

realizar

controle de

sinais



arterial

instável

agentes

vasodilatador

es

vitais,comuni

car

enfermeiro

se PA

diastólica

menor que

90 mmhg,2/2

horas

10 1214 16 18

20 22 24 02 04

06 08

Risco de

lesão por

pressão

prevenir

lesões

Facilitar

pequenas

trocas para

alívio de

pressão do

peso corporal.

Fazer

exercícios

passivos e/ou

ativos de

amplitude de

movimentos.

Ajudar nas

medidas de

higiene (p.

ex., uso de

desodorante

ou perfume).

realizar

mudança de

decúbito

2/2 hora s

10 12 14 16 18

20 22 24 02 04

06 08

padrão

respiratório

ineficaz

melhorar

padrão

respiratóri

o

Avaliar padrão

respiratório

(frequência e

amplitude) -

Avaliar a

verificar

sinais vitais

2/2

horas,comun

icar

10 12 14 16 18

20 22 24 02 04

06 08



necessidade

de aspiração

da via aéreas

enfermeiro

desconforto

respiratório

Risco de

desequilíbri

o do

volume de

líquidos

Manter o

equilíbrio

hídrico -

Manter

equilíbrio

eletrolítico

e

ácido-bási

co

Monitorar

níveis de

eletrólitos

séricos - Veri

ficar presença

de

sangramentos

- Realizar

balanço

hídrico

Realizar

balanço

hídrico a

cada 2 horas

10 12 14 16 18

20 22 24 02 04

06 08

risco de

perfusão

renal

ineficaz

Função

renal,

sinais

vitais

e

perfusão

tissular:

órgãos

abdominai

s

Monitorar

níveis séricos

de ureia,

creatinina e

eletrólitos;

Manter

registro

minucioso da

eliminação e

ingestão;

Monitorar

sintomas de

insuficiência

renal (edema,

alterações

neurológicas,

alterações na

monitorar

resultado de
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Fonte: elaborado pela autora em junho 2019.

CONCLUSÃO

A nefrologia é uma especialidade muito desenvolvida no campo da

enfermagem, pois o número de pacientes portadores de doenças renais crônicas no

Brasil é grande. O profissional enfermeiro tem um papel fundamental no

nefrointensivismo, pois é ele que lida diretamente com o paciente em diversos

procedimentos, prestando uma assistência digna e integral durante a realização

destes. Dessa forma, observa-se que o enfermeiro agindo com toda sua técnica e

seus conhecimentos, juntamente com os aprimoramentos, tanto pessoais como

profissionais, realizar um melhor atendimento e prevenção de agravos, minimizando

possíveis intercorrências ou intervindo rapidamente sobre elas, através do

diagnóstico precoce dessas complicações, evitando evoluir para casos mais graves.
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