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FITA REAGENTE NO DIAGNÓSTICO DE PERITONITE 

EM PACIENTES SUBMETIDOS A DIALISE PERITONEAL 

 

O diagnóstico rápido de peritonite continua sendo uma meta importante no 

manejo de pacientes em diálise peritoneal. Diversas tentativas de utilizar fitas 

reagentes para esterase leucocitária no diagnóstico de peritonite já foram descritas. 

Nesse estudo, foi avaliada a utilidade da fita reagente de urina Multistix® 10 SG para 

o diagnóstico de peritonite em pacientes submetidos a diálise peritoneal. O padrão de 

referência para o diagnóstico de peritonite considerado foram os critérios 

diagnósticos da ISPD – International Society of Peritoneal Dialysis.Foram estudados 

152 efluentes peritoneais obtidos de 96 pacientes mantidos em programa crônico de 

diálise peritoneal nas modalidades DPAC – diálise peritoneal ambulatorial contínua, 

DPA – diálise peritoneal automática e DPI – diálise peritoneal intermitente, em um 

único centro de terapia renal substitutiva. A distribuição das coletas correspondeu a 

28 casos sintomáticos e 124 casos assintomáticos. Das 28 coletas de pacientes 

sintomáticos de peritonite foram analisados citometria, pesquisa direta com 

coloração de Gram e cultura. Das 124 coletas em pacientes assintomáticos, em 35 

coletas foram analisadas citometria, pesquisa direta com coloração de Gram e cultura 

e em 89 coletas, foram analisadas somente citometria. Em todas as coletas foi 

realizado o teste com a fita reagente de urina. Segundo os critérios da ISPD, a 

prevalência de peritonite na amostra foi 18,41 % (28/152). Os resultados de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo da 

fita reagente de urina para o diagnóstico de peritonite foram, respectivamente, 92,86 

%, 100 %, 100 % e 98,41 %. A fita reagente de urina Multistix® 10 SG é uma 

ferramenta sensível, específica e rápida para o diagnóstico de peritonite em pacientes 

em diálise peritoneal. A sua utilização ajudaria no reconhecimento rápido da 

peritonite e em seu pronto tratamento. 

Palavras-chave: fita reagente; diálise peritoneal; peritonite. 
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USING REAGENT STRIPS FOR DIAGNOSIS OF 

PERITONITIS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 

Rapid diagnosis of peritonitis remains a significant goal in the management of 

peritoneal dialysis patients. Several attempts to use leukocytes esterase strips to 

diagnose peritonitis have been described. This study evaluated the usefulness of 

Multistix® 10 SG, a urine reagent strip, for diagnosis of peritonitis in peritoneal 

dialysis patients. Reference standard for peritonitis diagnosis was International 

Society Peritoneal Dialysis – ISPD criteria. A hundred-fifty-two peritoneal effluents 

were obtained from 96 patients maintained on peritoneal dialysis program, in a single 

renal replacement therapy center. There were 28 suspected patient specimens and 

124 asymptomatic one. White cell count, culture and gram stain were obtained from 

28 suspected patient specimens and from 35 asymptomatic one. In 89 asymptomatic 

patient specimens were obtained only white cell count. Reagent strip was used in all 

specimens. Prevalence of peritonitis in this sample was 18,41 %. Sensibility, 

specificity, positive predictive value and negative predictive value of the reagent 

strip for the diagnosis of peritonitis was 92,86 %, 100 %, 100 % and 98,41 %, 

respectively. Multistix® 10 SG reagent strip is a sensitive, specific and rapid tool for 

the diagnosis of peritonitis in peritoneal dialysis patients. Widespread use in 

peritoneal dialysis would aid in the early recognition and treatment of peritonitis. 

Key-words: peritoneal dialysis; peritonitis; reagent strips. 
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A insuficiência renal crônica (IRC) é síndrome metabólica decorrente 

da perda progressiva e irreversível da capacidade excretória renal. Caracteriza-se por 

declínio na taxa de filtração glomerular (TFG) com conseqüente incapacidade dos 

rins de manterem níveis normais dos produtos do metabolismo das proteínas, da 

tensão arterial, do hematócrito, do equilíbrio hormonal, e do equilíbrio hidro-

eletrolítico e ácido-básico. (PECOITS-FILHO, 2004; ROMÃO-JÚNIOR, 2004). A 

doença renal crônica (DRC) constitui hoje em importante problema médico e de 

saúde pública. 

A terapia renal substitutiva (TRS) é o tratamento para a DRC na sua 

fase terminal. A hemodiálise (HD), a diálise peritoneal (DP) e o transplante renal são 

as três formas de TRS. A DP utiliza o peritônio como membrana de troca 

semipermeável para a depuração de toxinas urêmicas. Ela remove solutos 

acumulados no sangue, como uréia, creatinina, potássio, sódio e fósforo, e água para 

o dialisado infundido na cavidade peritoneal através de um cateter abdominal 

percutâneo. (RIELLA, 2003) 

Peritonite é complicação comum de pacientes submetidos à DP 

(OREOPOLOUS, 1986; PIRAINO, 2005; SAXENA E WEST, 2006). Episódios 

repetidos de peritonites podem acelerar a perda de função renal residual (DAVIES, 

1996), bem como contribuir para a falência progressiva da membrana peritoneal 

(TOPLEY, 1998), reduzindo a capacidade de ultrafiltração e diminuindo a eficiência 

no transporte de solutos. O diagnóstico de peritonite e a decisão de iniciar tratamento 

usualmente são baseados na presença de sintomas e sinais clínicos como dor 

abdominal e efluente turvo, associados a contagem absoluta de leucócitos maior que 

100 células/mm3 de líquido peritoneal ou diferencial evidenciando neutrófilos 

constituindo mais de 50 % do número de leucócitos totais, e/ou isolamento de 

microorganismos em pesquisa de coloração de Gram e cultura do efluente peritoneal. 

(PIRAINO, 2005) 

O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado são importantes na 

prevenção de complicações e de recidivas e contribuem para a manutenção da 

viabilidade da membrana peritoneal. Entretanto, no estágio inicial da peritonite o 

efluente pode estar claro e os sinais clínicos podem estar ausentes. 



Estudos internacionais demonstraram a utilidade de fitas reagentes 

para esterase leucocitária na detecção de peritonites em pacientes em DP 

(ANTONSEN, 1990; BRAHN, 1984, CHAN, 1979; CROPPER, 2003; FARMER, 

2000; SAM, 2002; RO, 2004; PARK, 2005).  

No Brasil não existem até o momento estudos que utilizem esse 

método na detecção de peritonite em pacientes que realizem DP. Por sua vez, o 

estado de Sergipe é o que apresenta o maior percentual de pacientes em DP no 

programa de TRS quando comparado aos demais estados da federação (CENSO 

SBN, 2008). 

Fitas reagentes possuem baixo custo, são de fácil utilização e 

propiciam rápida leitura. A combinação desses fatores justifica a validação, em nosso 

meio, da utilização de fitas de uroanálise no diagnóstico de peritonite em pacientes 

submetidos a esta modalidade dialítica, já que poderá determinar conduta terapêutica 

mais precoce e com menor custo. 
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2.1. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

 2.1.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 É essencial à vida a manutenção constante da composição do ambiente 

interno, que inclui volume, tonicidade e distribuição dos líquidos corporais nos 

vários compartimentos. Com as variações diárias na ingestão de água e alimentos, a 

preservação desse meio interno exige excreção equivalente à quantidade assimilada 

pelo organismo humano. Embora as perdas através do intestino, dos pulmões e da 

pele contribuam para esta capacidade excretora, cabe aos rins a maior parte da 

responsabilidade de excreção de água e solutos (BRENNER, 1996). 

Insuficiência renal crônica (IRC) é síndrome metabólica decorrente da perda 

progressiva e irreversível da capacidade excretória renal. É definida como um dano 

renal que inclui anomalias patológicas ou marcadores séricos, urinários ou de 

imagem, ou pela taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2 por três meses ou 

mais, independentemente da causa. Caracteriza-se por um declínio na taxa de 

filtração glomerular (TFG) com conseqüente incapacidade dos rins de manterem 

níveis normais dos produtos do metabolismo das proteínas, da tensão arterial, do 

hematócrito, do equilíbrio hormonal e do equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico 

(FREEHALLY, FLOEGE, JOHNSON, 2007, LEDERER & OUSEPH, 2007). 

Na prática clínica a TFG é estimada pelo clearance de creatinina o qual é 

diretamente proporcional à geração de creatinina pelo músculo e inversamente 

proporcional à concentração de creatinina sérica. A estimativa da TFG é dependente 

da idade, massa corpórea, estado nutricional e da mensuração laboratorial da 

creatinina. Tal estimativa pode ser feita por cálculos utilizando a medida de 

creatinina sérica e da urina de 24 horas, além de peso e altura e também por equações 

que não utilizam a medida de creatinina da urina de 24 horas, como as fórmulas 

Cockroft-Gault e MDRD (LEDERER, OUSEPH, 2007). Classificação clinicamente 



aplicável baseia-se na avaliação laboratorial da gravidade da doença renal e 

estratificação de risco para perda da função renal (KDOQI, 2002) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estágios da doença renal crônica (DRC): 

Estágio 
TFG 

(ml/min/1,73 m2) Descrição 

1 ≥90 
Dano renal com TFG 
normal ou aumentada 

2 60 – 89 
Dano renal com TFG 

diminuída 

3 30 – 59 
TFG moderadamente 

diminuída 

4 15 – 29 
TFG severamente 

diminuída 
5 < 15 Falência Renal 

 

Fonte: KDOQI, 2002 

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

Levantamentos epidemiológicos sugerem a existência de aproximadamente 

um milhão de pessoas com doença renal crônica terminal (DRCT), submetidas à 

terapia renal substitutiva (TRS) em todo mundo. As projeções indicam que esse 

número deverá ser duplicado em um período de apenas cinco anos. A DRC assumiu 

importância global, em virtude do exponencial aumento dos casos registrados nas 

últimas décadas. (HAFEZ, 2006; NWANKWO, 2006) 

Essa epidemia global pode ser explicada, em grande parte, pelo expressivo 

crescimento no número de casos de Diabetes Mellitus (DM) e pelo aumento na 

expectativa de vida da população mundial. Também a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) tem importante papel pelo fato de acometer cerca de 1 bilhão de pessoas em 

todo o mundo e ser causa de Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) em vários 



países. (HAFEZ, 2006; HAMER, 2006; MOLITCH, 2003; NWANKWO, 2005). 

Além de DM e HAS, são fatores de risco para desenvolvimento de DRC doenças 

subjacentes, como obesidade e dislipidemia, fatores de estilo de vida, como 

tabagismo e sedentarismo, história familiar de DRC, idade avançada e fatores pré-

natais como DM materna, ter baixo peso ao nascer e ser pequeno para idade 

gestacional (LEDERER, OUSEPH, 2007). 

IRC é um problema de saúde pública mundial. Existe um aumento crescente 

na incidência e prevalência de falência renal e seu tratamento possui resultados 

limitados e de alto custo (SBN, 2008). Existe uma prevalência ainda maior dos 

estadios mais precoces da doença renal crônica que é incerta devido a tais casos 

serem assintomáticos (KDOKI, 2002). Levando-se em conta dados norte-americanos, 

para cada paciente mantido em programa TRS existiriam cerca de 20 a 25 pacientes 

com algum grau de disfunção renal. Ou seja, existiriam cerca de 1,4 a 1,7 milhão de 

brasileiros com doença renal crônica. Trabalho realizado na cidade de Bambui, 

estado de Minas Gerais, mostrou que a prevalência de creatinina sérica elevada foi de 

0,48% em adultos da cidade, chegando a 5,09% na população mais idosa (> 60 anos), 

o que projetaria a população brasileira com disfunção renal para 1,6 milhão de 

pessoas. (USRDS, 2002, ROMÃO-JUNIOR, 2004, PASSOS, 2003). Vários estudos 

epidemiológicos mundiais foram realizados a partir de observações similares 

(CORESH, 2001; ISEKI, 1996, HILLEGE, 2001; CHADBAN, 2003). 

Com uma população de mais de 190 milhões de habitantes, sendo 75% 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil está vivendo uma epidemia de 

HAS e DM (ABREU, 2006). O DM é a principal causa de cegueira e de amputação e 

juntamente com a HAS constituem as duas principais causas de DRC, considerada a 

epidemia negligenciada do século. Cerca de 60% dos diagnósticos etiológicos de 

DRC terminal inclui essas duas patologias. Atualmente em nosso país, além dos mais 

de 70 mil pacientes dependentes de tratamento dialítico com uma taxa de 

mortalidade anual de, no mínimo 15%, estima-se que existam mais de 2 milhões de 

brasileiros portadores de algum grau de disfunção renal com risco 10 vezes maior de 

morrer prematuramente por doença cardiovascular (DCV), em relação à população 

geral e, 70 % deles desconhecem esse diagnóstico. (ABCDT; DATASUS; SBN) 



 Infelizmente, mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, a 

DRC é sub-diagnosticada e sub-tratada resultando em oportunidades perdidas de 

prevenção.  

 

2.1.3. PROGRESSÃO DA DRC 

 

São diversos os fatores que contribuem para a progressão da DRC. A ativação 

do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), a hipóxia, o metabolismo 

mineral aberrante, o aumento do estresse oxidativo, a hipertensão arterial sistêmica, a 

falha dos mecanismos reparativos/replicativos endoteliais e a inflamação resultante 

de todos os fatores acima e da doença imunológica primária perpetuam o ciclo de 

hipóxia, fibrogênese e estresse oxidativo (LEDERER, OUSEPH, 2007). 

As estratégias utilizadas para bloquear tal progressão consistem no bloqueio 

do SRAA, diminuição da proteinúria, interrupção do tabagismo, atividade física, 

diminuição de LDL, controle da pressão arterial e do diabetes (KDOQI, 2002; 

LEDERER, OUSEPH, 2007). 

Pacientes com DRC devem ser referenciados a um especialista para avaliação 

e manejo por equipe multidisciplinar quando a TFG é menor que 30 ml/min/1,73m2. 

(KDOQI, 2002). A avaliação inclui busca de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, manejo das co-morbidades, controle de HAS e DM, redução da 

proteinúria, manejo da anemia e da osteodistrofia renal, orientação para escolha de 

TRS a ser seguida, preparação do acesso para a TRS escolhida, e quando a TFG 

estiver abaixo de 15 ml/min/1,73 m2 ou na presença de uremia deve ser iniciada TRS 

– hemodiálise ou diálise peritoneal. (BARRETTI, 2004) 

Infelizmente no Brasil o paciente portador de DRC é tardiamente referido ao 

especialista ou até mesmo somente tem acesso a um serviço de saúde quando está no 

estadio 5 da DRC, já com necessidade de iniciar programa crônico de TRS. (SBN, 

2008) 



 2.1.4. COMPLICAÇÕES DA DRC 

 

 São complicações da DRC a doença óssea, a doença cardíaca, a anemia, a 

acidose e a desnutrição. 

 A doença óssea da doença renal crônica ou osteodistrofia renal é 

caracterizada pela diminuição da produção de vitamina D e hiperfosfatemia com 

conseqüentes hipocalcemia e hiperparatireoidimo, resultado em doença óssea 

metabólica e calcificação vascular. As recomendações para o seu tratamento são 

restrição dietética de fósforo, administração de quelantes de fósforo para diminuir a 

absorção e retenção de fósforo, determinação de dosagem de paratormônio (PTH) e 

da vitamina D, para avaliar a necessidade de administração de vitamina D, análogos 

da vitamina D ou até a realização de paratireoidectomia. 

 A DRC é associada a risco aumentado de doença cardiovascular, mesmo em 

seus estágios precoces. Muitos fatores de risco não tradicionais tais como 

calcificação intravascular, hiper-homocisteinemia, anemia, estresse oxidativo, 

dislipidemia, elevados níveis de dimetilarginina assimétrica e inflamação bem como 

também os fatores de risco tradicionais como hipertensão e intolerância a glicose 

contribuem para o risco aumentado.  

 A anemia da DRC é multifatorial decorrente da deficiência de eritropoetina, 

das perdas freqüentes de sangue e da diminuição da longevidade das hemácias. Suas 

implicações constituem hipertrofia ventricular esquerda e falência cardíaca além de 

pior qualidade de vida e perda de capacidade intelectual. A acidose implica em perda 

de massa óssea e muscular, anorexia, hipoalbuminemia, perda de função cardíaca, 

resistência a insulina e anormalidades nos hormônios tireoidiano e do crescimento. A 

desnutrição por sua vez acarreta além de hipoalbuminemia e dislipidemia, 

hiporresponsividade da eritropoetina, retardo do crescimento, perda muscular e 

debilidade física. 

 O aumento do risco de infecções na DRC tem como potenciais mecanismos 

as deficiências de nutrientes, incluindo a vitamina D, a diminuição da função das 



células B, células T e macrófagos devido à presença de toxinas urêmicas, além da 

diminuição da barreira mucocutânea exemplificadas por pele seca e ulcerações 

gastrintestinais contribuindo para as altas taxas de mortalidade dessa população. 

 

2.2. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

 

A TRS é o tratamento para DRC na insuficiência renal terminal. A HD, a DP 

e o transplante renal são as três formas de TRS. 

Os custos do tratamento de pacientes com DRC estágio 5 é substancial e afeta 

o setor de prestação de cuidados. Segundo estimativas, em 2010, mais de 2 milhões 

de indivíduos em todo mundo serão tratados com TRS e isso custará 1 trilhão de 

dólares. (K/DOQI, 2002). 

Os pacientes portadores de DRC devem ser encaminhados ao nefrologista 

para preparo de TRS, quando apresentarem TFG menor que 30 ml/min/m2, ou mais 

precocemente (K/DOQI, 2002). Pacientes e familiares devem receber durante a fase 

pré-dialítica orientações sobre DRC e seu tratamento, assim como os riscos e 

benefícios associados a cada modalidade terapêutica. 

A TRS deve ser iniciada a partir da identificação das manifestações da 

síndrome urêmica, que constituem indicações inequívocas de diálise e que, em geral, 

ocorrem em pacientes com FG < 10 ml/min. (Tabela 2) 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Indicações para iniciar TRS 

Indicações inequívocas para o início da terapia dialítica 
Pericardite 
Hipervolemia refratária a diuréticos 
Hipertensão arterial refratária às drogas hipotensoras 
Sinais e sintomas de encefalopatia 
Sangramentos atribuíveis à uremia 
Náuseas e vômitos persistentes 
Hiperpotassemia não controlada 
Acidose metabólica não controlada 

Fonte: Barretti, 2004 

 

O início da terapia dialítica deve ser estabelecido pelo nefrologista com base 

na filtração glomerular e no quadro clínico do paciente. Para a maior parte dos 

indivíduos e na ausência de contra-indicações, a escolha do método para a TRS pode 

se basear na preferência do paciente. Para os pacientes dialisados, em geral, quando 

as amostras populacionais são ajustadas para idade e sexo, raça e condições 

comórbidas não há evidências que suportem a superioridade de um dos métodos 

dialíticos quanto à sobrevida do paciente. (HELD, 1994; VONESH, 1999) 

 

2.3 DIÁLISE PERITONEAL 

 

A DP utiliza o peritônio como membrana semipermeável para a depuração de 

toxinas urêmicas através de um cateter implantado cirurgicamente na cavidade 

peritoneal (RIELLA, 2003). A DP envolve o transporte de solutos e água através de 

uma membrana que separa dois compartimentos que contém líquidos: o sangue no 

capilar peritoneal e a solução de diálise na cavidade peritoneal, a qual tipicamente 

contém sódio, cloreto e lactato e é convertida em solução hiperosmolar pela inclusão 

de substâncias, tais como a glicose. Neste caso a membrana peritoneal que age como 

um dialisador é uma membrana semipermeável, heterogênea, contendo múltiplos e 

diferentes poros com fisiologia e anatomia singulares (PIRAINO, 2005). Esta 



membrana é constituída de células mesoteliais que repousam sobre um tecido 

conjuntivo frouxo que reveste toda a camada interna da cavidade abdominal.  

Durante o curso da DP, três processos de transporte ocorrem de maneira 

simultânea. A difusão, onde solutos urêmicos e potássio passam do sangue do capilar 

peritoneal para a solução dialítica, obedecendo um gradiente de concentração, 

enquanto glicose, lactato e cálcio, numa menor extensão, difundem-se em direção 

oposta. A ultrafiltração, onde a hiperosmolaridade relativa da solução leva o 

ultrafiltrado de água e solutos associados através da membrana. E também 

simultaneamente, há a absorção constante de água e solutos da cavidade peritoneal 

para dentro do sistema linfático (THAMER, 2001). 

A DP é ideal para pacientes com um estilo de vida mais ativo. Deve ser 

método de escolha em pacientes que não toleram HD e naqueles com 

impossibilidade de obtenção de adequado acesso vascular. Existem, no entanto, 

algumas contra-indicações a serem observadas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Contra-indicações para DP 

Contra-indicações para a DP 

Absolutas 

Perda comprovada da função peritoneal ou múltiplas aderências peritoneais 

Incapacidade física ou mental para a execução do método 

Condições cirúrgicas não corrigíveis (hérnias, onfalocele, gastrosquise, hérnia 

diafragmática, extrofia vesical, colostomias) 

Relativas  

Presença de próteses vasculares abdominais há menos que 4 meses 

Presença de derivações ventrículo-peritoneais recentes 

Episódios freqüentes de diverticulites 

Doença inflamatória ou isquêmica intestinal 

Vazamentos peritoneais 

Intolerância a infusão do volume necessário para a adequação dialítica 

Obesidade mórbida 

Fonte: Barreti, 2004 



A DP pode ser feita de modo manual ou através de um dispositivo 

automático. Também pode ser caracterizada como contínua, se é realizada 

diariamente, ou intermitente, quando realizada diariamente ou a intervalos regulares 

entre as sessões. (SAXENA & WEST, 2006). 

A diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) envolve múltiplas trocas 

durante o dia, usualmente 3 trocas, seguidas de uma mais longa durante a noite. 

A diálise peritoneal automática (DPA) geralmente consiste de trocas feitas 

por uma máquina cicladora durante a noite que se seguem de um longo ciclo durante 

o dia. Bom método para os pacientes que tem vida ativa ou os dependentes de 

cuidadores e que não tem como realizar várias trocas durante o dia. Uma pequena 

parte dos pacientes que se utilizam desta modalidade não faz o ciclo durante o dia 

(TEITELBAUN, 1987). 

A diálise peritoneal intermitente (DPI) também utiliza a máquina cicladora e 

é realizada durante períodos mais longos, geralmente 24 horas, com intervalos entre 

as sessões, de maneira que se realizem 2 ou 3 sessões semanais. 

 

2.4 COMPLICAÇÕES DA DIÁLISE PERITONEAL 

 

A colocação e a manutenção do cateter na cavidade peritoneal, a presença da 

solução hiperosmolar e o uso do peritônio como membrana semipermeável podem 

propiciar o aparecimento de algumas complicações não-infecciosas, metabólicas ou 

mecânicas, e infecciosas (PECOITS-FILHO, 2003).  

As complicações não metabólicas envolvem as mecânicas, que estão 

diretamente relacionadas a aspectos técnicos do sistema de diálise. Uma grande 

variedade de complicações associadas ao cateter pode ocorrer. A dor na saída do 

cateter pode ser secundária à excessiva movimentação do cateter por uma adesão 

imprópria do mesmo na parede abdominal. Dor intra-abdominal pode ser causada por 

uma exagerada infusão de solução dialítica. A extremidade do cateter exercendo 

pressão sobre uma víscera também poderá causar dor, resultando em inflamação. 

Outras complicações mecânicas incluem extravasamento, obstrução do cateter ou 



deslocamento do cateter (SWARTZ, 1985).  O vazamento peri-cateter geralmente 

aparece nas primeiras semanas após a inserção, mas pode não se tornar aparente até 

mesmo após o paciente iniciar a DP. Os vazamentos podem manifestar-se mais 

sutilmente como edema ou intumescimento subcutâneo assimétrico, ganho de peso e 

diminuição do volume drenado. Os problemas de drenagem são geralmente 

detectados quando o volume retirado é substancialmente menor do que o volume 

infundido e não existem evidências de vazamento (CRONEN, 1985). Isto ocorre 

cedo, geralmente logo após o implante, mas também pode começar durante ou após 

episódio de peritonite ou a qualquer tempo durante a vida do cateter. Esses 

problemas são freqüentemente precedidos de esvaziamento irregular, constipação ou 

aumento de fibrina no dialisado. (TWARDOWSKI, 2006). 

As complicações não infecciosas também podem ser relacionadas a fatores 

clínicos próprios do tratamento. Distúrbios hidroeletrolíticos, má nutrição, 

sobrecarga de volume causando edema, fibrose de peritônio, peritonite química e 

esclerosante, e derrame pleural refratário secundário ao escoamento da solução 

dialítica através do diafragma. 

Co-morbidades também podem ser influenciadas pela DP. É o caso da 

insuficiência cardíaca congestiva que pode ser exacerbada pela sobrecarga de líquido 

(CLOONAN, 1990). A doença cardiovascular é a principal causa de morte em 

pacientes submetidos a diálise peritoneal, mas os mecanismos mediadores para o 

aumento do risco cardiovascular nesse grupo de pacientes são ainda desconhecidos  

Além da exposição que já existe aos fatores tradicionais de risco cardiovascular pela 

DRC, os pacientes em diálise peritoneal estão expostos adicionalmente a presença de 

infecções crônicas, proporcionando inflamação e estresse oxidativo, distúrbios de 

carboidratos, devido a absorção de glicose advinda do líquido peritoneal, e risco 

proveniente da síndrome metabólica, sejam obesidade central, dislipidemia e 

resistência insulínica. (FORTES, 2007) O aumento da carga de glicose oferecida na 

solução dialítica também pode descompensar a DM, além aumentar o depósito de 

gordura corpórea e a necessidade de insulina em pacientes diabéticos (CLOONAN, 

1990). 



O cateter é um corpo estranho e pode ser fonte de infecções por se comportar 

como um reservatório de bactérias em ambas os orifícios de saída e no túnel 

subcutâneo (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de cateter inserido no abdômen do paciente em DP.  

Fonte: Vicente et al., 2005 

 Além disso, a passagem do microorganismo causador na cavidade peritoneal 

através do orifício do cateter e túnel é ainda considerada a porta principal de infecção 

e causa de peritonite associada a DP (PIRAINO, 1997). Há dois tipos de infecções, 

aquelas que afetam os tecidos próximo ao cateter e aquelas que envolvem sítios mais 

afastados como resultado de uma disseminação do patógeno (VICENTE, 2005). 

 A chance de se ter uma infecção do orifício de saída (orifício de saída) é 

estimada em 46% no primeiro ano, e 70% nos três primeiros anos após início da DP. 

Além disso, não é incomum que este evento resulte em uma peritonite (30-50%) e 

remoção do cateter (15-57%) (VARGEMEZIS & THODIS, 2001). Um orifício de 

saída normal traduz-se por uma pele de aparência normal, sem sinais inflamatórios. 

Uma discreta saída de secreção serosa pode estar presente. Já um orifício de saída 

infectado se mostra avermelhado, com supuração, inflamação e formação de tecido 

granuloso. Nestes casos, o diagnóstico é baseado na cultura de bactérias da secreção 

liberada através do orifício e é sustentado pela presença de polimorfonucleares na 



coloração Gram (MONTENEGRO, 1997). No entanto, a presença de culturas 

positivas, na ausência de inflamação, não sugere infecção (TWARDOWSKI, 1993). 

A infecção do túnel pode ocorrer por extensão da infecção do orifício de 

saída com o aparecimento de dor, edema, nodularidade e vermelhidão da porção 

subcutânea do cateter. Sintomas sistêmicos também poderão estar presentes, como 

febre. O microorganismo causador da infecção do túnel pode induzir a uma peritonite 

recidivante. (KEOGH, 1998). 

As complicações infecciosas são as mais freqüentes. São responsáveis por 

grande parte de fracassos da técnica e hospitalizações. Salienta-se que a peritonite é 

considerada a mais grave dentre todas as demais complicações infecciosas, pelo seu 

impacto sobre a morbimortalidade dos pacientes em DP (PECOITS-FILHO 2003; 

PIRAINO, 2005). 

Como forma de prevenção de infecções relacionadas a diálise peritoneal 

todos os programas devem cuidadosamente monitorizar as infecções relacionadas a 

DP, tais como infecções do orifício de saída e peritonite, incluindo a causa presumida 

e o organismo isolado, como parte de um programa contínuo de aperfeiçoamento e 

qualidade. (PIRAINO, 2005) A utilização de antibióticos intravenosos profiláticos 

administrados no momento do implante do cateter peritoneal (GADALLAH, 2000), 

o uso de antibióticos tópicos ao redor do orifício de saída em caráter profilático 

(BERNARDINI, 2005) e o treinamento de pacientes e cuidadores pela equipe de 

enfermagem do programa (HALL, 2004) são medidas efetivas de prevenção de 

infecção relacionadas a DP. 

 

 

2.5 PERITONITE 

 

Nas últimas duas décadas as taxas de peritonite em pacientes tratados com 

DP apresentaram importante redução. Entretanto peritonite permanece a maior 

complicação da DP, contribuindo uma taxa de mortalidade considerável, 7 a 10 % 

(VARGEMEZIS & THODIS, 2001), e grande número de hospitalizações, 15 a 30 %, 

entre os pacientes. Peritonite é a causa mais comum de mudança da DP para a HD 



(40-50%). Apesar das melhorias na conectologia, a peritonite associada a diálise 

peritoneal contribui significativamente na morbidade e na falência dessa modalidade 

em pacientes mantidos nessa terapia (DAVENPORT, 2009). 

 Para seu diagnóstico, deve obedecer pelo menos dois dos seguintes critérios: 

sintomas e sinais de inflamação peritoneal, como dor abdominal, efluente peritoneal 

turvo, citologia com leucócitos totais acima de 100 células/mm3 e/ou contagem 

diferencial de células mostrando neutrófilos acima de 50%, e demonstração da 

bactéria no efluente peritoneal pela coloração de Gram ou pela positividade da 

cultura (PIRAINO, 2005).  

Os agentes etiológicos mais comumente envolvidos com peritonite são os 

Staphylococcus coagulase-negativos, Streptococcus e Enterococcus, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, outros organismos Gram-negativos como 

Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, fungos e micobactérias. As peritonites com 

cultura negativa também tem importante papel. (PIRAINO, 2005) 

Episódios repetidos de peritonites podem acelerar a perda de função renal 

residual (FRR), bem como contribuir para a falência progressiva da membrana 

peritoneal, reduzindo a capacidade de ultrafiltração e diminuindo a eficiência no 

transporte de solutos. O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado são 

importantes na prevenção de complicações e de recidivas e contribuem para a 

manutenção da saúde da membrana peritoneal. Porém no estágio inicial da peritonite 

o efluente peritoneal pode estar claro e os sinais clínicos podem estar ausentes. 

A perda da FRR contribui para anemia, inflamação e para desnutrição e é 

também um forte preditor de mortalidade em pacientes em diálise peritoneal. Estudo 

publicado em 2007 mostra que FRR é fator de risco independente para peritonite. 

Após um declínio ou perda de FRR, os níveis de albumina sérica mais baixos 

parecem ter um papel significante no desenvolvimento de peritonite, sugerindo que a 

preservação da FRR possa ser vista como estratégia protetora para prevenir peritonite 

(HAN, 2007). 

Pacientes idosos não apresentam substancialmente um maior risco de 

desenvolver peritonite embora possa haver uma sutil diferença na distribuição de 



microorganismos causadores. A severidade das co-morbidades e a necessidade de um 

cuidador aparentemente não afetam o risco de peritonite nesse grupo especial de 

pacientes. Comparados a pacientes jovens, idosos que desenvolvem peritonite tem 

taxas de mortalidade a curto prazo mais altas, embora o risco de falência de 

tratamento pareça similar. (SZETO, KWAN & CHOW, 2008). 

Peritonite permanece uma importante causa de morbidade e mortalidade em 

pacientes submetidos a DP. Carreadores nasais de Staphylococcus aureus e infecções 

de orifício de saída são fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de 

peritonite. Defesa contra hospedeiros, incluindo função de leucócitos e macrófagos 

peritoneais, também têm um papel importante nesse aspecto. 

Hipoalbuminemia, como um marcador de resposta inflamatória aumentada, 

má nutrição e perdas no sistema imunológico é estabelecido como um forte preditor 

de mortalidade em pacientes em DP. Hipoalbuminemia no início do programa de DP 

é um preditor independente para o surgimento de peritonite subseqüente. Níveis de 

albumina diminuem no advento de episódio de peritonite e tal queda tem sido 

associada a um pior prognóstico. (WANG, 2003) 

A imunidade alterada das defesas peritoneais, como aderência leucocitária, 

quimiotaxia e fagocitose colaboram para que DM se apresente como fator de risco 

para peritonite (CHOW, 2005). Muitas linhas de evidência indicam efeitos adversos 

do DM nos mecanismos de defesa peritoneal interferindo na migração de células 

fagocitárias na membrana peritoneal. Além disso, a formação de produtos finais da 

glicação avançada no caso da diálise peritoneal pode ainda suprimir a atividade 

fagocitária dos macrófagos residentes (LIU, 1999). 

Peritonite tem considerável papel em cerca de um sexto das mortes ocorridas 

durante o curso da terapia de diálise peritoneal. O agente etiológico é 

indubitavelmente um marcador forte de prognóstico após um episódio único de 

peritonite, com as maiores taxas de mortalidade registradas após episódios de 

infecção por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, fungos, 

micobactérias e micro-organismos entéricos, que juntos formam o grupo das 

peritonites severas. Ao contrário, infecções por germes gram-negativos isoladamente 



e por Enterococcus sp sensíveis a vancomicina são menos associadas a curso 

complicado e mortalidade após o episódio de peritonite.(FONTÁN, 2005) 

 

2.6.  FITA REAGENTE NO DIAGNÓSTICO DE PERITONITE 

 

Estudos internacionais mostraram a utilidade de fitas reagentes na detecção 

de peritonites em pacientes em DP. Fitas reagentes são capazes de detectar leucócitos 

através de reação com a enzima esterase leucocitária, presente nos 

polimorfonucleares. Tal pressuposto encorajou pesquisadores a testá-las em efluentes 

peritoneais, uma vez que um dos critérios diagnósticos de peritonite é a contagem de 

leucócitos através de técnicas de citometria 

 Chan e Oliver (1979) e Morrison Hurley et al. (1981) realizaram os primeiros 

trabalhos utilizando fitas reagentes em efluentes peritoneais na tentativa de detectar 

leucócitos e assim diagnosticar precocemente peritonite em pacientes submetidos a 

diálise peritoneal. 

Em 1984, um novo estudo prospectivo avaliou a apresentação clínica de 

peritonite em pacientes mantidos em diálise peritoneal intermitente e determinou o 

valor qualitativo e quantitativo das culturas, coloração de Gram, contagem de 

leucócitos. Esse estudo também utilizou um teste de fita semi-quantitativo para os 

casos detectados. A fita reagente foi positiva para quantidades acima de 500 células / 

mm3. (COOPER, 1984) 

Farmer et al. (2000) realizaram um estudo prospectivo que analisou a 

sensibilidade de fitas reagentes de urina Multistix® 10SG lidas com o auxílio de um 

leitor automático de fitas, como um preditor de peritonite relacionada a diálise 

peritoneal comparado com a microscopia ótica e com a avaliação da claridade visual 

do líquido. Nesse estudo a fita reagente de urina usada à beira do leito quando há 

suspeita de peritonite promove o diagnóstico precoce, com altos índices de 

sensibilidade e especificidade (sensibilidade 100 %, especificidade 96 %,  VPP 94 %, 



e VPN 100 %). Nesse estudo a sensibilidade da citometria não foi expressiva no 

diagnóstico de peritonite  

Em 2002, Sam et al. examinaram a utilidade de uma nova fita reagente a 

PeriScreen Test Strip ® no diagnóstico de peritonite em uma série de 72 amostras de 

efluentes peritoneais obtidos de 22 pacientes prevalentes em diálise peritoneal. Neste 

estudo a fita apresentou uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98,3% 

quando comparado a contagem de leucócitos. A PeriScreen Test Strip ® foi 

originalmente delineada para a detecção de leucócitos em efluentes peritoneais. 

Em 2003, outro estudo utilizou essa mesma fita e obteve resultados de 

sensibilidade de 100 %, especificidade de 98 %, valor preditivo positivo (VPP) de 

95,6% e valor preditivo negativo (VPN) 100 %. (CROPPER, 2003) 

 Ro (2004) realizou estudo para avaliar a sensibilidade e a eficiência do kit 

MMP-9, uma metaloproteinase da matriz extracelular,  no diagnóstico de peritonite 

bacteriana em pacientes submetidos a diálise peritoneal. O efluente peritoneal foi 

coletado de 7 pacientes submetidos a DPAC que apresentavam peritonite, 4 pacientes 

que apresentavam suspeita de peritonite, 30 pacientes já em programa de DPAC e 

sem sintomas e 7 pacientes que estavam iniciando a terapia dialítica. O teste MMP-9 

foi utilizado para analisar 112 amostras de efluente peritoneal. Esses efluentes 

também foram submetidos a contagem de leucócitos e a cultura. A expressão do 

MMP foi mensurada através de zimografia em gel de gelatina e as atividades eram 

mensuradas por ensaio imuno-absorvente ligado à enzima (ELISA). A relação entre 

a reatividade do teste e o número de leucócitos das amostras foi examinado. Existiu 

diferença significativa no número de leucócitos nos efluentes peritoneais entre os 

grupos negativos e positivos detectados com o teste MMP-9. Os resultados obtidos 

com o teste MMP-9 foram negativos para amostras que não mostraram aumento da 

contagem de células. A reação do teste não mostrou qualquer diferença significativa 

entre os vários microorganismos, e manteve-se estável. O teste mostrou-se simples e 

factível para o diagnóstico precoce de peritonite, pois reflete a contagem de 

leucócitos em efluentes peritoneais. Entretanto não é um teste barato. 

 Mais recentemente, em 2005, Park et al. avaliaram a utilidade da fita reagente 

PeriScreen Test Strip ® (Serim Research, Elkhart, Indiana, EUA) para o diagnóstico 



de peritonites em pacientes submetidos a diálise peritoneal. Foram coletadas 49 

amostras: 30 controles assintomáticos e 19 casos de peritonite, como definido pela 

Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal (ISPD). O teste mostrou sensibilidade 

de 100 %, especificidade de 97 %, VPP de 95% e VPN de 100%. O teste da fita 

reagente Periscreen® apresentou excelente utilidade como um método simples, 

rápido e que pode ser realizado a beira do leito. 

 No Brasil não existem até o presente momento estudos que utilizem esse 

método na detecção de peritonite em pacientes que realizam DP. 

 

2.6 FITA REAGENTE EM OUTRAS SITUAÇÕES 

 

Vários estudos avaliaram a utilidade da fita reagente de urina no diagnóstico 

de peritonite bacteriana espontânea (PBE), complicação infecciosa severa da ascite 

presente em pacientes com cirrose hepática. Na PBE uma contagem de células maior 

que 250 células/m3 é indicador para uso de terapia com antibióticos. 

Os resultados de fitas reagentes para o diagnóstico de PBE divergem bastante 

na literatura.  

Thevenot et al. (2004) publicaram trabalho que teve como objetivo avaliar 

duas fitas reagentes, a Multistix® e a Combur® para o diagnóstico rápido de PBE. 

Trinta e um pacientes cirróticos consecutivos com ascite foram incluídos e um total 

de 100 paracenteses foram realizadas. O estudo demonstrou que ambas as fitas tem 

sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de PBE permitindo início imediato 

de antibioticoterapia empírica. Essas tiras devem ser utilizadas para o diagnóstico da 

PBE, em especial em casos que estão a nível de urgência.  

Sapey et al. (2005) estudaram duas fitas reagentes a Nephur-Test® e a 

Multistix® 10SG no diagnóstico da PBE à beira do leito. Os pacientes cirróticos com 

ascite foram prospectivamente incluídos em dois centros, na França e nos Estados 

Unidos. Paracenteses foram realizadas na admissão e posteriormente repetidas.  O 

teste à beira do leito foi realizado com as amostras de líquidos ascíticos e 



comparados a contagem manual de células com diferencial e cultura do líquido 

ascítico. Um total de 184 amostras foram obtidas de 76 pacientes. Ambas as fitas 

forneceram boas sensibilidade, especificidade, VPP e VPN podendo fornecer um 

diagnóstico rápido de PBE à beira do leito. 

Nobre et al (2008) realizaram estudo prospectivo cujo alvo foi avaliar a 

utilidade da fita Combina Human test® para o rápido diagnóstico de PBE. Foram 

coletados 109 líquidos ascíticos consecutivos de 55 pacientes, Os resultados da fita 

reagente foram comparados com a contagem de neutrófilos por microscopia ótica 

convencional. A fita reagente apresentou sensiblidade de 78%, especificidade de 

88%, VPP de 37% e VPN de 97%. (NOBRE, 2008). Tais resultados, a despeito dos 

anteriores, não são tão expressivos. 

Lescano, em 2006, realizou estudo prospectivo com a fita reagente 

Multistix® 10 SG no diagnóstico de PBE em pacientes cirróticos e apresentou 

também resultados pouco expressivos. Os resultados da fita reagente foram 

comparados com as resultados de citometria do líquido ascítico e a sensibilidade de 

método testado foi 66 %, especificidade 100 %, VPP 100 % e VPN 95,4 %. Apesar 

dos resultados pouco expressivos, o estudo mostrou também que houve boa 

correlação entre os resultados obtidos pela fita reagente de uroanálise quando 

avaliada visualmente e quando avaliada com o aparelho Clinitek 50®. (LESCANO, 

2006) 

Em 2003, Castelote et al. estudou o uso de fitas reagentes para o diagnóstico 

de PBE em pacientes cirróticos com ascite. Foi utilizada uma fita reagente de 

esterase de leucócitos desenhada para testar urina com uma escala colorimétrica de 5 

graduações para avaliar o líquido ascítico Foram realizadas 228 paracenteses não 

selecionadas em 128 pacientes cirróticos. Foram diagnosticadas 52 PBE e 5 

peritonites bacterianas secundárias por meio de contagem clássica de 

polimorfonucleares e dos critérios clássicos. A sensibilidade foi 89 %, especificidade 

99 %, VPP 98 % e VPN foi 97 %. O autor concluiu que o uso de fita reagente de 

urina é uma ferramenta rápida, fácil de ser utilizada e barata para o diagnóstico de 

infecção no líquido ascítico. Um resultado positivo deve ser uma indicação para 

terapia antibiótica empírica e um resultado negativo pode ser útil para excluir PBE. 



O mesmo grupo em 2005 utilizou as mesmas tiras reagentes para avaliar a 

presença de empiema bacteriano espontâneo em pacientes cirróticos com hidrotórax 

hepático. Foram avaliadas 48 toracocenteses não selecionadas de 28 pacientes 

cirróticos com hidrotórax hepático. Doze empiemas bacterianos espontâneos foram 

diagnosticados. A sensibilidade foi de 83%, especificidade de 100%, e VPP de 100% 

demonstrando que o uso da fita reagente de urina é também uma ferramenta rápida, 

fácil de usar e de baixo custo para o diagnóstico de empiema bacteriano espontâneo 

em pacientes cirróticos. Um resultado positivo deve der considerado um indicador 

para terapia antibiótica.  

Lavado bronco alveolar e líquido cefaloraquídeo foram outras situações em 

que a fita reagente foi testada para o diagnóstico de infecção através da correlação 

entre os seus resultados e a contagem de neutrófilos polimorfonucleares. Em ambos 

os estudos, entretanto, os resultados da fita reagente apresentaram sensibilidade 

limitada e seus autores julgaram o método pouco confiável. (JACOBS, 2000; 

MOLYNEUX, WALSH, 1996) 

 

2.8. DIÁLISE PERITONEAL EM SERGIPE – CLINESE (Clínica de 

Nefrologia de Sergipe) 

 

 Em Sergipe havia, na ocasião do estudo, dois centros de terapia renal 

substitutiva. Um, entretanto, realiza preponderantemente hemodiálise. No serviço 

estudado, por ocasião do início em TRS, as modalidades são apresentadas de forma 

imparcial aos pacientes e familiares permitindo a livre escolha e respeitando 

eventuais contra-indicações. Em estudo que avaliou os seis anos de existência do 

programa de diálise peritoneal da CLINESE – Clínica de Nefrologia de Sergipe, do 

total de pacientes ativos em 31 de julho de 2006, 34,26% dos pacientes estavam em 

DP (LIMA, 2006) e isso é proporcionalmente maior que a média nacional e 

americana, em torno de 9,3 e 8,8 %, respectivamente (SBN, 2006, COLLINS, 2006) 

e semelhante à média encontrada na Holanda (Gráfico 1) (SAXENA & WEST, 

2006).  



 

Gráfico 1: Percentual de utilização da DP como modalidade dialítica em diversos                  
países.  

Adaptado de SAXENA & WEST. (2006). 

 

 O mesmo estudo revela adicionalmente que há reduzidos índices de 

complicações do método, mesmo em se tratando de indivíduos com baixos 

indicadores sócio-culturais e econômicos e que são tardiamente referidos a 

especialidade nefrologia, o que atesta segurança e aceitação do método.  (LIMA, 

2006).  

Em 2006, outro estudo realizado por Lôbo na mesma instituição demonstrou 

incidência de peritonite de 0,47 episódio/paciente/ano. Tal valor se situa dentro das 

recomendações internacionais, idealmente abaixo de 0,67 episódios/paciente/ano 

(PIRAINO, 2005). Os baixos índices desta série são ainda mais significativos se 

forem consideradas as características sócio-demográficas dos pacientes, as 

peculiaridades regionais, como clima e atraso tecnológico, a referência tardia ao 

nefrologista, o alto índice de pacientes que iniciaram agudamente em DP e a 

magnitude do programa de diálise da instituição (LÔBO, 2006). Índice idêntico (0,47 

episódio/paciente/ano) foi encontrado em estudo realizado na Austrália, país rico e 

desenvolvido com percentual de utilização de DP acima de 40 % (BROWN, 2007). 
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 2.9. RELEVANCIA DO ESTUDO 

No Brasil não existem até o momento estudos que utilizem fitas reagentes no 

diagnóstico de peritonite em pacientes que realizem DP. Por sua vez, o estado de 

Sergipe é o que apresenta o maior percentual de pacientes em DP no programa de 

TRS, quando comparado aos demais estados da federação (SBN, 2008). 

 Em nosso país, centros de nefrologia e até mesmo hospitais universitários têm 

limitações na operacionabilidade de seus laboratórios de análises clínicas, ou não 

estão aptos a realizar contagem de polimorfonucleares no efluente peritoneal no 

período noturno ou em fins de semana. Entretanto para o diagnóstico de 

complicações como a peritonite faz-se necessário a utilização de métodos 

diagnósticos mais rápidos, frente a possíveis dificuldades que a realização de 

citometria possa apresentar. 

Fitas reagentes possuem baixo custo, são de fácil utilização e propiciam 

rápida leitura. A combinação desses fatores justifica a validação, em nosso meio, da 

utilização de fitas de uroanálise no diagnóstico de peritonite em pacientes submetidos 

a esta modalidade dialítica, já que poderá determinar conduta terapêutica mais 

precoce e com menor custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliar a utilidade da fita reagente de uroanálise para o diagnóstico de 

peritonite em pacientes portadores de insuficiência renal crônica em programa 

crônico de diálise peritoneal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O presente estudo foi prospectivo, do tipo validação de teste diagnóstico. 

Foram incluídos pacientes com IRC na modalidade de DP, de ambos os sexos, com 

idade superior a 18 anos, acompanhados em uma unidade de terapia renal 

substitutiva, a CLINESE – Clínica de Nefrologia de Sergipe, durante o período de 

maio de 2007 a julho de 2008. 

  

Foram critérios de inclusão: 

• Ser portador de DRC estágio 5. 

• Estar ativo no programa de Terapia Renal Substitutiva (TRS) nas 

modalidades diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), diálise 

peritoneal automática (DPA) ou diálise peritoneal intermitente (DPI). 

• Ser maior de 18 anos 

 

Foi critério de exclusão: 

• Drenagem hemorrágica do líquido 

 

Foram critérios diagnósticos das doenças estudadas:  

• Doença Renal Crônica: É definida como lesão renal (anormalidades 

estruturais ou funcionais dos rins) manifestada tanto por alterações 

patológicas quanto por marcadores de lesão (modificações na composição do 

sangue ou urina ou alterações em testes de imagem) por 3 ou mais meses e/ou 

taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1,73m2 por 3 ou mais 

meses podendo ser dividida, para efeitos didáticos em 5 estágios conforme a 

TFG (K/DOQI, 2002). 

 

• Insuficiência Renal Crônica estágio 5: Falência renal ou TFG menor que 15 

ml/min/1,73m2 (K/DOKI, 2002). 

 
 

 



• Peritonite bacteriana em pacientes submetidos à diálise peritoneal: Dois 

dos seguintes critérios: 

o Sintomas de irritação peritoneal, como dor abdominal 

o Turbidez no efluente peritoneal 

o Contagem de leucócitos totais maior que 100 células/mm3 de líquido 

peritoneal e/ou diferencial de células mostrando mais que 50% de 

neutrófilos 

o E presença de microorganismos pela pesquisa direta com coloração de 

Gram e/ou cultura do efluente peritoneal positiva (DAURGIRDAS, 

2001; PIRAINO, 2005) 

 

4.1 SEQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS 

 

4.1.1. COLETA DO MATERIAL  

 

 NOS PACIENTES SINTOMÁTICOS:  

 Os pacientes em programa crônico de DP são rotineiramente orientados a 

procurarem o centro de nefrologia a qualquer problema relacionado à terapia 

dialítica. Queixas sistêmicas como queda do estado geral, febre, náuseas ou vômitos 

ou sintomas mais relacionados à irritação peritoneal como dor abdominal ou o relato 

de turbidez de efluente peritoneal são considerados como de suspeição de peritonite. 

No paciente suspeito é realizada drenagem do líquido que se encontra na 

cavidade abdominal ou se essa estava vazia é infundida uma nova bolsa de diálise 

para drenagem posterior. Essa bolsa de drenagem é utilizada como material para a 

análise, sempre respeitando o tempo mínimo de permanência na cavidade abdominal 

que é de 120 minutos. 

Utilizando técnica asséptica, era obtida em tubo de ensaio uma pequena 

amostra dessa bolsa de drenagem, onde seguidamente era mergulhada a fita reagente 



de urina Multistix® 10 SG por 2 segundos. Após 60 segundos o resultado era lido 

pelos dois observadores e anotado separadamente. 

O restante do líquido na bolsa de drenagem era enviado para o laboratório 

responsável pela análise do material onde eram realizados citometria com contagem 

diferencial, pesquisa direta com coloração de Gram e cultura. 

Para cada caso suspeito de peritonite houve uma coleta de paciente 

assintomático que seguia o mesmo procedimento anterior. 

 

NOS PACIENTES ASSINTOMÁTICOS: 

 

Os pacientes que compareciam a CLINESE ambulatorialmente e estavam 

assintomáticos eram convidados a realizar drenagem do efluente peritoneal, 

respeitando sempre o preceito de permanência mínima de 2 horas do líquido na 

cavidade abdominal. Essa bolsa de drenagem era manipulada e eram retiradas 

amostras para citometria com contagem diferencial (10 ml) e pequena amostra que 

era colocada em tubo de ensaio onde seguidamente era mergulhada a fita reagente de 

urina por 2 segundos. Após 60 segundos o resultado era lido por dois observadores e 

anotação era feita separadamente, de maneira cega em relação ao outro. 

 

4.1.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE DAS AMOSTRA S 

 

FITA REAGENTE:  

 

Fitas reagentes de uroanálise: 

 Os leucócitos polimorfonucleares possuem várias enzimas ativas na resposta 

inflamatória, incluindo esterases. O método de fita reagente fundamenta-se na 

atividade da enzima esterase proveniente do granulócito. Como substrato para a 



reação é utilizado o 3-hidroxi-fenil-pirrólico esterificado com um aminoácido. A 

hidrólise desse éster pela esterase do granulócito libera o 3-hidroxi-5-fenil-pirrólico 

que reage com o sal diazônico existente na fita produzindo variação na cor, desde 

amarelo (negativo) até púrpura (forte).  

 

Fitas reagentes MULTISTIX® 10SG:  

 No Brasil uma das fitas comercializadas é a fita reagente Multistix ®10SG 

(Bayer Diagnóstico, Argentina). São fitas plásticas às quais estão fixas 

separadamente várias áreas reagentes para análises qualitativas e quantitativas de 

glicose, bilirrubina, cetonas, leucócitos, proteínas, densidade, sangue, pH, 

urobilinogênio e nitrito. O resultado pode ser lido visualmente, comparando a cor 

obtida na fita, 120 segundos após ter sido submersa no fluido do teste, com a cor que 

se encontra no rótulo externo do frasco, fornecido pelo fabricante, ou por meio do 

aparelho analisador químico de urina Clinitek® (Bayer Corporation,USA). 

 A área que serve para testar leucócitos é composta de éster derivado do 

aminoácido aminopirrólico que reage com a enzima leucócito esterase do 

polimorfonuclear (Figura 2). 

 



 

Figura 2. Fita reagente de urina Multistix® 10SG (Bayer Diagnósticos). 

 

 Essa enzima tem a habilidade de atuar sobre o éster liberando o álcool, o qual 

pode ser detectado pela mudança de cor emitida sobre um indicador. Essa enzima 

não está presente em linfócitos e é independente da integridade do leucócito, 

podendo ser detectada mesmo após este ter sido lisado. 

  

 



Imediatamente após o procedimento de drenagem manual do efluente 

peritoneal a fita reagente Multistix® 10SG (Bayer, Argentina) era submersa no tubo 

de ensaio com uma pequena alíquota desse líquido, aguardando 60 segundos e 

observando-se, após esse período a mudança na cor na área da fita correspondente à 

contagem de leucócitos, anotando-se posteriormente o resultado segundo a 

correspondência mostrada a seguir: 

  

  Amarelo.............................. negativo 

  Bege claro.......................... traços 

  Bege escuro....................... 1 + (baixo) 

  Lilás.................................... 2 + (moderado) 

  Púrpura................................ 3 + (alto) 

 

 

Figura 3. Fita reagente de urina Multistix® 10SG e os resultados possíveis para a 

prova leucócitos.  

 



Este procedimento visual foi analisado por dois investigadores (E. S. A. e M. 

J. S.) e anotado a escolha de cada um separadamente, de maneira cega em relação ao 

outro. 

Segundo informações do fabricante, os resultados obtidos no procedimento 

visual têm uma correlação aproximada com o número de leucócitos mostrados a 

seguir para amostras de urina (BAYER, 1996). 

  

  Negativo................................ negativo 

  Traços.................................... aproximadamente 15 leucócitos 

  1+ (baixo) ............................. aproximadamente 70 leucócitos 

  2+ (moderado) ...................... aproximadamente 125 leucócitos 

  3+ (alto) ................................ aproximadamente 500 leucócitos 

 

MÉTODO CONVENCIONAL PARA O DIAGNÓSTICO DE PERITONIT E: 

 

CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS: 

Inicialmente mistura-se uma alíquota de EP com o corante azul de Tripan. 

Posteriormente a mistura é colocada na câmara e realizada a contagem como será 

descrito adiante. O método utilizado habitualmente e que é adotado na grande parte 

dos centros de terapia renal substitutiva para a análise da celularidade do efluente 

peritoneal consiste na contagem total de leucócitos feita pela câmara 

hematocitométrica de Neubauer e com contagem diferencial realizada manualmente.  

 

Câmara de Neubauer: 

 Existem diferentes tipos de câmaras hematocitométricas. A câmara de 

Neubauer representa uma delas. Consiste em uma lâmina de vidro, de forma 



retangular, possuindo transversalmente dois sulcos, delimitando três plataformas: 

uma central reticulada, com exatamente 0,1 mm de profundidade; mais baixas que as 

laterais, ponto de apoio para a lamínula. Há um sulco que as divide em dois campos, 

permitindo realizar duas contagens (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Câmara de Neubauer. 

 

Cada área reticulada mede 9 mm2, ou seja 3 mm x 3 mm, dividida em 9 

quadrados grandes. 

Cada quadrado mede 1 mm x 1 mm, com 1 mm2 de superfície. Os médios 

medem 0,25 mm 0,25 mm ou 0,0625 mm2 de área cada um. Os quadrados menores 

possuem área de 0,0025 mm2 cada um ou 0,05 mm x 0,05 mm (Figura 5). 

 



 

Figura 5. Divisões da Câmara de Neubauer 

 

Os 400 quadrados do retículo central estão dispostos em quadrados médios de 

0,2 mm x 0,2 mm ou 0,04 mm2 de área cada um, subdivididos em 16 quadrados de 

0,0025 mm2 de área. 

Junto com a lâmina utiliza-se uma lamínula especial que se adapta 

perfeitamente sobre duas plataformas laterais, deixando um espaço de 0,1 mm entre 

elas e a plataforma central. Cada um dos oito retículos externos possui o mesmo 

volume e superfície do retículo central: 0,1 mm3. 

O procedimento de contagem de glóbulos brancos na câmara de Neubauer 

consiste na contagem das células dentro dos 10 quadrados (10 x 0,1 mm3). A 

concentração total de células é determinada pela seguinte fórmula: 

  Contagem total x 1000 x fator de diluição 

 



CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS: 

Cinco ml de LAS foram centrifugados por 10 minutos a 3000 rpm. Depois de 

centrifugado, desprezou-se o sobrenadante e retirou-se o sedimento (pellet) para 

realizar esfregaço (em pente). Posteriormente, as lâminas foram coradas com 

Leishman 0,13 g% em etanol durante 15 minutos e, depois de fixado, foi feita leitura 

em microscopia óptica com objetiva de imersão. 

 

CULTURA DO LÍQUIDO PERITONEAL E PESQUISA DIRETA: 

Cinqüenta mililitros de efluente peritoneal são centrifugados a 3000g por 15 

minutos, seguidos de ressuspensão do sedimento em 3 a 5 ml de solução salina estéril 

e inoculação desse material em meio de cultura sólido e em frasco de hemocultura. 

Além da cultura do efluente peritoneal, foi também realizada pesquisa direta de 

microrganismos através de coloração de Gram e leitura em microscópio ótico para 

visualização. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 O diagnóstico de peritonite em pacientes submetidos a diálise peritoneal 

obedeceu aos critérios da ISPD que considera diagnóstico de peritonite a presença de 

2 dos seguintes critérios: dor abdominal, líquido turvo, citologia com contagem de 

leucócitos acima de 100 células/ml e/ou contagem diferencial acima de 50 % de 

neutrófilos e presença de bactérias no liquido peritoneal confirmada por cultura do 

líquido positiva e/ou pesquisa direta. Esse foi considerado como método de 

referência para o diagnóstico de peritonite.  

 Os valores obtidos com o método alternativo da fita reagente foram 

comparados com os obtidos com o método de referência. 



 Para propósitos desse estudo foi considerado os resultados negativo e traços 

da fita reagente como negatividade da fita e  resultados 1+ (baixo), 2+ (moderado) e 

3+ (alto), como positividade da fita. 

 Para a Câmara de Neubauer foram considerados os valores absolutos para a 

contagem total de leucócitos. 

 

4.4 COMITÊ DE ÉTICA 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS) em reunião realizada dia 

04/05/2007 (N° CAAE – 0669.0.000.107 – 07). 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados foram sumarizados como média e desvio padrão quando 

obedeceram ao pressuposto de normalidade ou através de mediana se a distribuição 

foi assimétrica. As variáveis categóricas foram apresentadas como freqüências 

simples ou relativas. Foram calculados a sensibilidade, a especificidade, o valor 

preditivo negativo, o valor preditivo positivo e seus respectivos IC 95 % das 

diferentes variáveis clínicas e laboratoriais e do teste diagnóstico alternativo. 

 A comparação entre os grupos com e sem diagnóstico de peritonite foi feita 

através de teste t de Student para variáveis quantitativas com o pressuposto da 

normalidade e teste de Mann Whitney para as variáveis que não obedeceram tal 

pressuposto. Considerou-se os testes de hipóteses como bi-caudais e nível de 

significância p < 0,05. 

Os programas utilizados para os cálculos foram Epidat versão 3.1 (Xunta de 

Galicia, OPS/OMS) e SPSS versão 15.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). 



5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. AVALIAÇÃO GERAL 

 

Durante o período entre maio de 2007 e julho de 2008, 168 sujeitos 

portadores de IRC estágio 5, em terapia renal substitutiva, estiveram ativos em 

programa crônico de diálise peritoneal na CLINESE – Clínica de Nefrologia de 

Sergipe, nas modalidades de DPAC, DPA e DPI. Dessa população, foram incluídos 

no estudo 96 pacientes que realizaram coletas de efluente peritoneal em diferentes 

momentos, sintomáticos e assintomáticos, totalizando 152 amostras de líquido 

peritoneal para análise. 

A distribuição das coletas correspondeu a 28 coletas em momentos 

sintomáticos e 124 coletas em momentos assintomáticos. Das 28 coletas em 

momentos com sintomas de peritonite foram analisadas citometria, pesquisa direta 

com coloração de Gram e cultura. Das 124 coletas em momentos assintomáticos, em 

35 coletas foram analisadas citometria, pesquisa direta com coloração de Gram e 

cultura e em 89 coletas foram analisadas somente citometria. Em todas as 152 coletas 

foi realizado o teste com a fita reagente de urina. 

Com relação ao número de coletas por paciente, 58 pacientes realizaram 

apenas 1 coleta, 24 pacientes realizaram 2 coletas, 11 pacientes realizaram 3 coletas, 

2 pacientes realizaram 4 coletas e 1 paciente realizou 5 coletas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Número de coletas por paciente: 

Número de coletas Número de pacientes 

1 58 

2 24 

3 11 

4 2 

5 1 

Total 96 

 

 



A média de idade em anos dos pacientes estudados foi 54,1 ± 17, com idade 

mínima de 18 e máxima de 86,6. A distribuição entre os sexos mostra discreto 

predomínio do sexo feminino (57,3 %) (Tabela 5).  

 Em relação às modalidades de diálise peritoneal em sua grande maioria (69,8 

%) os pacientes estavam em DPAC – diálise peritoneal ambulatorial contínua 

(Tabela 5).  

 Quanto ao tempo em TRS em anos, a mediana foi 2,0 com P25 e P75, 0,8 e 

4,0, respectivamente.  Quanto ao tempo em DP em anos, a mediana foi 1,0, com P25 

e P75, 0,3 e 2,8, respectivamente (Tabela 5). 

 As etiologias da IRC encontradas nos pacientes estudados foram 

indeterminada (27/96), nefropatia diabética (24/96) e nefroesclerose hipertensiva 

(21/96) que juntas perfazem 75 % dos pacientes, além de glomerulonefrite crônica 

(7/96), doença renal policística (6/96), uropatia obstrutiva (5/96), lupus eritematoso 

sistêmico (3/96), nefropatia do refluxo/pielonefrite (2/96) e nefropatia induzida por 

drogas (1/96) (Tabela 5). 

 Co-morbidades como DM ocorreu em 27,1 % dos pacientes, HAS em 87,5 % 

e cardiopatia em 55,2 % dos pacientes (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5. Caracterização da população estudada: 

Variável Pacientes (N = 96) 

n (%) 

Idade em anos (média ± DP) 54,1 ± 17 

Sexo  

Masculino 41 (42,7 %) 

Feminino 55 (57,3 %) 

Modalidade de DP   

DPAC 67 (69,8 %) 

DPA 11 (11,5 %) 

DPI 18 (18,8 %) 

Tempo em TRS 

P mediana 

(P 25; P 75) 

1,9 

(0,8; 4,0) 

Tempo em DP 

P mediana 

(P 25; P 75) 

 

1,0 

(0,3; 2,8) 

Etiologia da IRC  

Indeterminada 27 (28,1 %) 

Nefropatia diabética 24 (25 %) 

Nefroesclerose hipertensiva 21 (21,9 %) 

Glomerulonefrite crônica 7 (7,3 %) 

Doença renal policística 6 (6,3 %) 

Uropatia obstrutiva 5 (5,2 %)  

Lupus eritematoso sistêmico 3 (3,1 %) 

Nefropatia do refluxo/Pielonefrite 2 (2 %) 

Nefropatia induzida por drogas 1 (1 %) 

DM 26 (27,1 %) 

HAS 84 (87,5 %) 

Cardiopatia 53 (55,2 %) 

 

 



5.2 AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PERITONITE 

 

Considerando os critérios estabelecidos pela ISPD, a prevalência de peritonite 

da amostra foi de 18,4 % (28/152) e o IC 95% foi de 12,6 a 25,5. 

O sintoma dor abdominal ocorreu em 24 efluentes peritoneais coletados dos 

pacientes estudados (15,8%), o sinal líquido turvo ocorreu em 28 coletas (18,4%), o 

achado laboratorial de citologia positiva, ou seja, contagem de leucócitos acima de 

100 células/ml e/ou contagem diferencial com neutrófilos acima de 50%, ocorreu em 

21 coletas (13,8%), a comprovação laboratorial de bactérias no efluente peritoneal, 

quer seja por cultura positiva, quer seja por pesquisa direta positiva, ocorreu em 21 

coletas (21/89) (33,3%) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Freqüência simples de achados clínicos e laboratoriais na amostra: 

Sinais e sintomas Freqüência (n = 152) 

Dor abdominal 24 (15,8%) 

Líquido turvo 28 (18,4 %) 

Citologia 1 21 (13,8 %) 

Bactéria 2 21/63 (33,3%) 
1 Contagem de leucócitos acima de 100 células/ml e/ou contagem diferencial com 
neutrófilos acima de 50 %. 

2 Cultura positiva e/ou pesquisa direta positiva 

 

 

 

 

 

 



Com relação às combinações mais freqüentes de achados clínicos e 

laboratoriais para o diagnóstico de peritonite, dos 28 casos que apresentaram 

peritonite em 15 foram encontrados os 4 critérios diagnósticos que são dor 

abdominal, líquido turvo, citometria positiva e presença de bactérias no efluente 

peritoneal, sendo essa a combinação mais freqüente. A segunda combinação mais 

freqüente foi o encontro de dor abdominal e líquido turvo em 5 casos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Combinações de achados mais freqüentes no diagnóstico de 
peritonite: 

 

Combinação de achados 

Freqüência 

(n = 28) 

Dor Abdominal + Líquido turvo + Citometria + Bactéria 15 (54 %) 

Dor abdominal + Líquido turvo 5 (18 %) 

Dor Abdominal + Líquido turvo + Citometria  2 (7 %) 

Dor Abdominal + Líquido turvo + Bactéria 2 (7 %) 

Líquido turvo + Citometria + Bactéria 2 (7 %) 

Líquido turvo + Citometria 1 (3,5 %) 

Citometria + Bactéria 1 (3,5 %) 

Total 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quanto aos resultados de cultura dos efluentes peritoneais o microorganismo 

mais freqüentemente isolado foi Staphylococcus aureus que ocorreu em 7 casos. As 

bactérias Gram-negativas ocorreram em 12 casos de peritonite, sendo Escherichia 

coli em 6 casos, Alcaligenes sp. em 3 casos, Enteobacter sp. em 2 casos, Klebsiella 

sp. em um caso. Foi isolado em cultura de efluente peritoneal Candida sp. em um 

caso. O percentual de cultura negativa na amostra foi de 28,6 % (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Resultados de culturas de efluentes peritoneais dos casos de 

peritonite: 

Microorganismo isolado 

Freqüência 

(n = 28) 

Staphylococcus aureus 7 (25 %) 

Escherichia coli 6 (21,4 %) 

Alcaligenes sp. 3 (11 %) 

Enterobacter sp.  2 (7 %) 

Klebsiella sp. 1 (3,5 %) 

Candida sp. 1 (3,5 %) 

Cultura negativa 8 (28,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Não houve diferença estatística entre o grupo peritonite em relação ao grupo 

não peritonite nas variáveis idade, sexo, modalidade de DP, tempo em TRS, tempo 

em DP, presença de DM, presença de HAS e presença de cardiopatia (Tabela 9). 

Os pacientes do grupo peritonite apresentaram uma média de idade (57,7 ± 

19,6) maior ou superior ao grupo dos pacientes sem peritonite (52,7 ± 16,7), sem, no 

entanto, alcançar significância estatística (p = 0,17) (Tabela 9). 

A distribuição do sexo entre os dois grupos foi semelhante havendo 

predominância do sexo feminino, sendo essa freqüência no grupo peritonite e no 

grupo não peritonite, respectivamente 60,7% e 59,7%, sendo p = 0,92 (Tabela 9). 

 

 Tabela 9. Características dos grupos com peritonite e sem peritonite: idade e 

sexo 

 
Peritonite 

(N = 28) 

Não – peritonite 

(N= 124) 
P 

Idade (anos) 57,7  52,7  0,17 

Sexo    

Masculino 11 (39,3 %) 50 (40,3 %) 0,92 

Feminino 17 (60,7 %) 74 (59,7 %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A distribuição da modalidade de terapia renal substitutiva também não 

apresentou diferença entre os grupos. O grupo peritonite teve 82,1% (23/28) em 

DPAC, 14,3% (4/28) em DPA e 3,6% (1/28) em DPI, enquanto que no grupo não 

peritonite essa distribuição foi 76,6% (95/124) em DPAC, 8,9% (11/124) em DPA e 

14,5% (18/124) em DPI, sendo p = 0,23 (Tabela 10). 

O tempo em TRS não apresentou diferença estatística entre os dois grupos. A 

mediana, o P25 e o P75 para os grupos peritonite e não peritonite foram 2,0, 0,7 e 3,5 

anos e 1,9, 1,1 e 4,1 anos, respectivamente, sendo p = 0,61 (Tabela 10). 

O tempo em DP não apresentou diferença estatística entre os dois grupos. A 

mediana, o P25 e o P75 para os grupos peritonite e não peritonite foram 2,0, 0,5 e 2,8 

anos e 1,2, 0,4 e 2,8 anos, respectivamente, sendo p = 0,46 (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Modalidade de TRS, tempo em TRS e tempo em DP dos grupos com 

peritonite e sem peritonite: 

 
Peritonite 

(N = 28) 

Não – peritonite 

(N= 124) 
P 

Modalidade    

DPAC 23 (82,1 %) 95 (76,6 %) 0,23 

DPA 4 (14,3 %) 11 (8,9 %)  

DPI 1 (3,6 %) 18 (14, 5 %)  

Tempo em TRS 

(anos) 

   

P mediana 

(P25; P75) 

2,0 

(0,7; 3,5) 

1,9 

(1,1; 4,1) 

0,61 

Tempo em DP    

P mediana 2,0 1,2 0,46 

(P25; P75) (0,5; 2,8) (0,4; 2,8)  

 

 



A distribuição de DM foi semelhante entre os grupos peritonite e não 

peritonite, 25 % e 29%, respectivamente, sendo p = 0,67 (Tabela 11). 

A distribuição de HAS foi semelhante entre os grupos peritonite e não 

peritonite, 82,1 % e 90,3 %, respectivamente, sendo p = 0,21 (Tabela 11). 

A distribuição de cardiopatia não apresentou diferença estatística entre os 

grupos peritonite e não peritonite, 50 % e 62,9%, respectivamente, sendo p = 0,21 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11. Co-morbidades nos grupos com peritonite e sem peritonite: 

 
Peritonite 

(N = 28) 

Não – peritonite 

(N= 124) 
P 

DM    

Sim 7 (25 %) 36 (29 %) 0,67 

Não 21 (75 %) 88 (71 %)  

HAS    

Sim 23 (82,1 %) 112 (90,3 %) 0,21 

Não 5 (17,9 %) 12 (9,7 %)  

Cardiopatia    

Sim  14 (50 %) 78 (62,9 %) 0,21 

Não 14 (50 %) 46 (37,6 %)  

 

 

 

 

 

 

 



Entre os pacientes com diagnóstico de peritonite 85,7 % apresentavam o 

sintoma de dor abdominal (24/28). Entre os pacientes que não tiveram diagnóstico de 

peritonite nenhum apresentava dor abdominal. Desse modo a sensibilidade do 

sintoma dor abdominal para peritonite foi de 85,7 % com IC 95 % entre 70,97 a 100, 

a especificidade foi de 100 %, com IC 95 % entre 99,6 e 100, valor preditivo positivo 

100 %, com IC 95 % entre 97,9 e 100 e valor preditivo negativo de 96,88 %, com IC 

95 % entre 93,47 e 100 (Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12. Sintoma dor abdominal como preditor de peritonite 

 Peritonite  

Dor Abdominal SIM NÃO Total 

Presente 24 0 24 

Ausente 4 124 128 

Total 28 124 152 

 

Tabela 13. Resultados de dor abdominal no diagnóstico de peritonite 

 (%) IC (95%) 

Sensibilidade 85,71 70,97 100 

Especificidade 100 99,6 100 

VPP 100 97,92 100 

VPN 96,88 93,47 100 

  

 

 

 

 

 

 



Dos pacientes com diagnóstico de peritonite a prevalência do sinal líquido 

turvo foi de 96,4% (27/28) e dos que não apresentavam peritonite apenas um 

paciente apresentava líquido turvo. A sensibilidade do sinal líquido turvo para 

peritonite foi de 96,43 % com IC 95 % entre 87,77 a 100, a especificidade foi de 

99,19 %, com IC 95 % entre 97,22 e 100, valor preditivo positivo 96,43 %, com IC 

95 % entre 87,7 e 100 e valor preditivo negativo de 99,19 %, com IC 95 % entre 

97,22 e 100 (Tabelas 14 e 15). 

 

Tabela 14. Sinal líquido turvo como preditor de peritonite. 

 Peritonite  

Líquido turvo SIM NÃO Total 

Positiva 27 1 28 

Negativa 1 123 124 

Total 28 124 152 

 

Tabela 15. Resultados de líquido turvo no diagnóstico de peritonite 

 (%) IC (95%) 

Sensibilidade 96,43 87,77 100 

Especificidade 99,19 97,22 100 

VPP 98,68 87,77 100 

VPN 99,19 97,22 100 

 

  

 

 

 

 



A citometria foi positiva em 75 % dos pacientes com diagnóstico de 

peritonite. Entre os pacientes que não tiveram diagnóstico de peritonite nenhum 

apresentou citometria positiva. Desse modo a sensibilidade do achado laboratorial de 

citometria positiva para peritonite foi de 75 % com IC 95 % entre 57,18 a 92,82, a 

especificidade foi de 100 %, com IC 95 % entre 99,60 e 100, valor preditivo positivo 

100 %, com IC 95 % entre 97,62 e 100 e valor preditivo negativo de 94,66 %, com 

IC 95 % entre 90,42 e 98,89 (Tabelas 16 e 17). 

 

Tabela 16. Citometria como preditor de peritonite: 

 Peritonite  

Citometria SIM NÃO Total 

Positiva 21 0 21 

Negativa 7 124 131 

Total 28 124 152 

 

Tabela 17. Resultados de citometria no diagnóstico de peritonite 

 (%) IC (95%) 

Sensibilidade 75 57,18 92,82 

Especificidade 100 99,6 100 

VPP 100 97,92 100 

VPN 94,66 90,42 98,89 

 

 

 

 

 

 



Entre os pacientes com diagnóstico de peritonite 71,43 % apresentavam o 

achado laboratorial de bactérias identificadas no liquido peritoneal (20/28). Entre os 

pacientes sem diagnóstico de peritonite apenas um apresentou o achado de bactéria 

no efluente peritoneal. A sensibilidade do achado laboratorial de bactérias no 

efluente peritoneal para diagnóstico de peritonite foi de 71,43 % com IC 95 % entre 

52,91 a 89,95, a especificidade foi de 97,14 %, com IC 95 % entre 90,19 e 100, valor 

preditivo positivo 95,24 %, com IC 95 % entre 83,75 e 100 e valor preditivo negativo 

de 80,95 %, com IC 95 % entre 67,89 e 94,02 (Tabelas 18 e 19). 

 

Tabela 18. Achado de cultura e/ou pesquisa direta como preditor de peritonite 

 Peritonite  

Cultura SIM NÃO Total 

Positiva 20 1 21 

Negativa 8 34 42 

Total 28 35 63 

 

Tabela 19. Resultados de cultura e/ou pesquisa direta no diagnóstico de 

peritonite 

 (%) IC (95%) 

Sensibilidade 71,43 52,91 89,95 

Especificidade 97,14 90,19 100 

VPP 95,24 83,75 100 

VPN 80,95 67,89 94,02 

 

 

 

 

 



5.3. AVALIAÇÃO DA FITA REAGENTE DE URINA 

 

 Observou-se concordância excelente entre os dois observadores da fita com 

um índice Kappa de 0,901 � 0,042 (p < 0,001). 

A fita foi capaz de dar o diagnóstico de peritonite em 92,86 % dos casos. 

Entre os pacientes que não tiveram diagnóstico de peritonite nenhum apresentou fita 

reagente de urina positiva. Desse modo a sensibilidade do achado de fita reagente de 

urina positiva para peritonite foi de 92,86 % com IC 95 % entre 81,53 a 100, a 

especificidade foi de 100 % com IC 95 % entre 99,60 e 100, valor preditivo positivo 

100 %, com IC 95 % entre 98,08 e 100 e valor preditivo negativo de 98,41 %, com 

IC 95 % entre 95,83 e 100 (Tabela 20 e 21). 

 

Tabela 20. Fita reagente de urina como preditor de peritonite 

 Peritonite  

Fita Reagente SIM NÃO Total 

Positiva 26 0 26 

Negativa 2 124 126 

Total 28 124 152 

 

Tabela 21. Resultados da fita reagente de urina no diagnóstico de peritonite 

 (%) IC (95 %) 

Sensibilidade 92,86 81,53 100 

Especificidade 100 99,6 100 

VPP 100 98,08 100 

VPN 98,41 95,83 100 

 

 

  



Dos 2 casos em que a fita não detectou peritonite um correspondeu a um 

paciente que apresentou sintomas frustros no momento da coleta e contagem de 

leucócitos de 270 células/mm3, limite mais próximo ao ponto de corte da citometria, 

além de cultura positiva para Staphylococcus aureus; o segundo caso correspondeu 

peritonite grave de líquido extremamente turvo e sinais de comprometimento 

sistêmico importante, cujo resultado de citometria também foi negativo, apenas 12 

células/mm3, com primeira cultura de efluente peritoneal também negativa e 

apresentou evolução sombria e o óbito ocorreu em 72 horas, a despeito de tratamento 

antibiótico de largo espectro – posteriormente em resultado de cultura da ponta do 

cateter peritoneal, retirado cirurgicamente, houve crescimento de Candida sp. 

Assim sendo, a sensibilidade, a especificidade, o VPP e o VPN para o 

diagnóstico de peritonite da diálise peritoneal dos diferentes achados clínicos e 

laboratoriais e da fita de urina foram respectivamente para dor abdominal 85,71 %, 

100 %, 100 % e 96,88%, para líquido turvo 96,43 %, 99,19 %, 98,68 % e 99,19 %, 

para citometria 75 %, 100 %, 100 % e 94,66 %, para achado de bactérias no efluente 

peritoneal 71,43 %, 97,14 %, 95,24 % e 80,95 % e para fita reagente de urina 92,86 

%, 100 %, 100 % e 98,41 % (Tabela 22). 

  

Tabela 22. Sensibilidade, especificidade, VPP e VPN para cada critério 

clínico e laboratorial e para a fita reagente de urina como preditores de peritonite da 

diálise peritoneal: 

 (%) 

 Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

Dor Abdominal 85,71 100 100 96,88 

Líquido turvo 96,43 99,19 98,68 99,19 

Citometria 75 100 100 94,66 

Bactéria 71,43 97,14 95,24 80,95 

Fita reagente 92,86 100 100 98,41 

 

 



6. DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Peritonite é complicação comum nos pacientes submetidos a DP. O 

diagnóstico precoce e o rápido tratamento cumprem um papel crucial na sobrevida 

desses pacientes (BARRETTI, 2007; DAVENPORT, 2009; DAVIES, 1996; 

FARMER, 2000; PARK, 2005). 

 O diagnóstico precoce de peritonite é imperativo para a melhora de sobrevida 

do paciente em diálise peritoneal. Um método sensível e rápido é de suma 

importância para essa situação. 

Segundo os critérios da ISPD para o diagnóstico de peritonite são necessários 

dois critérios presentes dos seguintes: dor abdominal, líquido turvo, citometria do 

efluente peritoneal com mais de 100 células/mm3 e/ou contagem diferencial de 

leucócitos mostrando mais de 50 % de polimorfonucleares e presença de bactérias 

confirmadas pela pesquisa direta com coloração de Gram e/ou cultura positiva. 

 Os resultados obtidos em nosso estudo para a fita reagente de urina Multistix 

10SG® são considerados excelentes.  Isoladamente, ela foi capaz de diagnosticar 

92,86 % dos casos de peritonite, comparando-se com o critério diagnóstico da ISPD 

– uma prova de referência que se utiliza de quatro critérios. Além da alta 

sensibilidade, tem especificidade de 100%, VPP 100% e VPN 98,41%. 

 Diversos estudos mostraram a utilização de fita reagente em diferentes 

fluidos orgânicos, sobretudo, líquido ascítico e pleural, e isso estimulou alguns 

pesquisadores a aplicá-las no efluente peritoneal para o diagnóstico de peritonite. 

 Existem 9 publicações na literatura médica indexada avaliando o uso de fitas 

reagentes para o diagnóstico de peritonite. Seis foram publicadas como artigo 

original (COOPER, 1984; CROPPER, 2003; FARMER, 2000; PARK, 2005, RO, 

2004; SAM, 2002), duas foram publicadas em forma de relatos breves (CHAN, 

1979; MORRISON HURLEY, 1981) e uma sob forma de carta ao editor 

(ANTONSEN, 2000). Em sua grande maioria mostraram excelentes taxas de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para 

o diagnóstico de peritonite, assim como aconteceu em nosso estudo. Os autores 

concluíram que a fita reagente é um procedimento de baixo custo, rápido, de fácil 

aplicabilidade e principalmente com alta sensibilidade para o diagnóstico de 

peritonite. O custo aproximado de cada fita reagente é de R$ 0,15 (quinze centavos 



de real), comparativamente menos que o custo da citologia convencional R$ 10,00 

(dez reais). Somado ao custo financeiro mais alto, a citometria necessita de 

equipamento especializado e pessoal treinado não disponível em período integral, 

principalmente em centros de terapia renal substitutiva que funcionam fora de 

unidades hospitalares, ou que não possuem laboratório de análises clínicas próprio. 

Diversas foram as fitas testadas no diagnóstico de peritonite da diálise peritoneal: 

Cytur Test®, Chemstrip L®, Chemstrip LN®, Multistix 8SG®, PeriScreen Test 

Strip® e MMP-9 Test Kit®. 

 Chan e Oliver (1979) e Morrison Hurley et al. (1981) realizaram os primeiros 

trabalhos utilizando fitas reagentes em efluentes peritoneais na tentativa de detectar 

leucócitos e assim diagnosticar precocemente peritonite em pacientes submetidos a 

diálise peritoneal. Ambos realizaram os testes tanto em pacientes com suspeita de 

peritonite como também em pacientes assintomáticos. O primeiro trabalho obteve 

bons resultados com a fita reagente de urina, mas esses não foram expressos em 

sensibilidade e especificidade (CHAN, 1979). O segundo trabalho apresentou boa 

especificidade, porém a sensibilidade foi de apenas 71 %, não tão expressiva 

(MORRISON HURLEY, 1981). Para avaliar a performance da fita frente ao 

diagnóstico de peritonite da DP, nosso estudo utilizou tanto pacientes assintomáticos 

quanto pacientes sintomáticos. 

 Cooper et al. (1984) realizaram trabalho que avaliou a utilidade de realizar 

estudos de rotina em pacientes assintomáticos para detectar precocemente peritonite, 

antes mesmo do surgimento de sintomas clínicos. Além dos testes de rotina também 

era utilizada a fita reagente de urina. Tal estudo mostrou que a fita reagente de urina 

foi positiva para quantidades acima de 500 células/mm3. Entretanto foram apenas 7 

casos de peritonite num grupo de 30 pacientes e o objetivo do estudo foi diagnosticar 

casos incipientes. O autor conclui que nenhum dos critérios diagnósticos para 

peritonite, nem a fita reagente são capazes de detectar peritonite antes dos sintomas 

clínicos aparecerem. Em nosso trabalho a fita reagente não detectou peritonite em 

uma ocasião em que o valor da contagem de leucócitos pela citometria foi 270 

células/mm3, a cultura foi positiva para Staphylococcus aureus e cuja paciente, 

entretanto, apresentava sintomas clínicos discretos, sugerindo dessa forma que 



pacientes com sintomatologia mais inicial podem apresentar o teste da fita reagente 

negativo, apesar de doentes. 

 Estudos mais recentes obtiveram bons resultados com fitas reagentes 

(CROPPER, 2003; PARK, 2005, SAM, 2002). Tais estudos mostraram excelentes 

resultados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo. Sam et al. em 2002, Cropper et al. em 2003 e Park et al. em 2005 

examinaram a utilidade de uma fita reagente especialmente desenhada para testar o 

efluente peritoneal, a PeriScreen Test Strip®, ainda não comercializada no Brasil. 

Nos 3 estudos a sensibilidade da fita para o diagnóstico de peritonite foi de 100 %.  

A fita reagente Periscreen Test Strip apresentou excelente utilidade como um método 

simples, rápido e que pode ser realizado a beira do leito. Em nosso trabalho foi 

utilizada a fita Multistix® 10 SG, originalmente desenhada para testar urina, com 

excelentes resultados no diagnóstico de peritonite em pacientes submetidos a DP e 

utilizando para isso um número maior de coletas e de pacientes, em relação aos 

estudos citados.  

Ro em 2004 realizou estudo para avaliar a sensibilidade e a eficiência do kit 

MMP-9 no diagnóstico de peritonite bacteriana em pacientes submetidos a diálise 

peritoneal. A expressão do kit MMP-9 é mensurada através de zimografia em gel de 

gelatina e por ensaio imuno-absorvente ligado à enzima (ELISA). Esse estudo 

demonstrou boa correlação entre o resultado do teste e a contagem de leucócitos em 

efluentes peritoneais. Nesse caso, entretanto, não se trata de um teste barato e de 

resultado à beira do leito, uma vez que se utiliza de recursos laboratoriais que não 

fazem parte da rotina laboratorial usual (RO, 2004). Em nosso estudo que utilizou 

fita reagente de urina, tanto a realização do teste quanto a sua leitura são de extrema 

praticidade e rapidez. 

 Além dos resultados da fita reagente no diagnóstico de peritonite 

(sensibilidade 92,86 %, especificidade 100 %, VPP 100 % e VPN 98,41 %), este 

estudo também avaliou cada um dos critérios separadamente no diagnóstico de 

peritonite comparando com a prova de referência – segundo as recomendações da 

ISPD. Líquido turvo tem sensibilidade, especificidade, VPP e VPN de 96,43 %, 

99,19 %, 98,68 % e 99,19%, respectivamente. Citometria tem sensibilidade, 

especificidade, VPP e VPN de 75 %, 100 %, 100 % e 94,66, respectivamente. Em 



estudo realizado por Farmer et al., em 2000, de delineamento semelhante ao nosso, 

foram encontrados os seguintes resultados: a fita regente tem sensibilidade, 

especificidade, VPP e VPN de 100 %, 96 %, 94 % e 100 %, respectivamente; o 

líquido turvo tem sensibilidade, especificidade, VPP e VPN de 84 %, 94 %, 88 % e 

90 %, respectivamente; e a citometria tem sensibilidade, especificidade, VPP e VPN 

de 57 %, 99 %, 97 %, 80 % (FARMER, 2000). Tanto em nosso estudo, como 

também nos resultados publicados por Farmer et al., a citometria não se comportou 

como um bom método diagnóstico. Em nossos pacientes 7 amostras de pacientes 

com peritonite (doentes) apresentaram resultados negativos de citometria – 

caracterizando resultados de citometria falso negativos; entretanto dentre essas 

amostras onde a citometria não acusou a peritonite, a fita reagente de urina fez o 

diagnóstico de peritonite em 6 casos. Esses autores acreditam que o tempo entre 

coleta e análise das amostras de efluente peritoneal possivelmente foi o fator que 

favoreceu os resultados pouco expressivos da citometria. 

Corroborando com essa hipótese, Antonsen et al., em 1991, demonstraram 

que leucócitos são instáveis em efluentes de diálise peritoneal, resultando em falsas 

baixas concentrações de leucócitos, se não analisados imediatamente. Em 25 °C a 

contagem de leucócitos diminui 25 a 30 % em 4 a 6 horas. Amostras em tubos 

contendo EDTA ou estocadas a 4 °C permitem uma contagem de leucócitos estável 

por 6 horas, enquanto que a combinação de EDTA e estocagem a 4 °C asseguram 

estabilidade por 24 horas (ANTONSEN, 1991). Não só os leucócitos no liquido 

peritoneal, mas também os leucócitos em urina são instáveis aderindo às superfícies 

plásticas ou de vidro (KIERRKEGAARD, 1980). 

Como vantagem a isso a fita reagente de urina tem a capacidade de reagir 

com a enzima leucócito esterase do polimorfonuclear e isso é independente da 

integridade do leucócito, podendo ser detectada mesmo após este ter sido lisado 

(BAYER, 1996). 

O excelente VPP da fita Multistix 10SG® (100 %) no diagnóstico de 

peritonite bacteriana em uma população com prevalência de peritonite calculada em 

18,4 %, traz bastante confiabilidade em realizar o diagnóstico de peritonite, quando 

diante de um resultado positivo da fita.  



Um resultado negativo da fita é sugestivo de ausência de peritonite. Porém 

deve-se estar atento a sintomatologia discreta ainda incipiente e observação de outros 

fatores e dados laboratoriais é importante. Frente a um resultado negativo de fita, 

mas na presença de sintomas e sinais clínicos exuberantes, o início de terapia 

empírica com antibióticos é imperativa.  

A simplicidade da fita reagente de urina e seu baixo custo são importantes 

pontos nos resultados desse estudo. Muitos centros de nefrologia e até hospitais 

universitários em nosso país tem limitações na operacionabilidade de seus 

laboratórios, ou não estão aptos a realizar contagem de polimorfonucleares no 

efluente peritoneal à noite ou em fins de semana. A fita é de fácil manipulação, pode 

e deve ser realizada imediatamente após a drenagem do efluente peritoneal por 

qualquer profissional, a resposta está pronta em 60 segundos, tem leitura clara e 

segura e tem custo bem inferior ao método convencional de contagem de leucócitos. 

Este estudo representa o primeiro trabalho no Brasil e em países em 

desenvolvimento sobre o uso de fitas reagentes no diagnóstico de peritonite em 

pacientes submetidos a diálise peritoneal. Os excelentes resultados da fita Multistix 

10SG ® são similares aos encontrados na literatura e permitiram esses autores 

concluir que se trata de um método à beira do leito, rápido, de baixo custo e que 

permite definir o pronto início de terapia com antibióticos quando positivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• A fita reagente de urina Multistix® 10SG usada em efluentes peritoneais é um 

método sensível e específico para o diagnóstico de peritonite em pacientes 

submetidos a DP.  

 

• A fita reagente de urina pode ser utilizada como um simples teste à beira do leito 

sempre que houver suspeita de infecção e, nesses casos, um resultado positivo 

tem valor diagnóstico para peritonite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fita reagente de urina Multistix® 10SG testada nesse estudo como método 

alternativo ao convencional para diagnóstico de peritonite em pacientes submetidos a 

diálise peritoneal apresentou excelentes resultados de sensibilidade e especificidade, 

além de altos VPP e VPN. Esse método poderia ser utilizado como um simples teste 

à beira do leito sempre que houver suspeita de infecção e, nesses casos, um resultado 

positivo tem valor diagnóstico para peritonite, autorizando o início de terapia 

antibiótica empírica. Um resultado negativo da fita reagente de urina sugere ausência 

de peritonite, porém deve-se estar atento a sintomatologia discreta ainda incipiente e 

observação de outros fatores e dados laboratoriais. 

Tomando como base os nossos resultados e os estudos mencionados 

anteriormente, acreditamos que a fita reagente possa ser uma opção viável para um 

diagnóstico mais rápido e mais barato da peritonite em pacientes submetidos a diálise 

peritoneal. Clínicas de terapia renal substitutiva e até mesmo hospitais universitários 

muitas vezes não dispõem de estrutura laboratorial acessível em tempo integral. 

Assim a fita reagente de urina é uma ferramenta diagnóstica promissora. Sua 

simplicidade e seu baixo custo têm notória aplicabilidade no serviço público de 

saúde. 
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FICHA DE COLETA DE DADOS 

Nome: 
Idade: _________ anos Sexo:    □ M           □ F Data de Nasc: ___/___/___ 
Etiologia da DRC: 
Modalidade de TRS atual:  □ DPAC   □ DPA   □ DPI 
Tempo de TRS: 
Tempo em DP:  
Já realizou outra modalidade  □ Sim  □ Não Qual? 
Comorbidades:  □ HAS  □ DM  □ Cardiopatia  □ Outras: _____________________ 
 

COLETAS DE LÍQUIDO 
PERITONEAL: 

 

1a Coleta: Data:  
Liquido turvo  □ 

 
Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
1a Coleta: Data:  

Liquido turvo  □ 
 

Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
1a Coleta: Data:  

Liquido turvo  □ 
 

Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
 

COLETAS DE LÍQUIDO PERITONEAL EM SUSPEITA DE PERITONITE: 
1a Coleta: Data:  

Liquido turvo  □ 
 

Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
1a Coleta: Data:  

Liquido turvo  □ 
 

Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
1a Coleta: Data:  

Liquido turvo  □ 
 

Dor abdominal  □ 

Fita 
Observador 1 
Observador 2 

Citometria 

Gram Cultura: 
 


