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SANTOS, Geisiane de Souza. Cartilha educativa acerca dos cuidados com o 
cateter de diálise peritoneal: um estudo descritivo. Xf. 2017. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 

RESUMO 
 

As doenças renais são consideradas grande problema de Saúde Pública em face de 
sua elevada taxa de morbidade e mortalidade. A doença renal crônica não tem cura, 
mas tem tratamento. A diálise peritoneal é um método de diálise que usa o peritônio 
como membrana semipermeável para a depuração de toxinas urêmicas. É 
considerada uma terapia simples e eficaz, porém, está associada a algumas 
complicações, sendo o enfermeiro fundamental neste processo, pois é o profissional 
responsável por planejar as intervenções educativas junto aos pacientes e 
familiares. Objeto de estudo: As necessidades dos usuários de diálise peritoneal 
acerca dos cuidados com o cateter de diálise. Objetivos: Identificar o perfil dos 
clientes com o cateter de diálise peritoneal em terapia de diálise peritoneal, 
descrever as necessidades relativas aos cuidados com o cateter de diálise 
peritoneal; elaborar cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise. 
Metodologia: Estudo de abordagem qualitativa, prospectivo, do tipo descritivo 
realizado com 20 pacientes portadores de Doença Renal Crônica, por meio de 
entrevista semi-estruturada, cujo cenário foi uma clínica de tratamento de doenças 
renais no município de Araruama. Resultado: O produto da pesquisa consta de uma 
cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal, com 
orientações de enfermagem à pacientes em uso do cateter, sob a ótica desses 
usuários, e tem como resultado esperado minimizar e prevenir complicações, 
trazendo benefícios para pacientes e cuidadores. Conclusão: Os resultados 
encontrados na pesquisa evidenciaram que mesmo recebendo treinamento, ficaram 
lacunas relativas a continuidade de restrição da dieta, dores relacionadas ao cateter, 
cuidados com o cateter pós diálise e realização da DP. Destaca-se ainda que uma 
cartilha educativa elaborada mediante as experiências, saberes e práticas de quem 
vivencia a DP e os cuidados com o cateter, pode ser capaz de proporcionar adesão 
daqueles que irão ler a cartilha. 
 
 
Palavras-chave: Diálise Peritoneal; Nefropatias; Tecnologia; Educação em Saúde. 
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SANTOS, Geisiane de Souza. Educational guide about peritoneal dialysis 
catheter care: a descriptive study. [ dissertation profissional master’s degree in 
nursing assistancy ] . Rio de Janeiro : Nursing School Aurora Afonso Costa, 
Universidade Federal Fluminense , 2017. 
 

ABSTRACT 
 
Renal diseases are considered a major public health problem, due to their high 
morbidity and mortality rate. Chronic kidney disease has no cure but has treatment. 
Peritoneal dialysis is a dialysis method that uses the peritoneum as a semipermeable 
membrane for the clearance of uremic toxins. It is considered a simple and effective 
therapy, however, is associated with some complications, being the nurse 
fundamental in this process, because is the professional who plans educational 
interventions with patients and their families. Study object: The needs of peritoneal 
dialysis users regarding dialysis catheter care. Objectives: To identify the profile of 
the clients with the peritoneal dialysis catheter in peritoneal dialysis therapy, to 
describe the needs related to peritoneal dialysis catheter care; develop an 
educational booklet on dialysis catheter care. Methodology: A prospective, 
qualitative, descriptive study with 20 patients with Chronic Renal Disease, through a 
semi-structured interview, whose setting was a treatment clinic of renal diseases in 
the municipality of Araruama. Outcome: The research product consists of an 
educational primer on peritoneal dialysis catheter care, with nursing orientations to 
patients undergoing catheterization from the perspective of these users, and is 
expected to minimize and prevent complications, bringing benefits for patients and 
caregivers. Conclusion: the results found in the research showed that even when 
receiving training, there were gaps related to continuity of diet restriction, catheter 
related pain, post-dialysis catheter care, and PD. It is also worth noting that an 
educational booklet elaborated through the experiences, knowledge and practices of 
those who experience PD and catheter care may be able to provide adherence to 
those who will read the booklet. 
 
Keywords: Peritoneal dialysis; Nephropathies; Technology; Health education 
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CAPITULO I 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As doenças renais, atualmente, são consideradas um grande problema de 

Saúde Pública, em face de sua elevada taxa de morbidade e mortalidade, bem como 

em decorrência de suas repercussões sobre a qualidade de vida do seu portador. 

No caso da Insuficiência Renal Crônica (IRC) isto não é diferente, já que representa 

uma das patologias renais com aumento gradativo e em proporções alarmantes1, e 

há evidências de aumento crescente na incidência e na prevalência dessa 

condição2, requerendo tratamento de alto custo para o Sistema Único de Saúde 

(SUS).1 

A doença renal crônica (DRC) não tem cura, mas tem tratamento. A terapia 

substitutiva renal (TRS), indicada para os pacientes com DRC em estágio avançado, 

se subdivide em três tipos: hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante 

renal. O tratamento da DRC é discutido entre o paciente e o nefrologista, que deve 

apresentar as modalidades de TRS.3  

A HD consiste na remoção de solutos e fluídos com o auxílio de uma fístula 

arteriovenosa ou acesso vascular e de um filtro artificial (capilar ou membrana de 

diálise). É realizada habitualmente três vezes por semana e com durações variadas 

de três a quatro horas em cada sessão, numa rotina rígida que restringe a 

independência do paciente.3  

A DP é um método de diálise que usa o peritônio como membrana 

semipermeável para a depuração de toxinas urêmicas, tais como uréia, creatinina, 

potássio, sódio e água para o dialisado infundido na cavidade peritoneal. A 

membrana peritoneal funciona como um equivalente “natural” do capilar de 

hemodiálise, regulando a troca de água e solutos entre os capilares do interstício 

peritoneal e o líquido de diálise que foi infundido através de um cateter instalado no 

abdome4. 

A DP pode ser o tratamento de escolha para pacientes com insuficiência 

renal que não são capazes ou que não desejam submeter-se à hemodiálise ou 

transplante renal. A escolha de uma das formas de tratamento irá depender de 
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fatores relacionados às condições clínicas e à qualidade de vida do paciente. Nestes 

casos, a DP é uma alternativa terapêutica que preserva a função residual do rim, 

controla níveis pressóricos e hematológicos e proporciona estabilidade 

hemodinâmica.5 

Diante da minha prática profissional, notei a relevância da assistência da 

equipe de saúde, do comprometimento e treinamento dos pacientes e/ou familiares 

para o tratamento adequado dentro e fora do ambiente hospitalar, para a 

manutenção de um bom estado de saúde física e emocional dos pacientes 

portadores de DRC, tanto dos que realizam HD quanto dos que realizam DP. 

Diante das internações ocasionadas por intercorrências médicas, foi possível 

detectar que a grande maioria dos pacientes com DRC tinham como opção de 

terapia substitutiva a HD, sendo que no ano de 2015, as implantações de cateter de 

DP aumentaram significativamente em relação ao ano anterior, o que nos leva a crer 

que a indicação e/ou escolha pela DP é crescente. 

Segundo o censo realizado em 2014, das 795 unidades de diálise 

cadastradas na Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) em julho de 2014, 715 

tinham programa ativo para tratamento dialítico crônico, e 312 (43,6%) destas 

responderam ao questionário e tiveram seus dados analisados. As informações 

foram computadas a partir de 48.834 pacientes em diálise nas 312 unidades 

participantes, sendo que 91% estavam em hemodiálise e 9% em diálise peritoneal, 

32.499 (29%) estavam em fila de espera para transplante.6 

 

Tabela 1 - Distribuição de pacientes conforme o tipo de diálise e fonte pagadora  

Modalidade  SUS - N (%)            Não SUS - N (%)               Total  - N (%) 

HD convencional            33.676 (91,3)              6.417 (85,0)                  44.093 (90,3)     

HD diária (> 4x/sem.)       143 (0,3)                   388 (5,0)                       523 (1,1)   

DPAC    
(Diálise peritoneal 
ambulatorial contínua) 

1.284 (3,1)               197 (2,1)                       1.443 (3,0) 

DPA   
(Diálise peritoneal 

2.137 (5,2)                 728 (7,8)                       2.729 (5,6) 
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ambulatorial) 

DPI    
(Diálise peritoneal 
intermitente) 

46 (0,1)                       0 (0,0)                           46 (0,1) 

Total                                   41.286 (100)                7.548 (100)                  48.834 (100)                      

Fonte: censo 2014 

                      

Após o levantamento das causas da escolha e/ou indicação da DP houve a 

conclusão que grande maioria dos pacientes indicados havia apresentado 

complicações que os impedia de permanecer realizando a terapia de HD, sendo 

muitas vezes instalado o cateter para DP com urgência, sem oferta de treinamento 

antecipado.  

Os pacientes que permaneciam internados por tempo mais prolongado, 

geralmente eram aqueles que não tinham condições para voltar para casa, pois a 

situação financeira impedia a adequação do ambiente para a realização da diálise 

em domicílio. Os pacientes clinicamente instáveis tinham que aguardar o momento 

oportuno para ir para casa, ou seja, o momento em que ele ou seu cuidador 

estivesse apto para realizar a diálise peritoneal em casa com condições adequadas 

ao tratamento dialítico domiciliar. Os pacientes sem comorbidades implantam o 

cateter de DP e em seguida recebem alta hospitalar para residência. 

O treinamento e as orientações quanto à técnica correta, adaptação do 

domicilio e autocuidado são intrínsecos na DP, porém, a recorrência das internações 

para tratamento das complicações da DP, muitas vezes relacionadas ao cateter, 

acarretou a motivação pela busca das causas desse problema. Para aqueles que já 

estavam fazendo o tratamento em domicílio, tantas intercorrências e consequentes 

hospitalizações poderiam ter uma razão, possivelmente, havia alguma lacuna no 

treinamento oferecido.  

Era preciso então, conhecer intimamente o perfil dos pacientes para saber 

quais suas reais dúvidas e necessidades para traçar uma estratégia. Sendo assim, 

houve o interesse em desenvolver a presente pesquisa que apresenta como 

questão norteadora a seguinte questão: Qual é o perfil dos pacientes que realizam 
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DP? Quais são as necessidades dos pacientes com doença renal crônica em terapia 

de diálise peritoneal a cerca dos cuidados com o cateter de DP?  

Identificar o perfil e descrever as necessidades dos participantes da 

pesquisa quanto aos cuidados com o cateter de DP, possibilitou a obtenção de 

informações relevantes para elaborar uma estratégia educativa sobre os cuidados 

com o cateter de DP e informações sobre DP, para auxiliar os usuários de cateter 

quando estes estiverem em seu domicilio. A troca de informações entre pacientes e 

enfermeiro pode possibilitar muitas descobertas importantes para prevenção de 

complicações inerentes à DP.   

A DP é considerada um método efetivo para tratar pacientes com DRC, 

porém, ainda está associada a um número significativo de complicações. 7 O 

implante e a manutenção do cateter na cavidade peritoneal; a presença da solução 

ácida e hiperosmolar na cavidade abdominal e o uso do peritônio como membrana 

semipermeável eventualmente propiciam o aparecimento de complicações 

infecciosas, mecânicas e metabólicas.8 

As complicações infecciosas podem levar a retirada do cateter, transferência 

para a hemodiálise, óbitos e uso prolongado de antibióticos8. Frente ao contexto 

descrito o objeto deste estudo são as necessidades dos usuários de diálise 

peritoneal acerca dos cuidados com o cateter de diálise. 

A realização da DP é de responsabilidade do paciente ou seus familiares em 

domicílio após o treinamento da enfermagem, uma vez que o paciente e sua família 

são a equipe de saúde, eles devem saber os conceitos de doença e possuir 

habilidades motoras para executar a técnica com o objetivo de controlar e/ou 

minimizar complicações, sempre que possível e, sobretudo, informar a unidade 

quando surgem problemas que afetam o cuidado integral do paciente. 9 

O enfermeiro, considerando sua formação para o cuidado, é um dos 

elementos que atuam de modo mais permanente e próximo dos pacientes. É este 

profissional que planeja intervenções educativas junto aos pacientes e familiares, de 

acordo com avaliação que realiza, numa tentativa de ajudá-los a reaprender a viver 

nessa realidade que se encontra.10 
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O objeto desse estudo trata-se das necessidades dos usuários de diálise 

peritoneal acerca dos cuidados com o cateter de diálise. Diante dessa premissa, foi 

possível constatar que se houvesse algum instrumento que favorecesse a 

orientação quanto aos cuidados com o cateter em domicilio, seria um recurso que 

facilitaria a prática educativa nesse contexto. Portanto, o objetivo geral da pesquisa 

foi elaborar cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de Diálise 

Peritoneal. 

  O autocuidado torna-se fundamental para aqueles que realizam DP, é uma 

função humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por si 

próprias ou que alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o 

desenvolvimento e o bem-estar. Quando atua de forma consciente, controlada, 

intencional e efetiva, atingindo a real autonomização, designamos por atividade de 

autocuidado11. 

O doente renal crônico apresenta preocupações com a autoimagem, 

mencionando as alterações corporais que se associam ao uso do cateter, sensação 

de desvalia e o receio de ser interpretado como portador de doença contagiosa, o 

que lhe desencadeia sentimentos de angústia, com consequente isolamento.12 

Diante dessa prerrogativa, devem ser criadas estratégias para educação e 

orientação quanto o autocuidado em relação ao cateter de diálise peritoneal. 

Tendo como intenção de consolidar a assistência de enfermagem oferecida 

ao cliente com os cuidados com o cateter de diálise, visando minimizar 

complicações, a enfermagem deve romper com os modelos formais de educação em 

saúde e inovar sua assistência com a construção de tecnologias educacionais, 

aliada à necessidade de melhoria do processo ensino-aprendizagem, utilizando para 

isso jogos educativos, cartilha, folder, manual educativo e vídeos13.    

As práticas educativas são caracterizadas como função fundamental e 

fazem parte do cotidiano do enfermeiro e são muitas vezes desenvolvidas através 

da consulta de enfermagem, palestras, visitas domiciliares, reuniões em grupos, 

campanhas educativas, cursos e salas de espera14.  

A presente pesquisa pretende aprimorar o conhecimento sobre as 

necessidades dos pacientes em DP relacionado aos cuidados com o cateter, assim 
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como de seus familiares, além de identificar o perfil dos pacientes com DRC em 

terapia de DP, visando contribuir para a melhora da assistência e por fim, 

confeccionar cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de DP, para 

orientar pacientes e cuidadores no ambiente domiciliar. 

 

1.1 Justificativa do estudo 

 

A DP é ainda uma forma de TRS subutilizada, quando comparada à expansão 

da HD, influenciada por vários fatores, entre os quais a escassez de nefrologistas e 

enfermeiros especializados, falta de políticas de saúde e de apoio financeiro para 

promover este tipo de tratamento. Esta modalidade de tratamento poderia ser útil 

para superar as dificuldades que as condições geográficas impõem a alguns 

pacientes, que precisam viajar longas distâncias para realizar o tratamento nas 

grandes cidades.15  

 Porem, na região em que foi realizada a pesquisa, o número de pacientes 

admitidos na terapia de DP está crescendo consideravelmente. No cenário da 

pesquisa, no ano de 2015 foi relacionado o implante de 35 cateteres de DP do tipo 

Tenckhoff, sendo necessário orientar os pacientes quanto aos cuidados com o 

cateter e com a terapia propriamente dita, pois muitos pacientes implantam o cateter 

e realizam a terapia no ambiente hospitalar devido às urgências ocasionada por 

complicações ou impossibilidade em realizar HD.  

A DRC e as TRS provocam mudanças severas na rotina dos pacientes. Os 

usuários da DP ou seus familiares, devem se acostumar a serem protagonistas do 

tratamento, enquanto na HD há um profissional de enfermagem responsável por 

todas as etapas. Torna-se, portanto, essencial o desenvolvimento de estratégias 

educativas para o esclarecimento dos pacientes em DP quanto às possíveis 

complicações e o tratamento. 

O processo de motivação e sensibilização do indivíduo que realiza DP para 

o autocuidado depende muito da abordagem e intervenção continuada da equipe de 

saúde, principalmente do enfermeiro. Este tem na consulta de enfermagem a 

oportunidade de cuidá-los de maneira integral, promovendo uma melhor 
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compreensão sobre as complicações, a fim de promover qualidade de vida e 

sobrevida.16  

Em um relato de experiência realizado por enfermeiros nefrologistas17, 

quando indagados se os conhecimentos adquiridos durante a graduação de 

enfermagem eram suficientes para atuar em serviço de diálise peritoneal, todos os 

enfermeiros relataram que o ensino sobre nefrologia/ doença renal foi muito 

deficiente, e somente após muitos treinamentos específicos, e a pós-graduação na 

área que atualmente é obrigatório segundo a RDC nº 154 de 200418, conseguiram 

desempenhar um trabalho com sucesso. 

Os principais objetivos da política nacional de atenção ao Portador de 

Doença Renal19, entre outros, é fomentar, coordenar e executar projetos 

estratégicos que visem o custo efetividade, eficácia, incorporação tecnológica do 

processo TRS, qualificar a assistência e promover a educação permanente dos 

profissionais de saúde envolvidos, implementar e aperfeiçoar a produção de dados, 

garantindo a democratização das informações.  

Isso reafirma a responsabilidade do enfermeiro em desenvolver estratégias 

educativas para informá-los sobre sua doença, sinais, sintomas, hábitos de vida 

saudável e cuidado com a terapêutica, conforme suas necessidades.20 

Após a leitura analítica dos artigos relacionados à doença renal e DP foi 

possível perceber uma lacuna no que se refere às estratégias educativas quanto aos 

cuidados com os pacientes e com o cateter para diálise para auxiliar profissionais de 

enfermagem que atuam em clínica médica, sendo necessário pesquisa nessa área.  

Sendo assim, este estudo se justifica pela escassez de artigos que abordem as 

necessidades de autocuidado e as experiências dos clientes que realizam DP em 

relação ao cateter. Além da escassez de estratégias educativas que contemplem a 

troca de conhecimentos entre o binômio cliente/enfermeiro. 
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Figura 1 - Representação das justificativas do estudo 

 

 

1.2 Relevância do estudo 

 

 A relevância do estudo se dá frente ao crescimento da população mundial, 

com doenças crônicas no Brasil e no mundo. As doenças renais atingem um número 

cada vez maior de pessoas e requer tratamento de substituição renal. A DP é um 

método eficaz e relativamente simples, realizado pelo próprio paciente ou seu 

familiar. Apesar de simples, a DP pode apresentar complicações que podem 

acarretar uso prolongado de antibióticos, transferência para a HD e até morte. 

Mesmo com orientações e treinamento na clínica de diálise, podem surgir dúvidas. 

Contudo, este estudo traz como relevância oferecer ao paciente que realiza 

DP, orientações quanto ao manejo do cateter e da terapia propriamente dita, 

baseado em suas reais necessidades de educação em saúde, apresentadas diante 

de uma Cartilha Educativa. 

 

1.3 Objeto de estudo 

 

As necessidades dos usuários de diálise peritoneal acerca dos cuidados 

com o cateter de diálise. 
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1.4 Questões norteadoras 

 

Qual é o perfil dos pacientes que realizam DP? 

Quais são as necessidades dos pacientes com doença renal crônica em 

terapia de diálise peritoneal a cerca dos cuidados com o cateter de DP? 

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de Diálise 

Peritoneal. 

 

 1.5.2 Objetivos específicos 

 

Identificar o perfil dos clientes com o cateter de diálise peritoneal em terapia 

de diálise peritoneal.  

Descrever as necessidades relativas aos cuidados com o cateter de Diálise 

Peritoneal. 

 

1.6 Passos para a realização do estudo 

 

A fim de identificar a ocorrência de estudos sobre o assunto, realizei um 

levantamento de artigos científicos nas bases de dados Literatura Latino-Americana 

e do Caribe da Saúde (LILACS), Bases de dados da Enfermagem (BDENF), Medival 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).  

As terminologias consultadas nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCs) 

foram: diálise peritoneal (DP), enfermagem e hemodiálise. O descritor diálise 

peritoneal ambulatorial contínua foi pesquisado em um primeiro momento sendo 

encontrado um total de 9843 artigos distribuídos nas bases de dados descritas 

acima, com a ocorrência das seguintes quantidades de artigos: (LILACS-178), 
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(MEDLINE-9658) e (BDENF-7), porém, o descritor diálise peritoneal foi escolhido por 

ser mais abrangente e por apresentar estudos mais recentes, o que atente ao 

critério do recorte temporal de 10 anos.  

A fim de refinar a pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores 

utilizando os operadores booleanos AND e AND NOT. Devido ao grande 

aparecimento de artigos relacionados com o cateter de hemodiálise e a terapia 

propriamente dita, houve o cruzamento dos booleanos AND NOT hemodiálise.  

A pesquisa foi realizada no período de janeiro a outubro de 2016, sendo 

encontrado um total de 2.363 artigos. O quadro abaixo resume o que foi encontrado 

incluindo os descritores e os operadores booleanos. 

Os filtros para a escolha das publicações foram as seguintes: estarem 

disponíveis nos idiomas inglês, português ou espanhol, apresentar texto completo 

acessível e ter livre acesso para leitura online, foi utilizado como limite o termo 

adulto. O recorte temporal determinado foi ter a data da publicação no limite de dez 

anos. 

 

Quadro 1 - distribuição dos artigos e suas respectivas quantidades nas bases de 

dados relacionadas 

Descritores  LILACS MEDLINE BDENF Total  

Diálise Peritoneal  365 1852 26 2243 

Diálise Peritoneal  and 
Enfermagem 

29 17 20 66 

Diálise Peritoneal and 
Enfermagem and not 

hemodiálise 
25 11 18 54 

Total  419 1880 64 2363 

 

Diante do grande número de artigos encontrados, os DeCs e booleanos 

usados para busca nas bases de dados foram o seguinte: diálise peritoneal and 

enfermagem and not hemodiálise.  

Os filtros para exclusão foram determinados em dois momentos: após a 

leitura dos títulos dos artigos que possuíam pediatria e hemodiálise como tema da 



26 

 

 

 

 

pesquisa e os que constavam em repetição. Logo após, realizou-se a leitura dos 

manuscritos para seleção dos artigos que abordavam as temáticas de interesse da 

presente pesquisa. 

 Na base de dados MEDLINE foram excluídos os títulos relacionados á: 

comparação entre avaliações nutricionais de pacientes em DP, estudos sobre fluidos 

de DP em relação ao ph, desafios da implantação do serviço de DP em serviços de 

saúde na África, os efeitos do suporte telefônico no pós-alta para pacientes 

submetidos a DP, avaliação dos papeis de família de crianças em DP e três títulos 

que não estavam disponíveis na integra online. 

 Portanto, dos onze artigos que constam na base de dados da MEDLINE, 

após leitura analítica, foi selecionado um artigo, por afinidade com o assunto 

discutido, o qual considera a relação entre o nível de experiência de enfermeiros e o 

risco de peritonite em pacientes de diálise peritoneal. Através de um estudo 

observacional de coorte com 305 pacientes que foram treinados no início da DP por 

enfermeiros com experiência avançada, com experiência moderada e com menos 

experiência. Alguns cuidados profiláticos foram tomados como cefazolina 

administrada antes da colocação do cateter de Tenckhoff em todos os 

pacientes. Cuidados com a saída do local do cateter durante o período pós-

operatório foram realizados como recomendado. Após a colocação do cateter, a 

diálise foi prontamente iniciada usando um sistema de conexão twin-saco e soluções 

de glicose de lactato. A peritonite é a principal causa de morte e saída da DP, sendo 

necessário medidas de prevenção. Portanto concluiu-se que a experiência geral de 

enfermeiros pode ajudar a diminuir o risco de peritonite gram-positiva entre os 

pacientes com DP. 

 

Quadro 2 - descrição do artigo selecionado na base de dados MEDLINE no tocante 

a título, atores, ano de publicação, método e conclusão do estudo 

Título   Autor/ano   Método  Conclusão  

Experiência avançada 
de Enfermagem é 

benéfico para diminuir a 
Peritonite Rate em 
doentes em diálise 

Zhikai 
Yang , Rong 

Xu , Min Zhuo , 
Jie Dong 

Estudo 
observacional de 

coorte 

A experiência geral de 
enfermeiros pode ajudar a 
diminuir o risco de peritonite 
gram-positiva entre os pacientes 
com DP. 
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peritoneal 2012 

  

 

Com os DeCs descritos acima, foram encontrados na base de dados da 

LILACS, vinte e cinco artigos, dos quais foram excluídos dois artigos relacionados à 

pediatria e treze que tinham data de publicação anterior a 2006. Ao final, foram 

selecionados dez artigos do estudo para leitura analítica na íntegra para avaliar a 

correlação com o objeto. Destes dez artigos, nota-se a ocorrência de temáticas 

relacionadas às vivências, cuidados e repercussões na família de quem realiza DP. 

Outros assuntos abordados são: o enfrentamento e o cotidiano do ser que realiza 

DP e influências do treinamento desse paciente. Entretanto, dois estudos foram 

eleitos por apresentar íntima relação com o objeto da pesquisa.  

- Pesquisa de abordagem qualitativa baseado nos princípios da sociopoética 

a qual utilizou dinâmica de criação artística com sete pacientes, com o objetivo 

de investigar a percepção tátil do paciente na convivência com o cateter de diálise 

peritoneal indicadora de necessidades de cuidado. As categorias analíticas 

relacionadas à autoestima e autoimagem foram caracterizadas pelo sentido 

sensorial do tato, e foram encontradas categorias como: bem-estar, mal-estar, 

adaptação, indiferença, negação, cuidado e frustração quanto ao uso do cateter no 

abdome. 

- Trata-se de uma dissertação de mestrado contida na base de dados 

LILACS, que relata as percepções sensoriais do cliente e sua convivência com o 

cateter de diálise peritoneal implantado em seu corpo. Os resultados emergiram dos 

sentidos coração, tato e visão, procedentes de duas categorias: autoestima e 

autoimagem sendo analisadas a partir das percepções e convivência com o cateter. 

A metodologia utilizada pela pesquisadora valoriza a criação artística coletiva em 

todas as etapas de produção de dados, implementada através de dinâmicas para a 

liberação da criatividade e do imaginário. Essa experiência proporcionou subsídios 

para os cuidados de enfermagem em nefrologia. 

Vale ressaltar que a dissertação supracitada não estava disponível como 

texto completo na base de dados pesquisada, sendo considerada como contida nos 

critérios de exclusão, porém, diante do interesse pelo título da referida pesquisa, foi 
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realizada uma busca no Google acadêmico através do título para obter o documento 

completo, o qual satisfazia o objeto da presente pesquisa.  

 

Quadro 3 - descrição dos artigos selecionados na base de dados LILACS no tocante 

a título, atores, ano de publicação, método e conclusão do estudo 

Título   Autor/ano   Método  Conclusão  
Diálise peritoneal: a 

percepção tátil do cliente 
na convivência com o 

cateter. 

 Doris de 
Oliveira 

Araújo Cruz, 
Sílvia Teresa 
Carvalho de  

Araújo. (2008) 

Estudo de 
abordagem 
qualitativa. 

O grupo evidenciou experiências 
através do diálogo. A criatividade 
proporcionou saberes 
inconscientes, desconhecidos e 
inesperados. 

Perceber e (con)viver com 
o cateter de diálise 

peritoneal: uma 
contribuição do cliente 

para a enfermagem 
através dos sentidos 

corporais.  

Dóris de 
Oliveira 

Araujo cruz.  
(2006) 

Estudo de 
abordagem 
qualitativa. 

As histórias elaboradas pelo grupo 
pesquisado sintetizou em 
categorias teóricas os dados 
produzidos revelando a fé e a 
esperança como persistência para 
o dia-a-dia, a adaptação ao 
tratamento, a relação com a 
instituição, o cuidado exigido, a 
negação do cateter e a importante 
integração. Portanto, o enfermeiro 
deve agir com uma postura de 
valorização do significado para o 
cliente perante sua percepção e 
ajustamento a doença e ao 
tratamento. 

Na base de dados da BDENF, quando aplicados os critérios de exclusão, dos 

dezoito artigos disponíveis, apenas oito satisfaziam os critérios da pesquisa, porém, 

quatro artigos estavam contidos na base LILACS, sendo estes repetidos e 

desconsiderados. Os outros dez tinham criança como foco de discussão e 

publicações anteriores a 2006. Sendo assim, foram considerados quatro artigos na 

base BDENF, e após leitura integral, apenas um artigo foi eleito por apresentar o 

enfermeiro como desenvolvedor e planejador de estratégias para cuidar dos 

pacientes em DP, o que atende a um dos objetivos da pesquisa. 

- Pesquisa bibliográfica que teve como objetivos identificar as 

recomendações para o cuidado de enfermagem ao cliente em DP e analisar as 

estratégias utilizadas pela enfermagem para cuidar do cliente em DP. Diante da 

literatura analisada pelos pesquisadores foi possível concluir que o enfermeiro 

desenvolve um plano de cuidados em conjunto com o cliente renal e sua família, 



29 

 

 

 

 

pois a saúde do cliente renal depende da responsabilidade e compromisso de quem 

cuida. 

 

Quadro 4 - descrição do artigo selecionado na base de dados BDENF no tocante a 

título, atores, ano de publicação, método e conclusão do estudo 

Titulo   Autor/ano   Método  Conclusão  

Cuidados de 
enfermagem ao cliente 
em diálise peritoneal: 

contribuição para prática 
e manejo clínico. 

Cristina Lima 
Torreão Sônia 

Regina de Souza, 
Beatriz Gerbassi 

Costa Aguiar. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

O enfermeiro desenvolve e 
planeja trabalho em conjunto 
com o cliente renal e sua 
família, pois, a saúde do cliente 
renal dependerá da 
responsabilidade e 
compromisso de quem cuida. 

2009   

 

Figura 4 - Fluxograma com a representação do resultado das buscas nas bases de 

dados 

 

 

Vale ressaltar que foram realizadas pesquisas em livros de referência em 

nefrologia, os quais representam relevância essencial para discussão de assuntos 

inerentes à DRC e a DP. 
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CAPÍTULO II 

2. REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1 Doença Renal Crônica – DRC 

 

A DRC é definida pela perda progressiva e irreversível dos néfrons 

funcionais21 ocorrendo ruptura nas atividades metabólicas e endócrinas, levando a 

distúrbios hídricos, eletrolíticos e ácido-básicos.22 Na categoria mais avançada da 

doença, os rins perdem o controle total da homeostasia do organismo devido à 

grande redução dos néfrons, e o cliente começa a apresentar sintomas urêmicos e a 

necessitar de tratamento dialítico21.  

Á medida que a função renal deteriora, os produtos do metabolismo protéico 

acumulam-se no sangue. Existem desequilíbrios na bioquímica do organismo e nos 

sistemas cardiovascular, hematológico, gastrintestinal, neurológico e esquelético23. 

Na primeira fase ocorrem 25% de redução funcional; na segunda ocorre a 

insuficiência com perda de 75% desta capacidade e já se inicia a azotemia 

(elevação da ureia); na terceira se instala a falência renal, quando a função fica 

abaixo de 20% e azotemia intensa; na quarta, chamada de terminal, apresenta 

síndrome urêmica, sendo necessária a terapia de diálise ou transplante renal24.  

De acordo com a Taxa de Filtração Glomerular (TFG), a DRC é classificada 

em cinco estágios que se relacionam com o grau de insuficiência2. No primeiro 

estágio, a TFG é ≥ 90 ml/min/1,73m2 e já evidencia lesão renal, porém, pode não ter 

interferido na TFG; no estágio 2 a TFG é de 60 a 89, no estágio 3 a TFG é de 30 a 

59, no estágio 4 é de 15 a 29 e no último estágio a TFG é < 15, indicando falência 

renal, intitulado insuficiência renal crônica (IRC) em estágio terminal25. 

 

Quadro 5 - Estágio da Insuficiência renal 

Estágio        Descrição       
Taxa de Filtração 

Glomerular                          

1 Afecções renais (ex: proteinúria) com TFG normal 90 ou acima 

2 Afecções renais com leve redução na TGF 60 a 89 

3 Redução moderada da TGF 30 a 59 

4 Redução grave da TGF 15 a 29 
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5 Falência renal Menos de 15 

Fonte: National Kidney Foundation, 2002 

Problemas neurológicos como alteração do estado alerta e do sono, cefaléia, 

convulsões, irritabilidade e dificuldade de concentração. Dentre os problemas 

músculos-esqueléticos, encontram-se as cãibras, dor óssea e osteodistrofia renal. A 

palidez, pele seca e escamosa, prurido e alterações capilares são alguns dos 

comprometimentos dermatológicos os quais os indivíduos portadores de IRC se 

deparam.4  

Ocorre a possibilidade de hiperparatireoidismo, amenorréia ou 

hipomenorréia, decréscimo da fertilidade e deficiência estrogênica na mulher. Nos 

homens, verifica-se atrofia testicular, redução da espermatogênese, diminuição na 

síntese de testosterona, podendo ocorrer também diminuição da luz vascular, 

fibrose, e esclerose do epidídimo, levando a um dano reprodutivo irreversível. Em 

ambos há disfunção sexual com diminuição da libido4. 

Nefropatia hipertensiva seguida pelo diabetes mellitus são as principais 

doenças de base nos pacientes prevalentes com DRC6. O diabetes provoca 

distúrbios que aumentam a permeabilidade vascular e a pressão arterial sistêmica, o 

que altera a regulação da pressão intracapilar. Nos rins essas alterações aumentam 

o transporte de proteínas do plasma através da membrana glomerular, levando a 

proteinúria, contribuindo com o dano glomerular e túbulo-intersticial, levando à 

glomeruloesclerose diabética26.  

A hipertensão arterial crônica pode levar a um quadro de lesão renal, de 

natureza microvascular, caracterizado por esclerose hialina, denominada 

nefroesclerose benigna, que pode ocasionar o desenvolvimento de insuficiência 

renal crônica terminal26.   A hipertensão arterial é comum na DRC, podendo ocorrer 

em mais de 75% dos pacientes de qualquer idade25. 

 

2.2 Formas de diagnóstico da DRC 

 

A redução da função renal ocorre de forma lenta e isso pode dificultar o 

diagnóstico de IRC, o que possibilita ao organismo um mecanismo de adaptação, 
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mascarando os sintomas por um longo período da doença. Isso pode dificultar o 

diagnóstico que geralmente ocorre em estágios avançados da doença. Através do 

diagnóstico clínico, nota-se que os sinais e sintomas sugerem a possibilidade do 

paciente ser portador da IRC como história pregressa, o histórico familiar é de 

grande importância na avaliação diagnóstica, pois precedentes familiares de 

doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, rins policísticos dentre outras, 

aumentam a possibilidade da ocorrência de IRC27. 

 Com os exames físicos é possível analisar fatores indicadores de IRC 

como: hálito urêmico, pele pálida e às vezes amarelada, hipertensão arterial dentre 

outros. O diagnóstico laboratorial é baseado em exames laboratoriais de sangue e 

urina, considerados métodos seguros de avaliação da função renal e os principais 

são: clearence de creatinina, creatinina plasmática, uréia, sódio, potássio e 

diagnóstico por imagem27.  

 

2.3 As formas de tratamento da DRC 

 

Quatro tipos básicos de tratamento para a DRC são utilizados na remoção 

das substâncias tóxicas e nocivas ao organismo: o conservador, que seria o 

tratamento ambulatorial, com o objetivo de lentificar a evolução da doença e 

preparar o indivíduo para a entrada em diálise de forma eletiva; a hemodiálise, que 

consiste na circulação extracorpórea, na qual o sangue circula por uma membrana 

semipermeável em contato com uma solução específica para remoção das toxinas; 

a diálise peritoneal, que é a remoção de toxinas através da membrana peritoneal; e 

o transplante renal, que libera o paciente do uso de diálise e de equipamento, 

porém, a dependência passa a se relacionar a imunossupressores28.  

 

2.4 Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal 

 

As doenças renais, atualmente, são consideradas um grande problema de 

Saúde Pública1, em face de sua elevada taxa de morbidade e mortalidade, bem 

como em decorrência de suas repercussões sobre a qualidade de vida do seu 
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portador e consequente implicações econômicas e sociais29. No caso da IRC isto 

não é diferente, já que representa uma das patologias renais com aumento gradativo 

e em proporções alarmantes1. 

A doença renal é prevenível, porém, a prevalência de pacientes com DRC 

em terapia renal substitutiva (TRS) no Brasil cresceu significativamente na última 

década: de 42.000 pacientes no ano de 2000 para mais de 92.091em 2010, o que 

representa uma taxa de prevalência de 483 pacientes por milhão da população30. 

Diante da dimensão dos problemas ocasionados pelas doenças renais, foi 

instituída em 2004 a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, 

considerando a importância epidemiológica, a magnitude social da doença renal, 

suas consequências e morbidade no país, elevada prevalência de patologias que 

levam às doenças renais; o acesso limitado da população aos procedimentos de 

TRS; considerando a possibilidade de êxito de intervenção na história natural da 

doença renal por meio de ações de promoção e prevenção, considerando os 

elevados custos dos procedimentos de diálise; e a necessidade de estruturar uma 

rede de serviços que estabeleça cuidados no manejo das principais causas, com 

vistas a minimizar o dano da doença renal, melhorar o acesso dos pacientes ao 

atendimento especializado em nefrologia e à TRS19. 

A DRC é reconhecida atualmente como uma carga para o sistema de saúde 

com significativo e rápido crescimento global. Estimativas realizadas para os anos 

de 1991 a 2000 mostraram que os gastos mundiais com a DRC foram de US$470 

bilhões e que na década passada os valores alcançaram mais de US$1.08 trilhões. 

Nos Estados Unidos a despesa anual com paciente portador da DRCT é em média 

US$52.868 para o tratamento dialítico e US$18.496 para o transplante, com um 

custo total ultrapassando o valor de US$12 bilhões no ano de 1998. Por meio de 

projeções, acredita-se que estes gastos tenham atingido em 2010 US$29 bilhões31. 

 Em um estudo sobre análise de custos ocasionada pela DRC, o 

encaminhamento tardio dos pacientes com DRC para o acompanhamento 

nefrológico é uma das causas da evolução da DRC, associando-se com maior risco 

de morbimortalidade e determina um grande impacto financeiro no sistema de 

saúde. Além disso, há os altos custos com consulta médica, as medicações e os 
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exames necessários para a detecção da doença. Sem citar os gastos com as 

terapias substitutivas.32 

Os principais objetivos Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença 

Renal19 são: desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida; organizar 

uma linha de cuidados integrais; definir critérios técnicos para funcionamento dos 

serviços públicos e privados que realizam diálise e mecanismos de sua monitoração; 

ampliar a cobertura no atendimento aos portadores de IRC, nas diferentes 

modalidades de TRS; ampliar a cobertura dos hipertensos e diabéticos, principais 

causas da IRC no Brasil; fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos que 

visem o custo efetividade, eficácia, incorporação tecnológica do processo TRS; 

qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de 

saúde envolvidos; e implementar e aperfeiçoar a produção de dados, garantindo a 

democratização das informações. 

Portanto, considerando a necessidade de redefinir os critérios para o 

funcionamento dos serviços públicos e privados que realizam diálise em pacientes 

com IRC ambulatoriais, bem como os mecanismos de sua monitoração, 

considerando a necessidade de redução dos riscos que ficam expostos os pacientes 

submetidos à diálise, com o objetivo de estabelecer o Regulamento Técnico para o 

funcionamento dos Serviços de Diálise, foi instituída a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) de Nº 154, a fim de garantir serviços de qualidade e com 

segurança18 

 

2.5 Diálise peritoneal 

2.5.1 Histórico 

 

O primeiro uso clínico da DP foi descrito em 1923, quando foi notada 

melhora clínica com diminuição dos níveis de uréia após infusão e drenagem de 

solução fisiológica na cavidade peritoneal de um paciente adulto. A técnica de 

substituição renal mostrou-se eficaz, mas permaneceu subutilizada até meados de 

1940, devido à limitação de seu conhecimento e aplicabilidade33.  
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A fim de viabilizar a realização da DP, foram estabelecidos em 1945 a 

solução de diálise e o sistema fechado, quando foi desenvolvido um preparo da 

solução de diálise estéril, tratando com sucesso um paciente com IRA. A DP 

aconteceu através de infusão contínua de volumes de dialisado de dextrose através 

de dois cateteres rígidos de metal, um alocado no abdome superior e outro na pelve, 

ocorrendo tanto ultrafiltração como remoção de solutos. 4,33 

Em cada procedimento dialítico era realizado um acesso com cateter 

peritoneal e removido ao seu término. Esta prática diminuiu as peritonites quando 

comparadas à permanência do cateter por mais de 48 horas. Porém, a reinserção do 

cateter no abdome a cada diálise, a tornava desconfortável e impraticável em longo 

prazo, havendo a necessidade de desenvolver um acesso de longa permanência na 

cavidade peritoneal. Contudo, foi desenvolvido o primeiro cateter de borracha 

siliconizada, o qual foi aperfeiçoado por Henry Tenckhoff, através da diminuição do 

comprimento e da introdução de ‘cuffs’ de Dacron. Com o aprimoramento das 

soluções e os cateteres, houve um consequente aumento da utilização da DP em 

domicílio.4, 33 

 

2.6 Considerações sobre a DP 

 

A diálise é um processo empregado para remoção de líquidos e dos 

produtos urêmicos do corpo quando os rins se tornam incapazes de fazê-lo. A DP 

envolve o transporte de solutos e água, por difusão e osmose, através do peritônio22. 

Consiste na infusão, permanência e drenagem de solução (banho de diálise) na 

cavidade peritoneal, por meio de um cateter flexível29.  

As soluções para diálise são preparações de composição variada, que 

contém os eletrólitos, cálcio, magnésio, sódio, cloreto, lactato e glicose, podendo 

conter também acetato e potássio. Estas soluções permitem a remoção seletiva de 

substâncias tóxicas, de eletrólitos séricos, ureia, ácido úrico, creatinina e de líquidos 

excessivos do organismo. A administração da solução para diálise peritoneal permite 

a troca de íons entre a solução e o sangue do paciente, o que ocorre através das 

membranas da cavidade peritoneal. A presença de glicose na formulação e a 
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hiperosmolaridade das soluções para diálise permite a remoção de fluídos 

excessivos do plasma na cavidade peritoneal do paciente.34 

O peritônio é uma membrana serosa que reveste a cavidade peritoneal, 

sendo dividido em duas partes: o peritônio visceral, que reveste o intestino e outras 

vísceras e o peritônio parietal, que reveste as paredes da cavidade abdominal. 

Durante o curso da DP ocorrem simultaneamente três processos de transporte: 

difusão, ultra filtração e absorção.35 

A DP possui potenciais vantagens sobre a TRS extracorpórea. É 

tecnicamente simples, com necessidade de um mínimo de infraestrutura e é de 

baixo custo. Pode ser a escolha de preferência para o paciente com dificuldade de 

acesso vascular ou aqueles com risco de sangramento já que não há necessidade 

do uso de anticoagulantes.36 

As modalidades contínuas podem ser caracterizadas como: 

- Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC): três trocas durante o dia 

e uma antes de deitar, feitas manualmente. O volume e a concentração de glicose 

são definidos pelas necessidades de cada paciente.  

- Diálise Peritoneal Automatizada Contínua (DPA): trocas feitas pela 

cicladora durante a noite se seguem de um longo ciclo durante o dia. Bom método 

para pacientes que necessitam estar em cicladora, mas não têm como realizar 

trocas durante o dia. 

- Outras modalidades: recentemente foi desenvolvido um mecanismo 

automático para realização de uma troca extra durante a noite. Também se iniciou o 

uso de trocas extras durante o dia com auxílio da mesma máquina que realiza trocas 

noturnas, sempre visando alcançar maior depuração e ultra filtração. Outra opção de 

tratamento para grupos especiais é o uso de Tidal com o auxílio de cicladora4.  

 

2.6.1 Cateter para DP 

 

A infusão do volume de solução dialisadora peritoneal é feito por cateteres 

abdominais, que permitem as trocas difusionais e convectivos através da membrana 

peritoneal. O cateter de Tenckhoff permanece sendo o mais utilizado na diálise 
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crônica. Estes cateteres são preferíveis pois possuem um diâmetro maior do lúmen e 

orifícios laterais que proporcionam um melhor fluxo do dialisato e menor risco de 

obstrução, eles também são menos propensos ao extravasamento e possuem 

menor incidência de peritonite36.  

 

Figura 2 - representação dos cateteres de DP em suas formas reta e curva 

 

http://saudeexperts.com.br/dialise-peritoneal/ 

 

A chave para uma DP efetiva é um cateter que permita um fluxo bidirecional 

rápido para maximizar o tempo de permanência e o contato do dialisato com a 

membrana peritoneal. Isto depende do cateter usado, mas será influenciado pela 

posição do cateter e qualquer interferência que venha do omento ou de aderências. 

Extravasamento do fluido através da ferida cirúrgica necessitará de redução do 

volume de infusão ou mesmo a interrupção da DP por alguns dias36.  

2.7 Implante do Cateter 
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Para cateteres de longa permanência, a colocação é realizada em ambiente 

cirúrgico. A técnica de inserção é variável de acordo com o centro e é influenciada 

pela prática cirúrgica local. Um cirurgião experiente ou nefrologista com formação e 

especial interesse em implantação de cateter são relevantes para um programa de 

DP4.  

 

2.7.1 Preparo pré-implante 

 

O local de inserção e localização do túnel deve ser definido antes da 

cirurgia, considerando o abdômen em seu tamanho e forma, cicatrizes, linha da 

cintura e preferência do paciente. Hérnias devem ser reparadas no mesmo momento 

cirúrgico se o início da diálise não for eminente. Geralmente, a Antibioticoterapia 

profilática é administrada com Cefalosporina de segunda geração uma hora antes do 

implante do cateter em dose única. Esvaziamento vesical e preparo intestinal são 

realizados antes da cirurgia. Anestesia local, com ou sem benzodiazepínicos via oral 

(para diminuir a ansiedade do paciente em relação ao procedimento, garantindo boa 

condição cirúrgica) é recomendada.4 

 

2.7.2 Período pós-implante 

 

Irrigação com líquido de diálise é feita ainda no centro cirúrgico, até o 

clareamento do drenado. Uma radiografia de rotina deve ser realizada para 

documentar o posicionamento. Constipação pode promover dificuldades de 

drenagem e deve ser combatida com laxantes, logo ao primeiro sinal de ocorrência. 

Uso profilático de laxantes leves pode ser útil no período pós-operatório.4 

2.7.3 Período de adaptação 

 

Durante este período ocorre a cicatrização da ferida e selamento da 

cavidade peritoneal, sendo considerado um período crítico para o prognóstico do 

cateter. De preferência, evita-se diálise nos primeiros 10 a 15 dias, prevenindo 

mobilização precoce do cateter e vazamentos. O curativo cirúrgico, a não ser que 
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molhado ou sanguinolento, deve ser mantido até o sétimo dia, quando é trocado 

pelo enfermeiro de DP4. 

A DP é um processo manual e portátil, permitindo ao cliente uma vida mais 

independente dos centros de diálise. O indivíduo que escolhe essa modalidade de 

tratamento deve estar consciente da responsabilidade que está assumindo, pois, a 

DP é um processo auto-aplicável, em que o próprio cliente desempenha as técnicas 

necessárias à realização do tratamento. A técnica da DP necessita de um período 

para realização do processo educativo do cliente e da família para o início do 

programa. Dependendo das circunstâncias, a cirurgia para o implante do cateter de 

DP é feita antes do período de atividade educativa, pois, enquanto ocorre o 

processo de cicatrização da região abdominal e cavidade peritoneal, há o processo 

de educação deste cliente.28 

A DP é uma modalidade que permite ao paciente realizar e controlar seu 

próprio tratamento. As atividades desenvolvidas por ele incluem os procedimentos 

da diálise, cuidados com o cateter, tomar as medicações, seguir a dieta e a limitação 

dos líquidos, e manter vigilância e observação atentas, prevenindo as 

complicações.37 

 

2.8 Complicações mais comuns relacionadas à diálise peritoneal 

2.8.1 Complicações infecciosas 

 

Por mais simples que seja a DP, ainda está relacionada a uma série de 

complicações. Muitas apresentam pequeno risco, porém, quando não percebidas e 

tratadas precocemente, podem ter consequências graves. Entre as complicações 

mais frequentes e causas comuns de retirada de cateter, transferência para HD, 

internação para uso de antibióticos, podemos citar as complicações infecciosas, tais 

como a peritonite e a infecção de saída de cateter. 

 

2.8.2 Peritonite 

Quadro 6: principais sinais e sintomas da peritonite 
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 A complicação infecciosa mais comum e mais grave da DP é a peritonite. O 

diagnóstico pode ser realizado baseado na presença de dor abdominal, dialisato 

turvo, dor abdominal, hipertermia e contagem de leucócitos acima de 100μL, após 

uma permanência de 2 horas da solução de diálise. É razoável realizar uma 

contagem de leucócitos diariamente para vigilância.36  

 

 

2.8.3 Infecção do orifício de saída do cateter 

 

As infecções do local de saída do cateter e túnel também são frequentes. 

Para a redução das infecções, pontos importantes são considerados como o 

desenho do cateter, que deve oferecer boa adaptação intra e extra-abdominal e 

cuidados na implantação devem ser tomados, principalmente a hemostasia 

meticulosa, pois evitam a colonização bacteriana e garantir boa cicatrização. Se 

após o resultado de cultura e tratamento com antibióticos apresentar má resposta, a 

raspagem da banda externa e troca de cateter deve ser considerada38. O 

Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermides são considerados como os 

organismos gram-positivos mais comuns responsáveis pela peritonite39. 

As potenciais vias de infecção são:35 

a) intraluminal- pode ser causada por técnica inadequada na realização ou 

por quebra da conexão do cateter com o equipo de transferência ou do equipo de 

transferência com a bolsa, o que permite que bactérias penetrem na cavidade 

peritoneal pela luz do cateter.  

b) periluminal- as bactérias presentes na superfície cutânea conseguem 

penetrar na cavidade peritoneal através do cateter. 

Peritonite Sintomas Peritonite Sinais 

Dor abdominal Líquido peritoneal turvo 

Náuseas e vômito Dor abdominal à palpação 

Sensação de febre Descompressão dolorosa 

Calafrios Temperatura aumentada 

Constipação ou diarreia  Leucocitose sanguinolenta 
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 c) transmural- as bactérias de origem intestinal conseguem penetrar na 

cavidade peritoneal migrando através da parede intestinal. Está associada a estados 

diarreicos e/ou instrumentação do cólon.  

d) hematogênica- decorrente de bactérias que semearam o peritônio através 

da corrente sanguínea.  

e) transvaginal- infecção ascendente que atinge o peritônio a partir da vagina 

através das sondas uterinas, o que pode explicar alguns casos de peritonites por 

Cândida. 

Outra complicação possível, apesar de rara, é a esclerose peritoneal. Trata-

se de um processo inflamatório no qual o peritônio é difusamente transformado em 

tecido fibroso. O quadro clínico é variável, sendo a forma mais grave conhecida 

como Peritonite Esclerosante Encapsulante (PEE). Na PEE, o intestino é envolto por 

uma densa camada de fibrose com bloqueio dos movimentos peristálticos, levando a 

quadros oclusivos ou suboclusivos abdominais40.  

 

2.8.4 Complicações mecânicas 

 

As complicações mecânicas mais constantes estão relacionadas ao cateter. 

Em uma pesquisa realizada em 2012, isso foi classificado como causa da 

descontinuação da DP em mais de 10% dos pacientes randomizados. Foram 

estudados 204 pacientes em DP por IRA e perceberam que obstrução do cateter 

pode ser resultado do bloqueio por fibrina ou deslocamento e envolvimento do 

cateter pelo omento. Na primeira situação, a lavagem do cateter com solução salina 

estéril pode desfazer o bloqueio. Métodos para a manipulação de cateteres de DP 

deslocados podem incluir o uso de laxantes e manipulação com fio guia, se estes 

métodos falharem, o cateter deve ser reposicionado usando o túnel do cateter 

original até o peritônio, para evitar os extravasamentos.38  

São representadas pela falência do cateter que ocorre devido à sua 

obstrução e deslocamento, extravasamento do líquido de diálise, hérnias, extrusões 

do “cuff” e do cateter, hemoperitônio e perfuração do cateter. Às vezes, requerem 

intervenções cirúrgicas, mas só ocasionalmente resultam em falência do método de 
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diálise. A função e o tempo de permanência do cateter peritoneal estão na 

dependência do primor técnico e do tipo de complicação que ocorre, após o seu 

implante. 41 
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CAPÍTULO III 

 

3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1 Tipo de estudo 

 

Este é um estudo prospectivo, descritivo, com abordagem qualitativa. A 

abordagem qualitativa aplica-se ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 

interpretações que os seres humanos fazem de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.42  

A abordagem qualitativa tem como identidade o reconhecimento da 

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, numa 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, e uma postura interpretativa, 

portanto não neutra, nem imparcial do sujeito-observador que atribui um significado 

aos fenômenos que interpreta. As abordagens qualitativas têm propósitos comuns 

ao analisar o significado atribuído pelos sujeitos aos fatos, às relações e às práticas 

profissionais.43 

Com este estudo se almejou elaborar estratégia educacional em forma de 

cartilha com orientações a acerca dos cuidados com o cateter de DP, a partir das 

representações apontadas pelos usuários de DP. 

 

3.2 Participantes da Pesquisa 

 

 O estudo foi realizado com pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), 

em Clínica de tratamento de doença renal situada no Município de Araruama, por 

um período de três meses, de setembro a novembro de 2016. Como critérios de 

inclusão da amostra foram considerados: pessoas com IRC em tratamento de 

diálise peritoneal, com idade acima de 18 anos, sem déficit cognitivo. Os critérios 

de exclusão do estudo foram: pessoas que durante a coleta de dados não 

aceitassem em participar da entrevista. 
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3.3 Seleção dos Participantes da Pesquisa 

 

O recrutamento dos sujeitos ocorreu através de convite e aceitação daqueles 

que satisfaziam os critérios de inclusão na pesquisa, os mesmos foram abordados 

na clínica de diálise logo após a consulta e avaliação com a nefrologista e a 

enfermeira. Após aceitação, foram esclarecidos os objetivos da pesquisa e a 

importância em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE 

(Apêndice A).  O TCLE foi devidamente lido e explicado anteriormente a sua 

assinatura.  

A confidencialidade, privacidade, a proteção da imagem e a não 

estigmatização dos participantes da pesquisa serão garantidos através do uso de 

procedimentos que assegurem sigilo44, portanto, os entrevistados serão identificados 

por codinomes mediante ordem de entrevistas. O primeiro entrevistado será o E-1 e 

assim por diante. 

 

3.4 Riscos e benefícios 

 

Riscos: A pesquisa apresenta risco mínimo de natureza psicológica e 

emocional e serão utilizados procedimentos que assegurem a confidencialidade e 

privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da 

pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas 

segundo o contido na Resolução de nº 466 de 12/12/12.44 

 

Benefícios: A troca de experiências vivenciadas entre o entrevistado e o 

entrevistador no contexto dos cuidados acerca do cateter de DP e fornecimento de 

informações que auxiliem na elaboração de materiais que facilitem o cuidado a fim 

de evitar complicações. 

 

3.5 Cenário da pesquisa 
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A Clínica de Tratamento de Doenças Renais, localizada no município de 

Araruama, atende pacientes inscritos pela Secretaria Municipal de Saúde e 

devidamente regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, com capacidade de 

atendimento em torno de 200 pacientes que necessitem de Terapia Renal 

Substitutiva, tanto HD quanto a DP, além de atendimento ambulatorial preventivo 

das doenças renais. 

Os pacientes em tratamento na Clínica, contam com corpo clínico composto 

de médicos especialistas em nefrologia, enfermeiros graduados com especialização 

em nefrologia, técnicos de enfermagem com treinamento em hemodiálise e diálise 

peritoneal, psicólogo, nutricionista e assistente social, tal como preconiza a 

Vigilância Sanitária. 

 

Figura 3 - Fluxograma indicativo do fluxo realizado pelos participantes da pesquisa 

 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal Fluminense-UFF em dezembro de 2015, sendo aprovado 

em 19/01/16 com CAAE: 51112715600005243, com a proposta do Hospital Estadual 
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como coparticipante (Anexo A). Porem, ao perceber as condições físicas e 

emocionais dos pacientes após a instalação do cateter de DP, notou-se que estes 

pacientes não teriam como relatar suas experiências acerca do cateter devido ao 

seu estado de fragilidade e o pouco tempo de percepção de si próprio com o cateter.  

Portanto, foi realizada uma emenda junto ao CEP, a fim de substituir o título 

da pesquisa e incluir uma segunda unidade coparticipante para realização da 

entrevista. Nesta unidade foi possível abordar um maior número de pacientes que 

atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa. As mudanças descritas estão 

descritas no parecer consubstanciado emitido pelo CEP em 22/07/16 (Anexo B).     

Todas as informações inerentes à pesquisa estão discriminadas no TCLE 

(Apêndice A), o qual foi lido, explicado e assinado antes da realização da entrevista. 

 

3.7 Coleta de dados 

 

A pesquisa de campo realizou-se por meio de entrevista semiestruturada 

individual após a instalação do cateter de diálise, com a finalidade de caracterizar os 

sujeitos quanto as suas necessidades acerca dos cuidados com o cateter de DP, 

com o objetivo de elaborar uma tecnologia leve, em forma de cartilha educativa e de 

orientação relacionada aos cuidados com o cateter de DP em seu domicílio, além de 

esclarecer sobre as principais complicações, a fim de preveni-las. As entrevistas 

semiestruturadas são usadas quando os pesquisadores possuem tópicos ou 

questões amplas que precisam ser abordados durante a entrevista. Os 

entrevistadores usam um guia de tópicos para garantir que todas as áreas serão 

contempladas. A função do entrevistador é encorajar os participantes a falarem 

livremente sobre todos os tópicos listados.45 

 Os instrumentos para a coleta de dados contemplaram questões acerca do 

perfil dos participantes e um roteiro de perguntas inerentes ao perfil 

sociodemográfico (Apêndice B) e questões sobre as necessidades acerca dos 

cuidados com o cateter (Apêndice C), relacionadas aos objetivos do estudo. A 

entrevista foi gravada por meio de gravador (MP3), com autorização dos sujeitos, os 
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quais serão identificados com codinomes a fim de manter o sigilo de suas 

identidades.  

O anexo C contempla as informações sobre a cartilha educativa proposta 

pela presente dissertação. 

Entrevista: 

Todos os pacientes recrutados para a entrevista aceitaram participar e 

contribuíram com suas experiências, foi possível perceber a satisfação dos 

participantes da pesquisa em relatar suas experiências e necessidades quanto ao 

cateter e a DP. A duração das entrevistas variou de nove minutos e onze segundos 

e vinte e oito minutos e vinte e quatro segundos, a mais curta e a mais longa 

respectivamente. 

1° etapa- os pacientes foram abordados após a consulta com a médica 

nefrologista, sendo realizada uma análise anterior se o mesmo satisfazia os critérios 

de inclusão. 

2° etapa- os pacientes foram convidados a participar da pesquisa e logo 

após a aceitação foi esclarecido sobre os objetivos e os detalhes do TCLE. 

3° etapa- as entrevistas foram realizadas com os usuários de cateter de DP 

individualmente ou com os seus acompanhantes quando esses estavam presentes.  

   

3.8 Organização e tratamento dos dados 

 

  Após coletas de dados nas entrevistas, os depoimentos gravados foram 

ouvidos atentamente e transcritos na íntegra exatamente como foram relatadas 

pelos entrevistados, sem alteração das mesmas. 

Sendo assim, os participantes desta pesquisa foram categorizados mediante 

as questões contidas na entrevista semiestruturada, com objetivo de caracterizá-los 

quanto aos cuidados e principais dúvidas com o cateter de DP, atividade física, 

idade, sexualidade, dieta, nível de escolaridade, doenças pregressas entre outras, a 

fim de correlacionar as dúvidas dos usuários sobre o cateter de DP e por fim 

confeccionar material educativo a respeito dos cuidados com o cateter.     
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As questões contempladas no roteiro da entrevista semiestruturada foram 

relacionadas com o perfil epidemiológico como a faixa etária, gênero, grau de 

escolaridade, estado civil, doenças crônicas tais como diabetes mellitus e 

hipertensão arterial. Outras questões dizem respeito aos cuidados com o cateter 

propriamente dito e sobre hábitos cotidianos que têm relação com o cateter. As 

questões contidas na entrevista são descritas nos apêndices II e III. 

Cabe elucidar que as entrevistas semiestruturadas são abertas, sendo 

possível adicionar outros questionamentos mediante resposta apresentada pelo 

entrevistado. Todas as questões estão relacionadas com o cateter de DP e com a 

terapia de diálise.   

Após a conclusão da transcrição das entrevistas, realizou-se leituras 

minuciosas e detalhadas. Na etapa final foi realizado um agrupamento dos relatos 

semelhantes e que mais se evidenciaram, quando se percebeu que as falas 

estavam se repetindo, foi aplicado o critério para finalizar a análise da coleta de 

dados, percebido pela saturação dos dados. Após esses fatos, foi possível avaliar os 

significados contidos nos discursos e na fala de cada participante da pesquisa, a fim 

de elaborar as unidades de categorização dos sujeitos.  

As questões contempladas na entrevista semiestruturada estão descritas nos 
apêndices B e C. 
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CAPITULO IV 

4. CARACTERIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O capítulo a seguir apresenta-se em duas etapas, obedecendo a ordem das 

entrevistas discriminadas nos apêndices B e C. Primeiramente, será apresentado o 

perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa (usuários do cateter de DP); a 

seguir, em uma segunda etapa, apresentam-se os resultados encontrados 

agrupando-os em categorias temáticas. 

O conhecimento prévio da realidade do usuário representa fator de grande 

importância. Dessa forma, procurou-se descrever os dados obtidos na entrevista 

proposta para esta pesquisa. 

4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto ao perfil sociodemográfico   

 

A amostra total de pacientes em terapia de DP no cenário das entrevistas 

constava de 37 indivíduos, sendo selecionados como participantes da presente 

pesquisa 20 usuários de cateter de DP, ou seja, N-20. Contudo, o primeiro momento 

da entrevista com os participantes da pesquisa consistiu em um levantamento a fim 

de conhecer o perfil sociodemográfico dos usuários de cateter de DP para 

estabelecer suas reais necessidades. 

 

4.1.2 Caracterização sobre o gênero 

 

Quanto ao gênero, foram entrevistados 08 indivíduos do gênero feminino e 

12 indivíduos do gênero masculino, o que representou 40% e 60% de mulheres e 

homens, respectivamente. Esses participantes foram captados de forma aleatória, 

contudo, é possível perceber que há predominância de usuários do gênero 

masculino envolvidos no presente estudo. 

 

                          Figura 5 - Caracterização sobre o gênero 
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4.1.3 Caracterização sobre o estado civil 

 

Com o objetivo de conhecer o compartilhamento de cuidados em caso de 

necessidades relativos ao cateter de DP, foi incluído no roteiro da entrevista um 

questionamento sobre o estado civil dos participantes. Os 20 entrevistados se 

autodeclararam, quanto ao estado civil, em 04 viúvos totalizando 20%, 08 casados e 

08 solteiros, sendo 80% se somarmos o número de casados e solteiros. Porém, 

mesmo aqueles que relataram serem viúvos ou solteiros, havia alguém dividindo os 

cuidados com a terapia e com o cateter de DP. 

  

Figura 6 - Caracterização sobre o estado civil 
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4.1.4 Caracterização sobre a faixa etária 

 

A faixa etária dos integrantes da pesquisa ficou entre 20 e 79 anos de idade, 

demonstrando a variação de idades entre os pacientes admitidos na terapia de DP. 

Ao realizar a soma de idades e dividir pelo número total de participantes da 

pesquisa, obteve-se a média de idade de 52 anos. 

 

Figura 7 - Caracterização sobre a faixa etária 

 

 

Entre os usuários da DP com idade mais avançada, nota-se o sentimento de 

inconformismo com a dependência da assistência de outras pessoas relativo à 

realização da terapia e com os cuidados com o cateter. Os usuários mais jovens 

vislumbram a DP como terapia capaz de promover liberdade e autocuidado, assim 

como a possibilidade de trabalhar e estudar.  

Os entrevistados mais longevos podem indicar maior exigência de 

autocuidado com o cateter de DP, sendo necessário para a enfermeira avaliar se 

este paciente deve ser estimulado a solicitar ajuda e cuidados quando não se sentir 

capaz de desempenhar algumas tarefas, porém, suas decisões devem ser 

consideradas. Os idosos percebem quando são dependentes de alguém: 
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[...] eu preciso, eu sou um homem que sou dependente da 

minha mulher [...]   E-3  

Os idosos indicam, através de seus depoimentos, certa dificuldade em 

absorver as informações disponibilizadas pelo enfermeiro durante o treinamento, 

sendo possível perceber pequenas falhas cometidas por eles no tocante ao trato 

com o cateter, principalmente, relativo ao toque e a falta de conhecimento quanto a 

realização da DP, o que pode provocar complicações. 

 

4.1.5 Caracterização sobre o grau de escolaridade 

  O nível de instrução dos pacientes que realizam DP deve ser considerado 

diante das necessidades de conhecimento relativo ao treinamento proposto pela 

enfermeira sobre as etapas inerentes à terapia. Portanto, torna-se relevante 

perceber que os indivíduos com baixo grau de escolaridade podem apresentar 

dificuldade para absorver informações, devido ao quão abstrato são os assuntos 

abordados. 

 Pacientes bem informados e orientados preocupam-se mais com a saúde, 

em geral, reconhecem os sintomas, o início das complicações e procuram 

precocemente assistência médica e de enfermagem. A relevância de conhecer o 

perfil dos participantes quanto o grau de escolaridade foi fundamental para adequar 

a linguagem utilizada na cartilha. 

 

Figura 8 - Caracterização sobre o grau de escolaridade 
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Pesquisa realizada com usuários de DP ressalta que a maioria dos 

entrevistados possuía nível de escolaridade baixo. Além desse aspecto, ainda há 

questões emocionais que podem dificultar a absorção de informações relevantes.46 

O enfermeiro é o profissional mais próximo do paciente que realiza a DP, em todas 

as etapas da referida terapia, todavia deve estar atento as características, ao grau 

de instrução e capacidade de aprendizado dos pacientes e seus cuidadores, para 

que não haja lacunas de dúvidas durante o treinamento. 

 

4.1.6 Caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto a escolha pela terapia de 

DP 

Ao ser questionado quanto a escolha pela terapia de DP, a maioria dos 

entrevistados citaram a HD como primeira indicação de terapia substitutiva. Os 

relatos afirmam inúmeras complicações na HD, principalmente, com o cateter 

vascular, o que lhes ocasionou muito sofrimento. De N-20 dos entrevistados, apenas 

N-4 iniciaram o tratamento da doença renal com DP, sendo que o restante deles 

escolheu ou foi encaminhado para HD devido emergência dialítica. 

 A relevância desse questionamento está na relação com o cateter de DP. 

Os entrevistados mantêm um sentimento de redenção com o cateter e afirmam não 

ter complicações quando comparados com o cateter vascular de HD. Isso pode ser 

preocupante, pois, eventualmente seus usuários podem desconsiderar o 

autocuidado com o cateter e manejá-lo de maneira displicente.  

Quando interrogados a respeito do ingresso na terapia de DP, os relatos 

destacam os motivos a seguir:   

  

[...] não tinha mais acesso, eu fiz prótese, eu fiz fístula e 14 

cateter. Não tinha mais! Onde você possa imaginar foi 

colocado o cateter, não tinha mais [...]  

 E-2 

 

[...] eu saía da máquina parecia que... tava moído, tava… 

sabe? Num tinha força pra nada quando saía daquela máquina 
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ali. Aí minha mãe tava pesquisando na internet… eu… eu nem 

sabia… aí eu num sabia porque eu num tinha ninguém que... 

me explicasse legal [...]  

E-7 

 

[...] Descobriram o problema renal… aí quando começou a 

fazer a HD… dava muito febre, só saía passando mal, devido 

ao cateter, aí nós optamos por fazer a DP[...]  

 E-8 

 

[...] eu não tive muitas informações não, assim… muita gente 

indicando… eu entrei na internet e vi que era um processo que 

pra mim era melhor porque eu não ficava preso o dia inteiro 

aqui [...]  

 E-13 

 

[...] eu fiquei mais de um mês na HD mas eu passava muito 

mal. Então ela me falou da peritoneal, aí eu pesquisei na 

internet e vi direitinho, aí eu achei que era uma novidade por 

que eu não conhecia ninguém que fizesse, mas eu fui 

pesquisar e vi que era uma coisa relativamente antiga e já tinha 

um número grande de pessoas que fazia, daí eu entrei em 

contato com a associação de doentes renais crônicos... aí eu 

experimentei [...]  

E-20 

 

 

[...] Eu não tive acesso… então o único jeito foi fazer a DP, 

porque eu peguei uma infecção e perdi a fistula… então não 

teve como eu usar cateter no pescoço nem fazer mais fístula 

porque não tinha veia [...]   
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E-15 

 

 [...] Foi por insistência dos médicos, né?  

 Acompanhante - Ele perdeu fístula e não teve mais como 

confeccionar outra fístula, ele teve chikungunya que abaixou o 

fluxo venoso dele e perdeu a fístula, confeccionou outra, mas 

não evoluiu e não tinha mais como confeccionar, daí teve que 

ser a peritoneal [...]  

 E-18 

 

Existem evidências de que a função renal residual persiste por mais tempo e 

em níveis mais elevados nos pacientes submetidos à DP do que naqueles em HD. A 

função residual contribui para remoção de água e sal, e para depuração de solutos 

de peso moleculares baixos e intermediários35.  

Porém, a DP permanece subutilizada enquanto TRS. Os relatos adquiridos 

durante a coleta de dados evidenciam que a HD foi a primeira TRS indicada pelos 

médicos, principalmente, aqueles que precisaram de atendimento de urgência em 

unidade de terapia intensiva (UTI), devido lesão renal aguda. TRS é muitas vezes 

necessário para manter esses pacientes vivos. 47 

Para superar as limitações da DP, relacionadas ao risco de infecção 

peritoneal, perdas de proteína e capacidade limitada para regular a remoção de 

fluido e soluto, a modalidade deve ser aplicada usando uma receita adequada 

quanto ao volume e tempo de permanência. Uso de cateteres flexíveis e as 

concentrações de glicose podem contribuir para a prestação de um tratamento 

adequado em pacientes selecionados. 48 

Quando indagados a respeito do tempo de realização de DP, foi possível 

perceber disparidade entre o mínimo e o máximo de tempo, sendo a variação entre 

sete dias (uma semana) e três anos, ao calcular o tempo de diálise em dias, obteve-

se a média de 340 dias, ou seja, 11 meses de realização de DP. Diante disto, notou-

se que a experiência e as impressões de se viver com o cateter foram bem 

representadas nas entrevistas.  
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4.1.7 Caracterização dos sujeitos quanto a doenças pregressas- DM e HAS 

 

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Doença Renal Crônica (DRC), 

são considerados com fator de risco elevado para o desenvolvimento da doença, os 

portadores de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, história familiar de 

doença renal crônica e as doenças infecciosas.49 Hipertensão e diabetes são os 

principais fatores de risco para DRC e estão se tornando mais frequentes na 

população em geral, contribuindo para o aumento da incidência dessa doença. 50     

Diante do exposto, torna-se importante para a pesquisa esmiuçar a respeito 

de doenças pregressas dos entrevistados, com relação às doenças que podem ter 

sido, provavelmente, a causa da DRC. Como resposta a esse questionamento, 

foram encontrados os seguintes achados: 13 entrevistados afirmaram serem 

hipertensos (HAS), 05 entrevistados relataram serem hipertensos e diabéticos (DM) 

e 02 entrevistados negaram possuir HAS e DM. Também, há relatos de infecção 

maltratada na infância, nefrite e tumor renal com a DRC sendo diagnosticada em 

seguida às doenças relatada pelos entrevistados.  

Quadro 7 - idade e gênero dos entrevistados 

Entrevistado Gênero Hipertensão 
Hipertensão e 

diabetes 
Diabetes  Idade 

E-1  F HAS - - 46 

E-2  F HAS - - 55 

E-3  M - HAS   e DM - 62 

E-4  M HAS - - 73 

E-5  M HAS - - 30 

E-6  F HAS - - 76 

E-7  M HAS - - 24 

E-8  M - HAS   e DM - 78 

E-9  M HAS - - 55 

E-10  M - HAS   e DM - 60 

E-11  F HAS - - 50 

E-12  M HAS - - 33 

E-13  M - HAS   e DM - 45 

E-14 F HAS - - 72 

E-15  F HAS - - 33 

E-16  M - - Nega DM-HAS 32 

E-17  M - - Nega DM-HAS 22 

E-18  M HAS - - 66 

E-19  F HAS - - 63 

E-20  F - HAS   e DM - 62 
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A tabela abaixo resume o perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos usuários de cateter de diálise peritoneal quanto 

à idade, estado civil, o nível de escolaridade e o tempo em DP 

Variáveis Categoria N (%) 

Gênero Feminino 8 40 

Masculino 
 

12 60 

Faixa Etária 20 a 29 2 10 

 

30 a 39 4 20 

 

40 a 49 2 10 

 

50 a 59 3 15 

 

60 a 69 5 25 

 

70 a 79 4 20 

 
   

Estado Civil Viúvo 4 20 

 

Solteiro 8 40 

 

Casado 8 40 

    Grau de Escolaridade Superior Completo 2 9 

 

Superior Incompleto 2 9 

 
Médio Completo 14 14 

 

Médio Incompleto 2 9 

 

Fundamental Incompleto 10 45 

  Nunca Estudou 3 14 

    

Tempo de Diálise Mínimo (dias) 7 - 

 Máximo (anos) 3 - 

 
 

4.2 Categorias que surgiram após análise das entrevistas 

 

Para os pacientes submetidos, nota-se que viver a experiência da DP significa 

viver sentimentos de incerteza, angústia e dificuldades, desde o início da IRC e do 

conhecimento sobre a necessidade da diálise37. Por isso, questões que contemplem 

a qualidade de vida devem ser consideradas.  

Os contidos nas entrevistas foram selecionados e agrupados em quatro 

categorias a seguir. Elas surgiram a partir da compreensão das entrevistas em 
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relação ao sentido, a provisão de cuidados e a subjetividade dado pelo usuário ao 

cateter de DP e suas necessidades de informação e orientação. As categorias foram 

criadas mediante às questões contidas no roteiro da entrevista, a saber: 

• Categoria I - Cuidados associados à ingestão de água e alimentos e a 

eliminação de excrementos. 

• Categoria II - Equilíbrio das atividades e repouso: práticas de atividade física, 

atividades laborais e qualidade do sono. 

• Categoria III - Dúvidas e complicações relacionadas com o cateter.  

• Categoria IV - Cuidados associados à adaptação ao cateter, autoimagem e 

sexualidade. 

Figura 9 - Categorização 
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4.2.1 Categoria I 

4.2.1.1 Cuidados associados à ingestão de água e alimentos e a eliminação de 

excrementos. 

Nessa categoria serão discutidas as seguintes questões contidas no roteiro 

da entrevista: 

-Como está a qualidade da dieta? Como está a ingesta de água?  

-Você tem prisão de ventre?  

A qualidade da dieta adquirida pelo usuário de cateter de DP, nesta inclui-se o 

consumo de água, está relacionada com o funcionamento do cateter. Uma dieta rica 

em alimentos que favorecem a prisão de ventre pode prejudicar os processos de 

infusão e drenagem da solução de diálise, devido a obstrução do cateter. Portanto 

essa questão foi considerada importante para conhecer os hábitos alimentares e 

relacionar estes itens na cartilha educativa.  

 

4.2.1.2 A manutenção de uma ingesta adequada de água 

 

Para um controle adequado da DRC, torna-se necessário o estímulo do 

autocuidado amplamente desempenhado, para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes envolvidos. Quando bem estimulados e orientados, os pacientes realizam 

o autocuidado relativo à dieta de maneira adequada, controlando a ingestão hídrica 

e o consumo de sal16.  

Diante dos dados advindos desta pesquisa, consta-se que de N-20 dos 

participantes N-16 iniciaram como TRS a HD, e segundo eles havia restrição severa 

quanto a ingesta hídrica, devido a realização da HD ser em dias alternados, além de 

outros fatores relacionados à DRC.    

 

[...] mas água num to conseguindo evitar, né? Bebo bastante 

água [...]  

E-4 
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[...] Antes, na hemodiálise, eu...eu tinha muita sede. O que me 

entristecia… eu falava: “Deus criou tudo, tem água que eu 

podia...” aquilo ali… o que me revoltava era a água. E agora na 

peritoneal eu não tenho tanta sede como eu tinha na máquina. 

Aí se eu não tiver com tanta sede, eu num bebo pra eu poder 

substituir se eu tiver mais sede no outro horário, aí eu mesma 

vou me controlando [...]  

E-2 

 

4.2.1.3 A manutenção de uma ingesta adequada de alimentos 

 

A ocorrência frequente de anemia, inflamação, dislipidemia, distúrbio do 

metabolismo ósseo e mineral, acidose metabólica, desnutrição, disfunção muscular 

e doenças cardiovasculares, frequentes nos pacientes com DRC, são manifestações 

clínicas que favorecem a ocorrência do “fenótipo de fragilidade”.51 A fragilidade pode 

ocasionar queda do estado de saúde e até hospitalização do paciente portador de 

DRC. Sendo assim, os entrevistados devem ser orientados a respeito da adoção de 

hábitos alimentares que estejam de acordo com suas necessidades. 

Em relação à dieta seguida pelos entrevistados, houve relatos de bons 

costumes alimentares, porém, alguns citaram hiperfosfatemia no exame laboratorial, 

sendo estes orientados sobre a restrição de alimentos ricos em fósforo. Alguns 

entrevistados citam o uso de carbonato de cálcio para correção dos altos níveis 

séricos de fósforo no sangue. 

O aumento do fósforo estimula as paratireoides, aumentando os níveis de 

hormônio da paratireoide-PTH, esse hormônio é responsável pelo controle dos 

níveis de cálcio, fósforo e vitamina D no sangue, retirando o cálcio dos ossos, 

aumentando a eliminação renal do fósforo e estimulando a produção renal de 

vitamina D ativada, gerando o quadro de hiperparatireoidismo secundário.52  

O paciente que desenvolve tal condição deve seguir rigorosamente as 

orientações dos profissionais da saúde. Por isso, o paciente será submetido a uma 

dieta pobre em fósforo. Os principais alimentos ricos em fósforo que deverão ser 
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evitados são: leite e seus derivados, cereais e farelos, nozes, amendoins, 

amêndoas, chocolate, cacau, alimentos feitos com farinha integral, feijão, ervilhas, 

pizzas, biscoitos, sorvetes, iogurtes, refrigerantes à base de cola, cerveja e 

embutidos.53 

Conhecer os hábitos alimentares dos entrevistados torna-se relevante para 

identificar possíveis falhas quanto ao autocuidado relativo à dieta. Diante deste 

questionamento, foram obtidas as seguintes respostas: 

 

[...] Ah eu como de tudo. Acompanhante E-3 - queijo ele 

diminuiu por causa da nutricionista falou que tá muito fósforo 

pro seu sangue, “diminui esse queijo” [...] 

 E-3 

 

[...] hoje eu como muito mais do que eu comia, e sigo 

religiosamente, eu estava com problema de fósforo alto e 

parei de comer tudo do mar, mas não diminuiu e aí eu to 

tomando comprimido de carbonato de cálcio [...] 

 E-20 

 

[...] às vezes como alguma coisa que não cai legal, 

entendeu? Que as vezes fico empanzinado. Eu abuso um 

pouco entendeu? Aí o problema é comigo, eu é que sofro, 

entendeu? com a barriga cheia demais então a drenagem é 

mínima entendeu? [...] 

 E-10 

 

[...] acompanhante E-6- chutou o pau da barraca… 

engordou, o fósforo foi lá em cima, agora a nutricionista veio 

aqui, deu uma bronca do cão nela. Aí agora como meu 

fósforo, sempre foi bom, mesmo eu comendo isso… era 



62 

 

 

 

 

cinco… É… agora, esse agora ele resolveu subir, depois de 

tanto tempo [...] 

E-6 

 

[...] Acompanhante E-18 – ele come de tudo, tem uma dieta 

liberada. Ele só tem um cuidado maior com os laticínios pela 

questão do fósforo, que inclusive está bem mais altinho 

porque ele gosta muito de queijo, leite, iogurte [...] 

 E-18  

 

É possível concluir que grande parte dos pacientes entrevistados havia 

iniciado com HD como TRS, onde o relato dos mesmos sugeria muitas complicações 

e restrições alimentares, sendo a DP a terapia que possibilitava uma maior liberdade 

para o consumo hídrico e alimentar, havendo relatos de abusos neste item. 

Questões relacionadas com a dieta adquirida pelos pacientes em DP tornam-se 

discussão fundamental na cartilha educativa, com o objetivo de esclarecer possíveis 

dúvidas, principalmente sobre os alimentos constipantes que podem ter íntima 

influência com o funcionamento do cateter de DP.   

 

4.2.1.4 Cuidados voltados para os processos de eliminação de excrementos 

 

Uma questão importante relacionada a eficácia e o funcionamento do cateter 

durante a drenagem é o tipo de dieta adotada pelo usuário. As dietas ricas em 

alimentos constipantes podem ocasionar dificuldade para evacuar. Portanto, no 

roteiro de entrevistas foi adicionado questões quanto aos hábitos alimentares e 

existência de constipação. A constipação intestinal é um problema frequentemente 

relatado por pacientes crônicos, incluindo aqueles em HD e em DP. A 

recomendação diária de fibras para pacientes em diálise é de 20 a 25 gramas. 54 

Alguns medicamentos podem estar relacionados à constipação como os sais 

de cálcio.55 O carbonato de cálcio é comumente prescrito para os pacientes renais 
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crônicos, com o objetivo de controlar os níveis séricos de fósforo. Em geral, a 

quantidade prescrita do sal varia de 3 a 6 gramas ao dia.56 

A constipação intestinal tem alta prevalência em pacientes submetidos a HD 

e a DP, particularmente mulheres, indivíduos sedentários e diabéticos. Devido ao 

risco para várias complicações, como fecaloma, dilatação, hemorróida, fístula anal, 

câncer de cólon e obstrução intestinal, a constipação deve ser considerada. Devido 

à influência da ingestão de fibras e hídrica, as recomendações devem ser 

individualizadas e mais liberais do que tradicionalmente preconizadas. Para 

amenizar o problema, os exercícios físicos regulares devem ser recomendados a 

todos os pacientes que não tenham restrições médicas, a fim de diminuir a 

prevalência da constipação para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em 

diálise.56 

 

[...] Tenho. e quando começa com… quatro ou cinco minutos 

que começa a dialisar, aí dá uma dor… fica doendo… a barriga 

dói durante uns dois ou três minutos aí passa… eu num sei o 

porquê isso[...] 

 E-4  

 

[...] Eu tenho o intestino preso, mas eu…assim, quando eu 

caminho, de três a cinco Km, geralmente duas vezes na 

semana, uma vez… solta! É só fazer exercício que melhora, 

mas quando eu tô com preguiça de caminhar, eu tomo um 46, 

o que eles aconselham, que realmente é verdade mesmo, você 

não ficar sem evacuar porque a drenagem na hora que ele vai 

tirar o líquido…ele fica pouco atrapalhado e não tira tudo, por 

exemplo, se você quer tirar 1500, ela tira 800. Você tem que ir 

lá de novo e botar ela pra tirar mais um pouquinho, você para a 

máquina e volta, mas quando você tá certinho, em dia, ela tira 

direito, entendeu? [...] 

E-7 
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 O E-7 associa a prática de atividades físicas com a correção da constipação, 

além disso, refere drenagem prejudicada quando está constipado. 

Uma das entrevistadas referiu desconforto doloroso quando questionada 

sobre os efeitos da constipação: 

Entrevistadora: Quando a senhora tem os episódios de prisão de ventre, a 

senhora sente algum desconforto no cateter?  

 

[...] Sinto, sinto… tipo uma cólica que dá, uma cólica forte, 

sabe? aí eu penso: “eh meu intestino num tá legal não” às 

vezes um dia que eu não vou ao banheiro, esse dia tudo 

bem… mas se eu passar de dois dias, aí eu já sinto essa dor, 

uma coisa assim desconfortável que dá[...] 

 E-19 

 

Constipação decorrente da motilidade intestinal reduzida é uma causa 

comum de obstrução do efluxo, que pode ser tratado com administração de 

laxantes. Depois que o movimento intestinal ocorre, o efluxo é tentado novamente. A 

correção da constipação resolve cerca de 50% das obstruções do efluxo do 

cateter.35 Contudo, fica evidente que alguns entrevistados se automedicam quando 

se sentem constipados, há relatos que confirmam o consumo de laxantes como o 

complexo 46.   

 

4.2.2 Categoria II 

4.2.2.1 Equilíbrio das atividades e repouso: práticas de atividade física, 

atividades laborais e qualidade do sono. 

Nessa categoria serão discutidas as seguintes questões contidas no roteiro 

da entrevista: 

-Você possui atividade laboral? Qual profissão? 

-Realiza atividade física? 
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-Como está a qualidade do sono? 

O objetivo de conhecer os hábitos que interferem no equilíbrio entre atividade e 

repouso dos usuários de cateter de DP foi relatar se eles realizam atividades 

laborais ou se os mesmos deixaram de trabalhar devido a DP, saber se os 

entrevistados realizam atividades físicas ou se deixaram de realizá-las devido a DP 

e como o cateter pode interferir durante os exercícios físicos. Conhecer a qualidade 

do sono de quem realiza DPA torna-se importante devido ao equilíbrio entre o 

descanso físico e mental. 

4.2.2.2 Prática de atividades físicas de portadores de DRC em uso de cateter de 

DP 

Dados encontrados em alguns estudos indicam que pacientes com IRC podem 

apresentar diminuição do desempenho funcional e prejuízo na prática de atividade 

física.57 O déficit da atividade física pode levar a perda de massa muscular e há 

prevalência de sintomas como a fadiga.58 Portanto, esses achados contribuem para 

melhor opção terapêutica, otimizando o tratamento clínico e auxiliando profissionais 

em suas intervenções. 57
 

A prática de atividades físicas pode ser um indicativo de qualidade de vida 

(QV) por aumentar a capacidade funcional, contudo, foi incluído no roteiro da 

entrevista questionamento sobre esse quesito. A IRC está entre as patologias que 

mais afetam a QV e levam ao descondicionamento físico, pois levam a uma 

limitação da capacidade cardiorrespiratória e física, podendo prejudicar o 

desempenho em atividades essenciais para o trabalho e bem-estar.59 

Nota-se a deficiência de estudos relacionados com a influência das 

atividades físicas entre os pacientes em terapia de DP, principalmente na área de 

enfermagem. Portanto, considerando os requisitos universais de Orem relacionados 

com o equilíbrio entre atividade e repouso, os entrevistados foram questionados 

quanto a prática de atividades físicas, com as seguintes respostas:  
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[...] faço, dormir (risos), e ver televisão, Acompanhante-3 ele 

tem muita água no pulmão e fica deitado o dia todo.  P-3 eu 

canso [...] 

E-3 

 

[...] pouca distancia… de... 100 metros… passou de...até 500m 

pra mim já é dificultoso. Tenho problema também do coração 

grande… isso cansa com facilidade [...] 

 E-4 

 

[...] faço musculação, eu jogo bola também com ele rsrs. Não 

se sente cansado? Sinto, às vezes sinto [...]  

E-5 

 

[...] Ah, eu caminho 5 Km [...] 

E-7 

 

[...] no momento eu ando de bicicleta, às vezes dou uma 

caminhada [...] 

E-9  

 

 [...] É eu sinto um pouco de medo [...]  

E-17 

 

O sentimento de medo do E-17 pode estar relacionado ao risco de acidentar-

se quanto ao cateter durante a prática de atividades físicas. Isso se torna flagrante 

mediante relatos deste entrevistado a respeito das complicações ocorridas com o 

cateter vascular que outrora usava ao realizar HD. 
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4.2.2.3 Prática de atividades laborais com cateter de DP 

  

A DRC e a necessidade das TRS causam mudanças consideráveis na rotina 

das pessoas, algumas atividades simples podem ser dificultadas, como por exemplo, 

a prática de atividades laborais. Torna-se importante identificar as questões 

inerentes ao trabalho desempenhado pelos participantes da pesquisa no tocante ao 

autocuidado com o cateter durante as atividades laborais. 

Considerando o perfil dos sujeitos da pesquisa quanto às atividades laborais, 

entre os 20 pacientes entrevistados apenas 04 deles trabalham, todos do gênero 

masculino e 02 assumem trabalhar de maneira informal, sendo que um deles 

trabalha em comércio próprio e recebe benefício como aposentadoria por invalidez 

devido deficiência visual, e dois possuem trabalho formal com carteira assinada. As 

atividades exercidas pelos entrevistados são descritas no gráfico abaixo: 

 
Figura 10 – Caracterização dos sujeitos quanto a atividade laboral 

 

 
 

Os relatos comprovam que a DP proporcionou a eles uma rotina diferente, 

livre dos horários e da frequência obrigatória aos centros de diálise para realizar HD, 

melhor qualidade de vida e a possibilidade de poder trabalhar. 

As implicações econômicas da DRC terminal influenciam na entrada no 

mercado de trabalho e também podem estar associadas à redução nas horas 
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trabalhadas, a menores salários, aposentadoria precoce, saída antecipada do 

mercado de trabalho e à necessidade de programas de transferência de renda, 

provocando assim um impacto negativo nos rendimentos desses pacientes.60 

Considerando os sujeitos da pesquisa, entre N-20 dos entrevistados N-9 (45%) 

deles têm faixa etária entre 60 e 79 anos, sendo considerados em idade justa para 

aposentadoria. Porém, N-4 dos entrevistados estavam em idade produtiva para 

desempenhar atividades laborais, no entanto, foram impossibilitados diante da 

doença renal e suas implicações. Quanto ao desempenho de atividades laborais, os 

entrevistados relataram o seguinte:      

 

[...] não e ainda não consegui me aposentar [...]  

E-1 

 

[...] Não. Aposentada, pensionista da marinha [...]  

E-2 

 

[...] Sim, eu sou porteiro [...]  

E-5 

 

[...] Olha,eu tô encostado no benefício mas trabalho em obra 

[...] E-9 

 

[...] sim, eu trabalho com desenvolvimentos de projetos na 

UFRJ de Macaé [...]  

E-12 

 

[...] eu sou aposentado por causa da deficiência visual... mas 

trabalho por conta própria no meu comércio [...]  

 E-13 

 



69 

 

 

 

 

Os profissionais que prestam assistência aos pacientes em DP podem atuar 

por meio de intervenções de suporte psicossocial ao paciente e sua família, 

incluindo o apoio emocional e informativo. É possível também promover encontros 

entre pacientes, nos quais haja trocas de experiências sobre as atividades 

relacionadas ao trabalho, obtenção de informações que os auxilie entender melhor 

sua doença e tratamento, sobre seus direitos, assim como encontrar melhores 

formas de se relacionar com o empregador e com os colegas de trabalho.61 

 

4.2.2.4 Repouso adquirido com qualidade do sono durante DP 

 

Outras práticas mencionadas sobre o estímulo do autocuidado amplamente 

desempenhado, dizem respeito ao sono e repouso, consideradas necessidades 

humanas básicas importantes para revigorar o organismo. Estando descansado, o 

indivíduo terá maior ânimo para enfrentar os agravos da doença e realizar a 

terapêutica de forma adequada.16 

 

[...] Pra dormir no começo eu fiquei um pouco incomodado, 

porque não pode dormir de barriga para baixo, e eu sempre 

dormi de bruços, minha vida toda…aí eu dormi um dia… aí não 

aconteceu nada...aí eu dei um jeito de chegar a mangueira pro 

lado e virava de bruços normal e durmo...de qualquer jeito [...] 

 E-7 

 

[...] Durmo bem, muito bem. Como se eu não tive nem aquilo ali 

em mim, durmo tranquilo, vou acordar de manhã… ela não, ela 

que até hoje não dorme direito [...] 

E-9 

 

[...] Olha… eu consigo dormir tranquilo… normalmente. Não 

tem dificuldade, e ainda durmo com minha filha do meu lado 

ainda [...] 
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 E-11 

[...] Não, não (risos) eu não consigo dormir bem. 

Acompanhante E-12 - O que no caso, o que ele mais reclama é 

que a máquina acaba limitando muito essa coisa da gente ficar 

livre para mudar de posição enquanto dorme. E geralmente 

quando ele vira pro lado do cateter, quando ele vira pro lado 

esquerdo dele e lembra que num pode porque pode dobrar e 

pode apitar a máquina, aí tem que virar pro outro lado [...] 

 E-12  

 

[...] Durmo bem. Durmo até melhor que antes. Porque antes eu 

tinha muita insônia, passava a noite em claro. Eu trocava, eu 

dormia durante o dia e durante a noite eu ficava acordada, não 

conseguia dormir. E agora não, eu durmo a noite toda. Não me 

atrapalha [...] 

E-15  

 

[...] Agora… parece que eu demoro um pouco mais, né. É… eu 

acho que… é porque na drenagem e infusão dói um pouco [...]  

E-17 

  

Distúrbios no sono ocasionados por dor, prurido, entre outras razões, 

também levam os doentes a perceberem uma queda em seu nível de bem-estar.62 

Segundo os relatos coletados, nota-se que a qualidade do sono permanece 

inalterada na maioria dos entrevistados devido às adaptações adotadas por eles, 

citam lateralização do cateter como solução para dormir em decúbito ventral. Como 

fator que dificulta o sono é possível perceber que há um sentimento de preocupação 

por parte de seus companheiros no tocante ao medo de acontecer complicações 

durante a noite enquanto acontece a terapia de DP. Outra questão relacionada com 

a dificuldade para dormir é o desconforto abdominal ocasionado pela infusão da 

solução para diálise.  
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4.2.3 Categoria III 

4.2.3.1 Dúvidas e complicações relacionadas com o cateter.  

Nessa categoria serão discutidas as seguintes questões contidas no roteiro 

da entrevista: 

-Já teve alguma complicação com o cateter de diálise peritoneal?  

-Quais foram as principais dúvidas que teve em relação aos cuidados com o cateter 

de diálise peritoneal? 

- Como faz para proteger e cuidar do cateter de diálise peritoneal? 

  Na categoria III foram incluídas as questões sobre dúvidas e complicações 

ocorridas com o cateter de DP assim como a maneira que os entrevistados 

protegem e cuidam do cateter, a fim de incluir tais informações na cartilha educativa. 

Informações pertinentes as dificuldades e desventuras reais de pessoas que são 

usuárias de cateter de DP podem trazer realidade para esclarecimentos de 

indagações e prevenção de infortúnios, os quais os livros talvez não consigam.  

Alguns riscos são intrínsecos da DP, portanto a prevenção de atos deletérios e o 

reconhecimento dos sinais e sintomas das complicações são fundamentais para 

melhorar a qualidade de vida daqueles que realizam a referida terapia.  

 

4.2.3.2 Dúvidas quanto ao cateter 

 

Conviver com a DP e com um objeto estranho no abdome pode ocasionar 

alguns questionamentos aos seus usuários. Sendo assim, foi incluída no roteiro da 

entrevista perguntas sobre as principais dúvidas relacionadas ao cateter de DP, 

sendo que as declarações dos sujeitos da pesquisa demonstram sentimentos 

diversos: 

[...] Por que eu não sabia e não conhecia, pensei que fosse 
uma coisa experimental [...] 

E-20 

[...] o que eu não sabia antes é…. das dores que eu senti, que 
eu ia sentir depois que eu coloquei o cateter, né? [...] 
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 E-13 

 

[...] Assim… no início eu fiquei meio amedrontada, com medo 

de não dá certo. Com medo de errar [...] 

E-19 

 

[...] A instalação do cateter foi horrível, porque tiveram que 

fazer duas vezes. Porque tentaram a primeira e não deu certo, 

aí tentaram de novo na mesma hora[...] 

 E-16 
 
 Entrevistadora: e as informações quanto ao implante do cateter, como seria?  

[...] Eu pesquisei na internet e conversava com o dr. [...]      
E-16 

 
Acompanhante – ele tinha muito medo das complicações, na 

verdade da peritonite. Na verdade, ele achava que começa a 

diálise e logo desenvolvia uma peritonite ou então a 

constipação intestinal que é uma complicação da DP e ele 

tinha muito medo disso [...] 

E-18 

 

[...] Não é que… a única dúvida que eu tive é se eu poderia... 

assim… manter minha vida… sexualmente normal, né? Que foi 

a única dúvida que eu tive, mas… Ah… e negócio de tomar 

banho de piscina, de praia [...] 

E-11 

[...] Acho que primeiro foi o medo tremendo de pegar infecção, 

porque assim… você tem noção de que é um canal exposto, 

né? E também fiquei com muito medo de estar em algum local 

e alguma coisa puxar assim… medo de tirar [...] 
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 E-12 

O medo de errar, medo de contrair infecção, medo do novo e o medo de 

alterações na vida sexual foram sentimentos relacionados às dúvidas quanto ao 

cateter e a DP. Há também, relatos sobre dor intensa trans e pós implante do 

cateter, além da necessidade de reinstalar o cateter, o que ocasionou dúvidas e 

insegurança nos entrevistados.  

O conhecimento é apontado como ferramenta para aceitação da diálise, uma 

vez que os episódios de dificuldade e de medo estão relacionados às dúvidas e às 

incertezas. Após conhecer o método, o cliente não apenas dá-se conta de que a 

diálise é possível, como também passa a experimentar sentimentos de segurança e 

tranquilidade.63 

As dúvidas referentes ao cateter e a DP propriamente dita levaram os 

entrevistados a buscarem informações de diferentes formas. Dentre elas, as mais 

citadas foram as buscas em sites na internet, perguntas diretas para pacientes 

usuários da DP e as opiniões dos que realizavam HD. Contudo, há relatos que 

indicam que alguns se deixaram levar pela opinião de leigos ou de pessoas que 

desconhecem a eficácia da terapia.  

A informação pode ser adquirida por várias formas. O diálogo, uma vez 

acolhedor e estimulante, tem singular importância no momento do início da diálise. 

Por outro lado, as informações trabalhadas na prática tornam o evento ainda mais 

assimilável. 63 

As ações e intervenções do enfermeiro no momento da adesão do cliente na 

DP devem contemplar situações concretas, vivenciadas por usuários do cateter de 

DP. A relevância desse fato ancora-se nas experiências de sucesso e complicações 

ocorridas com os mesmos diante da terapia, sendo possível destacar o medo do 

erro e de infecções, a sexualidade, dores abdominais de diferentes intensidades, 

dieta, atividade física e cuidados com o cateter como questionamentos inerentes à 

DP.    

 

 4.2.3.3 Complicações com o cateter 
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Entre as complicações mais frequentes e causas comuns de retirada de 

cateter, transferência para HD, internação, óbito e uso prolongado de antibióticos, 

podemos citar as complicações infecciosas, tais como a peritonite e a infecção de 

saída de cateter. 

A complicação infecciosa mais comum e mais grave da DP é a peritonite. As 

infecções do local de saída do cateter e túnel também são frequentes. Para a 

redução das infecções, pontos importantes são considerados como: o desenho do 

cateter deve oferecer boa adaptação intra e extra-abdominal e cuidados na 

implantação devem ser tomados, principalmente a hemostasia meticulosa, pois 

evitam a colonização bacteriana e garantem boa cicatrização. Se após o resultado 

de cultura e tratamento com antibióticos apresentar má resposta, a raspagem da 

banda externa e troca de cateter deve ser considerada.4, 36 

Considerando que a DP é um método relativamente simples, mas pode 

apresentar riscos e surgimento de complicações, desta forma, medidas de 

prevenção dos perigos à vida dos usuários de DP devem ser consideradas. Sendo 

assim, os entrevistados foram abordados quanto ao acontecimento de complicações 

com o cateter, e diante deste questionamento, foi possível obter os seguintes 

relatos: 

 

[...] das dores que eu senti, que eu ia sentir depois que eu 

coloquei o cateter, né? [...] 

E-13  

 

Entrevistadora: Ninguém te esclareceu de possíveis dores?  

 

[...] Não. Ninguém esclareceu, mesmo na internet não falava 

nada de que eu ia sentir… a primeira vez que eu estava em 

casa eu conversei com ela, eu falei: “eu tô sentindo dor no 

testículo, como se eu tivesse tomado um chute no… no 

testículo” na internet ninguém falava de dor, ninguém falava de 

nada. Aí, depois eu comecei a falar aqui com as pessoas e aí 
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me falaram: “Não… é verdade você vai sentir...” agora nem 

tanto, mas eu sentia vontade de ir ao banheiro e eu num tinha 

nada pra fazer… era por… por causa do cateter, né? Então eu 

não sabia… às eu sentia vontade de urinar e não saía nada, 

fezes não saía nada e eu sentia vontade de ir, então isso 

num… ninguém falou antes [...] 

 E-13  

[...] Tive, tive, tive… não com o cateter...já tive três infecções. 

Aí inchou eu fiquei assim, fiquei com a barriga grande, quase 

que eu morri [...] 

E-14 

 

Entrevistadora: o que a senhora acha que fez de errado para ter esse 

problema da peritonite?  

 

[...] Olha, menina eu acho… num sei porquê...eu num sei se 

eram as mãos sujas que ela diz... Mas olha lá em casa não 

falta álcool, papel, sabonete líquido (sabonete caríssimo). 

Acompanhante E-14 - Mas isso foi, né mãe? Porque colocou a 

mão realmente, entendeu? [...] 

E-14 

 

[...] eu fui por uma calça que tem um zíper que não é reto, ele é 

transversal e pinicou o cateter furou, só que furou muito rente 

ao buraquinho, aí eu me desesperei, vim pra cá(para a clinica 

de diálise) aquela confusão toda, daí eu pensei que ele fosse 

dar um jeito, não, ele abriu tirou aquele cateter e pôs outro [...] 

 E-20 

 

[...] a doutora falava que era por causa do cateter que se 

movimentava, né? Então aquilo dali fazia dá dor, mas até hoje 
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eu tenho essa dor aqui. … no princípio, doía tanto, todas as 

partes daqui… aí eu falava:  “filha, eu num tô aguentando mais 

de dor” e ela: “mãe, o cateter deve tá mudando de posição, vira 

pro outro lado” aí eu virava, passava…Acompanhante: Ela 

sentia muitas dores durante a infusão? muita dor no início, né? 

Aí a gente começou a achar que era o cateter, a doutora falou 

que ele poderia estar se movendo, né? Do cateter estar se 

movendo e machucando a parede da barriga [...] 

 E-6 

 

[...] Já. No começo eu peguei uma infecção, mas tomei a 

medicação que a doutora passou e… Entrevistadora: o que foi, 

peritonite? Não, foi peritonite não… foi que deu em volta do 

cateter [...] 

E-15 

 

[...] Só uma vez que eu tive aqui e a doutora notou que tava 

meio molhadinho, mas eu ainda não estava usando a 

pomada… aí tava meio molhadinho assim laaá bem 

encostadinho, aí ela foi passou a pomada, mandou eu limpar 

com álcool 70 e usar a pomada[...] 

E-19 

 

[...] Só teve um problema… quando eu botei o cateter lá, o 

primeiro deu problema, tive que voltar para refazer. O problema 

é que ele não tava drenando… aí tive que fazer tudo de novo… 

depois de já tudo prontinho, aí custou até sarar, mas aí 

resolveu depois melhor…aí não tive problema mais não, daí 

pra lá tudo tranquilo [...] 

 E-9 
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[...] fui fazer o tratamento, a minha colega tava no quarto 

comigo, como ela tava tossindo, ela tava sem máscara, aí criou 

bactéria aqui, aí eu tive que tomar o antibiótico durante quinze 

dias porque contraiu a bactéria conforme ela tossia sem 

máscara e dentro do quarto… aí foi por esse motivo. Isso doía 

muito, começou a sair pus… levou a dar até mal cheiro, 

secreção, né? [...] 

 E-11 

 

O entrevistado a seguir e sua acompanhante foram indagados sobre a 

ocorrência de complicações infecciosas e mecânicas e a resposta sugeriu que os 

mesmos não demonstravam conhecimento real do que seria peritonite: 

 

 Acompanhante E-3 [...] o que é isso aí que você falou, 

“pritonite”? [...] 

 

A mesma foi orientada e respondeu:  

[...] o que que acontece, o líquido que sai, eu agora vou fazer 

no balde...porque o líquido que sai da barriga fica turvo e ainda 

fica com uns nodulosinhos brancos,  

E-3  

 

Acompanhante E-3 [...] uma borrinha de branca. é assim como 

se fosse um catarrinho branco e fica no balde e com um cheiro 

muito enjoado né. [...]  

 

Quando questionados sobre complicações ocorridas com o cateter e com a 

DP foram coletados relatos sobre dores intensas após a instalação do cateter, 

peritonites, ruptura acidental do cateter, infecção no local de saída do cateter e 

cateter com drenagem insatisfatória.  Os entrevistados denotam as complicações, 

causas e consequências, sendo assim sintetizadas: 
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- dores e desconfortos abdominais que causam vontade de urinar, evacuar e 

dor nos testículos. 

- peritonite ocasionada por mãos sujas em contato direto com o cateter e 

devido falhas na realização da terapia de DP (pessoas no quarto durante a 

conexão). 

- ruptura no cateter provocado por vestimentas inadequadas. 

- infecção no local de saída do cateter, sem relação com o tempo de 

instalação do mesmo. 

- cateter com drenagem insuficiente, havendo a necessidade de reinstalação 

do cateter e novo tempo para cicatrização do óstio. 

 

Quadro 8 – Complicações  

Entrevistado  Idade  Tempo em DP Complicação  

E-3 62 6 meses Efluente turvo, com grumos: peritonite? 

E-6 76 14 meses Dor relacionada a movimentação do cateter  

E-9 55 8 meses Necessidade de re-instalação do cateter 

E-11 50 12 meses Peritonite  

E-13 45 45 dias Dor intensa 

E-14 72 36 meses Três episódios de infecção 

E-15 33 12 meses Infecção no local de saída do cateter 

E-17 22 10 meses Infecção no local de saída do cateter 

E-20 62 18 meses Perfuração acidental no cateter 

 

Alguns entrevistados emitiram necessidade de informações mais detalhadas 

sobre os itens supracitados, e revelaram que buscaram informações através da 

internet, porém sem sucesso no tocante a dor recorrente no abdome. A dúvida 

durante um momento doloroso torna todo o processo mais complexo, pois acham 

que o evento narrado só houvera acontecido com eles. 

 

 

4.2.3.4 Proteção e cuidados com o cateter 
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Nota-se forte influência do treinamento da enfermeira no tocante aos 

cuidados com o cateter e local de saída do cateter.16 Os relatos dos sujeitos da 

pesquisa são categóricos sobre a necessidade de higiene precisa no local do 

cateter. Os mesmos citam uma progressão de ações de cuidado: higienização com 

sabonete antisséptico durante o banho, limpeza com álcool à 70%, proteção com 

gazes limpas e o uso de pomadas indicadas pelo médico; sendo sempre destacadas 

as orientações da enfermeira durante o treinamento e consultas como fundamental 

para a manutenção do autocuidado. 

 

[...] Eu tomo banho com sabonete normal, depois venho com 

protex, aí lavo tudo direitinho. Tenho uma toalha que me seco e 

outra que seco só no cateter. Aí limpo tudo, bota a máscara 

porque o curativo sou eu que faço, aí passo álcool 70% na 

barriga toda, nele...aí eu uso uma pomada e ponho a gaze, eu 

deixo ele coberto[...]  

E-2 

 

 Acompanhante do E-3 -  [...]  tem um saquinho pra botar aqui , 

o cuidado a dr falou depois que bota a tampinha, depois que a 

gente desconecta com ele, a gente pode limpar a tampinha, o 

birruzinho que a gente fala, com álcool e uma gaze limpa e 

aqui aonde fica o furinho tem uma pomadinha pequenininha 

que ela receitou também a gente põe na gaze e vai passando 

pra não infeccionar, não tem nada infeccionado [...]    

E-3 

 

[...] Ah, eu mantenho limpo.  num sei se eu sou neurótico, mas 

eu limpo quase toda hora. Tomo banho… não deixo cabelo, 

pelo, entendeu? Seco… no banho é sabonete líquido. 

Sabonete líquido antisséptico… aí você pega e esfrega 

certinho, assim em volta, só! É a exigência que eles dão, 
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manter sempre limpo.E depois como você cobre? Pego a gaze, 

dobro, faço uma dobra com a mangueira e boto o esparadrapo 

em cima [...]  

 E-7 

 

[...] Eu uso como se fosse um… cordãozinho e eu penduro ele. 

Eles me deram uma bolsinha, mas a bolsinha é muito grande e 

a posição que ela fica (eu tive alergia com esparadrapo e 

chegou até a soltar a pele, então eu não usei essa bolsinha 

que o laboratório me meu). Então eu uso um cordãozinho, eu 

penduro a ponta do cateter porque se soltar e ele cair, dói. 

Então eu ponho ele amarrado nesse cordão [...]  

 E-13 

 

[...] Todo dia passo álcool a 70, depois passo gaze seca pura, 

depois encho de pomadinha, aí ponho outra compressa de 

gaze por cima e meto um pedação de micropore [...]  

 E-20 

 

Acompanhante E-18 - [...] na verdade a gente não mantém 

exposto o cateter, sempre coberto com roupa, ele não se 

expõe em ambiente contaminado: praia, piscina… A gente lava 

bastante, eu uso clorexidina no banho pra lavar o cateter e o 

óstio e aí a gente mantém assim bem limpo. Mesmo lavando 

na hora do banho, depois do banho eu passo gaze, álcool 70 e 

a pomada que é prescrita. Na roupa dele, toalha, roupa de 

cama, além da lavagem normal, uso um produto pra desinfetar 

[...]  

 E-18 
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 É fato que os entrevistados conhecem as medidas de cuidados com o cateter 

e local de saída do cateter, sendo usadas medidas de higiene e rotinas para 

prevenção de infecções. 

 

4.2.4 Categoria IV 

4.2.4.1 Cuidados associados à adaptação ao cateter, autoimagem e 

sexualidade. 

Nessa categoria serão discutidas as seguintes questões contidas no roteiro 

da entrevista: 

-Teve alguma dificuldade para se adaptar ao cateter de diálise peritoneal?  

-Como ficou a questão da autoimagem após implante do cateter? 

-Como ficou sua sexualidade após o implante do cateter de diálise peritoneal?   

A categoria IV contempla os fatores de mudanças das características 

corporais, o que pode acarretar sofrimento e inconformismo, principalmente diante 

da aceitação quanto a autoimagem e dificuldades em se relacionar sexualmente. 

 
4.2.4.2 Adaptação ao cateter de DP 

 

A DRC não tem cura e seu tratamento consta de terapias substitutivas que 

exigem do paciente mudança em sua rotina, dependência de máquinas e 

equipamentos; por isso a escolha da TRS deve ser muito consciente. Tanto na HD 

quanto na DP o paciente apresenta um cateter como elo entre si próprio e seu 

tratamento. Durante a entrevista semiestruturada, foi possível impregnar-se de 

variados sentimentos. A relação simbólica do paciente quanto ao cateter é de 

sobrevivência e liberdade, sobretudo quando comparado ao cateter vascular 

utilizado para HD que houvera trazido tantas complicações e sofrimento.   

As TRS acarretam mudança drástica no estilo de vida de seus usuários. Por 

melhor que sejam as orientações oferecidas pelo enfermeiro em relação ao cateter, 
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alguns entrevistados referiram sensações variadas sobre autoimagem, dores 

recorrentes e irradiantes, a percepção tátil e o medo de retirada acidental do cateter.      

A percepção tátil do cliente na convivência com o cateter de DP implantado 

em seu corpo, inevitavelmente trás consequências, a partir da visão do próprio 

usuário, sendo relevante valorizar a percepção e convivência em relação ao acesso 

fundamental para manutenção de sua vida.64
 

Em seguida, serão abordados alguns depoimentos coletados durante a 

entrevista: 

 

[...] Olha foi tão rápido que eu nem senti, eu tomo banho 

normalmente [...]  

 E-3  

 

[...] não… a dificuldade é que tem que ter muito cuidado pra 

não puxar ele, né? Porque se puxar vai danificar por dentro...é 

um problema sério. Aí na hora de tomar banho e tal, trocar de 

roupa eu tenho o máximo de cuidado [...]  

E-4 

 

[...] começo eu tive, porque eu sentia muitas dores… acho que 

ele… o cateter ele encostava em pontos que… sei lá… dava 

dor no ombro, dor em vários lugares… tipo nervos… acho que 

eu tinha muita sensibilidade, alguma coisa assim... acho que eu 

tava muito fraco, sei lá… eu cheguei quase a cinquenta quilos, 

debilitei muito, tinha noventa… aí emagreci muito rápido. Aí eu 

sentia dor em todo lugar, porque quando puxava, sei lá… 

encostava em alguma coisa… Estranhei mais no banho no 

começo, que eu lembro assim, mas depois não [...]  

E-5 
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[...] Mas pelo cateter questão de piscina e praia, eu vou… pra 

praia, mergulho, porque tem o adesivo impermeável, você bota 

aqui no buraco e isso aqui pode molhar tranquilo, não me 

impede de tomar banho. Entrevistadora - Só piscina que você 

abriu mão? Não! vou também, mas eu vou de bermuda... por 

questão da aparência, entendeu? Boto a bermuda… dá até pra 

botar uma sunga, mas eu sempre prefiro usar bermuda, 

entendeu? Entrevistadora - Te constrange? Não que me 

constranja... mas as pessoas podem... achar estranho… ficar 

olhando… aí fica querendo perguntar o que é, aí pra não ter 

que explicar toda vez que alguém vem me perguntar, eu já 

escondo… pra mergulhar tranquilo, curtir tranquilo, 

entendeu?[...]          

 E-7 

 

[...] Não… foi até melhor, o outro me dava problema, esse 

não... Esse aqui foi bom, fácil de usar, não me causou 

problema [...]          

E-8 

 

[...] É… eu senti muita dor.  Senti dor assim: eu sentia dor no 

cóccix, eu sentia dor no testículo. Depois da instalação eu 

sentia dor no testículo, eu sentia dor no coccix, eu não 

conseguia… quando eu tentava ficar ereto, eu sentia umas 

pontadas[...]  

 E-13 

 

[...] Isso fica meio difícil, né?(risos) No princípio olhava assim: 

“Ah, meu Deus do céu!” Acompanhante E-14 - ela chegou a 

falar que ia tirar. Eu ainda falei assim: “vou ter que me 

conformar...” agora uma coisa, quem não se conforma é meu 
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esposo, tem dia que ele fica assim: “meu Deus!” porque a 

doutora falou que ele podia deitar comigo, deitar na mesma 

cama, mas aí ele fica:  “quando eu olho pra você… e você 

deitada nesse bando de borracha, me dá um nervoso… se eu 

tivesse dinheiro, eu ia fazer uma implante, mandar tirar esse 

bando de borracha [...]  

 E-14 

 

[...] Na verdade a minha dificuldade foi mais funcional do que 

de autoimagem, aí esse cateter vai fazer parte da sua vida, na 

maneira de dormir, na rotina da máquina, á horários, quanto 

tempo dura, você vai descobrindo as coisas aos poucos [...]  

E-20 

 

[...] foi estranho, você tá com aquele negócio na barriga, aí olha 

(pausa) eu fiquei mal, agora assim, não pelo ato de achar 

ridículo e coisa e tal, nada disso, o que me incomodou foi estar 

com aquilo na barriga entendeu? Eu to totalmente adaptado ao 

cateter até pra tomar banho eu tomo banho tranqüilo, antes 

tinha o maior cuidado pra tomar banho e coisa e tal agora não 

[...]  

 E-10 

 

[...] Nos primeiros quatro dias foi horrível. Muita dor! Não 

conseguia nem andar direito, foi horrível. Mas do quinto dia em 

diante, desci até aqui correndo nas escadas. Mas nos quatro 

primeiro dias, foi horrível, muita dor.. pra sentar… quando você 

espirra, quando você ri… tudo dói [...]  

 E-16 
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[...] Olha… no começo… no começo eu achei meio esquisito, 

sabe? Ter que ficar com esse negócio na barriga, nossa 

senhora! Eu achei muito, mas depois tranquilo, acostumei… aí 

às vezes... eu até esqueço que eu tenho ele aí às vezes.  

E-11 

...Só no comecinho… o primeiro mês assim… que… Ah eu 

ficava com medo de fazer muita coisa. Igual lá na minha casa 

são dois andares, eu já não subia pro segundo andar, com 

medo de fazer força. Muita coisa que fazia força eu não fazia, 

né? não pegava nada. Eu parei de fazer academia, jogar bola, 

ir à praia [...]  

 E-17  

    

O convívio com o cateter de DP no início do tratamento acarreta certo 

desalento, no entanto, com o passar do tempo o mesmo é reconhecido como parte 

integrante de seu corpo, sendo elo fundamental para realização do tratamento 

necessário a vida.     

Os dados relacionados a percepção do cliente sobre o cateter evidenciam 

sua essencialidade no abdome, ainda que gere mal-estar. A alternância do bem-

estar e do mal-estar resulta da adaptação dos clientes ao convívio do mesmo preso 

ao seu corpo. E, ainda que a indiferença tenha sido pontuada com frequência, essa 

postura remete à necessidade de cuidados de enfermagem essenciais ao apoio 

psicoafetivo dos clientes e na manutenção e integridade incessante do cateter. 65 

 

4.2.4.3 Questões sobre autoimagem após implante do cateter de DP 

 

Apesar de considerarem o cateter necessário ao tratamento e a vida, os 

entrevistados assumem desconforto nas mudanças relacionadas à autoimagem. 

O desconforto, sob os aspectos de autoimagem gerado pelo cateter,  

independe do gênero, tanto mulheres quanto homens relatam serem afetados pelo 

cateter posicionado no abdome no que diz respeito ao julgamento de seus cônjuges, 
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familiares e conhecidos sobre um objeto estranho em seu abdome que lhes causam 

estranhamento. 

[...] A primeira vez que eu fui tomar banho (porque a gente fica 

uns nove dias sem tomar banho, né? Porque não pode molhar, 

tomava banho de gato), aí minha neta entrou no banheiro, 

quando ela viu saiu correndo, aí eu não aguentei, fiquei em 

prantos...em prantos...aí ela assustada, eu chamei ela e falei 

assim: “ você quer vovó viva?” Aí, ela olhou assim e disse: “eu 

quero!”… “então! pra vovó ficar viva, tem que usar isso 

aqui.”[...]  

E-2 

 

[...] Ah tah, num tem como… num ando mais sem camisa, sei 

lá… É diferente...sei lá [...]  

E-5 

 

[...] Isso me incomoda um pouco. É o que mais me incomoda… 

porque antes do cateter eu era lisa, não tinha barriga nenhuma. 

Como quando termina a diálise a máquina deixa um pouco… 

Infunde um pouco de líquido na barriga, então a barriga fica 

mais cheinha… eu olho assim no espelho e acho muito 

diferente porque eu coloco o cateter já fica aquele volume. 

Achei estranho porque uma coisa muito gigante na minha 

barriga, no caso, o meu cateter ele até saiu um pouco, sabe? 

Eu num sei se é minha barriga que é pequena demais ou ele 

que é muito gigante, porque ele saiu [...]  

 E-15 

 

[...] Que eu fui tomar banho, que eu vi aquilo pendurado, aí me 

deu um choque, sabe? Aí eu chorei, chorei, chorei… aí meu 

marido veio: “o quê?” “Ah, isso aqui em mim pendurado… isso 
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vai ficar pro resto da minha vida...” aí chorei, chorei… aí ele até 

se afastou porque ele também sentiu…às vezes eu chorava, 

né? porque eu via aquilo pendurado em mim, na minha  

barriga… aí eu chorava, mas não deixava ninguém me ver 

chorando não (risos)… Mas depois... fui pedindo força a Deus 

agora eu tô tranquila [...]  

 E-19  

 

[...] nunca tive problema assim com autoimagem, me senti mal, 

senti envergonhado pros outros assim, mas a primeira vez que 

eu me vi nu e com cateter eu fiquei… assim… eu fiquei 

chateado, porque é uma coisa esquisita [...]  

 E-13 

 

[...] agora, eu me ver no espelho com isso daqui, eu num… 

ainda é estranho? É… um cano dentro da pessoa, eu tenho 

essas neuras [...]  

E-12  

 

O cateter é classificado de diversos modos, tais como: coisa esquisita, coisa 

gigante, bando de borracha, cano, negócio na barriga, aquilo pendurado, birrozinho, 

entre outros. No inicio olhar-se no espelho ou durante o banho com o cateter é 

motivo de sofrimento e vergonha, muitas vezes levando o usuário a abrir mão de 

atividades físicas e de lazer, mudanças no vestuário e constrangimentos durante a 

atividade sexual. 

 

4.2.4.4 Questões sobre sexualidade após implante do cateter de DP   

 

As mudanças físicas, mudanças fisiológicas (alteração nos hormônios e da 

circulação) e a redução do nível de energia ocasionada pela doença renal, e 

potencializadas pelo tratamento, podem provocar uma diminuição do interesse 
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sexual e/ou capacidade sexual. Associado a isso, algumas intervenções, como o 

cateter vascular, necessárias para manejo da doença renal, levam a alterações da 

imagem corporal e proporcionam, assim, uma sensação de ser menos atraente 

sexualmente.66  

Muitas pessoas pensam que a sexualidade se refere apenas ao ato sexual. 

Sexualidade inclui muitos fatores, tais como a forma das pessoas se sentirem sobre 

si mesmos, como elas se comunicam com os outros e como estão dispostas a 

construir um relacionamento. Além disso, a sexualidade envolve uma ampla gama 

de atividades sexuais prazerosas que podem ou não podem incluir relações sexuais, 

como tocar, abraçar e beijar. Manter a vida sexual e sexualidade ativa pode fornecer 

uma maneira de se sentir "normal" para as pessoas que estão doentes crônicos. 67  

O cateter no abdome pode ser uma forma de “empecilho” durante as 

atividades sexuais. Com o questionamento sobre as repercussões do cateter nos 

momentos íntimos, obtiveram-se os seguintes relatos dos entrevistados: 

 

[...] Está ativa! No início eu não queria não, falei: “Oh, meu 

filho, num sei como é que vai ser a situação!”… aí, ele não… 

eu não tinha dor, mas tinha medo porque eu sou muito 

cautelosa, entendeu? [...]  

E-2 

 

[...] e continuou tudo como era antes… não muda nada não… 

que é escondido praticamente… é só uma bolsa, esconde… dá 

pra botar isso tudo aqui pra dentro [...]  

E-7 

 

[...] uma preocupação, né? de machucar, de puxar alguma 

coisa assim, sabe? Isso que é… é preocupante só assim, 

porque até às vezes eu chego próximo dele, sem querer assim 

eu esqueço que ele tá com… aí bato, encosto assim, ele: “ai', 

sabe? Incomoda, né?… até em pé, uma coisa assim, bate sem 
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querer e incomoda… Então o receio é de machucar, sabe?de 

incomodar, de machucar mesmo… Isso no início, agora a 

gente tá mais adaptado[...] 

 E-13 

 

[...] Olha (pausa) eu até levei alguns dias né, mas depois ficou 

tranquilo, ficou bem. Porque até aí a gente tava na dúvida né, 

do que podia acontecer, mas aconteceu tudo bem. No começo 

você fica naquela inquietação, pra ver se machuca e coisa e 

tal, mas foi tranqüilo [...]  

E-10 

 

[...] da minha parte é...tudo normal [...]  

E-15 

 

[...] É normal, às vezes meu marido fica lá com vontade de 

fazer quando eu estou na máquina, mas ele não gosta quando 

eu tô na máquina ligada, ele não gosta de ter relações comigo. 

Aí ele gosta mais que eu vá pra cama antes, aí gente tem… 

Não sente nada por dentro, normal, como se eu não tivesse 

nada dentro de mim [...]  

E-19 

 

[...] Eu acho que não… não porque num dói mais a barriga… 

se o cara amarrar o cateter neh rsrs [...]  

 E-16 

 

[...] tudo bem… eu vou dizer que eu não faço “ essas coisas” 

quando eu tô fazendo o tratamento, mas tirando isso é normal. 

Eu até não esquento a cabeça não, mas ela tem medo, 

entendeu? Eu não esquento, não [...]  
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E-9 

 

[...] bom, pelo menos meu esposo fala que não tem diferença, 

pra ele… é mesmo que não ter nada aqui, né? Mas eu fico 

meio constrangida às vezes… ainda fico [...]  

E-11 

 

[...] Acho que ficou bem mais limitado… eu acho que até a 

questão de desejo mesmo, deu uma caída brusca assim [...]  

 E-12 

 

  A subjetividade quanto ao uso do cateter no abdome pode variar entre o 

constrangimento e a indiferença. Os relatos denotam cautela com o cateter, queda 

no desejo sexual, preocupação com o conceito dos seus parceiros, assim como há 

discursos quanto às mudanças mínimas nas atividades sexuais após o implante do 

cateter. 

O quadro abaixo apresenta a síntese de alguns relatos proferidos pelos 

participantes da pesquisa sobre questionamentos e intercorrências vividas por eles. 

Dentre os assuntos relacionados com o cateter e a DP propriamente dita, surgiram 

falas sobre a falta de conhecimento sobre as peculiaridades da DP, dieta, medo, 

qualidade do sono durante a DP, sexualidade, dor, ocorrência de infecção.                                          

Quadro 9 - síntese de relatos 

Aspectos a serem 

esclarecidos  

Síntese de alguns relatos 

Falta de conhecimento 
sobre ocorrência de dor 
relacionada ao cateter 

-Ninguém esclareceu, mesmo na internet não falava nada de que eu ia 
sentir dor… E-13 

 

Dieta  - às vezes como alguma coisa que não cai legal... fico empanzinado. 
Eu abuso um pouco entendeu?... com a barriga cheia demais então a 
drenagem é mínima entendeu? E-10 

 
Medo  - Tem… porque quando você comenta aqui com os pacientes ninguém 
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quer...todo mundo tem medo, acha que não vai se adaptar, que vai 
morrer… E-16 

- medo tremendo de pegar infecção, porque assim… você tem noção 
de que é um canal exposto, né? não é um canal natural como nariz, 
boca, ouvido… foi um canal artificial que fizeram ali. Sim. E também 
fiquei com muito medo de estar em algum local e alguma coisa puxar 
assim… E-12 

Qualidade do sono 
durante a realização da 
DP 

Pra dormir no começo eu fiquei um pouco incomodado, porque não 
pode dormir de barriga para baixo, e eu sempre dormi de bruços, 
minha vida toda…aí eu dormi um dia… aí não aconteceu nada...aí eu 
dei um jeito de chegar a mangueira pro lado e virava de bruços normal 
e durmo...de qualquer jeito.  E-7 
 

Infecção  - aí eu tive que tomar o antibiótico durante quinze dias porque contraiu 
a bactéria conforme ela tossia sem máscara e dentro do quarto… aí foi 
por esse motivo. isso doía muito, começou a sair pus… levou a dar até 
mal cheiro, secreção. E-11 

- já tive três infecções. Aí inchou eu fiquei assim, fiquei com a barriga 
grande, quase que eu morri. E-14 

- a doutora notou que tava meio molhadinho, mas eu ainda não estava 
usando a pomada… aí tava meio molhadinho assim laaá bem 
encostadinho, aí ela foi passou a pomada, mandou eu limpar com 
álcool 70 e usar a pomada. E-19 

Dor relacionada ao 
cateter 

- eu senti muita dor.   Depois da instalação eu sentia dor no testículo, 
eu sentia dor no coccix: “eu tô sentindo dor no testículo, como se eu 
tivesse tomado um chute no testículo”. E-13 

- a doutora falava que era por causa do cateter que se movimentava. 
Então aquilo dali fazia dá dor, mas até hoje eu tenho essa dor aqui...no 
princípio, doía tanto. E-6 

- Mas nos quatro primeiro dias, foi horrível, muita dor.. pra sentar… 
quando você espirra, quando você ri… tudo dói. E-16 

Intercorrências   - A instalação do cateter foi horrível, porque tiveram que fazer duas 
vezes. Porque tentaram a primeira e não deu certo, aí tentaram de 
novo na mesma hora. Porque quando jogam aquele líquido, tua barriga 
queima, mas queima igual fogo! E-16 

- eu fui por uma calça que tem um zíper transversal e pinicou o cateter 
furou, só que furou muito rente ao buraquinho, aí eu me desesperei, 
vim pra cá, para a clinica de diálise, daí eu pensei que ele fosse dar 
um jeito, não, ele abriu tirou aquele cateter e pôs outro... E-20 

Dúvidas quanto a 
sexualidade  

- uma preocupação de machucar, de puxar alguma coisa assim, sabe? 
porque até às vezes eu chego próximo dele, sem querer assim eu 
esqueço… aí bato, encosto assim. Incomoda, né?…E-13  

- Não é que… a única dúvida que eu tive é se eu poderia manter minha 
vida… sexualmente normal, né? E-11 
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Em posse dos relatos das necessidades que os participantes da pesquisa 

apresentaram, foi possível obter subsídios para elaboração da Cartilha Educativa, a 

qual será descrita no capítulo V. A progressão de eventos ocorridos durante a coleta 

de dados, para satisfazer o objetivo geral proposto para essa pesquisa, que consta  

da confecção da cartilha educativa será resumida a seguir: 

 

Figura 11: resumo da progressão de eventos para confecção da cartilha. 

 

 

DISCUSSÃO  

Há reflexão sobre cada individualidade e a dificuldade da maioria em tocar-

se, aceitar e conviver com o cateter implantado em seus corpos e a perspectiva do 

fato de ser definitivo, bem como a responsabilidade de realizar sua própria diálise. 

Nota-se que para alguns clientes não parecia tão claro, tão evidente e fácil imaginar 

um "tubinho plástico" como parte integrante de si: tocar-se/tocá-lo e se 

perceber/percebê-lo e conviver com este como um apêndice de seu corpo.64 
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A compreensão do estudo sobre a percepção tátil do cliente na convivência 

com o cateter de DP implantado em seu corpo, a partir da visão do próprio cliente, 

convivência e preservação em relação ao acesso fundamental para manutenção de 

sua vida. Torna-se importante analisar a percepção tátil do cliente na sua 

convivência com o cateter de DP, indicadora de necessidades de cuidado do 

enfermeiro.64 Descobrir as reais necessidades dos usuários quanto aos cuidados 

com o cateter de DP pode trazer resultados importantes para a produção de 

estratégias educativas.   

Entende-se que a responsabilidade político-social do enfermeiro também 

contempla a valorização da percepção do cliente para o ajustamento às etapas do 

processo inicial do tratamento, seja através do ambulatório ou pela emergência. Isto 

porque apresenta, como característica comum, a inserção do cateter que resulta, 

segundo avaliação, em uma metamorfose do corpo.64 

O medo representa, ainda, a apreensão e inquietação pela dependência de 

estar nas mãos dos outros. Há também o medo do desconhecido e, principalmente 

da morte, também por ser desconhecida.68 É possível evidenciar o sentimento de 

medo em muitos relatos, podendo citar o medo de infecções, o medo diante das 

mudanças na sexualidade e o medo de errar. 

Em síntese, as falas dos entrevistados identificaram a importância da 

convivência com o cateter de DP; assim como a percepção do cliente através do tato 

apontou para o cuidado, destacando-se como principais aspectos na convivência a 

função do cateter/abdome a adaptação e o mal-estar/bem-estar.64 

Os elementos descritos apontaram as necessidades de cuidado de 

enfermagem: ausência de orientação inicial, re-implante do cateter inoperante e a 

abertura de um espaço coletivo para os clientes expressarem suas dificuldades, 

realidades e descontração denotadas no estudo.64 

Para que seja realizada a DP, é necessário que o cirurgião insira um cateter 

de longa permanência. Atualmente, o mais utilizado é o cateter de tenckhoff, que é 

um dispositivo inserido na região abdominal, contendo dois “cuff”, o primeiro é 

localizado no tecido subcutâneo, enquanto o segundo fica na parede do músculo 
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reto abdominal, ambos com função bacteriostática e para a própria fixação do 

cateter, através do surgimento de fibrina.69 

Ao ser admitido no programa de DP, o implante do cateter de DP deve ser 

agendado. A equipe de cirurgia treinada e familiarizada com o tipo de cateter e a 

técnica cirúrgica cuja preferência recai sobre o lado direito, o que faz com que a 

porção intraperitoneal do cateter acompanhe o sentido do peristaltismo intestinal, 

ajudando a evitar a translocação do mesmo. O local e altura que este deverá ser 

colocado no abdome e seu local de saída deve ser avaliado antes da cirurgia, 

visando maior conforto do cliente e evitando-se a linha onde este utiliza o cinto ou 

elástico de roupas íntimas. O aparecimento de hérnias incisionais, infecções como a 

peritonite e outras complicações podem ser evitadas se tais cuidados forem levados 

em consideração.65 

Os problemas oriundos do implante muitas vezes decorrem de cirurgias de 

urgência ou inexperiência do cirurgião quanto à técnica de implantação do cateter 

peritoneal. A migração do cateter, extrusão do “cuff” subcutâneo e vazamentos de 

solução pelo óstio podem ser evitados quando estes fatos são sanados.70 

O sucesso da DP está diretamente relacionado ao acesso seguro e 

permanente à cavidade peritoneal. A localização e manutenção do cateter devem 

permitir um fluxo de dialisato consistente, sem esforço extra ou desconforto. 

Aproximadamente 20% da transferência definitiva para hemodiálise estão 

relacionadas ao cateter, sendo que a negligência na escolha do tipo adequado recai 

sobre uma sobrevida total do cateter em aproximadamente 88% em um ano, e a 

razão de remoção de 15% ao ano. O cateter de duplo “cuff” é recomendado em vista 

ao menor número de complicações do óstio de saída e primeiro episódio de 

peritonite em relação aos de “cuff” único. Dentre os cateteres mais utilizados, estão 

o de Tenckhoff e o Swan Neck Missouri.70 

Uma questão relevante para o cliente, e que merece especial atenção da 

equipe de enfermagem, é o cateter para DP, que é denominado de acordo com o 

tipo. Na maioria dos casos, o de Tenckhoff é o mais utilizado, por ser considerado 

padrão e permitir uma fácil infusão de líquidos, embora seja motivo de incômodo por 

parte de alguns clientes, principalmente no que se refere à sua permanência no 
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corpo, causando problemas de autoimagem que podem prejudicar sua autoestima.71 

Porém, é importante ficar claro que após a fase inicial da doença, quando mais 

adaptado àquele cateter e confiante no seu tratamento, o cliente muda sua 

percepção negativa, passando a percebê-lo como uma parte de si, necessária ao 

desenvolvimento do tratamento. 72 

Ao escolher a terapia de diálise peritoneal com o médico nefrologista, o 

paciente assume a responsabilidade de respeitar a prescrição, os cuidados com o 

cateter e seguir com segurança todas as etapas da diálise. Para isso, este paciente 

necessita do treinamento eficiente de enfermagem, além do estímulo 

ao autocuidado.  

As ações de autocuidado constituem a prática de atividades que os 

indivíduos desempenham em seu próprio benefício. Essas ações podem ser 

afetadas por fatores básicos, tais como “idade, sexo, estado de saúde, 

orientação sócio-cultural, fatores familiares, padrões de vida, como por exemplo, 

engajamento regular em atividades, fatores ambientais, adequação e disponibilidade 

de recursos”.73 Diante disso, o treinamento fornecido pelo enfermeiro deve ser dado 

de forma diferenciada, com o intuito de esclarecer toda e qualquer dúvida dos 

pacientes, fazendo-os mitigar a respeito do processo de diálise peritoneal. 73, 74 

“Diante da terapia de diálise peritoneal, os pacientes deverão 
ser ensinados de acordo com as suas próprias capacidades de 
aprendizado e nível de conhecimento, e apenas a cada vez, o 
máximo que eles possam manusear sem se sentirem 
desconfortáveis ou ficarem assoberbados. Ao término das 
instruções de autocuidado, o paciente deverá estar apto para: 
Discutir as informações básicas sobre a função renal 
normal. Discutir as informações básicas sobre o processo da 
doença. Discutir os princípios básicos da diálise 
peritoneal. Demonstrar o cateter e o cuidado do sítio de 
saída. Discutir a monitoração e tratamento do equilíbrio 
hídrico. Discutir os princípios básicos da técnica asséptica. 
Demonstrar o procedimento de troca da DPA usando a técnica 
asséptica. Demonstrar o procedimento de montagem e 
manutenção do ciclador, quando sob DPAC. Discutir as 
complicações da diálise peritoneal, prevenção, reconhecimento 
e tratamento das complicações. Demonstrar o procedimento 
para adicionar os medicamentos na solução de diálise e para 
obter amostras de líquidos de diálise estéreis. Discutir os 
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exames laboratoriais rotineiros necessários e as implicações 
dos resultados. Discutir as restrições da dieta. Discutir os 
medicamentos: nome, ações, efeitos colaterais potenciais e 
quando avisar ao médico. Discutir a prescrição, 
armazenamento e inventário dos suprimentos de 
diálise. Descrever o plano de cuidado continuado de 
acompanhamento. Descrever as ações no caso de 
emergência”.74 

 

A educação em saúde perpassa o cotidiano do enfermeiro, considerando a 

prevenção, o cuidado e as necessidades de ensino a partir das orientações ao 

paciente os seus cuidadores/familiares. A educação em saúde soma-se ao conceito 

de promoção da saúde, utilizando a educação como uma forma de cuidar, 

transcendendo os preceitos básicos do cuidado. Assim, ao educar, potencializamos 

nossa capacidade de cuidar e capacitamos o outro através de uma relação de troca, 

onde um aprende com o outro.75 

As principais qualidades da enfermeira de diálise peritoneal são: ter amplo 

conhecimento de enfermagem em nefrologia; ser habilitada na comunicação e nas 

boas técnicas de educação (os clientes vão de analfabetos a pós-graduados); 

manter a paciência; ser consistente com procedimentos (coerência no que faz e 

ensina); manter o senso de humor; comunicar-se bem com cliente, família e equipe 

(a família toda “adoece”); possuir bom julgamento, capacidade de liderar e tomar 

decisões; acreditar que o paciente pode cuidar-se em casa; ser habilidosa no ensino 

e no trabalho com clientes crônicos.76  

   É importante salientar que os usuários que apresentam nível mais baixo de 

escolaridade podem apresentar dificuldades em lidar com informações abstratas, 

consequentemente poderão não assimilar as orientações/informações apresentadas. 

Torna-se necessário utilizar-se da seleção de vocabulário que atinja o usuário, 

promovendo acessibilidade à educação em saúde criando possibilidade da utilização 

de uma linguagem popular.77 

A interação entre enfermeiro e paciente permite compartilhamento de 

informações, devendo o enfermeiro informar aos clientes aspectos do cuidado da 

saúde com base científica, para ajudá-los a tomar decisões conscientes; os clientes 
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têm o direito a informações sobre os cuidados prestados e participar das decisões 

que influenciam sua saúde, considerando que o paciente/familiar realizam a terapia 

de DP mediante treinamento.74 

Há evidências entre a experiência das enfermeiras e o controle da incidência 

de peritonite. A experiência é definida como o número de anos trabalhados pelo 

enfermeiro em unidade de diálise. A peritonite é a principal causa de morte e saída 

da DP, sendo necessárias medidas de prevenção. Portanto concluiu-se que a 

experiência geral de enfermeiros pode ajudar a diminuir o risco de peritonite gram-

positiva entre os pacientes com DP.78 

     O profissional enfermeiro tem como responsabilidade planejar e executar 

ações educativas e assistenciais aos pacientes em diálise peritoneal, para assim 

almejar uma melhor qualidade de vida a estes. Portanto, é de competência do 

enfermeiro enfatizar os cuidados relacionados ao procedimento desde a limpeza do 

local com álcool, oclusão de correntes de ar, lavagem das mãos, número de 

pessoas no local até os cuidados diários com o cateter peritoneal, higiene da 

inserção e armazenamento dos materiais para a diálise, dentre outros. Salienta-se 

que é explicada ao paciente a relevância desses cuidados a fim de prevenir 

possíveis infecções, como a peritonite.79 

A maioria das complicações de DP estão relacionadas ao cateter.69 

Percebe-se que entre os profissionais de saúde, a enfermeira é quem atua de modo 

mais próximo e constante com os pacientes. É este profissional que através da 

assistência, deve planejar intervenções educativas junto aos pacientes, de acordo 

com avaliação que realiza, numa tentativa de ajudá-los a reaprender a viver nessa 

realidade.80 

A ação educativa direcionada ao paciente renal crônico contribui 

positivamente na vida deste cliente, pois possibilita descobrir maneiras de viver 

dentro dos seus limites, de forma que não seja contrária ao seu estilo de vida e que 

consiga conviver com a doença e com o tratamento dialítico. Para que os pacientes 

assumam os cuidados e controle do esquema terapêutico, é necessário identificar as 

suas necessidades, auxiliá-los a se sentirem responsáveis e capazes de cuidarem 

de si mesmos.81 
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                Estamos vivendo na era da internet e das grandes mídias, que emitem 

informações com grande velocidade, isso pode tirar da enfermagem um valioso 

trunfo que é a educação em saúde. O processo de cuidar está intimamente ligado ao 

ato de educar.82 É importante que as orientações estejam voltadas para as 

necessidades apontadas por eles, sem se centrar em conceitos e dando mais 

ênfase as relações.83 Daí a importância de envolvê-los nesse processo, pois o 

conhecimento não é algo definitivo, nem acabado. Em todos os dias existe algo para 

se aprender e apreender.84 

Durante o processo de diálise o enfermeiro enfatiza ao cliente renal o 

cuidado especifico e cauteloso com o curativo do cateter de DP, e ensina-o a atentar 

a qualquer anormalidade deste orifício, prevenindo-o para futuras complicações 

infecciosas ou mecânicas que possam prejudicar o método de DP. Essas 

informações são transmitidas com clareza e firmeza, para que este paciente sinta 

segurança e confiança neste profissional e obtenha uma aderência às orientações 

pertinentes ao tratamento.69 

O enfermeiro precisa incentivar o paciente renal a adesão ao método 

dialítico, proporcionando o conforto e ambiente favorável, para que este sinta-se 

seguro e descontraído para expressar seus medos e esclarecimentos de qualquer 

dúvida que possa surgir sobre o método e sua adaptação da nova rotina de vida.69 

Os programas psicoeducacionais, estabelecimentos de sistemas de apoio e 

aconselhamento são medidas que indicam redução no sofrimento, para todos os 

pacientes, conversar sobre seus sentimentos, ajudá-los a lidar com seus conflitos 

reais e encorajá-los pode ajudar no processo de tratamento e recuperação. 85 

Sabe-se que há muito tempo a enfermagem vem ensinando e aconselhando 

pacientes nos mais variáveis cuidados, desde higiene e curativos simples até 

cuidados técnicos mais complexos para serem desenvolvidos no domicílio. 

Atualmente ocorre um avanço no interesse de manter e promover a saúde e não 

mais tratar somente a doença. Nesse âmbito adentra a educação em saúde que é 

promovida na grande maioria pelo profissional enfermeiro devido a sua maior 

proximidade com o paciente.86 



99 

 

 

 

 

Nessa perspectiva, o suporte informativo, que é oferecido ao cliente e à 

família, pode contribuir para a manutenção de sua saúde física e psicológica, na 

medida em que os ajuda a encontrar coerência para a própria vida, significado para 

o papel que desempenham e melhoria na forma de compreender o presente e 

esperar pelo futuro.87 

Toda ação educativa que vise à autonomia dos indivíduos pressupõe o 

diálogo, que só será possível em uma relação horizontal, em que ambos os 

envolvidos se expressem como sujeitos, o que significa dizer que pessoas, situadas 

socioculturalmente em um determinado tempo e espaço, possam manifestar suas 

necessidades e desejos e, ainda, demonstrar sua capacidade de pensar, questionar 

e criticar, contribuindo para a solidificação desse processo de autonomia que está 

sendo construído dentro da realidade vivenciada e envolvendo a questão da 

participação familiar nesse contexto.88 
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CAPÍTULO V 

 5. O PRODUTO: CARTILHA EDUCATIVA  

 

As doenças renais, atualmente, são consideradas um grande problema de 

Saúde Pública, em face de sua elevada taxa de morbidade e mortalidade1. O 

tratamento da doença renal crônica (DRC) é discutido entre o paciente e o 

nefrologista, que deve apresentar as modalidades de terapias renais substitutivas 

(TRS).3 

A DP é considerada um método efetivo para tratar pacientes com DRC, 

porém ainda está associada a um número significativo de complicações.89  O 

implante e a manutenção do cateter na cavidade peritoneal e o uso do peritônio 

como membrana semipermeável eventualmente propiciam o aparecimento de 

complicações infecciosas, mecânicas e metabólicas. As complicações infecciosas 

podem levar a retirada do cateter, transferência para a hemodiálise, óbitos e uso 

prolongado de antibióticos.90   

É papel do enfermeiro a orientação, ensino, avaliação e acompanhamento 

embasado em dados confiáveis, possibilitando o cuidado adequado do usuário.91 

Contudo, vale elucidar que o enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo do 

paciente que realiza DP e participa em todas as etapas da referida terapia 

substitutiva. Porém, a DP é realizada pelo próprio usuário em seu domicílio e mesmo 

obtendo informações e treinamento, pode apresentar dúvidas em determinados 

momentos. Diante dos resultados encontrados na pesquisa realizada com pacientes 

usuários de cateter para DP, como requisito para conclusão da dissertação do 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial- MPEA, intitulada: Cartilha 

Educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal: um estudo 

descritivo, evidenciou-se que por melhor que fosse o treinamento proposto ao 

usuário, ainda emergiam algumas dúvidas inerentes a terapia e ao cateter.  

O enfermeiro de DP tem como incumbência o uso de ações de caráter 

educativo e são constantemente desafiados a buscar opções que lhes ofereçam 

suporte para atuarem junto às pessoas, aos grupos e às comunidades, tendo as 

tecnologias educativas como fortes aliadas nesse processo.92 
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O uso de tecnologias educativas impressas, como manuais, folhetos, folders, 

livretos, álbum seriado e cartilhas é alternativa viável para informação e 

sensibilização da população, podendo abrir caminhos novos para a promoção da 

saúde por meio da participação da população, numa construção compartilhada de 

conhecimentos, além de permitir ao paciente e à sua família uma leitura posterior, 

que reforça orientações verbais, servindo como guia em casos de dúvidas e 

auxiliando as tomadas de decisões cotidianas.93,94 

O conhecimento e as dúvidas dos usuários precisam ser considerados na 

elaboração de tecnologias educativas; soma-se a isso a estreita relação entre a 

qualidade do material educativo.95 A interação e troca de conhecimentos, 

considerando-se o estilo de vida das pessoas, são aspectos essenciais nesse 

processo10. Portanto, para elaboração da presente cartilha, foram pesquisadas as 

principais necessidades e complicações ocorridas com os usuários do cateter de 

DP. 

Figura 12: relação entre estratégias educativas e interação enf/paciente 

 

No que se referiu à linguagem, esta pode facilitar ou dificultar a captação da 

mensagem veiculada. Deve ser dispensada atenção especial a esse quesito. A 

preparação textual deve estar adequada ao nível educacional e cultural do cliente a 

ser beneficiado pela tecnologia educativa construída.96  

Buscou-se, portanto, o uso de ilustrações pertinentes ao assunto discutido 

para facilitar o entendimento das informações. Tendo os relatos coletados, foi 

possível perceber dúvidas que nem o enfermeiro nefrologista, nem as mídias e nem 

as tecnologias leves pesquisadas foram capazes de sanar, sendo utilizadas como 

pontos a serem discutidos e esclarecidos na cartilha educativa.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A DRC ocasiona mudanças drásticas no cotidiano de seu portador, no 

tocante a dependência de realização de TRS, adequações na dieta, nas relações 

com o trabalho, sexualidade, atividade física e possível dependência de outras 

pessoas.  

A DRC é considerada um problema de saúde pública atualmente, sendo 

capaz de causar impactos negativos na vida física e social dos pacientes e gastos 

exorbitantes à saúde pública. Entre as TRS, está a DP que é considerada como 

terapia mais fisiológica, por manter por mais tempo a função renal residual. Por isso, 

ressalta-se a relevância da educação em saúde e o estímulo ao autocuidado para o 

sucesso desta terapia. 

A DP é um método simples e eficaz, cuja realização é responsabilidade do 

próprio usuário após treinamento e orientações disponibilizadas pelo enfermeiro 

sobre autocuidado com o cateter, realização da terapia e ponderações com as 

rotinas diárias.  

A educação em saúde é uma das principais atribuições do enfermeiro e 

lançar mão de estratégias educativas pode aperfeiçoar a assistência de 

enfermagem. Portanto, a presente pesquisa se propôs confeccionar uma cartilha 

educativa a partir das representações e necessidades de informações que 

emergiram durante entrevista com usuários de cateter de DP. Sendo assim, buscou-

se conhecer o perfil dos referidos usuários, suas dúvidas e necessidades diante dos 

cuidados com o cateter de DP. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, foi possível notar que todos receberam 

treinamento com o enfermeiro nefrologista, estando acompanhados por amigos ou 

familiares. Porem, os resultados encontrados na pesquisa, evidenciaram que ficaram 

lacunas relativas a continuidade de restrição da dieta, dores relacionadas ao cateter, 

cuidados com o cateter pós diálise e realização da DP. 

Ainda relacionado ao perfil dos participantes da pesquisa, constatou-se que 

apenas quatro dos vinte entrevistados iniciaram o tratamento da DRC com a DP. Os 

que já haviam realizado HD anteriormente consideram o cateter de DP uma 
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redenção, por não haver necessidade de trocas recorrentes e devido ao elevado 

índice de infecções que o cateter vascular causava. Além disso, todos os que saíram 

da HD e foram admitidos na DP, alegam que estavam sem condições de acesso 

vascular. 

A partir das representações mencionadas pelos usuários e das 

necessidades de informações que emergiram neste estudo, pôde-se implementar as 

orientações desenvolvidas na cartilha educativa. Destaca-se ainda que uma cartilha 

educativa elaborada mediante as experiências, saberes e práticas de quem vivencia 

a DP e os cuidados com o cateter, pode ser capaz de proporcionar adesão daqueles 

que irão ler a cartilha.  

Após realizar e analisar o disposto no perfil dos entrevistados, foi possível 

perceber que grande número deles tinha baixo nível de escolaridade, sendo um 

indicador de adaptação da cartilha para essa clientela. Essa informação trouxe como 

retorno a necessidade de simplificar a linguagem e aumentar a quantidade de 

ilustrações para facilitar o entendimento.  

Outra conclusão percebida através do estudo foram os relatos de dor 

ocorridos com alguns entrevistados, no momento do implante ou após o implante do 

cateter. Esses entrevistados afirmam que não foram orientados sobre a possível 

ocorrência de dores iminentes relacionadas ao implante do cateter e que buscaram 

explicações, sem sucesso, em sites da internet. Esse fato corrobora para a 

necessidade de interação do enfermeiro com os usuários de cateter de DP.  

A guisa de finalização torna-se relevante o incentivo à pesquisa sobre os 

cuidados com o cateter de DP propriamente dito, mediante carência de estudos 

científicos originais a respeito do cateter que é considerado como um elo entre o 

indivíduo e seu tratamento. 
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APENDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  Dados de identificação  

Título do Projeto: Cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal: um 
estudo descritivo. 

Pesquisadora Responsável: Geisiane de Souza Santos  
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense- UFF- 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.  
Telefones para contato do Pesquisador: (022) 99739-9350 - (022) 99231-1086.  
Nome: voluntário:  ___________________Idade:_____________anos            R.G.:_______________    
         O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa:  
“Cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal: um estudo descritivo.”  
De responsabilidade da pesquisadora: Geisiane de Souza Santos. 

 
Informações sobre a pesquisa: 

A presente pesquisa tem a intenção de confirmar a assistência de enfermagem oferecida ao 
cliente em diálise peritoneal com os cuidados com o cateter de diálise, utilizando como fonte as 
opiniões dos usuários, visando diminuir complicações, o que justifica a pesquisa. E têm como 
objetivos: Elaborar cartilha educativa acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal, além 
de realizar levantamento sobre o perfil dos clientes usuários do cateter de diálise peritoneal e 
identificar as necessidades relativas aos cuidados com o cateter de diálise peritoneal após sua 
instalação com a finalidade de diminuir complicações. A sua participação neste estudo será no 
sentido de responder algumas perguntas sobre as suas sensações e dúvidas após a instalação do 
cateter de diálise, através de uma entrevista semiestruturada, que se trata de perguntas simples, 
onde o entrevistador encoraja os participantes a falarem livremente sobre todos os tópicos listados, 
que será gravada e depois escrita pela pesquisadora. O (A) Sr (ª) será alertado que, da pesquisa a se 
realizar, poderá esperar alguns benefícios, tais como: a confecção de uma cartilha com o 
esclarecimento das dúvidas dos pacientes que estão ingressando na terapia de diálise peritoneal, 
sobre os cuidados com o cateter de diálise. (cateter de Tenckhoff). Esse manual terá também, 
informações sobre as medidas de prevenção das complicações que podem ocorrer na diálise 
peritoneal, e será fornecido aos pacientes logo após a instalação do cateter de diálise peritoneal, para 
retirada de possíveis dúvidas em seu domicilio. Os riscos decorrentes de sua participação na 
pesquisa poderão ser de natureza psicológica e emocional, assim como o inconveniente da 
realização da entrevista, pode causar constrangimento pela presença do pesquisador e/ou perguntas, 
ou trazer á memória situações vividas que causam sofrimento. Os resultados da pesquisa serão 
analisados e publicados, mas sua privacidade e proteção da imagem serão respeitadas, ou seja, seu 
nome ou qualquer outro dado que possa te identificar, será mantido em sigilo. O (A) Sr (ª) poderá se 
recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar 
justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que vem 
recebendo. A pesquisadora envolvida com o referido estudo é a Enfermeira Geisiane de Souza 
Santos (mestranda da Universidade Federal Fluminense- UFF) e com ela poderei manter contato 
pelos telefones- 022- 99739-9350 e 022- 99231-1086. Enfim, tendo sido orientado e compreendido o 
objetivo do referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 
ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. Este 
documento é emitido em duas vias, que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando 
uma via com cada um de nós. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 
Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: 

Eu, _____,RG nº_______declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 

Araruama,_________de_______________________ de 2017. 
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APÊNDICE B 

 
Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Idade: ______________________________________________________________ 

Estado civil: __________________ Nível de escolaridade: _____________________ 

Quanto tempo em realização de diálise peritoneal: ___________________________ 

Como foi a escolha pela diálise peritoneal? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Possui doenças crônicas como:  

(     ) Diabetes mellitus: 

(     ) Hipertensão arterial: 
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APENDICE C 

 

Contempla questões acerca dos cuidados com o cateter de diálise peritoneal 

Atividade laboral?  ___________________   Profissão:________________________ 

Realiza atividade física? 

Como está a qualidade do sono? 

Como está a qualidade da dieta? Como está a ingesta de água?  

Você tem prisão de ventre? 

Como ficou a questão da auto-imagem após implante do cateter? 

Como faz para proteger e cuidar do cateter de diálise peritonal? 

Teve alguma dificuldade para se adaptar ao cateter de diálise peritoneal? 

Já teve alguma complicação com o cateter de diálise peritoneal?  

Quais foram as principais dúvidas que teve em relação aos cuidados com o cateter 

de diálise peritoneal? 

Como ficou sua sexualidade após a instalação do cateter de diálise peritoneal?   
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ANEXO A 

Parecer Consubstanciado do CEP nº 1390.832 
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ANEXO B 

Parecer Consubstanciado do CEP nº 1.661.021 
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ANEXO C 

CARTILHA EDUCATIVA ACERCA DOS CUIDADOS COM O CATETER DE 

DIÁLISE PERITONEAL 
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