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RESUMO 
 

 

 

Diálise Peritoneal: Experiência de Dez Anos de um Centro de Referência no nordeste do 

Brasil. Alvimar Rodrigues de Moura. Aracaju, 2017. 

 

 

Este estudo aborda a diálise peritoneal (DP), técnica que se mostra subutilizada na maioria 

dos países e geralmente não é oferecida como opção terapêutica inicial. Tem como objetivo 

caracterizar os resultados do programa de DP, avaliar frequência, etiologia e fatores 

associados à peritonite em pacientes sob DP em um centro de referência na região nordeste do 

Brasil. Avaliou a partir de um estudo de coorte retrospectivo, o perfil clínico e 

sociodemográfico, histórico de tratamento e causas de óbito associadas a fatores relacionados 

a peritonite de 565 pacientes incidentes que permaneceram em DP por pelo menos 30 dias. 

Foram resultados obtidos: a média de idade foi 54±19 anos quando iniciaram em DP. Sexo 

masculino foi 55%, sendo 38% procedentes de Aracaju, 62% residentes no interior de 

Sergipe, 76% com <4 anos de estudo e 88% com renda familiar <5 salários mínimos. 

Nefropatia diabética foi a principal etiologia (25%) e 77% eram hipertensos. Houve 9% de 

referenciamento tardio. A maioria iniciou em diálise por DP (53%), sendo 58% de forma 

emergencial. Os pacientes permaneceram em DP por, em média, 710,5 dias. Foram 

implantados 676 cateteres peritoneais, média de 1,19/paciente. A maioria dos pacientes (59%) 

não apresentou peritonite. O índice global de peritonite foi de 0,32 episódio/paciente.ano. O 

Staphylococus aureus foi o germe mais prevalente (23%). Houve cura da peritonite em 71% 

dos casos. Identificou-se maior risco de peritonite nos pacientes com histórico de infecção do 

sítio de saída do cateter peritoneal. A sobrevida mediana da técnica de DP foi de 83,1 meses, 

com taxa de 85,1% em 2 anos e de 61,1% em 5 anos. A sobrevida mediana dos pacientes foi 

de 32,9 meses para os pacientes sem DM, com taxa de sobrevida em 2 anos de 52,4% e em 5 

anos de 22,3%. Foram a óbito 353 indivíduos (62%). A etiologia da doença renal foi 

identificada em 37% dos casos. A chance de risco (OR) de óbito de quem tem 

referenciamento tardio é 2,032 vezes maior do que quem fez tratamento conservador. Como 

conclusão obteve-se que a despeito dos indicadores sociais ruins da população estudada, 

sobrevida, taxas de peritonite e complicações se assemelharam ao descrito na literatura. 

 

 

Descritores: Insuficiência renal crônica; diálise peritoneal; sobrevida. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

 

Peritoneal Dialysis: a ten-year experience at a reference center in northeastern Brazil. 

Alvimar Rodrigues de Moura. Aracaju, 2017. 

 

 

We accessed data on patients undergone peritoneal dialysis (PD), a technique that is 

underused in most countries and is not usually employed as the initial therapeutic option. The 

study aimed to characterize the DP program at a reference unit in the Northeast Region of 

Brazil. It was based on a retrospective cohort study that evaluated the clinical and socio-

demographic profile, treatment history and causes of death of 565 incident patients who 

remained in PD for at least 30 days. Results were obtained: mean age was 54 ± 19 years when 

they started on PD. Males were 55%, 38% from Aracaju, 62% from Sergipe, 76% had <4 

years of schooling and 88% earned <5 minimum wages as family income. Diabetic 

nephropathy was the main etiology (25%) and 77% were hypertensive. There was 9% of late 

referencing. The majority started on PD as the first dialytic procedure (53%), and (58%) as an 

emergency. The patients remained in PD for an average of 710.5 (± 714.2) days. PD was the 

initial dialysis modality for 302 patients (53%). A total of 676 peritoneal catheters were 

implanted, mean of 1.19 / patient. The median survival of the PD technique was 83.1 months, 

with a rate of 85.1% in 2 years and 61.1% in 5 years. The median survival of patients was 

32.9 months for patients without DM, with a 2-year survival rate of 52.4% and a 5-year 

survival rate of 22.3. During the study, 353 individuals (62%) died. The etiology of renal 

disease was identified in 37% of the cases. The odds ratio (OR) of death of those who were 

referred late was 2,032 times greater than those who did conservative treatment. In 

conclusion, despite non favorable social indices, survival, peritonitis and complications rates 

were similar to those described in the literature. 

 

 

Keywords: Renal failure, chronic; peritoneal dialysis; survival. 
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1 INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é vista como problema de saúde pública mundial e 

esforços para a sua prevenção, retardo da progressão e melhoria da qualidade de vida do 

portador devem ser garantidos em todos os níveis da assistência (RIELLA, 2009; 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002). 

O aumento da incidência e da prevalência da DRC tem sido acompanhado de 

elevação no número de indivíduos que requerem terapia renal substitutiva (TRS). No Brasil, 

estima-se que existiam 122.825 pacientes em diálise em 2016 (SBN, 2017). 

Educação do paciente e da família através de abordagem interdisciplinar, escolha da 

modalidade dialítica e confecção precoce do acesso ao tratamento são os pilares para o 

sucesso terapêutico em TRS. A escolha entre hemodiálise (HD) e diálise peritoneal (DP) deve 

ser feita levando em consideração a decisão do paciente, suas condições clínicas e 

psicossociais, as vantagens e as contraindicações de cada método. Entretanto, na maioria das 

vezes tais fatores não são considerados e a HD predomina na maioria dos países 

(GONZALES et al., 2015). 

A DP possui diversas vantagens como baixo custo, melhor preservação da função 

renal residual, preserva acessos vasculares, causa menos instabilidade hemodinâmica, permite 

maior flexibilidade de horários e menor restrição dietética e de fluidos. (THOMÉ et 

al.,1999;PERCOITS-FILHO;MORAES,2010). 

No Brasil, a DP foi iniciada em 1980, e somente 7,9% dos pacientes em TRS a 

utilizam como modalidade dialítica. (SBN, 2017). A baixa prevalência do método ocorre em 

função desde o víeis financeiro histórico, com consequente desestímulo à criação e/ou 

ampliação de programas que contemplem a modalidade ao referenciamento tardio que faz 

com que os pacientes em geral iniciem em TRS emergencialmente sob a forma de 

hemodiálise, sendo que migram para DP, como única alternativa por exaustão na maioria das 

vezes, do acesso vascular, estabelecendo seleção negativa para a técnica (ROCHA et al., 

2010). 

Outro motivo para a baixa penetração do método dialítico seria o perfil 

sociodemográfico da população, visto que persiste o conceito que baixo nível sócio 

econômico representa contraindicação relativa à sua utilização. 

A relevância do estudo decorre de ser realizado em um centro dialisador onde 

prepondera a DP como método, a despeito de uma população de baixo perfil 
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sociodemográfico, menor poder aquisitivo, além de não terem vivenciado as melhores 

condições de diagnóstico e tratamento conservador e, no entanto, tem desfechos semelhantes 

ao encontrado em outras séries internacionais.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Doença Renal Crônica 

A DRC é um processo fisiopatológico de etiologias variadas que podem ser 

classificadas de acordo com a localização do acometimento em pré-renal, renal e pós-renal. 

(HAYNES; WINEARLS, 2010) A principal etiologia é a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), seguindo-se da diabetes mellitus (DM) (SESSO et al., 2012; FERNANDES et al., 

2008; BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Glomerulonefrites, doenças genéticas, como rins 

policísticos, e drogas que podem causar nefrite são outras etiologias da DRC (EVANS; 

TAAL, 2011). 

 

 

2.1.1 Definição e Epidemiologia  

A DRC caracteriza-se por perda gradual da função renal ao longo do tempo (BLACK 

et al., 2010). É definida pela National Kidney Foundation, em seu documento Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (K/DOQI 2002, p.44) como: 

 
Lesão renal por tempo maior ou igual a três meses, definida como anormalidade 

funcional ou estrutural do rim, com ou sem queda da taxa de filtração glomerular 

(TFG), manifestada por anormalidades patológicas ou marcadores de lesão renal, 

incluindo anormalidades na composição do sangue ou da urina ou alterações em 

exames de imagem; 

TFG menor que 60ml/min/1,73m² por tempo maior ou igual a três meses com ou 

sem lesão renal. 

 

Para Levey e Coresh (2012), as anormalidades patológicas que indicam lesão renal 

incluem doenças glomerulares, como diabetes mellitus (DM); vasculares, como hipertensão 

arterial sistêmica (HAS); tubulointersticiais, como obstrução e císticas, como rins policísticos. 

Anormalidades como cilindros hemáticos, granulosos ou leucocitários podem estar presentes 

no sedimento urinário. As alterações em exames de imagem incluem hidronefrose, rins 

policísticos, estenose de artéria renal, massas renais, rins pequenos e ecogênicos. 

O Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), revisado em 2013, define 

DRC como anormalidade funcional ou estrutural do rim, presente por mais de três meses. 
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Apesar de critérios bem definidos, a doença é subdiagnosticada, pois se trata de um 

processo insidioso, com as pessoas estando geralmente assintomáticas em estágios iniciais e 

oligossintomáticas por muitos anos, até estar em doença renal em fase terminal (DRFT) 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

A principal medida usada para estimar a função renal é a TFG. Essa taxa mostra a 

capacidade dos rins de eliminar uma determinada substância do sangue e é expressa como o 

volume de sangue depurado em um intervalo de tempo. Ela pode estar reduzida antes do 

aparecimento dos sintomas e se relaciona com a gravidade da DRC. A melhor maneira de 

medir a TFG é através do clearance de substâncias excretadas do corpo via filtração 

glomerular que não sofrem secreção e/ou reabsorção na passagem pelos túbulos renais 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

A inulina e o iotalamato-I são exemplos dessas substâncias, mas a medida desses 

clearances é difícil e tem sido usada de forma restrita para fins de pesquisa ou em condições 

patológicas específicas. Na prática clínica são usadas substâncias que são produzidas pelo 

corpo. O primeiro marcador utilizado foi a ureia, mas seus níveis são modificados por 

alterações não relacionadas a TFG, como destruição tecidual, dieta rica ou pobre em 

proteínas, hepatopatia, terapia com corticoides, o que torna a ureia um marcador não 

completamente confiável. 

Outro marcador usado foi a creatinina plasmática. Ela é um produto da creatina e da 

fosfocreatina na musculatura esquelética e também tem seus níveis influenciados pela 

ingestão de proteína. Sua geração é diretamente proporcional à massa muscular e 

relativamente constante durante o dia, é livremente filtrada nos glomérulos e não é 

reabsorvida, porém é secretada pelos túbulos. Seu nível plasmático só aumenta após a TFG ter 

sofrido uma queda de aproximadamente 50% - 60%, o que torna seu uso isolado insatisfatório 

para o diagnóstico de DRC (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

A TFG pode ser determinada pela depuração de creatinina pelo rim. Esta pode ser 

calculada em urina coletada em 24 horas, mas exigir que toda a urina de 24 horas seja 

coletada é uma limitação a esse método. De forma mais prática, a TFG pode ser calculada 

através de equações que relacionam a creatinina sérica e variáveis como idade, sexo, raça e 

tamanho corporal. 

Algumas fórmulas para cálculo da TFG usadas são: Equação de Cockcroft-Gault 

[depuração de creatinina (ml/min) = 140 – idade(anos) x peso(quilogramas)/72 x creatinina (x 

0,85 se mulher)] e Equação abreviada do estudo Modification of Diet in Renal Disease 
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(MDRD) study [filtração glomerular (ml/min/1,73m²) = 186 x (creatinina) x (idade) x (0,742 

se mulher) x (1,210 se indivíduo afro-americano)] (LEVEY et al., 1999) . 

 

(140−𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑥 72 
 CGF (ml/min): (x 0,85, se mulher) 

 

MDRD (ml/min/1,73 m²) = 186 x Cr-1.154 x idade-0.203 (x 0,742, se mulher) 

0,413 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐶𝑟
 Fórmula de Schwartz (ml/min):  

 

A DRC pode ser diagnosticada quando há em qualquer indivíduo, independente da 

causa, TFG <60 ml/min/1,73m² ou TFG acima disso com um marcador de dano renal 

parenquimatoso, como por exemplo proteinúria ≥ 30 mg/g em urina de 24h, sendo necessário 

que ambos estejam presentes por um período maior ou igual a 3 meses (LEVEY; CORESH, 

2012). 

A equação “The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Equation” 

(CKD-EPI), desenvolvida mais recentemente, apresenta maior acurácia e pode substituir a 

equação do MDRD na prática clínica (LEVEY et al., 2009). 

A maior parte dos pacientes em tratamento dialítico no Brasil tem o primeiro contato 

com a TRS por meio de atendimentos de emergência em hospitais públicos ou clínicas pré-

diálise do Sistema Único de Saúde (SUS). Parte deste problema pode ser justificada pela 

ausência de sintomas nas fases iniciais da doença levando a subdiagnóstico, além da falta de 

utilização, por parte da classe médica, de testes simples para diagnóstico e avaliação funcional 

da doença. 

A avaliação de um paciente com DRC envolve o diagnóstico correto e a estimativa 

do grau de comprometimento renal. O KDIGO (2011), em sua última revisão, classificou a 

DRC de acordo com a sigla CGA, onde C significa a causa, G a TFG (G1 a G5), e A o grau 

de albuminúria (A1 a A3). A partir dessa definição, a Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes propôs o seguinte estadiamento conforme Tabela 1: 

No que se refere a etiologia da DRC, entre 1998 e 2004, realizou-se, nos EUA, o 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (CORESH et al., 2007), com 

uma amostra representativa da população com idade superior a 20 anos, demonstrando que 

aproximadamente 13% da população adulta do país tinha DRC estágios 1 a 4. Segundo Saran 

et al. (2015) nos Estados Unidos da América (EUA), um total de 636.905 indivíduos foi 

tratado para DRFT, número esse que continua a crescer. 
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Estágios da TFG TFG (ml/min/1,73m²) Interpretação 

G1 >90 Normal 

G2 60-89 Diminuição leve 

G3a 45-59 
Diminuição leve a 

moderada 

G3b 30-44 
Diminuição moderada a 

grave 

G4 15-29 Diminuição grave 

G5 <15 Falência renal 

Estágios da Albumina Albuminúria (mg/dia) Interpretação 

A1 <30 Normal 

A2 30-300 Aumento moderado 

A3 >300 Aumento grave 

Fonte: (KDIGO, 2013) 

*TFG = Taxa de Filtração Glomerular 

 

Em 2011, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), por sua vez, após coletar 

dados de 55% dos centros de diálise do país, afirmou que existiam 91.314 pacientes em 

diálise, sendo a maior parte destes (66,9%), com idade entre 18 e 64 anos; 90,6% realizavam 

hemodiálise (HD), enquanto 9,4% estavam em tratamento por diálise peritoneal (DP) (SESSO 

et al., 2011). Já dados do Censo 2016, publicado no site da SBN, demostraram que o número 

de pacientes em diálise subiu para 122.825, com 65,7% entre 18 e 64 anos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2017). 

Em 2000 tinha-se um número de 42.629 pacientes, em 2011 eram 91.314, o que 

mostra aumento significativo da população em diálise, culminando com uma taxa de 

prevalência de aproximadamente 596 pacientes por milhão de habitantes e incidência 

estimada de 193 pacientes por milhão da população (pmp) em 2016. A região do Brasil com 

maior prevalência estimada de pacientes dialíticos é a Sudeste, a região Nordeste aparece em 

quarto lugar. A maior parte dos pacientes (57%) era do sexo masculino (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2017). 

No Brasil, poucos estudos sobre a incidência da DRC em estágios pré-diálise foram 

realizados até o atual momento (LUGON, 2009), contudo, acredita-se que o número total de 

Tabela 1 - Estadiamento da Doença Renal Crônica  
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pacientes seja em torno de 50 vezes maior que o total de pacientes com doença renal em fase 

terminal (DRFT) (NAHAS; BELLO, 2005). 

As principais causas, em diversos países como EUA, Inglaterra e Austrália são: 

HAS, DM, glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, rins policísticos, doença 

renovascular, entre outros. (EVANS; TALL, 2011). No Brasil, o Censo 2016 da SBN, 

constatou-se que a HAS se mantém como principal causa de DRC, seguida do DM 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2017). 

É importante citar que todas as nefropatias crônicas, após algum tempo, podem 

evoluir para DRFT. Quando isto ocorre, a histologia do parênquima renal perde as 

características próprias de cada doença e assume um quadro de alteração universal, com a 

presença de fibrose glomerular e intersticial, associada a atrofia tubular. (RIELLA, 2003) A 

partir deste ponto, os néfrons remanescentes iniciam um processo de hiperfiltração para 

manter a taxa de filtração glomerular (TFG) em níveis normais. Com o passar do tempo, esse 

mecanismo torna-se prejudicial, induzindo esclerose glomerular e consequente perda de mais 

néfrons. Assim, a DRC evolui em direção a estágios mais graves, independentemente da 

causa inicial (HAYNES; WINEARLS, 2010). 

O aumento da incidência e da prevalência da DRC tem sido acompanhado de 

aumento substancial no número de indivíduos que requerem terapia renal substitutiva (TRS). 

Na América Latina, a prevalência de indivíduos em TRS aumentou de 119 

pacientes/milhão de habitantes em 1991 para 660 pacientes/milhão de habitantes em 2010, 

com hemodiálise (HD) permanecendo como tratamento de escolha na região (75%) 

(GONZALEZ-BEDAT et al., 2015). 

O aumento no número de casos de DRC acompanha o envelhecimento populacional 

e o aumento na prevalência de fatores de risco/causas, como DM e HAS. A prevalência de 

DRC é também afetada pela etnia, presença de comorbidades, fatores sociais, apresentando 

associação com baixo nível socioeconômico (NORRIS; NISSENSON, 2008). 

 

 

2.1.2 Tratamento 

O tratamento ideal é baseado em três pilares: diagnóstico precoce da doença, 

encaminhamento imediato para tratamento nefrológico e adoção de medidas para preservar a 

função renal. Estas medidas, conhecidas como nefroprotetoras, retardam ou previnem 
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desfechos indesejados, como eventos cardiovasculares, anemia e desnutrição. Apesar desse 

conhecimento, grande parte dos pacientes em diálise apresenta referência tardia ao 

nefrologista e sequer foram acompanhados pelo especialista antes de iniciar a TRS. 

(FERNANDES et al., 2008) Vários autores relatam a associação entre encaminhamento tardio 

e desfechos não satisfatórios (BASTOS et al., 2004; PECOITS-FILHO et al., 2007; ROCHA 

et al., 2010). 

Algumas medidas nefroprotetoras são: Controle da pressão arterial e da proteinúria, 

através do uso de Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores 

do Receptor de Angiotensina (BRA), como medicamento de primeira escolha, podendo 

adicionar outros anti-hipertensivos, como os diuréticos; correção da anemia, com reposição de 

ferro e eritropoietina, quando necessários; controle da dislipidemia e do DM; correção de 

acidose metabólica, entre outros. (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; BASTOS et al.,2004). 

Mudanças no estilo de vida são de igual importância para prevenção de 

complicações, como suspensão do tabagismo e álcool, prática de atividade física, controle na 

ingesta de sal e adequação do peso corporal (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTJAN, 2010). 

Quando a TFG atinge o estágio G4, recomenda-se que sejam apresentadas as 

diversas modalidades de terapia renal substitutiva (TRS) para o paciente e sua família, 

explicando as vantagens e desvantagens de cada uma. Assim, este pode escolher o método 

que mais se adequa a sua realidade (RIELLA, 2003). No estágio G5, a TFG cai para valores 

inferiores a 15 ml/min/1,73 m², associado a sinais clínicos de má nutrição, excesso de volume 

pouco responsivo a diuréticos, ou sinais e sintomas relacionados à uremia, tornando essencial 

a instituição de TRS (VELLOSO, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde, em diretriz lançada em 2014, os pacientes devem ser 

encaminhados para TRS quando a TFG cair abaixo de 10 ml/min/1,73 m². Já em pacientes 

diabéticos e com idade inferior a 18 anos, o encaminhamento pode ser feito quando a taxa for 

inferior a 15 ml/min/1,73 m² (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Desde seu começo, a TRS tem sido uma alternativa salvadora para pacientes com 

doença renal crônica em estágio terminal, possibilitando maior expectativa de vida 

(NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002). Segundo Sijpkens, Berkhout-Byrne e 

Rabelink (2008), é recomendado que o paciente seja preparado para TRS quando chega ao 

estágio 4 (TFG <30 mL/min/1,73m²). Nessa fase um cuidado pré-dialítico otimizado promove 

melhores resultados na diálise ou transplante. As opções de transplante e diálise são 

apresentadas ao paciente. Se o transplante não é possível, o paciente é orientado para a 
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escolha entre HD e DP. Essa escolha deve ser norteada pela decisão do paciente, 

considerando suas condições clínicas e psicossociais e as contraindicações de cada método 

(SIJPKENS; BERKHOUT-BYRNE; RABELINK, 2008). Deve-se ressaltar que DP e HD não 

são métodos competitivos, mas complementares, já que o paciente pode necessitar migrar de 

uma modalidade para a outra (ABRAHAM et al., 2015). 

As indicações para início de TRS emergencial são as manifestações da síndrome 

urêmica, que incluem hiperpotassemia, acidose metabólica ou hipervolemia refratárias às 

medidas clínicas, pericardite e encefalopatia urêmica. A TRS deve ser indicada de modo 

eletivo quando houver sinais de desnutrição proteico-energética, TFG inferior a 

15mL/min/1,73m² (BARRETTI, 2004). 

O DM é a principal causa de DRC em países desenvolvidos. O uso de IECA ou BRA 

é de extrema importância para retardar a progressão da doença se microalbuminúria ou 

proteinúria presentes (EVANS; TAAL, 2011). Durante o tratamento clínico intensivo de 

pacientes com DM e DRC, riscos como hipoglicemia severa devem ser considerados (SLININ 

et al., 2012). 

O tratamento das glomerulonefrites deve ser voltado para o seu diagnóstico 

específico por compreender diversas doenças que levam a inflamação e dano dos glomérulos 

(EVANS; TAAL, 2011). 

A síndrome urêmica é caracterizada por prurido, polineuropatia, síndrome das pernas 

inquietas, anorexia, náusea e pericardite. Pode ser prevenida por dieta com restrição proteica e 

geralmente indica necessidade de iniciar a diálise (SIJPKENS; BERKHOUT-BYRNE; 

RABELINK, 2008).  

O tratamento da DRC busca retardar ao máximo possível a evolução para DRFT e 

necessidade de diálise ou transplante. No entanto, o paciente deve ser preparado para o início 

de uma TRS, já que essa fase representará mudanças radicais em seu estilo de vida. A equipe 

deve dar respostas honestas às dúvidas do paciente, conhecer o paciente para avaliar seu grau 

de entendimento da doença e dar suporte, inclusive emocional, para essa mudança 

(STURESSON; ZIEGERT, 2014). 

O trabalho de educação pré-dialítica ajuda o paciente a escolher sua modalidade de 

TRS e melhora sua qualidade de vida. Além de permitir ao nefrologista preparar o acesso 

vascular ou peritoneal em tempo hábil (MAFFEI; SAVOLDI; TRIOLO, 2013). 
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2.1.2.1 Transplante Renal 

Na década de 50, em Boston, os primeiros transplantes renais foram realizados com 

êxito, mas somente em meados da década de 60 se iniciou o uso rotineiro de medidas 

imprescindíveis para a realização deste procedimento com segurança, como o uso de 

imunossupressores, realização de provas cruzadas pré-transplante e aprimoramento das 

técnicas cirúrgicas (MANFRO; CARVALHAL, 2003). 

Assim, nos dias de hoje, o transplante renal é considerado método de escolha para o 

tratamento da DRFT, já que permite correção total da disfunção renal, com consequente 

melhoria da qualidade de vida, além de representar menor gasto para o estado e permitir 

maior sobrevida ao paciente (CARPENTER; MILFORD; SAYEGH, 2002), todavia tem seu 

uso limitado em decorrência da escassez de órgãos e das limitações clínicas dos pacientes. 

São considerados pacientes elegíveis aqueles com idade <70 anos, baixo a moderado risco 

cardiovascular, ausência de hepatite B ou C, HIV, tuberculose no ano anterior ao 

procedimento, neoplasia, retardo mental ou sérios problemas psiquiátricos e de qualquer outra 

causa de expectativa de vida inferior a 10 anos (KABBALI et al., 2015).  

O transplante pode ser feito em pacientes que não passaram por nenhuma 

modalidade de diálise. Isso é benéfico ao se considerar a redução de morbimortalidade e dos 

custos de tratamento após o transplante (o custo por ano de diálise fica em torno de 60.000 

euros e cai para 14.000 euros após o primeiro ano de transplante). Devido às longas listas de 

espera, o transplante geralmente é feito com doadores vivos com alguma relação com o 

paciente (SIJPKENS; BERKHOUT-BYRNE; RABELINK, 2008). 

 

 

2.1.2.2 Hemodiálise 

A HD, até os dias de hoje, mantém-se como terapêutica de maior alcance dentro da 

TRS (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2017). 

O método mais utilizado é a HD Intermitente ou Convencional, onde a retirada de 

solutos e líquido ocorre de maneira rápida. Os pacientes devem comparecer a um centro de 

diálise 3 vezes na semana, sendo conectados à máquina durante cerca de 4 horas (ROMÃO 

JUNIOR, 2006; TERRA, 2010). 
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A quantidade de sessões necessárias torna a adesão à HD desgastante, o que é muitas 

vezes agravado pelas viagens por estradas precárias. A necessidade de punção da fístula 

artério venosa (FAV) com agulha calibrosa é um processo doloroso que contribui para 

redução da qualidade de vida. Há também redução da capacidade funcional das pessoas nessa 

terapia (MADEIRO et al., 2010). 

Apesar disso, a HD ainda é a terapia dialítica mais utilizada na maioria dos países. 

Na América Latina, permanece como terapia de escolha (GONZALEZ-BEDAT et al., 2015). 

No Brasil, 92,1% dos pacientes em diálise em 2016 estavam em HD (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2017). 

 

 

2.1.2.3 Diálise Peritoneal 

Thomas Graham, em 1854, descreveu pela primeira vez a diálise, através do relato de 

um processo onde o sangue humano entrava em contato com uma solução, lado a lado em 

uma membrana semipermeável e, pelo método de difusão passiva, substâncias eram 

depuradas (RIELLA, 2003). 

 

 

2.2 Aspectos fundamentais da Diálise Peritoneal 

2.2.1 Breve Histórico  

A DP foi inicialmente utilizada para falência renal aguda. Em 1923, utilizou-se pela 

primeira vez a DP para tratamento da uremia. Já em 1962, na cidade de Seattle, Boen et al. 

relataram o seu uso para manejo de pacientes com DRC, entretanto, não obtiveram sucesso 

devido a peritonites e aderências que bloqueavam a entrada do cateter na cavidade peritoneal 

(PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 

Em 1976, a técnica era chamada de “diálise peritoneal equilibrada”, dois anos depois 

foi publicada como diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) já sendo utilizada para 

pacientes com DRC. Desde então houve intenso desenvolvimento da técnica, com estudos 
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acerca dos diversos aspectos clínicos e importantes iniciativas internacionais que abordavam 

os desafios iniciais e buscavam disseminar a técnica mundialmente (KREDIET, 2007). 

Somente em 1978, Oreopoulos et al. tornaram a técnica mais fácil e com menor risco 

de complicações infecciosas, através do uso de solução de diálise em bolsas plásticas. 

(PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 

No Brasil, a DP foi introduzida por Dr. Riella em julho de 1980, utilizando-se da 

técnica DPAC. A partir de 1983, que a técnica foi regulamentada e aprovada, pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), como opção terapêutica 

para pacientes com DRFT. (BEVILACQUA et al., 1995). 

O tratamento por DP esteve historicamente associado a altas taxas de peritonite, com 

consequente transferência para HD, o que pode justificar seu uso inicialmente limitado. 

Todavia, maior experiência com a modalidade, avanços tecnológicos, como o 

desenvolvimento do sistema de conexão em Y com a técnica flush-before-fill, novos métodos 

de treinamento e mudanças na prática clínica provocaram redução significativa das taxas de 

peritonite e maior adesão à DP (KREDIET, 2007). 

Entretanto, apesar de internacionalmente reconhecida, e sendo um método tão eficaz 

quanto a HD, a DP ainda é pouco utilizada pelo pacientes em tratamento dialítico (SAXENA; 

WEST, 2006; YU; YANG, 2015; BIEBER et al., 2014; ABRAHAM et al., 2015; JIMÉNEZ 

et al., 2015). Segundo dados do censo da SBN, em 2016, a DP é a técnica usada em apenas 

7,9% dos pacientes em TRS no Brasil, onde a grande maioria dos pacientes dialíticos tem seu 

tratamento custeado pelo SUS, contudo, alguns autores acreditam que sua popularidade vem 

crescendo ao longo dos anos, devido a sua simplicidade, conveniência e ao custo 

relativamente baixo em relação à HD. 

No que se refere a população dialítica mundial, somente 11% estão em DP, com 

maior proporção da modalidade nos países em que a diálise é financiada pelo governo 

(ABRAHAM et al., 2015). 

A maioria dos pacientes, na ausência de contraindicações, pode escolher o método 

que mais se adequa a sua realidade. Sabe-se, contudo, que a DP está bem mais indicada para 

aqueles pacientes que não toleram a HD ou estão impossibilitados de obtenção adequada de 

acesso vascular (BARRETTI, 2004). Também é método preferencial em crianças, pois estas 

possuem maior dificuldade para confecção do acesso vascular, além da necessidade de 

frequentarem a escola. Já, em outros casos, sua escolha está contraindicada, conforme exposto 

no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Contraindicações relativas e absolutas para a diálise peritoneal 
 

Contraindicações Relativas 

Presença de próteses vasculares abdominais há menos de quatro meses 

Presença de derivações ventrículo-peritoneais recentes 

Episódios frequentes de diverticulite 

Doença inflamatória ou isquêmica intestinal 

Vazamentos peritoneais 

Intolerância a infusão do volume necessário para a adequação dialítica 

Obesidade mórbida 

Contraindicações Absolutas 

Perda comprovada de função peritoneal ou múltiplas aderências peritoneais 

Incapacidade física ou mental para a execução do método 

Condições cirúrgicas não corrigíveis, como hérnias, onfalocele, gastrosquise, extrofia vesical 

e colostomias. 

Fonte: THOMÉ; et al (1999); SAXENA e WEST (2006). 

 

Em relação a sobrevida, 30 a 50% dos pacientes sobrevivem em 5 anos, ao passo que 

menos de 20% permanecem vivos em 10 anos. As principais causas de saída permanente da 

terapia são mudanças estruturais e funcionais da membrana peritoneal (SAXENA; WEST, 

2006). 

Ao longo dos seus mais de 40 anos de história a DP passou por grandes avanços, mas 

ainda é preciso buscar estratégias para ampliar a sua utilização. Tais estratégias incluem 

incentivar o treinamento de especialistas, incluindo maior treinamento em DP, fornecer 

adequada demanda de materiais e profissionais para DP, evitar a criação de centros exclusivos 

de HD, informar melhor os pacientes sobre as TRS, promover e estimular cuidados 

preventivos para a DRC, entre outros (MOREIRAS-PLAZA, 2014).  
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2.2.2 Técnica  

O princípio de funcionamento da DP foi descrito pela primeira vez em 1894, quando 

Starling observou que solução salina concentrada infundida no peritônio era capaz de retirar 

fluido dos capilares (STARLING; TUBBY, 1894). 

A DP é realizada através da infusão de uma solução na cavidade abdominal usando 

um cateter abdominal percutâneo. As soluções de diálise (SD) são compostas por uma solução 

fisiológica de eletrólitos, um precursor do bicarbonato e glicose. A glicose pode estar presente 

em diferentes concentrações e é bem aceita como agente osmótico por ser barata e 

relativamente segura (SAXENA; WEST, 2006). 

A DP pode ser realizada manualmente ou com o uso de uma máquina. Pode ser 

contínua (a SD passa 24 horas por dia na cavidade abdominal) ou intermitente (a cavidade 

abdominal fica parte do dia seca), sendo esta usada por pacientes com algum grau de função 

renal. A diálise manual é conhecida como DPAC, a automática como DPA. Na DPA, o 

paciente coloca a bolsa no ciclador e conecta o ciclador ao cateter enquanto dorme à noite. O 

ciclador é programado para realizar cerca de três a cinco trocas por noite. Durante o dia, 

aproximadamente 2 litros da SD ficam na cavidade abdominal. Se necessário, pode ser 

realizada uma troca durante o dia (SAXENA; WEST, 2006). 

Já na DPAC, a infusão e drenagem das bolsas de SD são realizadas manualmente 

usando a força da gravidade. O método mais utilizado envolve 4 trocas por dia, com bolsas de 

2 litros, mas pode variar de 3 a 5 trocas a depender das necessidades e características clínicas 

do paciente. O intervalo noturno é longo e em alguns casos trocas noturnas podem ser 

necessárias. Os pacientes monitoram seus pesos diários para o ajuste da concentração de 

glicose (SAXENA; WEST, 2006). 

O nefrologista deve prescrever a DP especificamente para cada paciente, de acordo 

com suas características clínicas, psicossociais e as contraindicações de cada método 

(SIJPKENS; BERKHOUT-BYRNE; RABELINK, 2008). Para isso, ele deve escolher a 

modalidade peritoneal que mais se adequa ao paciente, além de definir volumes de infusão e 

de drenagem, número de trocas diárias, soluções dialisadoras que serão utilizadas, dentre 

outros (PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 

A DP deve ser a modalidade de escolha para pacientes com impossibilidade de 

obtenção de acesso vascular e para aqueles que não toleram a HD (BARRETTI, 2004). Por 

necessitar de dedicação do doente e seus cuidadores ao método, preferencialmente há decisão 
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conjunta entre estes e equipe de saúde. Condições de moradia, higiene e educação serão 

avaliadas. Idealmente, a DP seria utilizada por indivíduos que vivessem em condições 

adequadas de saneamento básico e com capacidade de realizar a técnica asséptica de 

manuseio do cateter (ROCHA et al., 2010). 

A distância da residência do paciente ao centro de diálise pode ser fator determinante 

no tratamento, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil e em uma 

região onde os centros de TRS ficam concentrados nas grandes cidades, como o Nordeste. 

Sob esse aspecto, a DP possui a vantagem de ser realizada na moradia do paciente 

(FERNANDES et al., 2010). 

Ademais, a DP está associada a menores custos sem comprometer os desfechos dos 

pacientes. (KLARENBACH; MANNS, 2009). Em 2005, por exemplo, os gastos anuais do 

Medicare (sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos EUA) com acesso vascular 

foi de 52.734 dólares por paciente em DP e de 65.509 dólares por paciente em HD (BERGER 

et al., 2009). 

Como qualquer terapia dialítica, a DP possui vantagens e desvantagens (Quadro 2): 

 

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da diálise peritoneal 
 

Vantagens 

Baixo custo e maior simplicidade, em comparação com a hemodiálise 

Possibilita melhor preservação da função renal residual 

Preserva acessos vasculares, para hemodiálise futura 

Causa menos instabilidade hemodinâmica, pela sua natureza gradual e contínua 

Permite maior flexibilidade de horários 

Menor restrição dietética e de fluidos 

Desvantagens  

Terapia contínua, sem dias de descanso 

Preocupação com a imagem corporal, devido à presença constante do cateter e fluido 

abdominal 

Requer espaço nos domicílios para armazenamento de suprimentos, como as bolsas de diálise 

e as maquinas cicladoras  

A falta de aderência a técnica pode levar a complicações como uremia e infecções. 

Menor eficiência, em comparação a hemodiálise, no tratamento de complicações agudas 

Fonte: (THOMÉ et al., 1999; PECOITS-FILHO; MORAES, 2010) 
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Outros benefícios da DP são: simplicidade da técnica, menor necessidade de equipe 

médica treinada e exigência mínima de suporte técnico e eletricidade. (JAIN et al., 2012). A 

DP proporciona maior flexibilidade de horários, menor necessidade de comparecer com 

frequência ao centro de diálise, possibilidade de realizar viagens, enfim maior independência 

ao paciente, além de capacidade de promover maior sobrevida nos primeiros anos de 

tratamento e preservação da função renal residual e de acessos vasculares. Contudo, 

permanece pouco lembrada quando o paciente necessita de diálise de urgência 

(ARRAMREDDY et al., 2014). E não é comumente utilizada como primeira terapia dialítica 

(DE SOUSA-AMORIM et al., 2013). 

Diversas modalidades de DP estão disponíveis, sendo as mais utilizadas: 

 Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) - aqui as trocas de bolsas 

são realizadas manualmente, utilizando-se a força da gravidade para os processos 

de infusão e drenagem. O paciente pode fazer de 3 a 5 trocas, geralmente com 

bolsas de 2 litros de acordo com sua prescrição individual (PECOITS-FILHO; 

MORAES, 2010).  

 Diálise Peritoneal Automatizada (APD) - nesta modalidade, a inserção e 

retirada de líquidos da cavidade peritoneal é feita através de uma máquina. Pode 

ser subdividida em: 

1. Diálise Peritoneal Contínua por Cicladora (CCPD) - nesta técnica, o paciente 

se conecta a uma cicladora que, durante a noite, faz cerca de 4 trocas, deixando 

de 2 a 2,5 litros de fluido na cavidade durante o dia. Permite ao paciente maior 

liberdade para exercer atividades durante o período diurno (PECOITS-FILHO; 

MORAES, 2010). 

2. Diálise Peritoneal Intermitente Noturna (NIPD) - procedimento bastante 

semelhante a CPPD, contudo, nenhum volume é deixado na cavidade durante o 

dia. Indicada para pacientes com complicações mecânicas, como hérnias 

abdominais e hidrocele, já que estes podem ser agravados com a presença 

constante de volume intra-abdominal (PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 
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2.2.3 Cateteres 

Na DP, para a infusão da SD, é utilizado um cateter permanente, que promove 

comunicação entre o meio externo e a cavidade peritoneal. A escolha do cateter adequado, a 

experiência do médico que irá implantá-lo, a antibioticoterapia profilática após o implante do 

cateter e os cuidados pós-operatórios são de fundamental importância para reduzir o número 

de complicações, permitindo uma boa evolução da DP (PECOITS-FILHO; MORAES, 2010; 

THOMÉ et al., 1999; PIRAINO et al., 2011). 

Geralmente feitos de silicone ou poliuretano, os cateteres podem ser de vários tipos, 

sendo o Tenckhoff e o Swan Neck os mais conhecidos. O cateter ideal proporciona diálise 

rápida sem vazamentos ou infecções. Eles podem variar quanto ao número de cuffs (um ou 

dois), trajeto na via subcutânea (em pescoço de cisne ou linear) e porção intra-abdominal (reta 

ou espiralada). Modificações no design do cateter continuam sendo feitas, buscando evitar 

falha por drenagem inadequada. Sobre o trajeto no subcutâneo, cateteres em pescoço de cisne 

apresentam menos drenagem inadequada que os lineares (FLANIGAN, GOKAL, 2005). 

Na sua porção intra-abdominal possuem diversos poros para otimizar a drenagem e 

absorção do dialisado. Já na porção extra-abdominal, apresentam cuff único ou duplo. 

Atualmente, muitos autores acreditam que os cateteres com cuff duplo apresentam menos 

risco de complicações, tempo maior até o primeiro episódio de peritonite, com consequente 

aumento de sobrevida. Portanto, para a maioria dos adultos, utilizamos o duplo, onde o cuff 

mais externo, ou proximal, serve para fixação enquanto o distal funciona como barreira para 

infecções (PEPPELENBOSCH et al, 2008; HOLLEY, 2004; PIRAINO et al., 2005; 

PIRAINO et al., 2011). 

Quanto ao número de cuffs, acreditava-se que os com um cuff estavam associados a 

intervalo menor para o primeiro episódio de peritonite, maiores taxas de infecção do sítio de 

saída e menor tempo de sobrevivência. Todavia, a posição do cateter é importante. Cateteres 

com um cuff localizado em posição mais profunda apresentam resultados semelhantes ao 

duplo cuff (FLANIGAN; GOKAL, 2005). O cateter deve ser implantado por operador 

experiente em ambiente estéril. (FLANIGAN; GOKAL, 2005) O implante pode ser por via 

laparoscópica ou por cirurgia aberta. Ainda não foi demonstrado superioridade de uma das 

técnicas (XIE et al., 2012). 

Para a implantação do cateter, dentre as várias técnicas, as mais utilizadas são a via 

cirúrgica aberta e a laparoscópica. A International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) 
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recomenda que este implante ocorra 2 semanas antes do início da diálise. Em casos de 

urgência, quando não se pode obedecer a este intervalo, deve-se infundir pequenos volumes 

da SD na posição supina (PEPPELENBOSCH et al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2010). 

Vale ressaltar que complicações relacionadas ao cateter, como tunelite e infecção do 

sítio de saída, ainda permanecem como importantes causas de morbidade nestes pacientes, 

sendo causa de transferência permanente para HD em 20% dos casos (FLANIGAN; GOKAL, 

2005; PIRAINO et al., 2011) 

 

 

2.2.4 Complicações da Diálise Peritoneal  

São contraindicações absolutas para a DP: perda documentada da função peritoneal; 

múltiplas aderências peritoneais; incapacidade física ou mental para a execução do método; 

condições cirúrgicas não corrigíveis (hérnias, onfalocele, gastrosquise, hérnia diafragmática, 

extrofia vesical, colostomias). São contraindicações relativas: presença de próteses vasculares 

abdominais implantadas há menos de 4 meses; presença de derivações ventrículo-peritoneais 

recentes; diverticulites frequentes; doença intestinal inflamatória ou isquêmica; vazamentos 

peritoneais; intolerância à infusão do volume necessário para a adequação dialítica; obesidade 

mórbida (BARRETTI, 2004). 

Baixos indicadores socioeconômicos tem sido considerados contraindicações para a 

DP, embora isso não tenha sido claramente demonstrado na literatura. No Brasil, predominam 

pacientes com baixa renda e baixa escolaridade nessa modalidade, sem que estes apresentem 

desfechos insatisfatórios (FERNANDES et al., 2008; BASTOS et al., 2011).  

A peritonite permanece como a complicação mais importante nos pacientes em DP 

(BIEBER et al., 2014). Desde o início da DP, a peritonite mantém-se como principal 

complicação. Estima-se que contribua diretamente em 20 a 30% dos casos de saída definitiva 

da técnica, por falência da membrana peritoneal e do processo de ultrafiltração. 

Diversas complicações podem ser associadas a esta terapia dialítica, sendo as 

infecciosas, como infecção do orifício de saída do cateter, tunelite e peritonite, de maior 

prevalência. Isso ocorre, em parte, pela alta manipulação do sistema, já que, a maioria dos 

pacientes faz de 2 a 5 trocas diárias (SAXENA; WEST, 2006). 

Infecção do local de saída do cateter é definida pela presença de secreção purulenta, 

com ou sem eritema de pele, na região em torno do cateter. (LI et al., 2016) Já a tunelite pode 
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se apresentar como eritema, edema ou dor no trajeto subcutâneo do cateter, embora, em 

muitos casos, seja imperceptível clinicamente, como demonstrado por estudos 

ultrassonográficos. Geralmente, surge na presença de infecção do sítio de saída do cateter, 

mas pode ocorrer de maneira isolada (PLUM; SUDKAMP; GRABENSEE, 1994; LI et al., 

2010). 

Por ser um fator preditor muito importante de peritonite, infecção do sítio de saída do 

cateter deve ser tratada agressivamente, com cobertura para os germes mais comuns: 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa (LI et al., 2010). 

Outras complicações infecciosas que podem ocorrer são: infecção do orifício de 

saída do cateter e tunelite. A infecção do orifício de saída é definida pela presença de 

drenagem purulenta, com ou sem eritema no local. A tunelite pode se apresentar como 

eritema ou edema no subcutâneo, mas muitas vezes só é vista pela ultrassonografia, 

geralmente está associada a infecção do orifício de saída do cateter. Quando esta infecção é 

causada por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa muitas vezes a tunelite está 

associada. Esses são também os microrganismos mais encontrados na peritonite relacionada a 

infecção do cateter. Logo devem ser tratados de forma agressiva (LI et al., 2010). 

As complicações não infecciosas incluem extravasamento no local de saída do 

cateter, mal posicionamento, deslocamento ou obstrução do cateter, falha de ultrafiltração, 

hérnia abdominal, protrusão do cuff, edema escrotal, hemoperitônio, hidrotórax (PRAKASH 

et al., 2011). Além dessas, complicações metabólicas, como hiperglicemia, hiperlipidemia, 

obesidade, hipocalemia, hipomagnesemia e perdas proteicas podem ocorrer durante o 

tratamento em DP (SAXENA; WEST, 2006; THOMÉ et al., 1999; PECOITS-FILHO; 

MORAES, 2010). 

 

 

2.3 Peritonite  

É importante fator relacionado à mortalidade, sendo responsável por cerca de 16% da 

mortalidade relacionada a infecção. É provavelmente a causa mais comum de falha da técnica 

e a principal causa de troca para HD. O diagnóstico se dá na presença de pelo menos dois dos 

seguintes critérios: efluente peritoneal turvo, dor abdominal, cultura do líquido peritoneal 

positiva e contagem de leucócitos no dialisado > 100/µL. De acordo com as últimas 

orientações da International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD), em 2016, o cálculo do 
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índice de peritonites é realizado em função do tempo de exposição à técnica e admite-se como 

meta índice de peritonite global não maior que 0,5 episódio/paciente/ano) (LI et al., 2016). 

Tal complicação ocorre quando microrganismos entram no espaço peritoneal, 

normalmente estéril, e o sistema imune é incapaz de evitar sua proliferação. Nos pacientes em 

DP, a presença do fluido dilui o sistema protetor, o que enfraquece o sistema imune 

peritoneal. Sua prevenção envolve medidas para evitar a entrada de microrganismos no 

espaço peritoneal e, se isso não for possível, medidas para evitar seu crescimento. O 

treinamento do paciente em DP inclui o ensino de técnicas para evitar peritonites. Médicos e 

enfermeiros também desempenham importante papel para evitar essa complicação (SHETTY, 

2014). 

Em relação ao agente etiológico da peritonite, um estudo realizado em um centro de 

referência em Sergipe mostrou a mesma proporção entre germes Gram positivos e Gram 

negativos. Staphylococcus aureus foi o microrganismos mais frequente (LOBO et al., 2010).  

Em casos mais brandos, pode levar a hospitalização, retirada do cateter e interrupção 

temporária da modalidade. É considerado também o principal motivo de mudança para HD 

(CHO; JOHNSON, 2014; LI et al., 2010, WIGGINS et al., 2007; GONZÁLEZ et al., 2012; 

THIRUGNANASAMBATHAN et al., 2012). Portanto, é de fundamental importância 

reconhece-la e iniciar tratamento empírico precocemente, a fim de reduzir os riscos de 

evolução desfavorável (WIGGINS et al., 2007). 

Com relação aos óbitos, menos de 5% dos episódios de peritonite resultam neste 

desfecho, mas acredita-se que cerca de 16% de todas as mortes de DP estejam relacionadas a 

esta complicação (LI et al., 2016). 

Dada sua importância epidemiológica, diversas medidas profiláticas, com o intuito 

de reduzir seus índices, foram adotadas ao longo dos anos, como por exemplo, a conexão tipo 

Y; antibioticoprofilaxia antes de procedimentos endoscópicos, ginecológicos e odontológicos, 

entre outros (DOMRONGKITCHAIPORN et al., 1994). 

É, também, de fundamental importância, a identificação e prevenção, quando 

possível, dos fatores de risco conhecidos para o seu desenvolvimento, como idade avançada, 

raça negra, baixo nível educacional, obesidade, diabetes mellitus, depressão, hipoalbuminemia 

(albumina sérica inferior a 3 g/dl), climas tropicais, infecção do orifício de saída do cateter, 

entre outros (WIGGINS et al., 2007; MCDONALD et al., 2004; LIM; JOHNSON; 

MCDONALD, 2005; OXTON et al., 1994; CHOW et al., 2005; MARTIN; CARAMORI; 

FERNANDES, 2011; LOBO et al., 2010). Neste último caso, definimos peritonite 
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relacionado ao cateter, quando ela ocorre concomitantemente a uma infecção do sítio de saída 

pelo mesmo organismo ou se 1 dos sítios tiver cultura negativa (LI et al., 2010).  

Diversos estudos foram realizados na tentativa de descobrir se algum dos métodos de 

DP está mais relacionado a este tipo de infecção. Entretanto, a maioria destes demonstrou não 

haver diferença significativa entre os índices de peritonite em CAPD e APD, devido 

principalmente aos avanços nos sistemas de conexão de ambas as modalidades 

(SANTOIANNI et al., 2013; HUANG et al., 2001; LOCATELLI et al., 1999; BIEBER et al., 

2014). 

A ISPD recomenda que os centros de DP realizem, pelo menos uma vez ao ano, o 

monitoramento das taxas de infecção, como parte de um programa contínuo de melhora da 

qualidade. Para peritonite, estas não devem ser superiores a 0,5 por ano em risco (LI et al., 

2016; LIAKOPOULOS et al., 2017). 

 

 

2.3.1 Diagnóstico e Classificação da Peritonite 

Todo paciente em programa de DP que apresente efluente turvo, mesmo sem dor 

abdominal, deve ser considerado como portador de peritonite, até que se prove o contrário. Do 

mesmo jeito, se estes apresentarem dor abdominal com efluente claro, a investigação deve ser 

iniciada (LI et al., 2010; PIRAINO et al., 2005). 

É de fundamental importância colher a história da doença com o paciente, 

questionando sobre possíveis fatores predisponentes, como má aderência à técnica, 

contaminação ou desconexão recente, infecções do sítio de saída do cateter peritoneal, 

procedimentos ginecológicos, odontológicos e endoscópicos realizados recentemente. (LI et 

al., 2010). Estes dados são essenciais para identificar o provável agente causador e a via de 

infecção. As principais são: Intraluminal, onde o agente tem acesso à cavidade peritoneal pela 

luz do cateter; Periluminal; Transmural, por translocação a partir da parede do intestino; 

Hematogênica e Transvaginal (BLAKE; DAUGIRDAS, 2001). 

No exame físico, o paciente com peritonite geralmente apresenta uma dor difusa, 

acentuada à descompressão brusca. Em casos de dor localizada, deve-se investigar também a 

possibilidade de patologias abdominais não-relacionadas a DP, como apendicite, diverticulite, 

entre outros. Além disso, deve-se analisar com cuidado o orifício de saída do cateter, já que 
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sinais de infecção nesse local podem ser a causa da peritonite. Qualquer drenagem por este 

orifício deve ser prontamente enviada para cultura (LI et al., 2016). 

Assim, tão logo a suspeita seja confirmada como provável peritonite, amostras do 

líquido peritoneal devem ser colhidas para contagem de células total e diferencial, coloração 

com Gram e cultura. Outras técnicas diagnósticas já foram relatadas, contudo, ainda não são 

recomendadas para a prática médica (LI et al., 2016). 

Podemos resumir, então, que o diagnóstico é dado quando há, concomitantemente, 2 

dos seguintes critérios: dor abdominal; efluente peritoneal turvo; contagem de leucócitos no 

dialisado > 100 /μL; positividade da cultura do líquido peritoneal (SAXENA; WEST, 2006; 

LEEHEY et al., 2003; CHOW et al., 2005; PIRAINO et al., 2005). 

Vale ressaltar que o efluente turvo, na maioria das vezes, indica peritonite infecciosa, 

contudo outros diagnósticos diferenciais devem ser lembrados, como: peritonite infecciosa 

com cultura negativa, peritonite química, eosinofilia do efluente, hemoperitônio, malignidade 

e efluente quiloso (ROCKLIN; TEITELBAUM, 2001). 

Após um primeiro episódio de peritonite, os subsequentes podem ser classificados de 

acordo com o tempo e o germe causador em relação ao episódio anterior (Quadro 3): 

 

Quadro 3 - Classificação das peritonites 
 

Recorrente 
Um episódio que ocorra em até quatro semanas do término da terapia mas 

causada por um organismo diferente. 

Recidiva 
Um episódio que ocorre até quatro semanas do término da terapia causado pelo 

mesmo organismo ou um dos episódios tem cultura negativa. 

Repetida 
Um episódio que ocorre depois de quatro semanas do término da terapia e 

causada pelo mesmo organismo. 

Fonte: (LI et al., 2016) 

 

 

2.3.2 Tratamento e Prevenção da Peritonite  

Com o intuito de reduzir os casos de evolução desfavorável, o tratamento deve ser 

instituído o mais precocemente possível, de forma empírica, logo após a coleta do líquido 

peritoneal (WIGGINS et al., 2007). Baseia-se principalmente no uso de antibióticos 

(SAXENA; WEST, 2006; LI et al., 2016). 
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Os germes gram-positivos são os principais agentes encontrados nas culturas, 

especialmente os Staphylococcus aureus e epidermidis. Em seguida, temos os germes gram-

negativos e os fungos, sendo estes relacionados a maior risco de óbito (TEITELBAUM; 

BURKART, 2003; BARRETTI et al., 2015; LI et al., 2016). Outros agentes já relatados, 

porém raros, são as micobactérias, como o Mycobacterium tuberculosis (BLAKE; 

DAUGIRDAS, 2001). 

Em alguns casos, mesmo na vigência de infecção, não há crescimento de germes. 

Nessa situação, devemos sempre questionar o paciente sobre uso recente de antibiótico, por 

ser esta a causa mais comum. Vale ressaltar, contudo, que a ISPD recomenda que o índice de 

culturas negativas não ultrapasse 20% do total de episódios (ALFA et al., 1997; LYE et al., 

1994; LI et al., 2010). 

Sabe-se que, pela falta de evidências científicas, não existe, até o presente momento, 

protocolos para o tratamento empírico das peritonites. A ISPD recomenda que a terapia seja 

selecionada de acordo com os germes mais prevalentes em cada instituição, sugerindo o uso 

de vancomicina ou cefalosporina de primeira geração para germes gram-positivos associado a 

cefalosporina de terceira geração ou aminoglicosídeo, para cobertura dos gram-negativos, 

incluindo Pseudomonas (SCHAEFER et al., 1999; LI et al., 2010; BARRETTI et al., 2015). 

Nos casos em que fungo for isolado por microscopia ou cultura, devemos iniciar agentes 

antifúngicos, como Anfotericina B e Flucitosina, além de solicitar remoção imediata do 

cateter (LI et al., 2016). 

Pacientes com dor leve e quadro estável podem ser tratados ambulatoriamente, já 

aqueles que necessitam de analgesia intravenosa devem ser internados. Deve-se tentar 

inicialmente a administração de antibióticos via intraperitoneal, de forma intermitente ou 

contínua, por ser esta a via mais eficaz. A duração do tratamento é em torno de 2 a 3 semanas 

(ZELENITSKY et al., 2000). 

Uma vez em posse dos resultados da cultura e do antibiograma, deve-se ajustar a 

antibioticoterapia (BURKART, 2005). Em geral, a maioria dos pacientes evoluem bem, com 

melhora considerável após 48h do início do tratamento. Se não houver melhora após esse 

período, deve-se solicitar nova contagem de células e cultura. (LI et al., 2016; PIRAINO et 

al., 2005) O líquido peritoneal deve ser inspecionado diariamente, e a cura é definida com o 

seu clareamento em até 5 dias (LI et al., 2010). 

Caso o efluente permaneça turvo após 5 dias do uso correto de antibióticos, 

definimos a Peritonite como refratária. Nestes casos, indica-se a remoção do cateter, com 
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intuito de reduzir os índices de morbimortalidade e de preservar a membrana peritoneal para 

uso futuro (PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 

Por último, o correto treinamento do paciente e dos responsáveis pela manipulação 

do sistema é de fundamental importância para prevenção dessa complicação. Estes devem ser 

orientados sobre: acondicionamento adequado das bolsas, uso de máscaras, antissepsia 

rigorosa das mãos, ambiente apropriado e higienizado, adequada conexão dos equipos, correta 

drenagem e número de trocas de acordo com a prescrição. Além destas, outras medidas são 

consideradas benéficas, como evitar animais no cômodo onde ocorrem as trocas, utilizar 

antibioticoprofilaxia em caso de contaminação do sistema e orientação dietética para evitar 

constipação intestinal. Assim, é possível reduzir o número dessa complicação e permitir uma 

melhora da qualidade de vida para os pacientes em DP (FERREIRA et al., 2011; SAXENA; 

WEST, 2006; PECOITS-FILHO; MORAES, 2010). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Caracterizar os resultados do programa de DP de um centro de referência na região 

nordeste do Brasil. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar os perfis sociodemográficos e clínicos dos pacientes em DP, 

incluindo histórico de tratamento; 

 Avaliar a taxa de sobrevida de pacientes em DP, bem como fatores a ela 

associados;  

 Avaliar a taxa de sobrevida da técnica de DP bem como fatores 

independentemente associados a maior risco óbito e de falha da técnica; 

 Avaliar episódios de peritonite nos pacientes em DP quanto à sua incidência, 

organismos causadores, desfechos e possíveis fatores preditores. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS  

Trata-se de estudo de coorte retrospectivo realizado com 565 pacientes pertencentes 

ao programa de diálise peritoneal da Clinese - Clínica de Nefrologia de Sergipe, em Aracaju, 

Sergipe, no período de 01/01/2003 a 31/12/2012. 

Os dados foram coletados retrospectivamente dos prontuários eletrônicos sendo 

obtidas as seguintes informações: perfil sociodemográfico e clínico ao início em DP, histórico 

clínico e do tratamento dialítico, complicações infecciosas e seus desfechos. Pacientes em 

diálise peritoneal automática (DPA) e em diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) 

não foram segregados. Fez-se a descrição das características gerais da população em estudo, 

incluindo dados sociodemográficos, variáveis clínicas e laboratoriais, histórico de tratamento, 

complicações, análise de sobrevida da técnica e do paciente e causas de óbito.  

A população em DP no serviço durante o período de estudo foi composta de 660 

pacientes. Foram considerados elegíveis ao estudo, os 565 pacientes que permaneceram por 

pelo menos 30 dias ininterruptos em DP em algum momento no período estudado.  

No referido serviço, os pacientes são apresentados às modalidades dialíticas, DP e 

hemodiálise, para que, na ausência de contraindicações a alguma delas, possa escolher em 

qual método iniciar o seu tratamento. Escolhendo a DP, ele e seus familiares ou cuidadores 

são encaminhados para treinamento. Para a realização do procedimento de trocas, utiliza-se 

como rotina o sistema de conexão do tipo Y (Baxter Hospitalar®), através dos cateteres dos 

tipos Tenckhoff cuff duplo ou Swan Neck Missouri, que são implantados, respectivamente, por 

trocarte ou microlaparotomia, com uso de antibioticoprofilaxia com cefalotina durante o ato 

cirúrgico. A partir de 2011 iniciou-se rotina de uso diário de gentamicina creme no orifício de 

saída do cateter peritoneal. 

ISSCP foi definida pela presença de secreção purulenta, com ou sem eritema de pele, 

na região em torno do cateter. Peritonite foi diagnosticada quando encontrados de forma 

simultânea pelo menos dois dos seguintes critérios: dor abdominal, efluente peritoneal turvo, 

contagem de leucócitos no líquido dialisado >100/μL ou positividade da cultura do líquido 

peritoneal. O diagnóstico de peritonite e o cálculo do seu índice seguiram as recomendações 

da International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) (LI et al., 2010). 

Criou-se um fluxo de alternância entre as terapias dialíticas (DP e HD). Os pacientes 

que migraram de DP para HD e retornaram à DP num período inferior a 60 dias foram 

considerados como saída temporária da técnica, não computados no fluxo de HD e os dias em 
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saída temporária foram subtraídos do tempo total em DP. Nos casos em que o paciente 

abandonou o serviço e posteriormente retomou o tratamento, os dias sem tratamento efetivo 

não foram computados. Se um paciente passou por DP em dois momentos distintos, foi 

considerado cada momento separadamente e depois se obteve a soma total. 

Considerou-se como referência tardia ao nefrologista a não realização de 

acompanhamento pré-dialítico com o especialista por tempo igual ou superior a seis meses. 

Escolaridade formal por tempo inferior a quatro anos foi definida como analfabetismo 

funcional (WIGGINS et al., 2007). 

As sobrevidas do paciente e da técnica de DP foram estimadas após um 

acompanhamento médio de 24 meses (variação de 1 a 122 meses). A análise de sobrevida 

utilizou o método de sobrevivência de Kaplan-Meier. Nas curvas de Kaplan-Meier para a 

probabilidade de sobrevida do paciente, a morte era o evento, considerando que transplante, 

transferência para HD (censura informativa) e recuperação da função renal foram observações 

censuradas. 

Nas curvas de Kaplan-Meier para a probabilidade de sobrevida da técnica, 

transferência para HD foi o evento, enquanto morte, transplante e recuperação da função renal 

foram observações censuradas. Foram usadas também medidas de tendência central (média, 

mediana e desvio-padrão) e o modelo multivariado de Cox.  

As informações obtidas foram confrontadas e submetidas à análise estatística 

utilizando o programa Statistical package for Social Sciences (SPSS) versão 21.0 para 

Windows (SPSS Inc.,Chicago, Illions), sendo considerado como significância estatística um p 

< 0,05 para rejeição de hipótese nula. As comparações entre as percentagens das variáveis 

categóricas foram realizadas pelo teste qui–quadrado de variação bicaudal e as comparações 

estatísticas entre as variáveis contínuas e os cálculos das médias foram feitos pelo teste de 

Mann- Whitney. 

A pesquisa atendeu a todos os princípios éticos requeridos, tendo sido o projeto 

aprovado na Comissão de Ética em Pesquisa sob o número 1368.0.000.107-06. 
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RESUMO 

A diálise peritoneal registra indicadores clínicos comparáveis à hemodiálise, entretanto é 

modalidade dialítica subutilizada no tratamento da doença renal crônica na maioria dos países. 

Objetivo: caracterizar os resultados do programa de DP de um centro de referência na região 

nordeste do Brasil. Métodos: estudo de coorte retrospectivo que avaliou o perfil clínico-

demográfico, histórico de tratamento e causas de óbito de 565 pacientes incidentes em DP. 

Resultados: Os pacientes tinham em média 54±19 anos ao iniciarem em DP; 55% eram 

homens; 76% possuíam <4 anos de estudo e 88% possuíam renda familiar <5 salários 

mínimos. A maioria (91%) não realizou tratamento conservador e 63% não tiveram a 

etiologia da DRC definida. A DP foi a modalidade inicial para 53% deles, sendo em 58% dos 

casos de forma emergencial. Foram implantados 676 cateteres peritoneais (nefrologistas - 

81%). O índice de peritonites foi 27,03 episódios/paciente mês, predominantemente por 
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Staphylococcus aureus (25%), com cura de 71%. A sobrevida média dos pacientes foi 45 

meses (2 anos - 59%; 5 anos - 32%), maior nos não diabéticos (p=0,03). A sobrevida média 

da técnica de DP foi 71 meses (2 anos -77%; 5 anos - 53%). Referenciamento tardio, idade 

>60 anos, complicações infecciosas, diabetes mellitus e doença cardiovascular estiveram 

independentemente associados a maior risco de morte, enquanto que idade > 60 anos e 

antecedentes de complicações mecânicas e infeciosas, a maior risco de falha da técnica. 

Conclusões: A DP é modalidade segura e factível, mesmo para indivíduos de baixa renda e 

escolaridade e sem acesso a tratamento conservador prévio, inclusive para início emergencial 

em diálise. Hemodiálise e DP se mostraram como técnicas complementares e não 

competitivas.  

 

Palavras-chave: Insuficiência renal crônica, diálise peritoneal, sobrevida. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: There are several countries that do not offer peritoneal dialysis (PD) as an initial 

therapeutic option. Objective: To characterize the PD program of a reference unit in the 

Northeast Region of Brazil. Methods: A retrospective cohort study was carried out to evaluate 

the clinical, sociodemographic, treatment history and causes of death of 565 incident patients 

who remained in PD for at least 30 days. Results: Mean age at onset in PD 54 ± 19 years. 

55% male, 62% living in the countryside of Sergipe, 76% with <4 years of schooling and 88% 

with family income <5 minimum wages. 37% of the cases presented renal disease with 

predominance of diabetic nephropathy (25%), 77% hypertensive and 9% of late referral. 53% 

started on PD, 58% of them being an emergency. The patients remained on PD on average 

710.5 (± 714.2) days. 53% started on PD. 676 peritoneal catheters were implanted. The 

median survival of the PD technique was 83.1 months, with a rate of 85.1% at 2 years and 

61.1% at 5 years. Median survival was 32.9 months for patients without DM, with a 2-year 

survival rate of 52.4% and a 5-year survival rate of 22.3 months. 62% died. Main comorbidity 

observed in systemic arterial hypertension (77%). The chance of risk (OR) of death of those 

who have late referral is 2,032 times greater than those who did conservative treatment. 

Conclusions: Hemodialysis and PD were shown as complementary techniques and survival, 

peritonitis rates and complications were similar to those described in the literature. 

 

Key words: Chronic renal failure, peritoneal dialysis, survival. 
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INTRODUCTION 

The chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem, and efforts toward 

its prevention, to delay its progression and improve the quality of life of the individuals, must 

be ensured at all levels of assistance1,2. 

The increase in the incidence and prevalence of CKD³ has been accompanied by an increased 

number of individuals requiring renal replacement therapy (RRT)4,5 In Brazil, it is estimated 

that there were 122.825 patients on dialysis in 20166. 

Patient and family education by means of interdisciplinary approach, selection of dialysis 

modality and early access to treatment are the pillars for therapeutic success in RRT. The 

choice between hemodialysis (HD) and peritoneal dialysis (PD) must be made taking into 

account the patient’s decision, clinical and psychosocial factors and the contraindications of 

each method7; however, most of the times such factors are not considered and HD is 

predominant in most of the country5,8. 

PD has many advantages, such as low cost, better preservation of residual renal function, 

preserves vascular accesses, causes less hemodynamic instability, allows greater schedule 

flexibility, and less restricted diet and fluid intake. 

In Brazil, PD was initiated in 19809 and only 7.9% of the patients on RRT used it as a dialysis 

modality6. The low prevalence of the method is due to the historical financial bias, resulting in 

discouragement to the creation and/or amplification of programs including the late referral 

modality, generally causing the patients to start RRT as an emergency indication in the form 

of hemodialysis, most of the times migrating to PD as the only alternative due to exhaustion 

of vascular access, which represents a negative selection for the technique. 

Another reason for the low reach of the dialysis method would be the sociodemographic 

profile of the population, as the concept that a low socioeconomic status represents a 

contraindication to its use still persists10.  

The relevance of the study derives from being conducted in a dialysis center where PD is the 

prevalent method, with a population with low sociodemographic profile, lower purchasing 

power, in addition to not having experienced the best diagnosis and conservative treatment 

conditions, and it still provides similar outcomes.  

With the purpose of characterizing the results of the PD program from a reference unit in the 

Northeast Region of Brazil, we assessed the sociodemographic and clinical profiles of its 

patients, including treatment history, patients and PD technique survival. 
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METHOD 

This is a retrospective cohort study conducted in patients from the peritoneal dialysis program 

at a reference center in a northeastern Brazilian state, during the period from 01/01/2003 to 

12/31/2012. The patients who continued for at least 30 consecutive days in the modality at 

any time during the analyzed period were considered eligible for the study. 

The research met all the ethical principles required and was approved by the Research Ethics 

Committee under number 1368.0.000.107-06.  

The general characteristics of the population, including the sociodemographic data, clinical 

and laboratory variables, treatment history, complications, technique and patient survival 

analysis were described. The data were obtained through revision of the electronic medical 

records from the institution.  

It was considered as late referral to the nephrologist the conduction of pre-dialysis follow-up 

with the specialist doctor for less than 6 months. Formal education for less than four years 

was defined as functional illiteracy. The diagnosis of peritonitis and the calculation of its rate 

followed the current recommendations at the time according to the International Society for 

Peritoneal Dialysis (ISPD). 

The patients on automated peritoneal dialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis 

were not separated. An alternating flow between the dialysis therapies (PD and HD) was 

created. The patients who migrated from PD to HD and returned to PD within less than 60 

days were considered as temporary discontinuation from the technique, and the temporary 

discontinuation days were deducted from the total time in PD. In the cases where the patient 

left the treatment and then later restarted treatment, the days without effective treatment were 

not counted. If a patient underwent PD in two different moments, each moment was 

considered separately and then the total sum was obtained. 

The patient and PD technique survival was estimated after an average follow-up of 24 months 

(ranging from 1 to 122 months). The survival analysis used the Kaplan-Meier survival 

method. In the Kaplan-Meier curves for patient survival probability, death was the event, 

considering that transplant, transfer to HD (informative censoring) and recovery of renal 

function were the censored observations. In the Kaplan-Meier curves for the technique 

survival probability, transfer to HD was the event, whereas death, transplant and recovery of 

the renal function were the censored observations. Measures of central tendency (mean, 

median, and standard deviation) were also used in the data analysis and Cox multivariate 

model.  
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RESULTS 

Out of the 660 patients who were on PD during the period, 565 met the inclusion criteria. The 

average age of the patients was 54 ± 19 years when started PD (minimum age of 1.4 and 

maximum of 97 years), 310 (55%) were male and 236 (42%) were older than 60 years. There 

was a high proportion of individuals with low level of education (76% of functional illiteracy) 

and low family income (88% < 5 minimum wages, 45%, < 1 minimum wage). The etiology of 

renal disease was identified in 37% of the cases, and when this occurred, diabetic nephropathy 

was prevalent (25%). Systemic hypertension (77%) was the main comorbidity observed 

(Table 1). 

The patients continued on PD for approximately 710 days. By analyzing the progress of 

inflow and outflow of PD throughout the treatment period of each patient, it was noticed that 

342 of them (61%) also underwent HD at some time (Figure 1). PD was the initial dialysis 

modality for 302 patients (53%). Only 50 patients (9%) had performed pre-dialysis follow-up 

for a period equal to or longer than 6 months. For 327 patients (58%), the start on PD was an 

emergency indication (Table 1).  

A total of 676 peritoneal catheters were implanted (average of 1.19/patient). The catheter-

related characteristics are described in Table 2.  

There were 416 episodes of peritonitis in 235 patients (42%), with an overall rate for the 

corresponding period of 27.03 episodes/patients per month. Peritoneal fluid culture was 

conducted to identify the etiological agent in 90% of the cases. In 34% of the cases, the 

culture was negative. Staphylococcus aureus was the etiological agent identified in 95 

episodes (25%), followed by Escherichia coli (10%), and Alcaligenes sp. (6%). In most cases 

(71%) there was a cure, but 20% of the events required removal of the peritoneal catheter and 

transfer to HD, and there were 38 (9%) deaths. 

The mean survival of the patients was 45 months, with survival rate of 59% in two years and 

32% in five years. The mean survival of the PD technique was 71 months, with a rate of 77% 

in two years and 53% in five years. Diabetic patients showed shorter survival than non-

diabetics, with no difference related to the technique survival (Figures 2 and 3).  

A total of 353 (62.5%) individuals died, of these 284 (81%) were on PD at the moment of 

death and 69 (19%) had previously migrated to HD. The cause of death was identified in 54% 

of the cases, the prevalent causes were cardiovascular (50%), followed by treatment-related 

infections. Late referral, age above 60 years, history of infectious complications, and 

experiencing diabetes mellitus and cardiovascular disease were identified through the Cox 

model as independently associated with an increased risk of death; whereas emergency start 
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of PD and educational level for more than 4 years of schooling were protective factors (Table 

4). Table 5 shows the analysis results of technique failure of patients on PD according to the 

sociodemographic and clinical variables. In accordance with the Cox model, age > 60 years 

and history of mechanical and infectious complications were independently associated with 

these outcome (Table 6). 

At the end of the observation period, 128 (23%) were on PD, 38 (7%) were on HD, 15 (2%) 

underwent transplants, and 11 (2%) had been discharged as they recovered the renal function. 

There is no information on the 16 (3%) patients who transferred into another dialysis center 

and the 4 (1%) patients who dropped-out. 

 

 

DISCUSSION 

In our study, we describe a cohort of patients on PD in a single dialysis center, containing a 

population with low socioeconomic indicators, without previous access to conservative 

treatment and who started therapy preponderantly as an emergency indication. Despite the 

presence of historical factors considered a restriction for indicating the technique, the 

identified outcomes were consistent with those described in the great national and 

international series13,14,15,16. 

Our casuistry was composed mainly of individuals who lived far away from the dialysis 

center, 56% of them in the countryside of Sergipe state and 7% in other States. Only 9% of 

the patients had pre-dialysis follow-up. Similarly to the nephrology care, it was possible that 

they did not receive the appropriate treatment for their main comorbidities, here presented as 

hypertension and diabetes mellitus with potential repercussions in the CKD progression and 

higher morbidity and mortality. The lack of pre-dialysis follow-up can explain the great 

percentage of patients with no identified etiology (46%) and who started therapy as an 

emergency indication (58%) in this series. The late referral to the nephrologist is clearly 

accompanied by improper preparation for RRT and generally, in Brazil, the patients start the 

emergency treatment with HD using temporary vascular access18. 

Low socioeconomic and education level is associated with residential segregation, deficient 

eating and hygiene habits and higher exposure to infectious agents. The access to healthcare 

services is limited, with late diagnosis of CKD and also late referral to the nephrologist13. 

In the scenario where our research was conducted, the dialysis treatment is provided with the 

due clarification regarding the available modalities and permission to freely select the method, 

if feasible. The inflow and outflow of PD of this cohort shows that more than half of the 
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patients underwent two dialysis therapies, which reinforces the importance of understanding 

their complementary rather than non-competitive roles25,26. In addition, the emergency start on 

dialysis was not a contraindication for PD, as the majority of the patients started the RRT with 

this modality, with the peritoneal catheter implanted by the nephrologist himself/herself, via 

percutaneous route. 

It was observed that there was a higher migration rate of patients from PD to HD in the study. 

The explanation is related to the onset of peritonitis and the occurrence of infection in 

peritoneal catheter exit site. This inappropriate way to “select” patients from PD to HD due to 

exhaustion of the vascular access, which makes PD the only dialysis option, is associated with 

higher chance of peritonitis. Literature data reported that these patients have 5.25 more 

chances of experiencing at least one episode of peritonitis than the rest of the group18. 

Considering the distance from the dialysis center in which the patients live, the schedule 

flexibility and the convenience to receive homecare therapy must be seen as advantages of 

PD27,25; also, by avoiding the use of vascular catheters there is a decreased risk for infectious 

complications, more frequent and more severe than those related to the peritoneal technique. 

Perhaps this is one of the reasons for the improved survival with PD compared with HD 

during the first years of treatment8,28. 

A peritonitis rate of one episode every 27 months was observed in our study, with cure rate of 

71.2%. Peritonitis, according to literature data, is the most significant complication in PD29,30. 

The International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) established as goal a peritonitis rate 

not higher than one episode every 18 months (0.67 episode/patient/year)12. 

In this work, Staphylococcus aureus was the main etiological agent observing the profile 

recently described in Brazilian31,32 and Latin America series33. The increased percentage of 

negative cultures, higher than the recommended by ISPD, is an issue also present in other 

services 12,31,32,33,34. 

According to the descriptions in literature, the infectious complications represent the main 

reason for removal of peritoneal catheter, and in most cases death was due to cardiovascular 

causes 12,13,14,27,32. Late referral, age >60 years, infectious complications, diabetes mellitus and 

cardiovascular disease were independently associated with higher risk of death, while age > 

60 years and history of mechanical and infectious complications were associated with higher 

technique failure risk. The survival curves of the patient and technique showed a profile 

similar to that reported by other authors, with evident discrepancy between diabetic and non-

diabetic individuals14,27. 
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Among the limitations of this work there is its retrospective design and the fact that it was 

conducted in a single site, which requires careful observation of its characteristics before a 

general interpretation of its results. Furthermore, the statistical methods for survival analysis 

applied in this study offer limited options to censor the patients who underwent transplant, 

were transferred to HD or were loss to follow-up. 

 

 

CONCLUSIONS 

Despite the population composed of low income and education individuals with no access to 

previous conservative treatment, PD is offered as the initial option of RRT for most of the 

patients, including those with late referral to the nephrologist; and even though many times 

the admission on RRT occurs as an emergency indication through HD and being the negative 

selection for the modality, the keynote for these patients was performing PD due to 

exhaustion of the vascular access. 

In this study, HD and PD showed to be complementary rather than competitive techniques.  

The results indicate that PD is a safe and feasible modality, especially for individuals living 

far away from dialysis centers, and provides more freedom and reduced need of 

transportation, being qualified as a practical and effective alternative even for acute start of 

RRT. 
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TABLES AND FIGURES 

 

Table 1 - Clinical and demographic characteristics of the patients in the peritoneal dialysis 

program (N = 565). 

Characteristics Cases 

Average age (years) 54±19  

Age, > 60 years  236 (42%) 

Sex, male 310 (55%) 

Origin, Aracaju 210 (38%) 

Education level, < 4 years of schooling1 390 (76%) 

Family income, < 5 minimum wages 485 (88%) 

Conservative treatment2 50 (9%) 

Initial dialysis modality, peritoneal dialysis 302 (53%) 

Start on peritoneal dialysis, emergency 327 (58%) 

Comorbidities  

 Hypertension  430 (76,1%) 

 Diabetes mellitus 250 (44,2%) 

 Heart disease 119 (21%) 

 Peripheral vasculopathy 76 (13,4%) 

Etiology of nephropathy  

 Diabetic nephropathy 141 (25%) 

 Hypertensive nephrosclerosis 66 (11,6%) 

¹ <4 years =  functional illiteracy 

² Nephrology follow-up for period equal to or longer than 6 months before the start of dialysis. 

Numerical data showed in mean ± standard deviation. Categorical data showed in frequency (%) 
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Figure 1 - Percentage distribution of study patients according to the flow of the dialysis 

therapies they used (N = 565). 

*HD = hemodialysis; PD = peritoneal dialysis. 
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Table 2 - Characteristics associated with the catheters implanted in the patients of the 

peritoneal dialysis program (N = 676). 

Characteristics Frequency (%) 

Implantation by use of a trocar versus microlaparotomy 79 

Implantation performed by nephrologist versus surgeon 81 

Type Swan-neck Tenckhoff versus Swan-neck Missouri 62 

Reason for removal (N = 565)  

 Death  51 

 Infectious complications  21 

 Change of dialysis treatment  12 

 Mechanical complications 

 Other 

8 

8 

* It was not possible to identify the type of 28 catheters (4%), the type of surgery, the professional 

responsible for implantation, nor the reason for removal in 32 cases (5%); those cases were excluded from 

the analysis. 
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Figure 2 - Kaplan-Meier curve for the cumulative survival probability of diabetic and 

non-diabetic patients on peritoneal dialysis (PD). 

*Cumulative survival probability of the patient: 52.4% (24 months); 22.3% (60 months). 

**Median: 26.3 months 

***Death was the event. Transplant, transfer to hemodialysis (informative censoring) and recovery of the 

renal function were the censored observations 

****LOG RANK = 0.003 
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Figure 3 - Kaplan-Meier curve for the cumulative survival probability of the technique 

in diabetic and non-diabetic patients on peritoneal dialysis (PD). 

*Cumulative survival probability of the technique: 85.1% (24 months); 65.1% (60 months). 

**Median: 83.1 months 

***Transfer to hemodialysis was the event. Death, renal transplant and recovery of renal function were 

the censored observations. 

****LOG RANK = 0.508 
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Table 3 - Analysis of death of patients on peritoneal dialysis (PD) according to 

sociodemographic and clinical variables (N = 565). 

Characteristics Total of patients Death % Pa 

Sex     

Female 255 161 63.1 0.246 

Male 310 192 61.9  

Age     

≥ 60 years 244 181 74.2 <0.001 

< 60 years 321 172 53.6  

Educational level     

Up to 4 years of schooling 395 259 65.6 0.001 

> 4 years of schooling  126 65 51.6  

Family income     

Up to 5 minimum wages 492 315 64.0 0.434 

> 5 minimum wages 65 36 55.4  

Origin     

Aracaju 211 126 59.7 0.550 

Inner State 317 208 65.6  

Other States 37 19 51.3  

Conservative treatment      

Yes 50 20 40.0 0.002 

No 515 333 60.8  

Start on PD     

Elective 238  136 57.1 0.031 

Emergency 327 222 67.9  

Comorbidities     

Hypertension 433 268 61.9 0.088 

Diabetes mellitus 252 169 67.1 0.003 

Cardiovascular disease 119 74 62.2 0.207 

Peripheral vasculopathy 78 51 65.4 0.120 

Mechanical complication 138 89 64.5 0.608 

Infectious complication 360 240 66.7 <0.001 

Peritonitis 235 158 67.2 0.002 

Infection in the catheter site 276 185 67.0 <0.001 
a Level of significance < 0.05. 
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Table 4 - Cox multivariate model for death of patient on peritoneal dialysis 

Characteristics Hazard Ratioa Pb 

Late referralc 2.03 (1.23 – 3.35) 0.006 

Start with peritoneal dialysis as emergency 

indication  
0.79 (0.63-0.99) 0.044 

Age > 60 years 1.79 (1.43 – 2.25) <0.001 

Level of education > 4 years 0.70 (0.53 – 0.92) 0.012 

Diabetes mellitus 0.71 (0.57 – 0.89) 0.003 

Cardiovascular disease 1.36 (1.03 – 1.79) 0.026 

Infectious complication d 1.70 (1.33 – 2.16) <0.001 

Method used: Advance RP (maximum likelihood estimation) 

 
a Odds ratio and 95% confidence interval for death. 
b Level of significance < 0.05. 
c Lack of conservative treatment or pre-dialysis follow-up for less than six months.  
d History of peritonitis or peritoneal catheter-related infections. 

 

 

 



56 
 

Table 5 - Analysis of technique failure of patients on peritoneal dialysis (PD) according 

to sociodemographic and clinical variables (N = 565). 

 Total Failure % Pa 

Sex     

Female 259 44 17.2 0.157 

Male 306 61 19.7  

Treatment     

Conservative 50 8 16.0 0.272 

Late 515 97 18.8  

Start on PD     

Elective  238 42 17.7 0.378 

Emergency 327 65 19.9  

Age     

≥ 60 years 244 27 11.1 0.042 

< 60 years 321 78 24.3  

Level of education     

Up to 4 years of schooling 395 76 19.2 0.648 

> 4 years of schooling 126 28 22.2  

Family Income     

Up to 5 minimum wages 492 94 19.1 0.746 

> 5 minimum wages 65 11 16.9  

Origin     

Aracaju 211 41 19.4 0.563 

Inner State 317 55 17.3  

Other States 37 9 24.3  

Comorbidities     

Hypertension 433 82 18.9 0.725 

Diabetes mellitus 252 38 15.1 0.508 

Heart disease 119 19 16.0 0.147 

Peripheral vasculopathy 78 10 12.8 0.550 

Mechanical complication 138 55 39.8 <0.001 

Infectious complication 360 90 25.0 0.074 

Peritonitis 235 72 30.6 0.002 

Exit site infection  276 69 25.0 0.573 
a Level of significance < 0.05. 
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Table 6 - Cox multivariate model for technique failure of patient on peritoneal dialysis. 

Characteristics HR CI (95%) for HR P 

Age > 60 years 0.618 0.391-0.978 0.04 

Infectious complication 0.651 0.427-0.992 0.046 

Mechanical complication 0.342 0.231-0.505 <0.001 

Method Advance RP (maximum likelihood estimation) 

Level of significance < 0.05 
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RESUMO 

Peritonite é a principal complicação relacionada à Diálise Peritoneal (DP). Objetivos: Avaliar 

frequência, etiologia e fatores associados à peritonite em pacientes que pertenceram ao 

programa de DP de um centro de referência em DP. Métodos: Coorte retrospectiva, contendo 

565 pacientes que permaneceram por pelo menos 30 dias sob DP, entre 01/01/2003 e 

31/12/2012. Dados dos pacientes com e sem peritonite foram comparados utilizando-se os 

testes do qui-quadrado e Mann-Whitney. Resultados: A maioria dos pacientes (59%) não 
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apresentou peritonite. O índice global de peritonite foi de 0,32 episódio/paciente.ano. 

Registrou-se queda do índice global ao longo do tempo, sendo o menor índice em 2012 (0,26 

episódio/paciente.ano), coincidindo com a introdução, a partir de 2011, do uso diário de 

gentamicina no sítio de saída do cateter peritoneal. O Staphylococcus aureus foi o germe mais 

frequente (23%). Houve cura da peritonite em 71% dos casos. Identificou-se maior risco de 

peritonite nos pacientes com histórico de infecção do sítio de saída do cateter peritoneal 

(ISSCP) [risco relativo (RR) = 1,24; intervalo de confiança (IC) de 95% = 1,02 – 1,50; p < 

0,05]. Não houve diferença significativa entre os grupos no tocante a fatores 

sociodemográficos. Conclusão: A despeito dos baixos indicadores sociais da população 

estudada, a incidência de peritonite situa-se dentro do recomendado pela International Society 

for Peritoneal Dialysis (ISPD), com redução ao longo dos anos, notadamente após o uso 

profilático de gentamicina. Semelhantemente ao descrito por outros autores, ISSCP mostrou-

se como fator preditor de peritonite, sendo de fundamental importância realizar medidas 

profiláticas.  

 

Palavras chaves: Insuficiência renal crônica, diálise peritoneal, peritonite. 

 

 

ABSTRACT 

Peritonitis is the main Peritoneal Dialysis (PD) related complication. Objective: Evaluate the 

frequency, etiology and factors associated with peritonitis in patients belonging to a DP 

program from a reference center. Methods: Retrospective cohort study that evaluated 565 

patients who stayed for at least 30 days in the technique, between 01/01/2003 and 12/31/2012. 

Data of patients with or without peritonitis were compared using the chi-square test and the 

Mann-Whitney test. Results: Most patients (59%) showed no peritonitis. The global 

peritoneal index was 0.32 episode per year at risk. The lowest rate was recorded in 2012 (0.26 

episode per year), coinciding with the introduction, since 2011, of the daily use of gentamicin 

in the exit site of the peritoneal catheter. Staphylococcus aureus was the most prevalent germ 

(23%). There was healing of peritonitis in 71% of cases. It identified a higher risk of 

peritonitis in patients with history of exit site infection (relative risk = 1.24; 95% confidence 

interval = 1.02 - 1.50; p <0.05). There was no significant difference between the groups, with 

or without peritonitis, in terms of sociodemographic factors. Conclusions: Despite the bad 

social indicators of the study population, the incidence of peritonitis follows the 

recommendations of the International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD), with a reduction 
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of rates along the years, especially after the introduction of gentamicin. Similar as described 

by other authors, exit site infection was recognized as a peritonitis predictor, so it is extremely 

important to perform preventive strategies. 

 

Key-words: Renal insufficiency, chronic, peritoneal dialysis, peritonitis. 

 

 

INTRODUCTION 

Peritoneal dialysis (PD) is a viable and effective method of renal replacement therapy1,2,3,4,5. 

Peritonitis is the main PD complication, despite the development of several prophylactic 

measures that led to a decrease of its incidence over the last years2,6,7,8. 

It is estimated that the peritonitis episodes are directly responsible for 20 to 30% of cases of 

definite discontinuation of the technique, in addition to leading to hospitalizations, temporary 

interruption of the modality and death1,9,10,11,12,13,14. Several risk factors have been described 

for peritonitis in patients on PD, related to individual characteristics, the environment or the 

therapy itself: advanced age8, Black ethnicity8,15, low educational level8, obesity8,11,16, 

diabetes mellitus11, depression11, hypoalbuminemia17, tropical climate11, and peritoneal 

catheter exit site infection (PCESI)18,19,20,21. 

This article proposes to assess the incidence, etiology, outcomes and potential predictive 

factors of peritonitis in patients on PD in a reference dialysis care. 

 

 

METHOD 

This was retrospective cohort study analyzing data collected from electronic medical records 

from 565 patients who continued for at least 30 consecutive days in the PD program at a 

reference center in northeastern Brazil, during the period from 01/01/2003 to 12/31/2012.  

In this program, the patients are presented to the dialysis modalities, PD and hemodialysis, so 

that in the absence of contraindication to any of them, the patients may choose a method to 

initiate their treatment. Choosing PD, the patients and their caregivers are referred to training. 

For the changing procedure, the Y connection system PD (Baxter Hospitalar®) is routinely 

used with implantation of the peritoneal catheters double cuff Swan Neck-Tenckhoff or Swan 

Neck Missouri by use of a trocar or microlaparotomy, using antibiotic prophylaxis with 

cefalotin during surgery. In 2011 the program implemented the daily use of gentamicin cream 

in the exit site of the peritoneal catheter. 



61 
 

The sample inclusion criterion was patients on PD for at least 30 days during the study period. 

The following information was obtained: sociodemographic and clinical profile at the start of 

PD, clinical and dialysis treatment history, infectious complications and its outcomes. Patients 

on automated peritoneal dialysis (APD) and on continuous ambulatory peritoneal dialysis 

(CAPD) were assessed together.  

PCESI was defined by the presence of purulent secretion, with or without skin erythema in 

the pericatheter region10. Peritonitis was diagnosed when at least two of the following criteria 

were simultaneous found: abdominal pain; cloudy peritoneal effluent; leukocyte count in the 

dialysate > 100/µL; and positive culture of the peritoneal fluid 10. 

The peritonitis rate was calculated by the number of episodes relative to time of exposure to 

the technique (months or years in risk), as proposed by the International Society for Peritoneal 

Dialysis (ISPD)10,20,21. In order to determine the predictors or peritonitis, the patients were 

divided into two groups, depending on having experienced the complication or not, the first 

episode of peritonitis being considered for that. 

The information obtained was analyzed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program, version 21.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois), and p < 0.05 was 

considered as the statistical significance. The comparisons between the categorical variables 

were performed by the two-tailed chi-square test, and between the continuous variables the 

Mann-Whitney test was used.  

 

 

RESULTS 

The average age of the patients was 54 ± 19 years, 55% of them were male, 37% lived in 

Aracaju, 76% had at least 4 years of schooling and 88% were from families with monthly 

income lower than 5 minimum wages. These continued on PD for an average of 710.5 ± 714.2 

days (Table 1).  

Two hundred and thirty-four patients experienced peritonitis (41%), totaling 416 events 

(mean of 1.77 episodes/patient). The first episode of peritonitis occurred approximately 461.3 

days after starting the technique (range: 0 – 2915 days). Most of the patients (53%) 

experienced only one episode; however, 8% experienced more than three events. In general, 

the cases were considered as new cases of peritonitis (89%); nevertheless, 6% of these were 

repeated; 4%, recurrent, and 1% relapsing cases. Previous PCESI occurred in 246 cases 

(59%), and 98 (40%) of those occurred within less than 3 months from the start of peritonitis.  
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The overall rate of peritonitis was 0.32 episode/patient per year (one episode every 27 

months). The highest rates were in 2003 and 2005 (0.52 and 0.54 episode/patient per year, 

respectively) and the lowest rate in 2012 (0.26 episode/patient per year) (Figure 1). 

The majority of the cases of peritonitis presented cure (71%). In 20% of the cases, the patients 

needed to migrate to hemodialysis, and 9% had an outcome of death. The best results were 

observed in gram-positive peritonitis (cure in 83% of the cases). And the worst cases were 

observed in fungal infections, with 50% of deaths.  

Through the univariate analysis (Table1), the only potential predictor of peritonitis identified 

was the fact that the patient had a previous episode of PCESI (p=0.03; Relative risk = 1.24; 

95% confidence interval = 1.02 - 1.50). 

The culture of the peritoneal fluid was performed in 374 episodes (90%). In 66% of these the 

etiological agent was isolated. Staphylococcus aureus (25% of the cases) was the most 

prevalent, followed by Escherichia coli (10%) and Alcaligenes sp. (6%) (Table 2). 

 

 

DISCUSSION 

Peritonitis is a severe complication related to PD, being a major cause of technique failure and 

death. The results obtained from a population with low social indicators, with late referral to 

the nephrologist and that started dialysis predominantly as an emergency indication, showed 

peritonitis rates and outcomes consistent with those described in national and international 

studies and established by ISPD. Additionally, PCESI showed to be the only independent 

predictor factor of peritonitis in this series.  

The treatment with PD was historically associated with high peritonitis rates, which could 

have been the initial justification for its limited use. However, technological advances, such as 

the idealization of the Y connection system with the flush-before-fill technique, more 

experience with the modality, new training methods, changes in the clinical practice, 

encouragement to self-care, and use of antibiotic prophylaxis in the peritoneal catheter exit 

site, resulted in a significant decrease in the rates of this complication. 

ISPD recommends that the PD centers conduct monitoring of the infection rates at least once 

a year as part of a continuous quality improvement program. For peritonitis, these rates should 

not be higher than 0.5 per year at risk 34, 35 

In this study, despite the low socioeconomic indicators and access to pre-dialysis treatment of 

this population, the overall rate of peritonitis over the 10 years was of 0.32 episode/patient-

year (1 episode every 27 months), consistent with the established by ISPD (1 episode every 
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18 months or 0.67 episode/patient-year)10. National representative historical series report rates 

ranging from 0.35 to 0.82 episode/patient-year8,22,23, whereas a recent metanalysis described 

wide variation in the rates of peritonitis over the world, from 0.06 in Taiwan to 1.66 

episode/patient-year in Israel21.  

In 10% of the cases the culture was not performed, this partially hindered the analysis of the 

causative agents. This fact can be explained by the important portion of patients living in 

distant cities (63%), causing them to seek for new services other than the reference one to 

treat incidents, such as peritonitis. Conversely, 128 patients (34%) had a negative culture of 

peritoneal fluid, and this value was higher than the 20% recommended by IPSD10. Other 

national studies have also described this difficulty, with negative culture rates between 26 and 

38%8,23,24,25. Among the possible reasons, we can find the use of antibiotics or not using the 

techniques defined by ISPD for sample collection and sediment culture10,26. It is worth 

mentioning that the cure rate for the episodes with negative culture (77%) was lower than that 

observed in peritonitis caused by gram-positive germs (83%), but it was higher than that 

caused by gram-negative germs (61%).  

The identification of Staphylococcus aureus as the main causative agent of peritonitis in our 

casuistry follows the microbiological profile described recently in national 8,27,28 and Latin 

America’s casuistries29. Martin et al.8 assessed peritonitis episodes for three years, in 114 

Brazilian sites included in the Brazilian Peritoneal Dialysis Study (BRAZPD), showing that 

the gram-positive germs were the main etiological agents  (62%) and Staphylococcus aureus 

contributed to little more than half of the cases. As for international analysis and services 

located further to the south of Brazil, Staphylococcus epidermidis is the prevalent causative 

agent21,22,23. 

Many sociodemographic, clinical and laboratorial factors have been described as predictors of 

peritonitis, including advanced age, Black ethnicity, low educational level, hypoalbuminemia, 

diabetes mellitus, depression, vitamin D deficiency, hypokalemia and prolonged use of 

antibiotics21. A previous study, conducted by the same site by Lobo et al.19 showed 

hypoalbuminemia, low educational level, and PCESI as independent predictors of peritonitis 

in an observation period of 5 years. When we increase the observation time to 10 years, only 

PCESI continued as a risk factor.  

The higher prevalence of Staphylococcus aureus, skin-colonizing bacteria, as causative agent 

of peritonitis and identification of PCESI as the sole predictor of this casuistry call the 

attention for a potential association between these two factors. A limiting factor for this was 

not having considered the time interval between PCESI and peritonitis in the analysis, 
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hindering a cause-effect relationship between them. As a matter of fact, in most of the PCESI 

episodes, this was the causative agent, which corroborates the information in the literature10,21. 

Additionally, in the last two years of the observation period of this cohort, a significant 

reduction in the recorded rates of peritonitis was observed (0.36 and 0.26 episode/patient-

year, respectively), which coincided with the introduction of the daily use of gentamicin in the 

peritoneal catheter exit site in the routine service, as prophylaxis of PCESI. 

Many authors recommend the routine use of topical antibiotics, such as gentamicin and 

mupirocin, to reduce the rates of PCESI and peritonitis30,31. Gentamicin has been gaining 

ground in this scenario, as it is more effective against gram-negative germs and Pseudomonas 

sp., in addition to having action similar to that of mupirocin against gram-positive germs, thus 

being recommended, by some authors, as the prophylactic drug of choice10,30. However, some 

casuistries pointed at the increase in the risk of fungal peritonitis with its use, in addition to 

the germs resistant and non-susceptible to the drug, showing the need for complementary 

studies to prove the real benefits and disadvantages of this drug. ISPD, in a recent 

publication21, reinforced the need for intensive care with the catheter exit site through 

prophylactic measures, such as hand washing, continuous training of patients and their 

caregivers, in addition to using topical antimicrobials according to the local prevalence of 

germs10. Additionally, it emphasizes the need for an aggressive treatment of the already 

instituted PCESI10.  

This casuistry was based on a retrospective study restricted to a single site, this being its main 

limitation. Therefore, extreme caution must be exercised when making a general 

interpretation of the findings here described.  

 

 

CONCLUSION 

In this study, despite the low social indicators of the analyzed population, the incidence of 

peritonitis was within the recommendations by ISPD, showing the importance and feasibility  

of PD even in populations of underdeveloped countries ³². Previous PCESI showed to be a 

predictor of peritonitis. 

The identification of Staphylococcus aureus, skin-colonizing bacteria, as the main causative 

agent of peritonitis and PCESI as the only predictor, calls the attention for a potential 

association between these two factors. 

Finally, we can draw the conclusion that for a PD site to be successful, it is essential that a 

multidisciplinary team regularly assesses the infection episodes not only of peritonitis, but 
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also of PCESI, and establishes prophylactic measures aiming at minimizing them, such as use 

of gentamicin or mupirocin in the catheter exit site, and continuous training of the patients 

and their caregivers.  
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TABLES AND FIGURES 

 

Table 1 - Demographic and clinical characteristics in peritoneal dialysis (N= 565). 

Characteristics 
General 

population (%) 

Peritonitis  

(N= 234) (%) 
P 

Sex, male 55 52 0.21 

Age, average¹  54  54  0.89 

Educational level, up to 4 years of schooling² 75 77 0.37 

Family income, < 5 minimum wages 88 89 0.94 

Previous conservative treatment ³ 9 9 0.93 

Initial dialysis modality, peritoneal dialysis 54 55 0.62 

Start on peritoneal dialysis: Emergency 58 58 0.89 

Diabetes mellitus 45 46 0.53 

Hypertension 77 78 0.59 

Heart disease⁴ 21 22 0.57 

PCESI⁵ 45  50 0.03 

1Range: minimum and maximum value;  

² Individuals with less than 4 years of schooling are considered as functional illiterate by Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)³³;  

³Patient with chronic renal lesion followed-up for ≥ 6 months before starting the dialysis therapy;  

⁴Ejection fraction less than 50%, confirmed by echocardiogram, coronariopathy, valvulopathy, and 

cerebrovascular disease;  

⁵PCESI: peritoneal catheter exit site infection. 
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Figure 1 - Annual rates of peritonitis of the peritoneal dialysis program evaluated (N= 416 

episodes). 
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Table 2 - Percentage distribution of the peritonitis episodes in patients from the 

peritoneal dialysis program relative to the etiological agent identified and the outcome 

of cure (N=416). 

Etiology of Peritonitis Frequency (%) Cure (%) 

Gram-positive germs 34 83 

Staphylococcus aureus 25 83 

Staphylococcus epidermidis 5 77 

Other¹ 4 79 

Gram-negative germs 30 61 

Escherichia coli 10 53 

Alcaligenes sp. 6 50 

Enterobacter sp. 5 77 

Klebsiella sp. 5 71 

Pseudomonas sp. 3 62 

Other² 1 67 

Fungi 2 13 

Negative Culture 34 77 

Culture not conducted3 10 64 

1Includes: Enterococcus, Staphylococcus beta-hemolytic, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus alpha-

hemolytic, Streptococcus beta-hemolytic.  
2Includes: Acinetobacter, Proteus mirabilis. 
3Not computed in the calculation of the percentage of the germs that cause peritonitis 
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7 DISCUSSÃO INTEGRADA 

Os resultados que obtivemos e que compõem esse estudo mostram uma população 

com baixos indicadores socioeconômicos, sem prévio acesso a tratamento conservador e que 

iniciou na terapia preponderantemente de forma emergencial. A despeito da presença de 

fatores historicamente considerados limitantes à indicação da técnica de DP, tais como renda 

familiar e nível educacional, ao avaliarmos a sobrevida dos pacientes bem como os fatores a 

ela associados, a sobrevida da técnica, e os episódios de peritonite, no que se referem à 

incidência, organismos causadores e possíveis fatores preditores, observamos que os 

desfechos foram compatíveis com os descritos na literatura. 

O primeiro artigo original da dissertação determina os perfis socioeconômicos e 

clínicos dos pacientes em DP, incluindo histórico de tratamento de uma coorte de 565 

pacientes incidentes no período de estudo. Avalia a curva de sobrevida de pacientes, bem 

como fatores a ela associados e a curva de sobrevida da técnica de DP, determinando fatores 

independentemente associados ao maior risco de óbito e falha da técnica. O segundo artigo 

original avalia episódios de peritonite dessa mesma coorte, quanto à incidência, organismos 

causadores, desfechos e possíveis fatores preditores. Em ambos os artigos, avaliamos o 

impacto de fatores sociodemográficos, renda familiar e nível educacional, na sobrevida de 

pacientes e da técnica de DP. 

A população de pacientes em DP é composta principalmente por indivíduos de baixa 

renda, com baixa escolaridade que residiam distante do centro de diálise, no interior do 

Estado de Sergipe e outros estados. Poucos pacientes tiveram acompanhamento pré-dialítico e 

semelhante ao ocorrido com o cuidado nefrológico, possivelmente eles também não 

receberam o tratamento adequado de suas principais comorbidades, aqui representadas por 

hipertensão arterial e diabetes mellitus com potenciais repercussões na progressão da DRC e 

maior morbimortalidade. A ausência de acompanhamento pré-dialítico pode explicar o grande 

percentual de pacientes sem etiologia identificada e com início na terapia de forma 

emergencial nesta série. A referência tardia ao nefrologista, obviamente, vem acompanhada 

de um preparo inadequado para TRS e, de um modo geral, no Brasil, os pacientes iniciam 

emergencialmente por HD, usando acesso vascular temporário, sendo transferidos para DP 

por indicação médica e por ser esta a única modalidade factível em razão da exaustão do 

acesso vascular. 
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A seleção negativa para DP observada nessa casuística ocorre em muitos países e 

diversos fatores contribuem para sua ocorrência. O referenciamento tardio ao nefrologista de 

pacientes com DRC ocorre por dificuldade de acesso ao sistema de saúde, em razão da 

indisponibilidade do especialista, bem como por vezes, dificuldade de identificar e tratar 

adequadamente as patologias de base antes que o quadro evolua para DRC. A existência de 

um viés financeiro histórico a desestimular a criação e/ou ampliação de programas que 

contemplem DP, criando um ciclo vicioso, por conseguinte, reduzindo o número de 

profissionais sem familiarização com a técnica, é outro fator limitante. As características 

inerentes à população estudada, tais como idade avançada, múltiplas comorbidades, menor 

nível socioeconômico e de escolaridade, também contribuem para essa situação. 

No centro onde foi realizado o estudo, o tratamento dialítico é oferecido com o 

devido esclarecimento acerca das modalidades disponíveis e permissão da livre escolha do 

método pelos pacientes e familiares, caso isso seja factível, não havendo contraindicação 

médica. O fluxo de entrada e saída de DP desta coorte evidencia que mais da metade dos 

pacientes se sujeitou às duas terapias dialíticas, o que reforça a importância de se 

compreender seus papeis complementares e não competitivos. Além disso, o início em diálise 

de forma emergencial não foi contraindicação para a DP, já que a maioria dos pacientes 

iniciou em TRS através dessa modalidade. 

Considerando a distância com que os pacientes vivem do centro de diálise, a 

flexibilidade do calendário e a comodidade de realizar a terapia no domicílio devem ser vistas 

como vantagens da DP; bem como, ao se evitar o uso de cateteres vasculares, reduz-se o risco 

de complicações infecciosas, mais frequentes e mais graves que as relacionadas à técnica 

peritoneal. Talvez esta seja uma das razões para a descrita melhor sobrevida em DP quando 

comparada à HD nos primeiros anos do tratamento. 

Analisamos a curva de sobrevida de pacientes, observamos que a probabilidade de 

sobrevida acumulativa de pacientes é de 52,4% em 24 meses e 22,3%, em 60 meses, com 

mediana em 26,3 meses. 

Em relação à curva de sobrevida da técnica de DP, constatamos que a probabilidade 

acumulada de sobrevida da técnica é de 85,1% em 24 meses e 65,1%, em 60 meses, com 

mediana em 83,1 meses.  

Estes resultados são comparáveis aos de séries internacionais. 

Peritonite mantém-se como complicação comum e severa relacionada a DP, sendo 

importante causa de falência da técnica e óbito. 
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As recomendações da ISPD foram publicadas pela primeira vez em 1983 e revisadas 

em 1993, 1996, 2000, 2005, 2010 e mais recentemente em 2016. As atuais recomendações 

estão organizadas em cinco seções: Taxa de peritonite, prevenção de peritonite, apresentação 

inicial e gestão da peritonite, gerenciamento subsequente de peritonite e pesquisa futura. (LI, 

P. K. et al.,2016). 

Os resultados obtidos, oriundos de uma população com baixos indicadores sociais, 

referenciada tardiamente ao nefrologista e que iniciou em diálise predominantemente de 

forma emergencial, revelaram índices e desfechos das peritonites em concordância com os 

descritos em estudos nacionais e internacionais e com o preconizado pela ISPD. 

Adicionalmente, ISSCP mostrou-se como único fator preditor independente de peritonite 

nesta série. 

O tratamento por DP foi historicamente associado a altas taxas de peritonite, o que 

pode ter sido a justificativa inicial para o seu uso limitado. Avanços tecnológicos, como a 

idealização do sistema de conexão em Y com a técnica flush-before-fill, maior experiência 

com a modalidade, novos métodos de treinamento, modificações nas práticas clínicas, 

incentivo ao autocuidado e utilização de antibioticoprofilaxia no sítio de saída do cateter 

peritoneal, resultaram em redução importante das taxas desta complicação. 

Nesse estudo, a despeito das características da população, o índice global de 

peritonites ao longo dos 10 anos foi de 0,32 episódio/paciente.ano (1 episódio a cada 27 

meses), estando de acordo com o preconizado pela ISPD (1 episódio a cada 18 meses ou 0,67 

episódio/paciente.ano) (LI et al., 2010). Nas recomendações recentes de peritonite da ISPD, 

em 2016, as metas foram reajustadas para 0,5 episódio/paciente,ano, exigindo maior controle 

das taxas de peritonite, inclusive o Comitê concede crédito a centros com taxas de peritonite 

muito baixas (0,18 a 0,20 episódios por ano). (LI, P. K. et al.,2016). 

Em 10% dos casos a cultura não foi realizada, o que prejudicou, em parte, a análise 

dos agentes causais. Isso pode ser explicado pela importante parcela de pacientes que vivem 

em cidades distantes do centro dialisador, levando-os a procurar outros serviços que não o de 

referência para o tratamento de intercorrências, como a peritonite. Por outro lado, 34% dos 

pacientes apresentaram cultura do líquido peritoneal negativa, sendo este valor superior aos 

20% recomendado pela IPSD. Outros estudos nacionais também descrevem essa dificuldade, 

com taxas de cultura negativa entre 26 e 38% (MARTIN et al., 2011; MORAES et al., 2009; 

KOFTERIDIS et al., 2010; LIMA et al., 2007). 
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Dentre os possíveis motivos, estão o uso recente de antibióticos ou a não realização 

das técnicas preconizadas pela ISPD para coleta de amostras e cultivo do sedimento (LI et al., 

2010; FAHIM et al., 2009).  

A identificação do Staphylococcus aureus como o principal agente causador de 

peritonite em nossa casuística segue o perfil microbiológico descrito em casuísticas nacionais 

(MARTIN et al., 2011; VAN et al., 2012; ABRAHÃO et al., 2010) e da América Latina 

(BARRETTI et al., 2007). Martin et al. (2011) avaliaram episódios de peritonite ao longo de 

três anos, em 114 centros brasileiros inclusos no Brazilian Peritoneal Dialysis Study 

(BRAZPD), evidenciando que os germes gram-positivos eram os principais agentes 

etiológicos (62%) e o Staphylococcus aureus contribuía com pouco mais da metade dos casos, 

corroborando com o encontrado no nosso estudo. Já em análises internacionais e de serviços 

situados mais ao sul do Brasil, há predomínio do Staphylococcus epidermidis como agente 

causador (FIGUEIREDO et al. , 2013); MORAES et al., 2009; PIRAINO et al., 2011). 

Diversos fatores sociodemográficos, clínicos e laboratoriais têm sido descritos como 

preditores de peritonite, dentre eles idade avançada, raça negra, baixo nível educacional, 

hipoalbuminemia, diabetes mellitus, depressão, deficiência de vitamina D, hipocalemia e uso 

prolongado de antibióticos (PIRAINO et al., 2011). Um estudo anterior, realizado neste 

mesmo centro por Lobo et al (2010) evidenciaram hipoalbuminemia, baixa escolaridade e 

ISSCP como fatores preditores independentes de peritonite num período de observação de 5 

anos. Ao ampliarmos o tempo de observação para 10 anos, apenas ISSCP permaneceu como 

fator de risco. 

A maior prevalência de Staphylococcus aureus, germe colonizador da pele, como 

agente causador de peritonite e a identificação de ISSCP como único preditor nesta casuística 

chamam a atenção para uma possível associação entre esses dois fatores. Um fator limitante 

para tal conclusão foi não se considerar na análise, o intervalo de tempo entre a ISSCP e a 

peritonite, impedindo relação de causa e efeito entre estas. De fato, na maioria dos episódios 

de ISSCP, este foi o agente causador, o que corrobora o descrito na literatura (LI et al., 2010; 

PIRAINO et al., 2011). Convém frisar que nos dois últimos anos do período de observação da 

coorte, observou-se redução significativa dos índices de peritonite registrados (0,36 e 0,26 

episódio/paciente.ano, respectivamente), que coincidiu com a introdução no serviço, como 

rotina, do uso diário de gentamicina no sítio de saída do cateter peritoneal, como profilaxia 

para ISSCP. Tal procedimento é reforçado na recomendação das diretrizes da ISPD em 2016, 

com nível de evidência 1B. 
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Diversos autores preconizam o uso rotineiro de antibióticos tópicos, como 

gentamicina e mupirocina, para reduzir os índices de ISSCP e peritonite (CHEN et al., 2014). 

A gentamicina vem ganhando espaço nesse cenário por ser mais efetiva contra os germes 

gram-negativos e Pseudomonas sp., além de ter ação semelhante a mupirocina contra os 

gram-positivos, sendo recomendada, por alguns autores, como droga profilática de escolha 

(LI et al., 2016). Contudo, algumas casuísticas apontam para um aumento no risco de 

peritonite fúngica com o seu uso, além da seleção de germes resistentes e não susceptíveis à 

droga, mostrando a necessidade de estudos complementares para comprovar os reais 

benéficos e malefícios dessa droga. 

A ISPD, em recente publicação (LI et al., 2016), reforça a necessidade de cuidados 

intensivos com o sítio de saída do cateter, através de medidas profiláticas, como a lavagem 

das mãos, treinamento continuado dos pacientes e seus cuidadores, além do uso de agentes 

antimicrobianos tópicos de acordo com a prevalência local de germes (LI et al., 2016). 

Adicionalmente, ressalta a necessidade de tratamento agressivo das ISCCP já instituídas (LI et 

al., 2016). 

As limitações se devem ao fato de ser um estudo retrospectivo restrito a um único 

centro, logo, devemos ter extrema cautela ao generalizar os achados. 
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8 CONCLUSÃO 

 Perfis sociodemográficos e clínicos 

◦ Pacientes sem prévio acesso a tratamento conservador; 

◦ Indicadores sociais desfavoráveis (educacional, renda familiar); 

◦ Indicadores demográficos desfavoráveis (origem); 

◦ Início em TRS predominantemente de forma emergencial 

 Sobrevida de pacientes e fatores associados 

◦ Sobrevida de pacientes em DP: 52,4% em 2 anos e 22,3% em 5 anos 

(mediana:26,3 meses). Foi maior em não diabéticos e os óbitos ocorreram 

preponderantemente por causas cardiovasculares (50%); 

◦ Referenciamento tardio ao nefrologista, idade > 60 anos, complicações 

infecciosas, DM e DCV são fatores independentemente associados a menor 

sobrevida do paciente. 

 

 Sobrevida da técnica de DP e fatores associados 

◦ Sobrevida da técnica de DP : 85,1% em 2 anos e 65,1%, em 5 anos (mediana: 

83,1 meses). Não há diferença na sobrevida entre diabéticos e não diabéticos. 

◦ Idade > 60 anos, complicações mecânicas e infecciosas, independentemente 

associados a menor sobrevida da técnica. 

 

 Em relação a peritonite 

◦ A incidência de peritonite situou-se dentro do recomendado pela ISPD;  

◦ ISSCP prévia mostrou-se como único fator preditor de peritonite; 

◦ Staphylococcus aureus, germe colonizador da pele, identificado como 

principal agente causador de peritonite;  

◦ A identificação do Staphylococcus aureus, germe colonizador da pele, como 

principal agente causador de peritonite e de ISSCP como único preditor chama 

a atenção para uma possível associação entre esses dois fatores. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Descrevemos uma população representativa de renais crônicos em diálise peritoneal 

que além de possuir indicadores sociais desfavoráveis, sofrem um viés de seleção negativo. A 

maior parte destes pacientes possui múltiplas comorbidades, não receberam acompanhamento 

clínico pré-dialítico, iniciaram terapia renal substitutiva em hemodiálise e mudaram de 

modalidade por exaustão do acesso vascular temporário ou por falta de condições clínicas ou 

técnicas para que fossem mantidos na modalidade terapêutica inicial. Apesar disso, as taxas 

de sobrevida dos pacientes e da técnica e a taxa de peritonite são comparáveis às 

internacionalmente descritas. 

O centro dialisador permite que, não havendo contraindicações ao método de diálise 

peritoneal, familiares e pacientes sejam apresentados às opções de TRS e escolham a 

modalidade que seja factível. 

Para o sucesso de um centro de DP, é de fundamental importância que a equipe 

multidisciplinar esteja capacitada a oferecer as orientações para escolha da modalidade de 

TRS, esteja treinada para uma vez definida a modalidade, orientar um programa de 

treinamento voltado aos pacientes e familiares. Também fundamental é que a equipe 

multidisciplinar avalie regularmente os episódios de infecção, não somente de peritonite, mas 

também de tunelite e ISSCP, e institua medidas profiláticas com o objetivo de minimizá-los, 

como por exemplo, o uso de gentamicina ou mupirocina no orifício de saída do cateter, o 

treinamento continuado dos pacientes e seus cuidadores.  

Os resultados do estudo indicam que a DP é modalidade segura e factível, mesmo 

que para indivíduos que residem em locais distantes dos centros de diálise proporcionando-

lhes liberdade e diminuindo necessidade de deslocamentos. 

A DP se configurou como alternativa prática e eficiente, inclusive para início agudo 

em TRS. 
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