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RESUMO 

 

Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma deterioração progressiva e 
irreversível da função renal, e possui vários estágios que impõem grandes desafios 
clínicos relacionados ao estado nutricional. A uremia decorrente da doença renal 
crônica avançada acarreta um estado inflamatório de intenso catabolismo 
predisponente à desnutrição. Associadas ao hipercatabolismo estão orientações 
dietéticas que fazem parte do tratamento nutricional. A intervenção dietética na IRC 
possui papel relevante para os pacientes, uma vez que as orientações dietéticas 
específicas levam a manutenção ou melhora da condição nutricional dos pacientes e 
beneficiam com redução da progressão dos estágios da doença propiciando também 
uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, é imprescindível a participação do 
enfermeiro no acompanhamento e orientação nutricional, visto que é um profissional 
sempre presente para com o paciente. Objetivos: Descrever o estilo de vida e 
hábitos alimentares de pacientes em Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua antes 
e após a inserção no Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua; 
Identificar a qualidade da alimentação e a adesão às orientações nutricionais de 
pacientes renais crônicos; Discutir os cuidados e acompanhamento de enfermagem 
ao paciente em CAPD com ênfase nos aspectos alimentares. Métodos: Este 
trabalho trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo, 
realizada através de uma entrevista semi-estruturada com profissioanl de 
enfermagem atuante em CAPD, análise de prontuário e formulários aplicados à 11 
pacientes no programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua no Hospital 
Universitário Antônio Pedro, no município de Niterói. Resultados: Percebe-se que 
os pacientes em CAPD, não possuem uma boa aderência em relação a dieta 
adequada para sua doença, não havendo uma mudança expressiva em seus hábitos 
alimentares conforme o tratamento e a doença exigem. Foi constatado também que 
a equipe de enfermagem atua na percepção, no encaminhamento ao profissional de 
nutrição e fazendo a relação com a doença, mas não atua fiscalizando a dieta do 
paciente mensalmente. Conclusão: É necessário que os profissionais da 
enfermagem se comprometam mais em suas atividades para com os pacientes, 
promovendo os acompanhamentos e fiscalizações nutricionais, para que os 
pacientes tenham mais estímulos e informações para uma maior aderência nos 
hábitos alimentares adequados. É imprescindível que o profissional de enfermagem 
esteja empenhado para promover uma melhor qualidade de vida para seus 
pacientes. 

 

Descritores: Insuficiência renal crônica. Enfermagem. Nutrição. Diálise peritoneal 
ambulatorial contínua.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic Renal Failure (CRF) is a progressive and irreversible 
deterioration of renal function, and has several stages that require large clinical 
challenges related to nutritional status. Uremia due to advanced chronic kidney 
disease leads to an inflammatory state of intense catabolism predisposing to 
malnutrition. Hypercatabolism are associated with dietary guidelines that are part of 
nutrition therapy. Dietary intervention in CRF has an important role for patients, since 
the dietary guidelines specific leading to maintenance or improvement of nutritional 
status of patients and benefit from slowing the progression of stages of the disease 
while offering a better quality of life. Thus, it is essential the participation of nurses in 
monitoring and nutritional counseling, as a professional is always present to the 
patient. Objectives: To describe the lifestyle and eating habits of patients on 
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis before and after insertion in the Program 
of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, Identify the food quality and 
adherence to nutritional guidelines for patients with chronic renal failure; Discuss the 
care and monitoring nursing the patient on CAPD with emphasis on food. Methods: 
This work is a qualitative study, descriptive, conducted through a semi-structured 
interviews with professional level nurses active in CAPD, analysis of medical records 
and forms applied to 11 patients in the program Continuous Ambulatory Peritoneal 
Dialysis at the University Hospital Antônio Pedro, in Niterói. Results: It was observed 
that patients on CAPD, do not have a good grip over the proper diet for their 
condition, without a significant change in their eating habits according to treatment 
and disease require. It was also found that the nursing team works in perception, 
referral to professional nutrition and making the relationship with the disease, but 
does not act by checking the patient's diet every month. Conclusion: It is necessary 
that the nursing staff to undertake more activities to the patients, promoting nutritional 
follow-ups and inspections, so that patients have more incentives and information for 
a better grip on proper eating habits. It is imperative that the nursing staff is 
committed to promoting a better quality of life for their patients.their patients.  

 

Keywords: Chronic renal failure. Nursing. Nutrition. Continuous ambulatory peritoneal 
dialysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma deterioração progressiva e 

irreversível da função renal (SMELTZER; BARE, 2009).  

No Brasil, a incidência de novos pacientes inscritos em programas de diálise 

cresce cerca de 8% a cada ano, sendo referido que no ano de 2004 existiam 59.153 

pacientes nesses programas. Entre os anos de 2000 e 2008 a prevalência relatada 

de pacientes dialíticos dobrou de 40.000 casos (ano 2000) para 80.000 (ano 2008), 

acarretando mais gastos para a saúde pública, além de corroborar com a falta de 

educação em saúde da população brasileira, uma vez que é possível se reduzir a 

progressão da IRC, em estágios que não seja necessário o tratamento dialítico 

(CEREJA, 2009). 

É função do rim regular a homeostase corpórea, não só pela excreção e 

regulação de substâncias como também pela capacidade de síntese e degradação 

de vários hormônios, entretanto, a capacidade de excreção e regulação água 

corpórea e minerais e compostos orgânicos é a função mais importante (CUPPARI, 

2006).  

As causas mais comuns da IRC são: a glomerulonefrite crônica, a 
hipertensão arterial grave, o diabetes mellitus, a pielonefrite, lúpus 
eritematoso sistêmico, doenças hereditárias tais como: rins policísticos e 
síndrome de alporte, e processos renais obstrutivos crônicos- calculose, 
bexiga neurogênica, entre outros (ibid., p. 189). 

O principal sintoma da IRC é a síndrome urêmica ou uremia, onde os 

pacientes apresentam elevado teor de produtos nitrogenados no sangue, e uma vez 



 

 

que a função renal destes está prejudicada, é insuficiente para excretar de forma 

eficiente estes produtos tóxicos ao organismo. A conseqüência da uremia para o 

paciente é o edema generalizado, decorrente da tentativa do organismo em diluir e 

eliminar esta uréia, que fica acumulada no sangue devido à alteração funcional do 

rim (RIELLA, 2008).  

Os vários estágios da IRC impõem grandes desafios clínicos relacionados 

ao estado nutricional. A uremia decorrente da doença renal crônica avançada 

acarreta um estado inflamatório de intenso catabolismo predisponente à desnutrição. 

Associadas ao hipercatabolismo estão orientações dietéticas que fazem parte do 

tratamento nutricional (CUPPARI, 2006). 

A restrição protéica somada às perdas de aminoácidos no período intra-
dialítico intensificam, portanto um mau-prognóstico nutricional.  Desse 
modo, é reconhecido que a desnutrição é um dos fatores de risco de morte 
entre pacientes hemodialisados (SANTOS et al., 2006). 

A intervenção dietética na IRC possui papel relevante para os pacientes, 

uma vez que as orientações dietéticas específicas levam a manutenção ou melhora 

da condição nutricional dos pacientes e beneficiam com redução da progressão dos 

estágios da doença propiciando também uma melhor qualidade de vida (CUPPARI, 

2006). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Minha aproximação com o tema em estudo se deu em decorrência de 

participação em projeto de mestrado como estagiária de iniciação científica no 

projeto intitulado “A influência da suplementação de glutamina na função renal de 

pacientes críticos”. Nesse contexto, tive a oportunidade de acompanhar alguns 

pacientes da unidade de tratamento intensivo do HUAP, estes, renais crônicos, onde 

pude aprofundar conhecimentos sobre cuidados de nutrição e enfermagem na 

doença renal, e conhecer melhor a importância da enfermagem em relação ao 

tratamento e nutrição dos portadores de IRC.  

A minha motivação veio da preocupação com o aumento de casos de 

pacientes renais crônicos e, principalmente o aumento de casos de evolução para 



 

 

tratamento dialítico. Percebi que há um tratamento anterior que pode, não só 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes, nesta doença progressiva, mas também 

retardar a progressão. O tratamento à base de acompanhamento nutricional, desta 

maneira, representa um aliado importante para os pacientes.  

Porém, o contato com profissionais de nutrição se dá com menor freqüência 

do que com outros profissionais de saúde, no caso, o enfermeiro, quando há visita 

do paciente ao ambulatório, passa a ter mais contato com o enfermeiro. Dessa 

maneira, é importante que o profissional de enfermagem seja grande incentivador 

enquanto educador do tratamento nutricional e medicamentoso, e assim possa atuar 

como membro de uma equipe multidisciplinar.  

Pretendo me especializar em educação em saúde pública, mais 

precisamente em nefrologia, visto que é uma importante vertente dos cuidados de 

enfermagem, associados à equipe multidisciplinar. Portanto, este fato também 

motivou o interesse pelo presente estudo. 

 

1.2 OBJETO 

 

O objeto de estudo é a adesão de portadores de Insuficiência Renal Crônica 

ao tratamento com ênfase na nutrição. 

  

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

  Quais os hábitos alimentares de portadores de IRC antes e após a 

descoberta da doença? 

 Os pacientes com Insuficiência Renal Crônica em Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Contínua aderem ao tratamento nutricional adequado? 

 Quais as orientações e de quem os pacientes com Insuficiência Renal 

Crônica em Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua recebem acerca 

da nutrição a ser seguida? 



 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 Descrever o estilo de vida e hábitos alimentares de pacientes em 

Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua antes e após a inserção no 

Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua . 

 Identificar a qualidade da alimentação e a adesão às orientações 

nutricionais de pacientes renais crônicos. 

 Discutir os cuidados e acompanhamento de enfermagem ao paciente 

em CAPD com ênfase nos aspectos alimentares. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

O estudo possui forte relevância, considerando o aumento de casos de 

pacientes em Insuficiência Renal Crônica, os gastos em saúde pública e a falta de 

orientação a população para prevenção e controle da doença e progressão, quando 

esta já está em curso, cabendo ao profissional de enfermagem se inserir no campo 

educacional como parte da equipe multidisciplinar em nefrologia.  

O que justifica este estudo é a falta de pesquisas que demonstrem tal 

importância do enfermeiro complementando o tratamento do renal crônico, e o 

aumento do número de casos de doença renal crônica, tornando esta doença em 

evidência para a saúde pública. 

 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 



 

 

Este estudo pode contribuir para que haja mais pesquisas em relação ao 

tema, e para que instituições passem a valorizar mais a importância da enfermagem 

para uma melhor adesão do cliente ao tratamento, e assim, um melhor 

acompanhamento nutricional durante o tratamento, estimulando o mesmo acerca da 

importância de manter os valores nutricionais adequados ao paciente 

individualmente.  

A partir de uma melhor adesão do paciente ao tratamento nutricional, poderá 

contribuir para uma diminuição dos gastos públicos devido a conseqüências a uma 

não adesão adequada, havendo uma melhor orientação dos pacientes para 

prevenção e controle da doença.  

Essa pesquisa contribuirá com o crescimento científico e, sobretudo para o 

aprimoramento da prática assistencial com clientes portadores de insuficiência renal 

crônica em CAPD, no que tange à adesão às condutas terapêuticas e alimentares, 

além de servir como fonte futura de consulta para o desenvolvimento de novas 

pesquisas, ensino acadêmico e desenvolvimento de manuais e protocolos. 



 

 

 
 
 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é a perda lenta, progressiva e irreversível 

da função renal. No início, o paciente se apresenta assintomático e por isso não 

recorre a especialistas, assim a insuficiência em excretar nitrogênio progride 

concomitantemente ao consumo protéico levando ao estabelecimento da doença e 

ocasionando o avanço na disfunção do tecido renal, e a partir disso são percebidos 

os primeiros sintomas: hálito urêmico – odor levemente similar ao da urina, náuseas 

e vômitos – todos resultantes da alta concentração de uréia no sangue - e o paciente 

passa então a se preocupar e a procurar o ambulatório clínico (DE PAULA, 2004). 

Examinada sob tal prisma, a IRC consistiria essencialmente na progressiva 
incapacidade dos rins para excretar produtos nocivos ao organismo 
(toxinas): na falta de outra alternativa, o meio interno iria se saturando 
inevitávelmente- como atesta o risco complexo sintomatológico encontrado 
na IRC avançada – até que sejam alcançados graus extremos de 
“endotoxicação” incompatíveis com a vida (PAOLUCCI, 1982, p. 158). 

 
2.1.1 EXAMES 
 

Logo são realizados exames que comprovem que a doença já está presente, 

sendo a creatinina plasmática o principal marcador bioquímico da função renal, e 

quando associada à taxa de filtração glomerular (TFG) – para referência sua filtração 

glomerular é de 1,2 mg/dL – e as taxas de uréia do plasma compõem os parâmetros 

utilizados para o diagnóstico clínico da Insuficiência Renal (CUPPARI, 2006). 



 

 

A creatinina origina-se principalmente do fosfato de creatinina, abundante 
no tecido muscular. A quantidade de creatinina excretada nas 24 horas 
exibe notável constância para cada indivíduo, dependendo da massa 
muscular, e não da dieta (PAOLUCCI, 1982, p. 159). 

Também podem ser diagnosticados através de vários exames, como: exame 

físico (observando sinais que estão relacionados com a IRC), exame de urina 

(proteinúria, sedimentoscopia e bacteriúria), estudo radiológico, ultra-sonografía, 

tomografia computadorizada, exploração radioisotópica, química de sangue e 

biópsia renal (PAOLUCCI, 1982). 

O tratamento se baseia no estágio da insuficiência renal, sendo assim a IRC 

se divide em cinco estágios apontados no Quadro I. 

 

Quadro I – Classificação dos Estágios de Progressão da Doença Renal em função 

da Taxa de Filtração Glomerular. 

Fonte: National Kidney Foundation, 2002 

 

No primeiro estágio, a doença situa-se dentro da normalidade e não 

desencadeia em conseqüências metabólicas, no segundo estágio ocorre um 

aumento da concentração do paratormônio, indicando a IRC, no terceiro estágio 

ocorre a falência renal incidindo alterações metabólicas importantes. No quarto 

estágio há um aumento das concentrações triglicérides e acidose metabólica, já no 

quinto estágio, ou fase terminal, ocorre o desenvolvimento de azotemia 

(CARVALHO; RAMOS, 2005). 

Estágio Descrição Filtração 
Glomerular (TFG) 

1 Doenças renais com TFG normal > 90 mL/min 

2  Doenças renais com leve redução na TFG 60 a 89 mL/min 

3 Redução importante 30 a 59 mL/min 

4 Redução grave da TFG 15 a 29 mL/min 

5 Falência renal >15 mL/min 



 

 

 

2.1.2 TRATAMENTO 

 

O tratamento indicado para a IRC depende do estágio de progressão da 

doença em que se encontra o paciente. Os pacientes enquadrados no estágio 1, em 

função do normal funcionamento renal, e os enquadrados no estágio 2 com leve 

redução da taxa de filtração, necessitam apenas de acompanhamento ambulatorial, 

educação em saúde e reeducação nutricional (SILVA; D'ARC; 2007).  

Já em relação aos estágios 3 e 4 da doença, há uma considerável redução 

da capacidade de filtração glomerular, sendo indicado o tratamento conservador 

(alimentação com restrição de proteínas, medidas terapêuticas medicamentosas e 

exercícios). A doença renal pode evoluir mesmo na ausência da causa inicial que 

determinou a lesão renal, a diálise é indicada quando os medicamentos, dieta e 

restrição hídrica se tornam insuficientes. A partir do estágio 5 a indicação é para o 

tratamento de substituição renal (ibid.).  

Assim sendo, as opções de tratamento substitutivo são: a hemodiálise (HD), 

a diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise ambulatorial automatizada e, ou o 

transplante renal. A hemodiálise é indicada para os pacientes onde a IRC progrediu 

reduzindo acentuadamente a taxa de filtração glomerular (TFG< 15ml/min) 

(SMELTZER; BARE, 2009).  

A hemodiálise é um processo terapêutico destinado a remover os 
catabólitos do organismo e a corrigir as alterações do seu meio interno por 
intermédio da circulação do sangue em um aparelho especialmente 
construído para este fim (PAOLUCCI, 1982, p. 344). 

A Diálise Peritorial Ambulatorial Contínua (CAPD) é um método dialítico que 

representa uma alternativa de tratamento, sendo comparada a hemodiálise, onde as 

toxinas urêmicas e solutos são removidas através do dialisado localizado no 

peritônio. A CAPD é um tratamento que necessita da dedicação de pacientes e 

familiares, que deve ser levado em consideração condições de educação, higiene e 

moradia para o sucesso do tratamento (RIELLA, 2008). 

A DPCA é uma forma de tratamento que não obriga o doente a deslocar-se 
regularmente ao hospital, exceto para controles que realizam mensalmente, 
ou de dois em dois meses. Trata-se de uma técnica em que o sangue se 



 

 

purifica no interior do corpo, utilizando para isso um cateter colocado no 
peritônio (membrana peritoneal) (CARVALHO; RAMOS, 2005, p. 140). 

 

A Diálise Peritoneal Automatizada é a modalidade peritoneal mais recente, é 

realizada em casa e consiste na utilização de uma máquina que realiza as trocas de 

líquido durante a noite. Seu controle é realizado no hospital mensalmente. A 

máquina pode ser programada de acordo com a necessidade de cada indivíduo 

(CARVALHO; RAMOS; 2005). 

O transplante renal nada mais é que a implantação de um rim saudável, 

podendo ser de cadáver ou doação de pessoa viva, para uma pessoa cujos rins 

deixaram de funcionar. Há pacientes que devido a situação clínica não podem 

passar por tal procedimento. Os candidatos devem se inscrever numa lista de 

espera, aguardar a localização de um rim mais adequado, realiza-se exames para 

se certificar de que é compatível com receptor, assim, o paciente é submetido a uma 

cirurgia e a um tratamento com imunossupressores para evitar rejeição 

(CARVALHO; RAMOS; 2005). 

Muitos pacientes portadores de nefropatias crônicas progridem para 

insuficiência renal terminal devido a infecções urinárias recorrentes, obstrução no 

trato urinário, hipertensão arterial não controlada, entre outros. 

 

 

2.2 DOENÇAS RELACIONADAS A IRC 

 

As doenças mais comuns que levam a Doença Renal Crônica (DRC) são a 

hipertensão arterial, a diabetes e a glomerulonefrite. Essas doenças têm aumentado 

cada vez mais devido ao envelhecimento da população (ROMÃO JR, 2004). 

Os rins são responsáveis pelo controle da pressão, e quando não funcionam 

adequadamente, ocorre o aumento da pressão arterial que ocasiona a piora da 

função renal, fechando um ciclo. É de suma importância que se tenha o controle da 

pressão arterial, para minimizar a incidência de IRC. O Diabetes é uma das causas 

mais importantes da IRC, sendo que após 15 anos portando esta doença muitos 

pacientes começam a apresentar a insuficiência renal devido a proteinúria, o 



 

 

aumento da pressão arterial, o aumento da creatinina e da uréia no sangue 

(ROMÃO JR, 2004). 

O Diabetes mellitus e a hipertensão arterial estão relacionados ao sobrepeso 

ou obesidade, uma vez que a obesidade pode contribuir para a perda das funções 

renais, podendo ser minimizado pela adoção da dieta equilibrada em nutrientes e 

energia, e com a devida restrição protéica quando no tratamento conservador, para 

diminuir a progressão da IRC (CUPPARI, 2006, p. 207). 

Glomerulonefrite ou nefrite crônica é uma inflamação crônica dos rins, e se 

essa inflamação não for curada ou controlada, pode haver perda total das funções 

renais, ou seja, o paciente pode cursar com IRC. 

 

2.3 PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA IRC 

 

As principais complicações referentes à IRC, segundo De Paula (2004, p. 7-9) 

são:  

• Anemia, sendo do tipo normocrômica e normocítica, e é observada a 

partir do estágio 3 de avanço da doença renal. Apresenta como sinais: a 

redução na capacidade aeróbica, ou seja, letargia, desconforto no estado 

de saúde, redução na função sexual e na função cognitiva; 

• A alteração do metabolismo de cálcio e fósforo pode determinar o 

desenvolvimento de doença óssea e favorecerem o acúmulo de fosfato de 

cálcio no tecido renal, influenciando na progressão da IRC. Há relatos na 

literatura que apontam a incidência no estágio 3;  

• Acidose metabólica, é decorrente da queda da função glomerular, está 

relacionada à perda tubular renal de bicarbonato, a maioria dos pacientes 

é assintomática;  

• Desnutrição, onde a hipoalbuminemia em pacientes submetidos a 

tratamento dialítico está associada com maior mortalidade e ocorre em 

50% dos pacientes com IRC, a desnutrição calórico-protéica possui 

impacto ruim na DRC podendo ser evitada através de avaliação por 

nutricionista experiente, recomendações nutricionais específicas para 

ingestão de cada alimento e monitorização do estado nutricional, a falta 



 

 

de orientação sobre o valor de dietas e a desnutrição que pode 

desencadear na progressão da DRC. 

Segundo Daugirdas, Blake, Ing, Prichard (1996) a IRC em pacientes em 

CAPD também pode desencadear outras complicações como:  

• Peritonite: ocorre principalmente devido a técnica inadequada de fazer e 

desfazer a conexão do conjunto de transferência-recipiente ou cateter-

conjunto de transferência. O uso dessa técnica errado permite que bactérias 

tenham acesso a cavidade peritonial através da luz do cateter. 

• Hipovolemia: é um problema em pacientes em diálise peritonial crônica ou 

aguda. Este tipo de tratamento é utilizado para remoção de volume, se isso 

não for feito ou for realizado de forma inadequada pode desencadear 

hipovolemia podendo acarretar em hipotensão. 

• Hipervolemia: deve-se avaliar a quantidade de ingestão de líquidos, se a 

sobrecarga hídrica insistir deve-se suspeitar da insuficiência de ultrafiltração 

da membrana peritonial, podendo ser lembrado o não cumprimento do regime 

da diálise ou do uso inadequado de líquido e sal. 

• Complicações metabólicas, como: hiponatremia e hipernatremia; 

hipopotassemia e hiperpotassemia; alcalose e acidose; hiperglicemia (devido 

a absorção diária de glicose); má nutrição proteica, há perda significativa de 

proteínas e aminoácidos através da membrana peritonial durante o 

tratamento; anormalidades lipídicas (promovendo o diminuição de HDL, 

aumento de LDL e aumento de triglicerídeos); obesidade, o ganho de peso é 

significativo em pacientes em CAPD devido a carga de glicose recebida. 

• Complicações relacionadas a parede abdominal: hérnia abdominal, a 

maior parte da diálise ocorre na posição deitada, aumentando a pressão intra-

abdominal associados com a infusão de solução de diálise são relativamente 

reduzidos; dor abdominal, ocorre durante a diálise e pode indicar peritonite. 

 

 

2.4 TERAPIA NUTRICIONAL 

 



 

 

A terapia nutricional em pacientes com insuficiência renal é de suma 

importância não apenas para controle de sintomas da uremia e de distúrbio 

hidroeletrolíticos, mas também para reduzir as alterações metabólicas e evitar 

desnutrição energético-protéica (CUPPARI, 2006). 

A terapia nutricional é necessária com deterioração da função renal e inclui 
a regulação minuciosa da ingestão de proteínas, da ingestão de líquidos 
para equilibrar as perdas hídricas, da ingesta de sódio para equilibrar as 
perdas de sódio e alguma restrição de potássio (SMELTZER; BARE, 2009, 
p. 1293). 

Em pacientes não-dialíticos, as alterações morfológicas e funcionais causam 

modificações na permeabilidade glomerular às proteínas, aumentando o fluxo de 

proteínas nos túbulos renais, visando o controle da hipertensão arterial, da 

proteinúria, da hiperlipidemia, acidose metabólica e culminando na restrição protéica 

– tratamento conhecido como conservador (CUPPARI, 2006). 

A diálise é empregada para a remoção de solutos urêmicos acumulados e 

do excesso de água, e deve ser realizado quando a taxa de filtração glomerular está 

cerca de 10 ml/min (CUPPARI, 2006). 

A desnutrição energético-protéica (DEP) é um dos efeitos mais importantes 

que afetam esses pacientes. A dieta é uma parte muito importante no segmento do 

tratamento, podendo ser alterada de acordo com a evolução ou piora da função 

renal (DE PAULA, 2004). 

A DEP é uma complicação bastante comum entre os pacientes renais 

crônicos, e pode atingir índices variáveis, o excesso de peso também é comum entre 

os pacientes em DPAC. O aumento do peso corporal pode ocorrer em decorrência 

da absorção efetiva de glicose por meio do dialisato, que é utilizada como um agente 

osmótico durante a terapia (KOEHNLEIN et al., 2009). 

A dietoterapia nas doenças renais crônicas visa retardar ao máximo a 
evolução da doença para o nível terminal, proporcionando repouso para os 
néfrons ainda funcionantes; minimiza a sintomatologia urêmica; permite que 
o indivíduo chegue nas melhores condições possíveis à fase de diálise ou 
transplante (caso seja necessário), minimiza ou retarda os efeitos 
secundários da IRC como osteodestrofía e anemia e, finalmente, mantém 
um bom estado nutricional (DE CARVALHO; RAMOS, 2005, p. 141). 

A quantidade de proteínas, calorias e outros nutrientes da dieta devem ser 

ajustados para atender às novas necessidades nutricionais basais, uma vez que, o 



 

 

tratamento dialítico é um processo metabolicamente estressante para o corpo e 

acaba retirando proteínas do plasma. Devem ser realizados diversos inquéritos 

dietéticos para manter o controle da ingestão adequada dos nutrientes no paciente 

(CUPPARI, 2006). 

A Hemodiálise é o método mais comum [...]. A Hemodiálise é utilizada para 
pacientes que estão agudamente doentes e que precisam de diálise por 
curto prazo (dias a semanas), bem como para pacientes com Doença Renal 
em Estágio Terminal (DRET) que precisam de terapia por longo prazo ou 
permanente (SMELTZER; BARE, 2009, p. 1299). 

A desnutrição é comum em pacientes de diálise, os pacientes com IRC 

apresentam maior risco quando a taxa de filtração glomerular cai. As consequências 

de um estado nutricional precário englobam maior mortalidade, prejuízo no processo 

de cicatrização de feridas, mal-estar, fadiga e uma reabilitação precária. 

(DAUGIRDAS, BLAKE, ING, 1996). 

As principais causas da desnutrição são: anorexia – redução no apetite ou 

inapetência alimentar originando a diminuição de ingesta de alimentos, devido à 

diálise insuficiente (uremia), a diálise inadequada também é causa importante de 

anorexia; dietas muito restritas; doenças gastrointestinais (úlcera, gastrites, 

gastroparesia), sobrecarga hídrica, anemia (fadiga, desânimo), quantidade 

excessiva de medicamentos e interação medicamento/nutriente, doenças 

associadas (Diabetes, Insuficiência Cardíaca etc.) e doenças intercorrentes 

(infecção, inflamação, doenças oportunistas), pressão intraperitoneal, absorção 

contínua de glicose, peritonites, fatores psicológicos (depressão, solidão, etc.) e 

sociais (baixa renda, desestruturação familiar, etc.) (CUPPARI, 2006). 

Também pode ser causa de desnutrição: sensação de plenitude abdominal 

em que ocorre em pacientes em CAPD a distensão abdominal causada pela 

presença do líquido da diálise que contribui para a sensação de saciedade e diminui 

a vontade de comer; alteração da sensação de paladar em que alguns pacientes 

apresentam a alteração no paladar; doença intercorrente, cada episodio de doença e 

internação leva o paciente a uma perda nutricional; distúrbios hormonais e 

metabólicos; efeito do procedimento de diálise, como perdas de nutrientes durante a 

diálise (DAUGIRDAS, BLAKE, ING, 1996). 



 

 

A ingestão de proteínas em pacientes em HD varia de 0,94 a 1g/kg/dia, 

sendo que o necessário para manter o balanço nitrogenado adequado é cerca de 

1,2 g/kg/dia, devido ao esforço metabólico do tratamento dialítico (CUPPARI, 2006). 

Em CAPD as perdas proteicas no dialisado chegam a 9g/dia, e podem ser 

consideradas maiores na presença de peritonite, as perdas de aminoácidos ficam 

entre 4-6g/dia (DAUGIRDAS, BLAKE, ING, 1996). 

Estudos demonstram que pacientes em diálise que realizam atividade física 

leve (atividades de rotina no lar, como: dormir, ingerir alimentos, levantar, escovar os 

dentes) e com ingestão protéica adequada alcançam balanço nitrogenado neutro 

quando ingerem ao redor de 35 kcal/kg/dia, considerada dieta Hipercalórica 

(HARRIS; BENEDICT, 2009). 

É importante usar a quantidade correta de calorias e proteínas, pois 

fornecem energia ao organismo, ajudam na manutenção de peso saudável, e 

ajudam o corpo a utilizar proteínas para formar músculos (tecido metabolicamente 

ativo – necessário para desempenhos de funções como: andar, sentar, etc.) e 

tecidos (CUPPARI, 2006). 

Fazer uso correto de micronutrientes (sódio, fósforo, cálcio, potássio, 

líquidos, vitaminas e minerais) também é importante para evitar carências que 

venham a desencadear intercorrências. Além disso, é imprescindível saber lidar com 

necessidades especiais de alimentação (diabetes, dietas vegetarianas). Pode ser 

necessário fazer apenas pequenas mudanças no hábito alimentar do portador de 

diabetes para atender às necessidades com a doença renal, podendo nem ocorrer 

restrição estrita de proteínas e carboidratos. Considerando que o paciente com 

diabetes, deve consumir pelo menos uma quantidade mínima aceitável, 

aproximadamente 130g/dia, para evitar a síntese e uso de corpos cetônicos como 

fonte de energia (FAO, 2005). 

A avaliação nutricional em pacientes com IRC tem como objetivo identificar 

os indivíduos desnutridos ou em risco nutricional, através da antropometria em 

pacientes em CAPD com roupas leves e balança, o peso líquido de diálise infundido 

no abdomem deve ser descontado do peso corporal medido, e através da avaliação 

do índice de massa corpórea (IMC), que pode ser calculado: peso em Kg/ estatura 

em m2 (DE CARVALHO; RAMOS, 2005). 



 

 

A equipe de enfermagem tem um papel fundamental não só na administração 

da terapia nutricional, mas também na sua monitorização e na identificação de 

pacientes que apresentam risco nutricional. A Resolução COFEN No 277/2003 

determina normas de procedimentos a serem seguidos pelas equipes de 

enfermagem (DREYER; BRITO, 2003). 

O enfermeiro tem o papel de identificar os pacientes desnutridos e também 

aqueles que apresentam problemas nutricionais. O enfermeiro tem a função de 

encaminhar pacientes ao ambulatório de nutrição, serviço social ou, no caso de 

pacientes internados, solicitar avaliação nutricional e avaliação médica. Tem que 

observar a perda involuntária de peso, o IMC, ao realizar o exame físico, observar 

sinais de desnutrição e carência de nutrientes (DREYER; BRITO, 2003). 

 

 

2.5 QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

A doença renal é um grande problema de saúde pública, devido ao grande 

número de morbidade e mortalidade, por isso a IRC têm recebido maior atenção dos 

profissionais de saúde nas últimas décadas, acarretando em um impacto negativo 

sobre a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), As doenças crônicas não 

são privilégio da população idosa, atingindo também os jovens em idade produtiva 

causando problemas médicos, sociais e econômicos (MARTINS; CESARINO, 2005). 

O avanço da tecnologia contribui bastante para o aumento da qualidade de 

vida dos pacientes, porém vivem em função do tratamento, pois apresentam 

limitações no seu cotidiano (atividades corporais e recreativas) favorecendo o 

sedentarismo e deficiência funcional, causando danos financeiro e sociais como 

perda do emprego, alterações na imagem corporal, restrições dietéticas e hídricas. 

Para se obter a qualidade de vida devem ser consideradas as realidades social e 

familiar, inclusive as atividades cotidianas relacionando com o tempo do tratamento 

dialítico e com o sexo (MARTINS; CESARINO, 2005). 

A falta do aumento da sobrevida dos pacientes portadores de IRC em 

hemodiálise pode ser explicada pelo aumento da idade média das pessoas que têm 

iniciado terapia hemodialítica de manutenção nos últimos anos. Essa análise é 

justificada pelo crescimento do número de idosos que iniciam terapia hemodialítica. 



 

 

Estima-se que de um milhão de pessoas mantidas em hemodiálise no mundo, mais 

da metade tem idade superior a 65 anos (SANTOS, 2006). 

A diminuição da qualidade de vida de pacientes com IRC se baseia em 

vários fatores como: convívio com doença irreversível, esquema terapêutico rigoroso 

que provocando modificações alimentares, de hábitos, das atividades sociais, 

utilização de vários medicamentos e dependência de uma máquina. As principais 

dificuldades são imobilidade, instabilidade, incontinência e dificuldade intelectual, 

somadas às conseqüências da terapia dialítica (SANTOS, 2006). 

Devido ao diagnóstico e ao tratamento dialítico o paciente renal crônico pode 

desenvolver um intenso desgaste emocional através de um tratamento longo. A 

ansiedade, a adaptação é difícil no início do tratamento. As características pessoais 

de cada paciente podem proporcionar uma melhor adesão ou não ao tratamento, e o 

modo como o paciente processa a doença e suas conseqüências, pode determinar 

um melhor ou pior prognóstico, interferindo na sua qualidade de vida (THOMAS; 

ALCHIERI, 2005). 

Durante o tratamento ocorre uma mistura de sentimentos, é comum que o 

paciente apresente sintomas de depressão em determinadas situações como a 

gravidade da doença e duração do tratamento, podendo ter como conseqüência a 

mortalidade, diminuindo a imunidade, cuidados pessoais, a aderência ao tratamento 

e dietas adequadas relativos aos pacientes. Para uma melhor aderência ao 

tratamento deve ser levando em conta o suporte social, a percepção que o paciente 

possui da doença, fatores psicossociais, motivação do paciente, crença em relação 

à doença, tempo de tratamento prescrito, apoio da família, podendo influenciar na 

aderência à dieta, aderência ao tratamento dialítico e aderência à medicação 

(THOMAS; ALCHIERI, 2005). 

Para uma melhor aderência a terapêutica o processo também pode ser 

entendido como um trabalho conjunto com a equipe de profissionais de saúde, 

familiares, amigos envolvidos direta ou indiretamente no tratamento. A interação 

entre a equipe médica e o paciente são também fatores importantes para uma 

melhor adesão terapêutica (THOMAS; ALCHIERI, 2005). 

 

2.6 A ENFERMAGEM NUTRICONAL EM PACIENTES EM CAPD 

 



 

 

Há milhares de anos, as frutas, os grãos e folhas davam ao homem o 

sustento que necessitava. Com o passar dos anos, hoje, a forma com que o homem 

obtém, aproveita e consome o alimento faz parte do contexto cultural do mesmo, 

formando associação com economia, fator social, religioso e psicológico, o que 

motiva o aumento da realização das refeições fora de casa, principalmente nas 

redes de fast foods. A forma desequilibrada e deficiente da alimentação aumenta a 

incidência de doenças, a terapia nutricional pode melhorar a saúde (CARVALHO; 

RAMOS; 2005). 

Desde a antiguidade, muito se falava sobre alimentação e sua relação com a 

saúde.  Desde o princípio da medicina e da enfermagem, a importância do cuidado 

nutricional foi enfatizada por Hipócrates, Galeno e Florence Nightingale 

(preocupando-se com a alimentação adequada dos pacientes). Por um longo 

período da história, as modificações dietéticas constituíram um dos mais importantes 

recursos terapêuticos (BOOG, 2002). 

A Insuficiência Renal Crônica e o tratamento hemodialítico comprometem o 

aspecto não físico, psicológico, com repercussões pessoais, familiares e sociais, 

deixando bem clara a importância da enfermagem na intervenção e no tratamento, 

sendo necessário um reaprender a viver de uma maneira mais humana (CESARINO; 

CASAGRANDE, 1998). 

É muito importante a ação educativa com paciente renal crônico para os 

pacientes descobrirem seus limites aprendendo a conviver com a doença e com o 

tratamento hemodialítico (CESARINO; CASAGRANDE, 1998). 

De acordo com estudo de CESARINO e CASAGRANDE (1998), os 

pacientes relataram muita tristeza as mudanças e conseqüências proporcionadas 

pela doença e tratamento, mas que esta angústia diminui bastante quando a equipe 

de enfermagem mostrou um rim e explicou sua localização anatômica, seu 

funcionamento, facilitando a compreensão da doença e suas conseqüências, assim 

como esclarecer as suas principais causas como Diabetes, Hipertensão e Calculose 

Renal elaborando estratégias para prevenção de IRC. Esclarecendo também a 

respeito da hemodiálise, sua finalidade e o funcionamento da hemodiálise. 

Durante o tratamento é importante expor explicar para o paciente as suas 

restrições como questões relativos à dieta e restrição ao sal, como a importância do 

controle hídrico, esclarecendo o quanto cada paciente pode ingerir de água. Explicar 



 

 

a cerca do transplante renal, o que ocorre no procedimento cirúrgico, esclarecendo 

suas dificuldades e conseqüências. Durante a hemodiálise é muito importante 

também o apoio familiar na aderência ao tratamento, sendo muito importante o papel 

da família (CESARINO; CASAGRANDE, 1998). 

Na sessão de CAPD, assim como na de hemodiálise, podem ocorrer 

algumas complicações que podem ser eventuais ou extremamente graves e fatais 

como hérnias, dor abdominal, drenagem inadequada, hiperglicemia, obesidade e 

hipertrigliceridemia. Nesses casos a equipe de enfermagem tem importância muito 

grande na observação dos pacientes durante as sessões, podendo salvar vidas e 

evitar futuras complicações ao fazer o diagnóstico precoce dessas intercorrências. O 

paciente deve ter extrema confiança nos profissionais prestativos, atenciosos e que 

estão sempre alerta para intervir quando necessário, e para isso o profissional 

enfermeiro tem que conquistar a confiança do paciente (MARQUES; NASCIMENTO, 

2005). 

A hipotensão é a complicação mais freqüente, seus sintomas variam de 

tontura e sensação de desfalecimento, náuseas, calor e sudorese, dificuldades 

respiratórias e cãibras musculares, as intervenções de enfermagem são o 

monitoramento dos sinais vitais e observação de sintomas específicos pode ajudar a 

limitar a ocorrência de episódios hipotensivos nesses pacientes (MARQUES; 

NASCIMENTO, 2005). 

Náuseas e vômitos são ocorrências comuns e ocorrem em até 10% dos 

tratamentos de diálise, deve ser tratada primeiramente a hipotensão, caso presente. 

Caso esses sintomas persistirem pode-se administrar um antiemético (MARQUES; 

NASCIMENTO, 2005). 

A hipertensão durante a diálise é geralmente produzida por ansiedade, 

excesso de sódio e sobrecarga de líquidos. O tremor, a ansiedade e a apreensão, 

podem produzir hipertensão passageira. Após a administração de anti-hipertensivo, 

a enfermagem monitora a pressão arterial em intervalos freqüentes a cada 15 

minutos (MARQUES; NASCIMENTO, 2005). 

A avaliação nutricional em pacientes com IRC tem como objetivo identificar 

quais pacientes apresentam-se desnutridos ou sobrepeso, ou obesidade, e fornecer 

suporte dietético adequado, bem como orientações alimentares. Requer a análise a 

obtenção de vários parâmetros referentes ao estado nutricional do paciente. A 



 

 

terapia nutricional tem como metas minimizar os sintomas urêmicos, os distúrbios 

hidroeletrolíticos, manter um bom estado nutricional através da ingesta de proteínas, 

calorias, vitaminas e minerais (CUPPARI, 2006). 

Foi realizada consulta no prontuário do paciente, verificando as prescrições 
diárias, para coleta de dados fundamentais, como: história clínica, 
antecedentes médicos e familiares, diagnóstico médico, sinais vitais, 
acompanhamento dos resultados dos exames bioquímicos realizados, 
prescrição medicamentosa, hábito intestinal, diurese e evolução da 
enfermagem, que subsidiaram o planejamento dietético (LAMONICA; 
FRANGELLA; PESSINA, 2008, p. 92). 

O acompanhamento nutricional é de fundamental importância para a melhora 

do quadro clínico dos pacientes, pois tem a finalidade de recuperação da saúde e 

melhora da sobrevida dessas pessoas, e essa conduta dietética deve ser realizada 

com o auxílio de uma equipe multidisciplinar (LAMONICA; FRANGELLA; PESSINA, 

2008). 

Este procedimento deve ser realizado, com acompanhamento por um 

nutricionista, porém é o profissional da enfermagem quem lida diariamente com 

esses pacientes e tem entre suas atribuições reforçar os cuidados medicamentosos 

e em relação à nutrição, dieta no lar, e seu estado nutricional presente (SMELTZER; 

BARE, 2009). 

Busca a reversão dos sintomas urêmicos, a redução das complicações que 

são próprias do procedimento e a diminuição do risco de mortalidade. Por isso os 

profissionais de enfermagem devem estar sempre atualizados para promover um 

tratamento com segurança e qualidade ao paciente renal crônico (MARQUES; 

NASCIMENTO, 2005). 

O cuidado de enfermagem é voltado para avaliação do estado hídrico, 

identificar as fontes de desequilíbrio, estimular a implementação de um programa 

nutricional para certificar a ingesta adequada de nutrientes necessários e dentro dos 

limites para uma melhor adesão ao tratamento, promovendo o autocuidado e uma 

maior independência (SMELTZER; BARE, 2009). 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

3 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo 

descritivo. A pesquisa qualitativa em saúde, segundo Minayo (1994, p. 22), 

trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variável. 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p. 

61). 

A pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas ciências humanas 
e sociais abordando aqueles dados e problemas que merecem ser 
estudados, mas cujo registro não consta de documentos. Os dados ocorrem 
em seu habitat natural, precisam ser coletados e registrados 
ordenadamente para seu estudo propriamente dito (ibid., p. 62). 

A abordagem qualitativa foi empregada neste estudo para descrever o estilo 

de vida e hábitos alimentares de pacientes em Diálise Peritoneal Ambulatorial 

Contínua antes e após a inserção no Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial 

Contínua; identificar a qualidade da alimentação e a adesão às orientações 

nutricionais de pacientes renais crônicos e discutir os cuidados e acompanhamento 

de enfermagem ao paciente em CAPD com ênfase nos aspectos alimentares. Pois 

trata-se de um assunto de extrema importância, sendo uma clientela que possui uma 

dificuldade de aderência ao tratamento nutricional. 

O estudo teve como cenário o Centro de Diálise de um Hospital Universitário 

localizado no município de Niterói.  

3.1 CENÁRIO E SUJEITOS DA PESQUISA 



 

 

O estudo foi realizado no Centro de Diálise e Transplante de um Hospital 

Universitário localizado no município de Niterói.  

A entrada no campo ocorreu após aprovação do protocolo de pesquisa, pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa. (CEP) do Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF 

(anexo A). Após parecer favorável foi realizado um primeiro contato com a 

enfermeira e os pacientes do Programa de CAPD do referido hospital, onde foi 

apresentado o estudo em questão, seus objetivos e métodos de sua aplicação, e 

solicitado a concordância em participar através da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo A), conforme a Resolução 196/1996, 

ressaltando-se que a qualquer momento seria garantida aos mesmos a possibilidade 

de se retirar do estudo. 

Levou-se em consideração o respeito à privacidade e a preservação da 

identidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Para tanto, foram utilizados nomes 

fictícios para a apresentação dos dados coletados durante sua análise. 

Os sujeitos da pesquisa foram os pacientes portadores de IRC, que 

participam do Programa de CAPD e a enfermeira que atua no referido programa. Os 

critérios de inclusão considerados foram: pacientes portadores de Insuficiência 

Renal Crônica em acompanhamento no Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial 

Contínua do Centro de Diálise e Transplante do HU, do sexo masculino e feminino 

com pelo menos três meses de tratamento, e ausência de peritonite.  

Como critério de exclusão utilizou-se pacientes menores de 18 anos, e os 

que apresentassem qualquer tipo de confusão mental. 

No programa de CAPD há 15 pacientes, porém 3 deles encontravam-se a 

menos de 3 meses no programa, e 1 era um senhor que apresentava dificuldades de 

locomoção, e desta forma não foi possível realizar a entrevista. Portanto, o estudo 

foi realizado com 11 pacientes do programa de CAPD. 

A pesquisa seguiu os preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde do Ministério da Saúde, no qual toda a pesquisa que envolve seres 

humanos, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o 

manejo de informações, assegurou e respeitou os direitos dos participantes. 

Igualmente. 

 



 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu em três momentos utilizando-se de análise de 

prontuário, formulário e entrevista. No primeiro momento foi realizado um 

levantamento dos pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica que 

participavam do programa de Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua. 

A coleta de dados foi realizada através de formulários (apêndice A) com 

questões abertas e fechadas, direcionadas aos pacientes em Programa de CAPD; 

entrevista semi-estruturada, com dez questões, com a enfermeira do programa 

(apêndice B); e consulta e análise de prontuários, por meio de formulário (apêndice 

A) contendo dados sócio-demográficos, de identificação dos pacientes e exames. Os 

pacientes do programa tiveram a liberdade de expressarem suas opiniões referentes 

ao tema estudado. 

De acordo com Minayo (2007, p. 64) a entrevista semi-estruturada “é a 

combinação de perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação 

formulada”.  

O formulário é uma técnica de pesquisa que se constitui de um roteiro de 

perguntas enunciadas pelo entrevistador e preenchidas por ele a partir das 

respostas do pesquisado (GIL, 2008).  

A consulta e coleta de dados dos prontuários foram realizadas entre 

fevereiro e março de 2012. A entrevista e o preenchimento dos formulários foram 

realizados entre os meses de abril e junho de 2012, de acordo com a disponibilidade 

de cada sujeito e do entrevistador. 

 

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados considerando a análise de conteúdo temática de 

Bardin (1977). Segundo a autora a análise ocorre em três fases: a primeira fase é 

denominada de pré-análise que tem por finalidade sistematizar as idéias iniciais e 

direcionar as etapas subseqüentes. Nessa fase, após a organização dos dados 

realiza-se leitura do material. A segunda fase compreende a exploração do material, 

ou seja, uma classificação e agregação dos dados, permitindo índices e 



 

 

quantificações simples. Na terceira e última fase de análise, após dividir os dados 

formam-se categorias temáticas considerando os objetivos da pesquisa. 

Os dados desta pesquisa foram analisados, então, através das seguintes 

etapas: pré-análise com a seleção e leitura de todos os dados coletados; segunda 

fase foi classificar os dados com o objetivo de construir as categorias; e na terceira 

fase analisou-se as categorias considerando os objetivos do estudo e apresentando 

em formas de tabelas e gráficos com freqüências simples. 

Para a análise do material, os dados foram agrupados em categorias 

temáticas evidenciando a qualidade que por sua semelhança se constituíram em 

categorias de eventos. Após a formação das categorias foi realizada uma 

comparação dos dados coletados com os encontrados na revisão de literatura. 

Segundo Minayo (2006) a exploração do material, mediante transformação 

dos dados coletados visando alcançar o núcleo de compreensão do texto e 

agregação das informações em categorias, é essencial para o tratamento dos 

resultados e sua interpretação como fase final da pesquisa. 

Lakatos e Marconi (1985) afirmam que a atividade científica é a obtenção da 

verdade, através da comprovação de hipóteses, e o método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais, que permite alcançar o objetivo - conhecimentos 

válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

O presente capítulo objetiva a apresentação e análise dos resultados do 

estudo, a partir dos dados coletados. O capítulo encontra-se dividido em cinco 

partes, nas quais os dados foram agrupados constituindo as categorias.  

Os resultados foram organizados na seguinte ordem: 4.1 Características de 

identificação e socioeconômicas dos pacientes em CAPD; 4.2 Hábitos de vida e 

fatores de risco; 4.3 Histórico de saúde; 4.4 Hábitos alimentares antes e após início 

do tratamento dialítico; 4.5 As práticas e contribuições nutricionais de Enfermagem. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO E SÓCIOECONÔMICAS DOS 

PACIENTES EM CAPD 

 

Fizeram parte do estudo onze clientes com insuficiência renal crônica em 

terapia renal substitutiva – Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD). O 

Programa de CAPD do referido hospital mantém atualmente quinze clientes, dos 

quais quatro correspondiam aos critérios de exclusão do estudo.  

Dos onze pacientes entrevistados, sete (64%) são do sexo masculino e 

quatro (36%) do sexo feminino. 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO 1: Distribuição dos sujeitos do estudo pela variável sexo – n=11 
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Segundo Stein, Eick e Irigoyen (2008), na vida adulta, as mulheres 

apresentam menor prevalência para IRC, uma vez que os homens apresentam 

maior incidência de IRC. Aponta também, uma maior progressão desta doença entre 

os homens, não somente com a piora da função renal, como também a velocidade 

de deterioração do rim é maior em homens em comparação a mulheres da mesma 

idade. 

O gráfico 2 demonstra que a faixa etária com maior prevalência de pacientes 

em CAPD ficou entre 51-87 anos com 7 (64%) pacientes, e entre 27-50 anos com 3 

(36%) pacientes. 

GRÁFICO 2 – Distribuição dos sujeitos do estudo por idade 
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A seleção para pacientes a diferentes modalidades dialíticas deve 

contemplar algumas questões como: condições clínicas, sócio-econômicas e 

qualidade de vida dos pacientes. E com o envelhecimento da população está 

havendo a diminuição da capacidade funcional de cada sistema do organismo, 

inclusive o renal (KUSUMOTA; OLIVEIRA; MARQUES, 2009). 

A CAPD tem sido a principal indicação ao tratamento para a população idosa 

e entre as vantagens estão a realização no domicílio, acesso de diálise mais fácil de 

realizar e manter, Infecção do cateter menos grave, anemia menos grave , maior 

segurança para idosos com doenças cardiovasculares, transporte para 

hospital/centros somente nos retornos (ibid.). 

A tabela 1 demonstra as características dos pacientes estudados, apontando 

que a maior parte dos pacientes possuem apenas ensinos fundamental e médio, 

com quatro  e três pacientes respectivamente. Podemos perceber que em relação a 

renda familiar a predominância se dá nas faixas de 1-2 salários e de 3-4 salários 

com quatro pacientes cada uma. Todos os pacientes possuem abastecimento de 

água em sua residência. Em relação ao tempo de tratamento, a maioria dos 

pacientes possuem mais de dois anos de tratamento. 

 

TABELA 1 – Características dos Pacientes em CAPD 

Características dos Pacientes em CAPD 
 
Escolaridade  
 

Fundamental Médio Superior 
Compl. Incompl. Compl. Incompl. Compl. Incompl. 
n % n % n % n % n % n % 
3 27 1 10 -- -- 3 27 2 18 2 18 

    
 
Renda familiar 

1-2 salários 3-4 salários + 4 salários 
n % n % n % 
4 36.5 4 36.5 3 27 

    
 
Estado civil 

Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) 
n % n % n % 
4 36.5       5 45.5 2 18 

 

Moradores da casa Moram sozinhos 2 moradores Acima 3 moradores 
n % n % n % 
2 18 1 10 8 72 

 

Abastecimento de água Sim    n=11   100% 
 

 
Tempo de tratamento 

Menos de 1 ano 2 anos 3 anos 
n % n % n % 



 

 

2 18 5 45.5 4 36.5 
 

 

4.2 HÁBITOS DE VIDA E FATORES DE RISCO 

 

 

A tabela 2 nos mostra os fatores de risco em relação aos hábitos de vida, na 

qual seis pacientes foram tabagistas antes do início do tratamento, onze pacientes 

apresentam hipertensão arterial, cinco pacientes realizam atividade física, apenas 

um paciente faz uso de bebida alcoólica e dois pacientes apresentam Diabetes 

Mellitus tipo 1. 
 
Tabela 2 – Distribuição dos fatores de risco relacionados aos hábitos de vida 
 

 

Fatores de risco 

Sim Não 

N % N % 

Tabagismo antes do tratamento 6 54.5 5 45.5 

Hipertensão arterial 11 100 -- -- 

Atividade física 5 45.5 6 54.5 

Alcoolismo 1 9 10 91 

Diabetes tipo1 2 18 9 82 

 

Segundo DE PAULA et al. (2004), a perda da filtração glomerular ocorre 

principalmente nos indivíduos de idade avançada, tabagistas, hipertensos e 

diabéticos. Constata-se que o controle rigoroso da pressão arterial é muito 

importante para minimizar a progressão da IRC, além de diminuir o risco da doença 

cardiovascular frequentemente associada.  

O consumo de cigarro também está associado a progressão da doença renal 

em pacientes e com maior risco de doença cardiovascular, devido seu efeito de 

vasconstricção, elevando assim a pressão arterial, indicando que o fumo é maléfico 

na progressão da IRC (ibid.).  



 

 

O consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e a variabilidade 

pressórica, aumentando a prevalência da hipertensão. Sendo considerado um fator 

de risco para diversas doenças. Duas das principais causas de IRC, o diabetes 

mellitus e a hipertensão arterial, estão relacionadas ao sobrepeso ou obesidade. O 

sedentarismo é um importante fator de risco cardiovascular, o exercício físico regular 

reduz a pressão arterial, além de produzir benefícios como redução do peso corporal 

(ibid.).  

A tabela 3 refere-se a fatores de risco em relação a alimentação, podemos 

observar que oito pacientes dizem não ter uma alimentação adequada, onze 

pacientes relatam não fazer uso exagerado de sal e sete pacientes relatam o 

consumo constante de doces. 

TABELA 3 – Distribuição dos fatores de risco relativos à alimentação 

 

Fatores de risco 

Sim Não 

n % n % 

Alimentação adequada 8 73 3 27 

Uso de excesso de sal -- -- 11 100 

Alimentos doces 7 64 4 36 

Observa-se que a maioria dos clientes acredita estar se alimentando 

adequadamente, sem consumo de sal, porém mantendo a ingesta de doces. 

O sal de cozinha possui uma grande quantidade de sódio, que é um mineral 

encontrado em diversos alimentos. Existe uma relação comum entre insuficiência 

renal, pressão sanguínea alta e sódio, havendo a necessidade de limitar a 

quantidade de sódio na dieta do paciente (NATIONAL KIDNEY FOUDATION, 2002).  

A diabetes pode danificar os vasos sanguíneos dos rins, e quando afetados, 

eles não conseguem limpar o sangue adequadamente e acumulam-se resíduos no 

sangue. Cerca de um terço das pessoas com diabetes desenvolve IRC. O controle 

do açúcar no sangue pode reduzir o risco de se contrair a insuficiência renal crônica. 

Para prevenir a diabetes o paciente deve verificar sua pressão sanguínea com a 

frequência e tomar medicamentos para a pressão sanguínea, se necessário. Deve 

fazer exames de sangue para verificar o controle de açúcar no sangue e a função 



 

 

renal com base no nível de creatinina no sangue além de seguir a dieta para 

diabetes e fazer exercícios regularmente (ibid.). 

 

4.3 HISTÓRICO DE SAÚDE 

Foi realizada a classificação nutricional dos pacientes, sujeitos do estudo, a 

partir do registro de peso e altura, e calculando o IMC. A tabela 4 demonstra o IMC 

considerando o período anterior e posterior ao início do tratamento dialítico. 

TABELA 4 – Distribuição dos valores de IMC antes e após início de tratamento 

 

Classificação IMC 

Antes Após 

n % n % 

Magreza grau I 1 9 1 9 

Peso ideal 6 55 6 55 

Pré-obesidade 2 18 1 9 

Obesidade grau I 2 18 3 18 

Observa-se que 2 (18%) pacientes mantiveram obesidade grau I após o início 

do tratamento, e 1 (9%) passou de um estado de pré-obesidade para obesidade 

grau I. Apesar da maioria dos pacientes estarem com peso ideal, os dados 

demonstram a necessidade de um acompanhamento por nutricionista. 

Com relação a presença de outras doenças, encontramos dez co-morbidades, 

registradas na tabela 5. 

TABELA 5 – Distribuição de co-morbidades dos pacientes em CAPD 
 

Co-morbidades 

  

n % 

Esteatose hepática 1 10 

Glomeruloesclerose Segmentar Focal (GESF) 1 10 



 

 

Rinite alérgica 1 10 

Infecção no trato urinário por repetição 1 10 

Hiperprolactemia 1 10 

Ginecomastia 1 10 

Hepatite C 1 10 

Anemia crônica 1 10 

Bronquite 1 10 

Problemas cardíacos 1 10 

 

4.4 HÁBITOS ALIMENTARES ANTES E APÓS INÍCIO DE TRATAMENTO 

DIALÍTICO 

 

4.4.1 Consumo de Leite e Derivados 

No gráfico 3 podemos observar o consumo de leite e derivados antes do 

tratamento. O consumo diário foi relatado por nove clientes, dos quais 69% tomavam 

leite todos os dias, 8% consumia iogurte diariamente, e 23% comiam queijo todos os 

dias.  

Gráfico 3 – Distribuição do consumo de leite e derivados antes do tratamento – n=9 
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Após o início do tratamento podemos observar algumas alterações do 

consumo de leite e derivados, como mostra o gráfico 4. Em um quantitativo de nove 

pacientes, 82% bebem leite todos os dias e 18 comem queijo diariamente. 

Mostrando claramente o aumento do consumo do leite.  

Gráfico 4 – Distribuição do consumo de leite e derivados após início de tratamento – 

n=9 
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Esses produtos são ricos em fósforo e cálcio. Os rins não conseguem 

remover uma quantidade suficiente de fósforo do sangue, fazendo com que tal 

nutriente permaneça alto, promovendo irritação na pele e perda de cálcio dos ossos, 

sendo recomendada uma dieta com pouca quantidade de fósforo (NATIONAL 

KIDNEY FOUNDATION, 2002). 

Como os procedimentos dialíticos são pouco eficientes na remoção de 
fósforo, a hiperfosfatemia (fósforo sérico acima de 5,5 a 6,0 mg/dL) é 
bastante freqüente em pacientes em diálise. Além disso, como a 
necessidade proteica é elevada nesses pacientes, a ingestão de fósforo 
dificilmente será inferior a 800 mg/dia. Assim, freqüentemente é necessário 
a utilização de quelantes de fósforo. Os quelantes contêm compostos que 
se ligam ao fósforo do alimento no intestino, reduzindo assim, sua absorção 
(CUPPARI et al., 2005, p. 3). 



 

 

O cálcio é importante para a formação dos ossos, geralmente os alimentos 

ricos em cálcio também possuem alto teor de fósforo, então precisa adequar sua 

alimentação para manter os dois nutrientes na quantidade adequada 

nutricionalmente.  

A prescrição dietética de cálcio e de fósforo para pacientes com doença 

renal crônica deve ser individualizada, pois depende de vários fatores, como: 

Fase da DRC (não-dialítica ou diálise) [...] a ingestão de cálcio de pacientes 
com DRC dificilmente alcança o que é recomendado, no entanto, a 
suplementação com cálcio raramente é indicada pelo risco de hipercalcemia 
e de calcificação de tecidos moles (CUPPARI et al., 2005, p. 3). 

4.4.2 Consumo de Legumes e Verduras 

Em relação a proporção de pacientes que consomem legumes e verduras 

diariamente (gráfico 5), obteve-se um quantitativo de dez pacientes, dos quais 21% 

consomem cenoura, chuchu e alface, 17% consomem abóbora, 12% consomem 

tomate e 8% consomem batata diariamente.  

GRÁFICOS 5 – Distribuição do consumo de legumes e verduras antes do tratamento  
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Enquanto no gráfico 6 já mostra um quantitativo de onze pacientes sendo que 

24% dos pacientes consomem cenoura, 21% consomem chuchu, 17% consomem 

alface e abóbora, 10% consomem tomate e 11% consomem batata diariamente. 

Observa-se que houve um aumento do consumo de cenoura e batata, e diminuição 

do consumo de alface e tomate.  



 

 

 

GRÁFICOS 6 – Distribuição do consumo de legumes e verduras após iniciar o 
tratamento  

11%
24%

21%
17%

10%
17%

Diáriamente após ao tratamento n:11

batata 

cenoura

chuchu

alface

tomate

abóbora

 

As hortaliças são alimentos ricos em potássio, sendo assim, é recomendada a 

quantidade de 3g/dia, sendo indicado o consumo por cozimento em água, 

promovendo a diminuição desse mineral (CUPPARI et al., 2005).  

Em caso de hipercalemia, faz-se necessária uma melhor investigação 
quanto à adequação da diálise, recomenda-se restrição de potássio na 
dieta. Deve-se verificar também o uso concomitante de beta-bloqueadores e 
inibidores de enzima de conversão usados no manejo da hipertensão 
arterial. Se a hipocalemia ocorre, o paciente deve ser encorajado para 
aumentar a ingestão de potássio na dieta (MARTINS; RIELLA, 2008, p. 
855). 

4.4.3 Consumo de Carnes e Ovos 

Em relação ao consumo de carnes e ovos diariamente antes do tratamento, 

obtive em um quantitativo de onze pacientes que 37% dos pacientes consumiam 

carne bovina, 33% aves, 15% carne de peixe, 11% ovos e 4% consumiam carne 

suína. 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição do consumo de carnes e ovos antes do tratamento 
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Quanto ao consumo de carnes e ovos após iniciar o tratamento foram 

constatadas algumas mudanças, 42% dos pacientes consomem carne bovina, 33% 

consomem aves, 13% consomem ovos, 12% consomem carne de peixe e 0% 

consomem carne suína. Com isso observa-se que houve um aumento no consumo 

diário de carne bovina e ovos, e houve uma diminuição do consumo diário de carne 

de peixe e de carne suína.  

Gráfico 8 – Distribuição do consumo de carnes e ovos após iniciar o tratamento 

42%

33%

0%
12%

13%

Diáriamente após ao tratamento n:11

bovina

aves

suína

peixes

ovos

 

 



 

 

Carnes e ovos são alimentos ricos em proteína e fósforo. Durante o 

tratamento de diálise peritoneal ocorre uma perda significativa de proteínas que 

varia de individuo para indivíduo (MARTINS; RIELLA, 2008).  

Pacientes em CAPD têm o fator adicional da maior perda diária de 
proteínas, de forma que a prescrição de 1,3g/kg/dia de proteína diminui a 
possibilidade de balanço nitrogenado negativo (CUPPARI et al., 2005, p. 
200). 

4.4.4 Consumo de Carboidratos 

Em relação aos pacientes, em um quantitativo de 7 pacientes que consomem 

outros carboidratos diariamente antes do início do tratamento, obtive 50% 

consumiam pão, 42% massas e 8% batatas.  

Gráfico 9 – Distribuição do consumo de carboidratos antes do tratamento 
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Após o início do tratamento, em um quantitativo de 6 pacientes que 

consomem diariamente outros carboidratos, 64% consomem pão, 36% consomem 

massas e 0% consomem batata. Observamos o aumento significativo de consumo 

diário de pão, e a diminuição do consumo diário de massas e batata, chamando a 

atenção também para a diminuição do quantitativo de pacientes que consomem 

diariamente de 7 pacientes para 6.  

 

 



 

 

Gráfico 10 – Distribuição do consumo de carboidratos após iniciar o tratamento 
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Os carboidratos sofrem etapas de digestão a fim de serem absorvidos sendo, 

indicados dentre outros para os pacientes diabéticos, pois esses tipos de 

carboidratos liberam glicose para a corrente sangüínea. O paciente renal muitas 

vezes pode apresentar constipação intestinal devido a menor ingestão de líquido e 

também a uma menor atividade física. Para prevenir ou melhorar essa constipação 

intestinal é importante o consumo diário de fibras e a prática de exercícios físicos 

(CUPPARI, 2005). Assim, pode ocasionar aumento da cavidade abdominal e 

deslocamento do cateter, podendo causar peritonite. 

4.4.5 Consumo de Alimentos Gordurosos 

Em relação ao consumo diário de alimentos gordurosos antes do início do 

tratamento temos um quantitativo de 9 pacientes, sendo que 56% consomem 

manteiga e 44% consomem margarina diariamente.  

Gráfico 11 – Distribuição do consumo de alimentos gordurosos antes do tratamento 
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Seis pacientes, após o início do tratamento, relatam consumir diariamente 

alimentos gordurosos, sendo que, 90% consomem margarina e 10% consomem 

manteiga diariamente.  

Gráfico 12 – Distribuição do consumo de alimentos gordurosos após iniciar o 

tratamento 
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Observa-se um aumento significativo do consumo diário de margarina e a 

diminuição do consumo diário de manteiga, no gráfico demonstra-se também a 

diminuição de 9 para 6 o quantitativo de pacientes que fazem uso diário de 

alimentos gordurosos.  

As gorduras constituem a reserva energética mais importante do nosso 

organismo. Em diálise a dose recomendada é praticamente igual a de uma dieta 



 

 

normal. O consumo excessivo de lipídios está correlacionado ao aparecimento de 

obesidade, ao aumento do risco de câncer e de doenças de coração e problemas 

circulatórios(CUPPARI, 2005).  

É importante que o tipo de gordura seja controlado, dando preferência às 

fontes de gordura monoinsaturadas e poliinsaturadas, a fim de prevenir ou tratar 

alterações lipídicas comuns nos pacientes em Hemodiálise (ibid.). 

4.4.6 Consumo de Líquidos 

A quantidade de líquidos ingeridos diariamente antes do início do tratamento, 

obteve que 55% dos pacientes ingeriam 2L, 18% dos pacientes consumiam 1L e 

1,5L, 9% ingeriam mais de 2L por dia. Enquanto que a quantidade de líquidos 

ingeridos após o início do tratamento obteve 75% de pacientes que ingerem menos 

de 1L e 25% ingerem 2L por dia.  

 

Gráfico 13 – Distribuição do consumo de líquidos antes do tratamento 
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Gráfico 14 – Distribuição do consumo de líquidos após início do tratamento 
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Observa-se a diminuição significativa de pacientes que ingere 1L, 2L e mais 

de 2L, e o aumento do consumo de menos de 1L. Os pacientes em CAPD, em sua 

maioria, tem liberdade na ingestão de líquidos, mas os pacientes devem ser 

monitorados em relação ao peso e a pressão sanguínea (CUPPARI, 2005). 

4.4.7 Consumo de Cereais e Derivados 

Em relação ao consumo de cereais e derivados diariamente temos um 

quantitativo de 11 pacientes, sendo que 77% consumiam arroz, 8% consumiam fubá 

e salgados e 7% dos pacientes consumiam farinha.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 15 – Distribuição do consumo de cereais e derivados antes do tratamento 
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O quantitativo de pacientes que consomem diariamente, após o início do 

tratamento, é de 11 pacientes sendo que 92% consomem arroz e 8% consomem 

aveia diariamente. Observa-se o aumento do quantitativo de consumo diário de 

arroz, o aparecimento de aveia. Esses alimentos são ricos em carboidratos. 

Gráfico 16 – Distribuição do consumo de cereais e derivados após início do 

tratamento 
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Em relação aos outros alimentos que contem fibras constatamos que antes do 

início do tratamento apenas uma paciente relatou que consumia barra de cereal. Em 

relação ao quantitativo de pacientes que consomem outras fibras sobem para três, 



 

 

um consome barra de cereal, um consome sucrilhos, um consome linhaça e um 

consome outro tipo de fibra diariamente.  

Gráfico 17 – Distribuição do consumo de fibras antes e após tratamento 
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A baixa ingestão de líquidos, falta de exercícios, falta de fibra alimentar, 

podem resultar em constipação. As fibras do farelo de trigo são formas altamente 

concentradas de fibras, portanto podem ser efetivas na redução da constipação. O 

uso de cereais é sugerido para esse tipo de problema, embora sejam ricos em 

potássio, ele parece não ser absorvido (MARTINS; RIELLA, 2008). 

Em relação ao consumo diário de feijão, constata-se que antes do início do 

tratamento 11 pacientes consumiam diariamente, e após o início do tratamento dez 

pacientes consomem diariamente feijão.  

Gráfico 18 – Distribuição do consumo feijão antes e após tratamento 
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O feijão é um alimento muito rico em ferro. Em pacientes em CAPD 

geralmente ocorre síndrome anêmica devido a menor perda sanguínea no 

tratamento, tendo que ser avaliada a reserva de ferro no sangue, e a introdução de 

uma alimentação rica em ferro através da suplementação oral, intramuscular, 

intravenosa, e intraperitoneal (BARRETTI, 2000). 

 

4.4.8 Consumo de Sódio 

 
Em relação ao sódio antes do início do tratamento quatro pacientes 

afirmaram que faziam uso excessivo diariamente do sal nas refeições, e após o 

início do tratamento constatei que nenhum paciente relatou fazer uso excessivo do 

sal diariamente. Os pacientes em CAPD não possuem muita restrição em relação ao 

sal, exceto aqueles que apresentam hipertensão arterial. 

De maneira geral, para que as recomendações de sódio na dieta sejam 
alcançadas, os pacientes devem ser orientados a utilizar pouco sal no 
preparo dos alimentos, bem como a não ingerir alimentos processados 
como embutidos e enlatados e condimentos industrializados, nos quais o 
conteúdo de sódio é excessivamente elevado. O sal dietético composto de 
cloreto de potássio não deve ser utilizado, pois pode causar 
hiperpotassemia.( CUPPARI et al., 2002, p. 3). 

4.5 AS PRÁTICAS E CONTRIBUIÇÕES NUTRICIONAIS DA ENFERMAGEM 

 
Discutir os cuidados e ações de enfermagem em nutrição em pacientes em 

CAPD, no dia a dia entre os profissionais da equipe, não é tão simples, pois exige do 

profissional um conhecimento mais específico do assunto. No entanto, ao longo dos 

anos têm-se notado um maior número de estudos e uma maior preparação dos 

profissionais acerca de aspectos nutricionais em diálise, e na transmissão para o 

paciente. 

Para o enfermeiro trabalhar com essa questão exige-se uma adequada forma 

de abordagem a clientela com a qual se trabalha, podendo ser grupos de diferentes 

faixa etária. De acordo com a enfermeira do Programa de CAPD, profissional 



 

 

entrevistado para contextualizar as condutas com ênfase na alimentação, não é 

simples saber das condições nutricionais dos pacientes sob seus cuidados. 

 
Ele vem por demanda espontânea, às vezes ele sabe por algum amigo, 
alguém que ele conhece que faz diálise, às vezes sente aqui na frente no 
banquinho aí começa a conversar aí se interessa por demanda espontânea. 
Ele vem da enfermaria de nefrologia ou de outra enfermaria do hospital.  Ele 
vem do próprio centro de diálise, ele vem fazer hemodiálise e lá dentro ele é 
orientado a me procurar, ele vem pelo ambulatório aqui do hospital também. 
[Enf. Clara]. 

Quando chegam ao programa nem sempre se conhece o estado nutricional 
do paciente. Varia muito, pois têm uns que chegam aqui totalmente sem 
orientação, a maioria chega aqui sem nenhuma orientação nutricional, a 
grande maioria. Hoje não tenho conhecimento do estado nutricional dos 
pacientes do programa. [Enf. Clara] 

 

A falta de informação de pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica 

com relação à terapêutica medicamentosa, condutas, mudanças alimentares entre 

outras apresenta-se por vezes muito frequente, o que aponta a necessidade de 

constante diálogo e educação em saúde a este tipo de clientela.  

Segundo Dreye e Brito (2003), o enfermeiro tem um importante papel em 

identificar os pacientes desnutridos e também aqueles que apresentam 

determinadas características associadas a problemas nutricionais, através, 

principalmente, do cálculo do IMC. 

A orientação nutricional é uma função muito importante do enfermeiro, pois é 

o profissional que mais tem contato com o paciente durante todo o tratamento, 

porém foi detectado uma dificuldade da orientação, devido a uma carência de 

profissionais de nutrição no setor estudado. 

 
Dou orientação básica, até porque o serviço não dispõe de nutricionista, 
agora nós temos as residentes, mas tem período que não tem residente, 
porque a nutrição que atende aqui ela é do andar, então raramente ela 
aparece aqui. Então eu faço orientação básica, com restrição de potássio, 
quando o paciente precisa de potássio, quando ele tem alteração de fósforo, 
orientação da dieta básica em relação ao fósforo. O que ele deve evitar 
comer: os embutidos, as coisas muito salgadas, uma orientação básica que 
eu passo para eles. [Enf. Clara] 

 
Segundo Boog (2002, p. 26) é necessário que os futuros enfermeiros 

tenham noções sobre a relação desejável nutricionistas/leito segundo os diversos 



 

 

graus de complexidade no atendimento, a fim de que possam fazer avaliações 

corretas e justas das possibilidades reais de atendimento individual dos pacientes, 

nas enfermarias, pelos nutricionistas do hospital, e apoiar as reivindicações dos 

Serviços de Nutrição e Dietética. 

Um dos papéis importantes da enfermagem é a solicitação de 

encaminhamento do paciente para o profissional especializado, e que neste serviço 

esbarra-se mais uma vez na dificuldade da presença de um nutricionista para este 

tipo de clientela no setor. 

Vai tudo de boca, não tem nada por escrito. A gente mais ou menos tem um 
acordo, quando um paciente nosso liga para ela para marcar, ela já sabe 
que é paciente do nosso acordo. [Enf. Clara] 
 
Agora a gente está contando com a professora de nutrição, das residentes 
[...] então foi um trabalho meio informal. Então eu soube dela, aí ela me deu 
endereço, então todo paciente nosso que entra no programa a gente passa 
o endereço para eles, eles telefonam, agendam, aí vão fazer o atendimento 
nutricional lá na faculdade, não é feita nem aqui no hospital, é uma coisa 
quase que extra-instituição [...]  Então é só indicando para a faculdade, 
porque aqui no hospital quando o pessoal vai marcar nutrição às vezes é 
marcado para 6 meses depois, um paciente que tá fazendo uma restrição 
hoje não vai esperar 6 meses, então a gente tem até alguns informativos, a 
gente busca na internet e tudo, o que não deve comer para aumentar o 
fósforo, então o básico a gente tem aqui para dar pra eles. [Enf. Clara] 

 
Observa-se que o encaminhamento do paciente em CAPD para um 

acompanhamento ou orientação nutricional ocorre por iniciativa de um outro 

programa, o de residência, no qual as residentes em nutrição, orientam esta clientela 

em conjunto com professores na faculdade de nutrição. O ideal é que o Programa de 

CAPD contasse com uma equipe multidisciplinar para atender as necessidades da 

clientela. A enfermeira orienta com base nas ações do cuidado de enfermagem, 

assim, acompanha os resultados de exame e o consumo restritivo. 

Segundo Carvalho e Ramos (2005), algumas das principais ações de 

enfermagem na assistência nutricional é supervisionar a dieta mensal do pacientes, 

observar o consumo de alimentos e líquidos, realizar e verificar os registros e 

observações acerca da nutrição e relacionar para o paciente a importância de 

adesão a dieta adequada. 

Durante o treinamento do paciente em CAPD, o qual é realizado pela 

enfermeira, aborda-se os cuidados básicos com relação à alimentação frente as 



 

 

restrições impostas pela Insuficiência Renal Crônica. Observa-se a questão cultural 

dos hábitos alimentares, os quais são difíceis de mudanças. Questionada se faz 

supervisão da dieta do paciente a cada mês a enfermeira Clara coloca que: 

 
[...] não chega a ser uma supervisão, a gente conversa muito sobre dieta. 
Mas no treinamento eu falo sobre essa parte nutricional, no próprio 
treinamento tem uma parte que já falo o básico, para evitar o tempero 
pronto, comida embutida, faço uma orientação básica, mas é muito difícil 
mudar o hábito alimentar. Não registro, normalmente não registro. Tenho 
um grande problema de não registrar. [Enf. Clara]. 

 

A enfermeira, a partir dos exames laboratoriais e da realização de exame 

clínico, tem condições de acompanhar a evolução do paciente no programa, a 

adesão ou não às condutas alimentares e da CAPD. 
 

[...] Quando ele chega aqui para fazer avaliação, realizo uma avaliação do 
paciente como um todo, então observo o exame dele, o peso, então pelo 
exame e pelo peso a gente vai ter uma noção de que ele está pulando 
alguma coisa [condutas do tratamento]. Então se está bebendo demais e 
está comendo muito sal fatalmente está muito inchado e a diálise não vai 
dar conta, isso se ele não tiver função residual nenhuma e vai depender só 
da diálise, mas é muito difícil, ninguém faz nem 50% da dieta. Até porque na 
nutrição estamos tendo um grande problema, mesmo com a nutrição que é 
especializada em paciente renal que é esse grupo da professora, a dieta 
que eles estão passando não está sendo para paciente em CAPD, estão 
fazendo uma restrição muito grande. Paciente em CAPD ele deve restringir 
basicamente o carboidrato, sal e os alimentos ricos em fósforo, eles não 
precisam restringir nem potássio nem proteína porque eles perdem muito na 
diálise, então eles estão fazendo uma dieta muito apertada. [Enf. Clara] 

As orientações e acompanhamento da cliente pela faculdade de nutrição, na 

avaliação da enfermeira Clara, necessitam ser adaptadas para a terapêutica do 

portador de insuficiência renal crônica mas que desenvolva a CAPD. As condutas 

alimentares para o paciente em hemodiálise (HD) e CAPD são diferentes, as 

restrições são muito maiores aqueles que realizam a HD. 

Com relação à orientar o paciente em CAPD sobre a IRC e as condutas 

alimentares, ou seja, relacionar a terapêutica substitutiva com o agravo à saúde, a 

enfermeira Clara coloca, 

Sempre, a gente sempre relaciona na orientação. A orientação nossa é 
cada mês que eles vêm aqui, mas é na hora que ele vem aqui, até numa 
conversa informalmente, numa brincadeira a gente acaba às vezes 
conversando sobre essas coisas que estão ruins no exame. A gente 



 

 

recomenda não comer biscoito, mas aí eles sentam e ficam esperando, 
quando você ver estão com um saquinho de biscoito, aí chega aqui o 
fósforo está alta, aí a gente diz: é aquele biscoitinho que você estava 
comendo ali, assim a gente tenta conversar, mas é muito difícil, eles comem 
mesmo esses fandangos e biscoitos.” 

A enfermeira que atua em CAPD desenvolve uma gama de ações para o 

cuidado ao cliente em programa, desde a tomada de decisão do portador de IRC 

para esta terapêutica, treinamento do paciente e/ou familiar/cuidador para as trocas 

e possíveis instabilidades, até a avaliação mensal desta clientela.  

A assistência de enfermagem na diálise peritoneal hospitalar abrange 

controles, cuidados e observações antes, durante e após  a diálise peritoneal, 

havendo um cuidado no preparo do ambiente na pré-diálise (treinamento e 

orientações), durante a diálise e pós-diálise (observar e anotar as condições do 

paciente; trocar curativo, remover ou fixar o cateter). 

 A enfermagem atua na visita domiciliar, auxiliando usuários em programa 

atendendo às suas necessidades, observando as condições de educação, higiene e 

moradia, podendo sugerir as modificações necessárias para acomodar o 

equipamento para a realização do tratamento, colaborando com um tratamento 

especializado e de qualidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo dos anos foram realizadas diversas pesquisas e estudos que 

apontam a importância da nutrição durante o tratamento de pacientes renais 

crônicos. Porém, apenas com essas análises, não são suficientes, sendo necessário 

que os profissionais da área da saúde esteja melhor preparado para desenvolver 

uma abordagem e encaminhamento nutricional que essa clientela mais necessita.  

A partir desse estudo, percebe-se que há certa resistência, por parte dos 

pacientes, em mudar hábitos de vida para uma melhor adesão a uma dieta; e há 

também uma necessidade de acompanhamento mais ativo por parte da equipe de 

saúde principalmente a equipe de enfermagem, que acaba tendo um contato maior 

com o paciente e com a família dele. 

Ao longo da pesquisa pode-se perceber que assegurar uma alimentação 

equilibrada e que respeita as restrições de CAPD para pacientes renais crônicos não 

é tão simples. É importante garantir uma quantidade de cálcio e o fósforo, visto que 

grande parte dos quelantes de fósforo utilizado promove a precipitação de sais e que 

por sua vez deposita-se nas artérias e veias, é de grande importância.  

A pesquisa demonstrou que consumiam antes e consomem depois do 

tratamento alimentos ricos em fósforo e cálcio.  Também ficou constatado que 

controlar os níveis de sódio, potássio principalmente em casos de diálise também é 

complicado, e não houve alteração significativa em sua quantidade, pois seu 

excesso e sua deficiência podem acarretar em danos severos, uma vez que sódio se 

encontra em vários ingredientes de uma refeição e encontrado em embutidos e difícil 

de se controlar, porém houve uma diminuída no consumo excessivo de sal. Ofertar 



 

 

proteínas de qualidade de forma a garantir a ingestão de aminoácidos essenciais 

não agride a função renal, e previne outras complicações, visto que em CAPD há 

perda de proteínas o que implica em uma nutrição melhor desse nutriente.  

Constata-se que os pacientes ainda consomem uma quantidade considerável 

de carboidratos, o que pode evoluir para uma constipação, e uma solução seria o 

consumo de fibras, porém esse consumo é mínimo, pois leva-se em consideração o 

poder aquisitivo acompanhamento nutricional dos pacientes. Percebe-se que os 

pacientes em CAPD, não possuem uma boa aderência em relação a dieta adequada 

para sua doença, não havendo uma mudança expressiva em seus hábitos 

alimentares conforme o tratamento e a doença exigem. Através da oferta adequada 

e acompanhamento regular da nutrição, pode-se proporcionar qualidade de vida aos 

pacientes renais, mesmo em fase mais avançada de sua patologia. 

Nesse trabalho também foi discutido quais são os cuidados e o 

acompanhamento da enfermagem em relação à nutrição dos pacientes. As 

principais ações de enfermagem em relação à nutrição em CAPD são o 

conhecimento nutricional de seus pacientes, controlar a quantidade de líquido 

ingerido em relação a sua doença, providencia junto com nutricionista a substituição 

de algum alimento (se tiver necessidade), solicitar ou encaminhar atendimento 

nutricional, supervisionar mensalmente dieta dos pacientes, registrar toda e qualquer 

as considerações a cerca da alimentação e correlacionar sua doença a uma dieta 

adequada. E neste trabalho pode-se constatar que nem todos esses itens são 

realizados, pela falta de apoio do setor, e os itens que são realizados acontecem 

pela insistência de profissionais que têm um entendimento maior da relação dieta-

CAPD, promovendo uma qualidade de vida muito maior para o paciente. 

Contudo, confirma-se que a assistência nutricional deve ser integral, por parte 

de toda equipe de saúde em pacientes renais crônicos em CAPD, tendo como 

objetivo identificar quais pacientes apresentam-se desnutridos ou sobrepeso, ou 

obesidade, e fornecer suporte dietético adequado que é fundamental recuperação 

dos pacientes, pois tem a finalidade de recuperação da saúde e melhora da 

sobrevida dessas pessoas, e essa conduta dietética deve ser realizada com o auxílio 

de uma equipe multidisciplinar. É necessário que os profissionais da enfermagem se 



 

 

comprometam mais em suas atividades para com os pacientes, promovendo os 

acompanhamentos e fiscalizações nutricionais, para que os pacientes tenham mais 

estímulos e informações para uma maior aderência nos hábitos alimentares 

adequados. É imprescindível que o profissional de enfermagem esteja empenhado 

para promover uma melhor qualidade de vida para seus pacientes. Pois é o 

profissional que conhece a disponibilidade de saúde de seus pacientes, visto que 

está sempre e, contato com eles e com a família, identifica suas necessidades 

sociais e econômicas. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Dados de identificação 
Título do projeto: A enfermagem e o paciente com insuficiência renal crônica: ênfase nos aspectos 
nutricionais 
Pesquisador Responsável: Profª Drª Cristina Lavoyer Escudeiro  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  
Telefones para contato: (21) 3628-4018 - (21) 98353532 - (21) 2629-9472/9473  
Nome do voluntário: ___________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    R.G. __________________________  
 
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa " A enfermagem e o paciente 
com insuficiência renal crônica: ênfase nos aspectos nutricionais", de responsabilidade do pesquisador 
Cristina Lavoyer Escudeiro, e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador, com o seu tratamento ou com a Universidade. O presente estudo se justifica pela 
necessidade de mapear os cuidados de enfermagem aos clientes em CAPD nos aspectos nutricionais. 
Com este estudo pretendemos descrever o estilo de vida e hábitos alimentares de pacientes com IRC 
antes e após a inserção no Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua, identificar a 
qualidade da alimentação e a adesão às orientações nutricionais de pacientes renais crônicos, e discutir 
os cuidados e acompanhamento de enfermagem ao paciente em CAPD com ênfase nos aspectos 
alimentares. 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário acerca dos seus hábitos 
alimentares, o estudo apresenta riscos mínimos, relacionados a sua participação, se considerarmos que 
ao responder as questões que serão levantadas suscite sentimentos de descontentamento com os 
cuidados de sua alimentação.  
Ao evidenciar os pacientes portadores de desnutrição energético protéica, o estudo traz como benefício 
a avaliação destes para retardar a progressão da doença renal crônica, além de servir como fonte futura 
de consulta para o desenvolvimento de novas pesquisas, ensino acadêmico e desenvolvimento de 
manuais e rotinas institucionais. As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e 
asseguramos o sigilo de sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 
identificação. Os dados serão posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as 
respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do 
estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como informações 
atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e 
revistas científicas. 
 

Eu, __________________________________________, RG nº ________________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de ________ 

 

_________________________________        ___________________________________  

Nome e assinatura do voluntário                     Nome/assinatura do responsável por obter o consentimento 

 ___________________________________         ____________________________________ 
Testemunha      Testemunha 
 



 

 

ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

 
 



 

 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - FORMULÁRIO 

 

Instrumento de Coleta de Dados – Formulário (Pacientes) 

I - Dados de Identificação: 

Nome:                                                      Data de nascimento:                       
Prontuário:  
Endereço:                                                
Cidade:        Telefone:  
 
II – Dados sócioeconômicos                     
Escolaridade: ( ) fundamental       ( ) médio     ( ) superior 
Renda familiar:       Estado civil:                                 
Profissão: 
Quantas pessoas moram com você: 
Possui abastecimento de água? 
 
 III – Hábitos de vida antes do tratamento: 

Atividade física ( ) Sim  ( ) Não  Qual(is)/Frequência?__________ 
Tabagista  ( ) Sim  ( ) Não  Número de maços por dia:______ 

Tempo de tabagismo:___________ 
Álcool   ( ) Sim     ( ) Não                   Quanto?____________ 
Foi dependente químico? 
Qual a quantidade de líquido que ingeria? 
Hábito intestinal:                                                   ( ) Normal     ( ) Constipado  ( ) Diarréia 
Diurese: 
Dificuldade para mastigar?    ( ) Sim    ( ) Não  Porque?......................................... 
Dificuldade para deglutir?     ( ) Sim    ( ) Não  Porque?......................................... 
Alergia alimentar?  ( ) Sim  ( ) Não   Quais alimentos?............................................ 
Alimentos que não gosta: 
....................................................................................................................................................... 
Tinha uma alimentação adequada? ( ) Sim  ( ) Não  Porque?....................................... 
Realizava as refeições a cada 3 horas?  
Utilizou suplementos alimentares?                          ( ) Sim      ( ) Não      Quais? 
Realizava suas refeições em casa?  ( ) Sim    ( ) Não    Onde?........................................... 
O que costumava comer em cada refeição? 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 



 

 

Toma leite e derivados? ( ) Sim     ( ) Não      Quais/Frequência/Quantidade?............................                                  
Não comia por qual motivo?.................................................................................................. 
 
 
Comia legumes e verduras diariamente?( ) Sim ( ) Não   
Quais/Frequência/Quantidade?.................................................  
Não comia por qual motivo?.................................................................................................. 
 
Comia frutas diariamente?    ( ) Sim    ( ) Não Quais/Frequência/Quantidade? ......................... 
 Não comia por qual motivo?................................................................................................... 
 
Comia algum tipo de carne e ovos diariamente?    ( ) Sim    ( ) Não 
Qual/Frequência/Quantidade?....................................................................................................... 
 Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Ingeria outros tipos de proteínas?  ( )  Sim    ( ) Não 
Quais/Frequência/Quantidade?............................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
 Comia cereais e derivados (arroz, aveia, farinha, fubá, biscoitos, bolos, salgados, massas, 
etc.)diariamente? ( ) Sim   ( ) Não 
Quais/Frequência/Quantidade?................................................................................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Comia leguminosas (feijão, amendoim torrado)?  ( ) Sim   ( ) Não 
Qual/Frequência/Quantidade?................................................................................................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
    
Comia alimentos gordurosos (margarina, manteiga, creme de leite, maionese, etc.)? 
 ( ) Sim ( ) Não 
    Quais/Frequência/Quantidade?....................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Comia carboidratos?  ( ) Sim   ( ) Não         
Quais/freqüência/Quantidade?................................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
 Comia alimentos que contém fibras?  ( ) Sim  ( ) Não 
Quais/Frequência/Quantidade?..................................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 

Tinha hábito de usar sal nas refeições, além da quantidade ideal?  ( ) Sim   ( ) Não  



 

 

Tinha hábito de comer doces ou ingerir muito açúcar? ( ) Sim ( ) Não      
Quantidade/Frequência/Quantidade?.................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Bebida alcoólica? ( ) Sim  ( ) Não     
Quais/Frequência/Quantidade?.................................................................................................. 
 

IV – Histórico de saúde:  

Peso: _________  Altura: __________   IMC: __________ 
Classificação nutricional do (a) paciente: ( ) Magreza  ( ) Peso ideal  ( ) Obesidade 
Diabetes:  ( ) Tipo I  ( ) Tipo II   Tempo de tratamento: ____________ 
HAS:   ( ) Sim  ( ) Não  
Outras doenças: ___________________________________________________________ 
Faz uso de algum medicamento: ______________________________________________ 
 

V – Hábitos de vida após o início do tratamento: 

Inicio do tratamento:                        Frequência?................................................... 

Atividade física ( ) Sim           ( ) Não                    Qual(is)/Frequência?.......................... 
Peso pós tratamento: 
Tem uma alimentação adequada? 
Realiza as refeições a cada 3 horas?  
Qual a quantidade de líquido que ingere? 
Hábito intestinal:                                                   ( ) Normal     ( ) Constipado  ( ) Diarréia 
Diurese: 
Dificuldade para mastigar?    ( ) Sim    ( ) Não  Porque?......................................... 
Dificuldade para deglutir?     ( ) Sim    ( ) Não  Porque?......................................... 
Toma leite e derivados? ( ) Sim      ( ) Não      
Quais/Frequência/Quantidade?............................                                  Não comia por qual 
motivo?.................................................................................................. 
 
Comia legumes e verduras diariamente?( ) Sim ( ) Não   
Quais/Frequência/Quantidade?.................................................  
Não comia por qual motivo?.................................................................................................. 
 
Comia frutas diariamente?    ( ) Sim    ( ) Não                    Quais/Frequência/Quantidade? ..... 
 Não comia por qual motivo?................................................................................................... 
 
Comia algum tipo de carne e ovos diariamente?    ( ) Sim    ( ) Não 
Qual/Frequência/Quantidade?....................................................................................................... 
 Não comia por qual motivo?............................................................................................... 



 

 

 
Ingeria outros tipos de proteínas?  ( )  Sim    ( ) Não         
Quais/Frequência/Quantidade?............................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 Comia cereais e derivados (arroz, aveia, farinha, fubá, biscoitos, bolos, salgados, massas, 
etc.)diariamente? ( ) Sim   ( ) Não 
Quais/Frequência/Quantidade?................................................................................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Comia leguminosas (feijão, amendoim torrado)?  ( ) Sim   ( ) Não 
Qual/Frequência/Quantidade?................................................................................................ 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
 Comia alimentos gordurosos (margarina, manteiga, creme de leite, maionese, etc.)?   
( ) Sim  ( ) Não    Quais/Frequência/Quantidade?....................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Comia carboidratos?  ( ) Sim   ( ) Não         
Quais/freqüência/Quantidade?................................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
 Comia alimentos que contém fibras?  ( ) Sim  ( ) Não 
Quais/Frequência/Quantidade?..................................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 

Tinha hábito de usar sal nas refeições, além da quantidade ideal?  ( ) Sim   ( ) Não  
Tinha hábito de comer doces ou ingerir muito açúcar? ( ) Sim ( ) Não      
Quantidade/Frequência/Quantidade?.................................................................................... 
Não comia por qual motivo?............................................................................................... 
 
Bebida alcoólica? ( ) Sim  ( ) Não     Quais/Frequência/Quantidade?.............................. 

VI Exames laboratoriais 

DATA GLI URINA 
24h 

COLESTEROL 
TOTAL 

HDL LDL VLDL ALBUMINA CRE TRI Na PTNS 

            

            

 

 

 



 

 

 
VII – Evolução de enfermagem: 

Data Medicação/dose Orientações Complicações 
detectadas 

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA 
 
 
 

Roteiro de Perguntas – Entrevista com a Enfermeira 
 
 
 

1) Como se dá o encaminhamento do paciente ao programa? 

2)  Como se dá o acolhimento ao paciente em CAPD? 

3) Conhece o estado nutricional dos pacientes sob seus cuidados? 

4) Oferece alguma orientação em relação à nutrição para os pacientes? 

5) Como se dá o encaminhamento dos pacientes do programa para o profissional 

de nutrição? 

6) Solicita a avaliação e orientação dos pacientes pelo nutricionista? 

7) Supervisiona a dieta do paciente a cada mês? 

8) Observa o consumo de alimentos e líquidos? 

9) Registra as considerações e orientações a respeito da alimentação? 

10) Consegue relacionar e transmitir para o paciente a IRC com a dietoterapia 

apropriada? 

 


	Dados de identificação

