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1 - SINDROME NEFRÍTICA AGUDA

A síndrome nefrítica aguda é a manifestação clínica da inflamação glomerular. A glomerulonefrite refere-
se a uma inflamação dos capilares glomerulares, que pode ocorrer nas formas aguda e crônica. 

As doenças glomerulares primárias incluem a glomerulonefrite pós infecciosa (faringite por estreptococ-
cus beta-hemolíticos, impetigo, infecções virais agudas (HIV, caxumba, varicela-zoster, Epstein-Barr), glomeru-
lonefrite rapidamente progressiva, glomerulonefrite membranoproliferativa (espessamento das paredes dos 
capilares e aumento do número de glomérulos envolvidos) e glomerulonefrite membranosa (espessamento 
das paredes dos capilares glomerulares).

As manifestações clínicas da glomerulonefrite aguda envolvem: 
• Hematúria
• Edema;
• Azotemia (aumento das escórias nitrogenadas); 
• Proteinúria;
• Edema;
• Hipertensão;
• Anemia.

As complicações da glomerulonefrite aguda são: encefalopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca e ede-
ma pulmonar. 

O tratamento clínico envolve principalmente controlar os sintomas, preservar a função renal e tratar ime-
diatamente as complicações. A terapia farmacológica depende da etiologia da glomerulonefrite aguda. Pode 
incluir uso de corticoide, manejo da hipertensão e controle da proteinúria. Restrição de ingesta proteica e de 
sódio.

2 - SÍNDROME NEFRÓTICA

A síndrome nefrótica é um tipo de insuficiência renal, sendo caracterizada por aumento da permeabilida-
de glomerular e manifestada por proteinúria maciça. Os achados clínicos consistem em acentuado aumento 
da proteína na urina (especialmente albumina, constituindo o principal achado diagnóstico), diminuição da 
albumina no sangue (hipoalbuminemia), edema difuso, níveis séricos elevados de colesterol e de lipoproteí-
nas de baixa densidade (hiperlipidemia).

A síndrome nefrótica ocorre em muitas doenças renais intrínsecas e doenças sistêmicas que provocam 
lesão glomerular. Não se trata de uma doença glomerular específica, mas de uma constelação de achados 
clínicos que resultam da lesão glomerular.

O edema constitui a principal manifestação da síndrome nefrótica. Costuma ocorrer edema periorbital, 
sacro, tornozelos e mãos. Os pacientes podem exibir irritabilidade, cefaleia e mal-estar. 

As complicações da síndrome nefrótica são: infecção, tromboembolia (veia renal), embolia pulmonar, insu-
ficiência renal aguda e aterosclerose acelerada (devido à hiperlipidemia).

O tratamento inclui tratar a causa que provoca a proteinúria, alentecer a progressão da doença renal crô-
nica e aliviar os sintomas.

3 - INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma perda súbita e quase completa da função renal (taxa de filtração 
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glomerular diminuída) durante um período de horas a dias. Manifesta-se como oligúria (menos de 400ml 
de urina/dia. Em Brunner, 12ª ed., oligúria é definida como menos de 500ml/dia), anúria (menos de 50ml de 
urina/dia) ou volume urinário normal, estes dois últimos menos comuns.

São três tipos principais de causas da IRA: pré-renais (depleção do volume em consequência de hemor-
ragia, perdas renais (diuréticos, diurese osmótica), IAM, ICC, arritmias, choque cardiogênico, vasodilatação 
em consequência de sepse, anafilaxia e medicamentos anti-hipertensivos); intrarrenais (isquemia renal, lesão 
renal por esmagamento, agentes nefrotóxicos, queimaduras, reações transfusionais graves, anti-inflamatórios 
não-esterodais (AINES)) e pós-renais (obstrução do fluxo urinário: cálculos renais, tumores, estenoses, hiper-
plasia benigna prostática, coágulos)).

Existem quatro fases da IRA:
1. Período de iniciação - Começa com a agressão inicial e termina com a oligúria. 
2. Fase oligúria - Com a oligúria, aumentam as excretas renais (ureia, creatinina, ácido úrico, potássio e 

magnésio). É nessa fase que ocorrem os sintomas urêmicos e o risco de vida é maior (principalmen-
te pela hipercalemia). Ocorre a diminuição na função renal, com retenção crescente de nitrogênio. A 
maior parte dos sinais e sintomas ocorre nesta fase.

3. Período da diurese - Ocorre um aumento gradual do débito urinário, sinalizando o retorno da função 
glomerular. A função renal pode estar ainda anormal. Os sintomas urêmicos ainda podem estar pre-
sentes. Deve ser observada a presença de desidratação nesta fase, pois, com ela, os sintomas urêmicos 
aumentam.

4. Período de recuperação - Sinaliza a melhoria da função renal e pode levar de 3 a 12 meses. Os valores 
laboratoriais retornam ao nível normal.
a. Sinais e sintomas

• Azotemia (aumento da ureia e creatinina);
• Oligúria ou anúria;
• Hipercalemia (pode levar a arritmias cardíacas graves e a parada cardíaca);
• Acidose metabólica: cefaleia, confusão mental, sonolência, frequência e profundidade respira-

tória aumentada, náuseas e vômitos. Débito cardíaco diminuído;
• Anemia (diminuição da eritropoetina);
• Anormalidade do cálcio e fósforo.

b. Tratamento para IRA
Os rins têm uma enorme capacidade de se recuperar de agressões. O tratamento da IRA tem por ob-
jetivo restaurar o equilíbrio químico normal e evitar complicações até que possam ocorrer reparo do 
tecido normal e restauração da função. 

O tratamento consiste em eliminar a causa subjacente, manter o balanço hídrico, evitar os líquidos 
em excesso e, quando necessário, indicar a terapia renal substitutiva.

A manutenção do balanço hídrico baseia-se no peso corporal diário, medições seriadas da pressão 
venosa central, concentrações séricas e urinárias, perdas hídricas, pressão arterial e estado clínico do 
paciente. 

A avaliação clínica pode detectar líquidos em excesso a partir da ocorrência de dispneia, taquicar-
dia e distensão das veias do pescoço, em especial as jugulares. Estertores úmidos devem ser pesquisa-
dos na ausculta pulmonar. 

A restrição de líquidos deve ser avaliada pelo risco da ocorrência de edema agudo de pulmão. 
O desenvolvimento de anasarca (edema generalizado) deve ser investigado, em especial nas áreas 
pré-sacral e pré-tibial. 

Quando a causa é pré-renal, a perfusão renal poderá ser restabelecida com transfusões sanguíneas 
ou infusão de líquidos IV. Quando a causa for hipoproteinemia (hipoalbuminemia) poderá ser necessá-
rio repor albumina. A diálise pode ser iniciada para evitar complicações da IRA. 

A terapia nutricional deve ser acompanhada de forma rigorosa, em especial na fase oligúrica, quan-
do a resposta catabólica do paciente deverá ser avaliada, e sua necessidade individual de reposição 
implementada, e na fase de diurese, quando o débito urinário aumenta, sinalizando o retorno da fun-
ção renal.

O enfermeiro deverá monitorar o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente, em especial os níveis 
de potássio, cálcio e sódio. A função cardíaca e o estado músculo esquelético do paciente devem ser 
acompanhados e monitorados. 

A pesagem diária do paciente e o balanço hídrico são essenciais neste processo. Observar edemas, 
estertores pulmonares, dispneia, distensão das veias jugulares que podem indicar sobrecarga hídrica.

A redução da taxa metabólica é uma meta. Controle de quadros febris e infecciosos são metas 
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importantes, pois reduzem a demanda metabólica renal. O repouso no leito está indicado. Evitar dis-
positivos invasivos, higienização frequente das mãos, utilização de técnica asséptica na mobilização de 
dispositivos invasivos são cuidados que auxiliam na redução de infecção.

A função pulmonar deve ser acompanhada. Mobilização no leito, tosse e exercícios respiratórios 
são importantes para melhorar o aporte de oxigênio aos tecidos. A sonolência e a letargia podem 
impedir a mudança de decúbito espontânea do paciente.

O edema que se instala na IRA torna a pele seca ou susceptível à ruptura aumentado o risco de 
lesão (úlceras). Além disso, a escoriação e o prurido podem ocorrer, fruto do aumento das escórias e 
toxinas irritantes que não são eliminadas pelo rim. Banhar o paciente com água fria, efetuar mudanças 
frequentes de decúbito, manter a pele limpa e bem hidratada e as unhas das mãos aparadas são cui-
dados importantes.

4 - INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (DOENÇA RENAL TERMINAL)

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma deterioração progressiva e irreversível da função renal em que a 
capacidade do corpo para manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico falha, resultando em uremia ou 
azotemia. Pode ser causada pela diabetes mellitus (causa principal), hipertensão, glomerulonefrite crônica, 
pielonefrite, obstrução do trato urinário, lesões hereditárias, distúrbios vasculares, medicamentos e agentes 
tóxicos. Em idosos, as causas principais são a diabetes, hipertensão e glomérulonefrite crônica. 

A - Fatores de risco para a doença renal crônica

• Pessoas com diabetes (do tipo 1 ou do tipo 2): o diagnóstico do diabetes deve ser realizado de acordo 
com o nível sérico da glicemia de jejum acima de 126mg/dL, ou acima de 200mg/dL 2 horas após a 
ingestão de 75g de glicose, ou qualquer valor de hiperglicemia, na presença de sintomas clássicos, 
como poliúria, polidipsia ou polifagia;

• Pessoa hipertensa, definida como valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas medidas 
com um intervalo de 1 a 2 semanas;

• Idosos;
• Portadores de obesidade (IMC > 30kg/m²);
• Histórico de doença do aparelho circulatório (doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença 

vascular periférica, insuficiência cardíaca);
• Histórico de DRC na família;
• Tabagismo;
• Uso de agentes nefrotóxicos (no anexo I encontram-se descritos os principais agentes nefrotóxicos, 

bem como as medicações que necessitam ajustes em pacientes com alteração da função renal).

Existem três estágios da doença renal crônica (Segundo Brunner, 2009):
1. Reserva renal reduzida - Caracteriza-se pela perda de 40 a 75% da função do néfron. Geralmente não 

apresenta sintomas nesta fase, pois os néfrons remanescentes mantêm a função renal.
2. Insuficiência renal - Ocorre quando são perdidos 75 a 90% dos néfrons. A creatinina e ureia sérica au-

mentam suas concentrações. O rim perde sua capacidade de concentrar a urina e a anemia se desen-
volve. O paciente pode apresentar poliúria e nictúria.

3. Doença renal em estágio terminal - O estágio final da IRC acontece quando restam menos de 10% da 
função dos néfrons. Todas as funções reguladoras, secretoras e excretoras do rim normal estão com-
prometidas. Esta fase é evidenciada pelo aumento sérico de ureia e creatinina, bem como pelo dese-
quilíbrio hidroeletrolítico. Neste ponto, a diálise é indicada.

B - Classificação do estágio DRC segundo ministério da saúde (2014)

Estágio 1 - TFG ≥ 90ml/min/1,73 m2 na presença de proteinúria ou hematúria glomerular ou alteração no 
exame de imagem. O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pelas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) para tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular de 
acordo com as recomendações do MS: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, 
doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. A avaliação da TFG e do EAS deverá ser rea-
lizada anualmente. Esses pacientes devem ser encaminhados às unidades de atenção especializada em doença 
renal crônica se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: RAC acima de 1g/g, se não diabético, e perda 
de 30% de TFG com Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores dos Receptores 
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da Angiotensina (BRA). Recomenda-se o encaminhamento para atualização do calendário vacinal, conforme 
Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS). Pacientes com DRC devem ser vacinados 
precocemente porque a redução da TFG está associada com redução da capacidade de soroconversão.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 1:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo. 
Para o controle da hipertensão, os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg (RAC = Relação Albuminúria, creatininúria);
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 2 - TFG ≥ 60 a 89ml/min/1,73m2. O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pelas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e 
doença cardiovascular de acordo com as recomendações do MS: controle da glicemia, da hipertensão arterial, 
dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. A avaliação da 
TFG, do EAS e da RAC deverá ser realizada anualmente. Esses pacientes devem ser encaminhados às unidades 
de atenção especializada em doença renal crônica se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: RAC 
acima de 1g/g, se não diabético, e perda de 30% de TFG com Inibidores da Enzima Conversora de Angioten-
sina (IECA) ou Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina (BRA). Recomenda-se o encaminhamento para 
atualização do calendário vacinal, conforme PNI/MS.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 2:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo.

Para o controle da hipertensão, os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg;
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 3A - TFG ≥ 45 a 59ml/min/1,73m2. O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento dos fatores de risco modificáveis para a progressão da 
DRC e doença cardiovascular de acordo com as recomendações do MS: controle da glicemia, da hipertensão 
arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. A ava-
liação da TFG, do EAS, RAC e da dosagem de potássio sérico deverá ser realizada anualmente. A dosagem do 
potássio sérico justifica-se porque a redução da TFG está associada à redução da capacidade da sua excreção, 
bem como a hipercalemia associada à IECA ou BRA é mais frequente quanto menor for a TFG. Em relação às 
alterações do metabolismo mineral e ósseo, menos de 10% desses pacientes apresentam alterações no nível 
sérico de fósforo e pouco mais de 20% no PTH sérico. Recomenda-se a dosagem anual do fósforo e do PTH 
intacto, e havendo alterações nos seus níveis, o caso deve ser discutido com o nefrologista responsável pelo 
matriciamento da UBS. Nos casos de pacientes com DRC estágio 3A com RAC > 30mg/g, essa avaliação deve 
ser semestral. Esses pacientes devem ser encaminhados às unidades de atenção especializadas em doença 
renal crônica quando apresentarem uma das seguintes alterações clínicas: RAC acima de 1 g/g, se não diabé-
tico, e perda de 30% de TFG com Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores 
dos Receptores da Angiotensina (BRA). Deverá ser realizada sorologia para hepatite B (AgHbs, Anti-HBc IgG e 
Anti-HBs) no início do acompanhamento. Recomenda-se o encaminhamento para atualização do calendário 
vacinal, conforme PNI/MS.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 3A:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, 
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a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo;
• Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG.
Para o controle da hipertensão os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg;
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 3 B - TFG ≥ 30 a 44ml/min/1,73m2. O acompanhamento desses indivíduos deverá ser mantido 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento dos fatores de risco modificáveis para a progressão 
da DRC e doença cardiovascular de acordo com as recomendações do MS: controle da glicemia, da hiper-
tensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. 
Havendo necessidade, as unidades de atenção especializadas em doença renal crônica poderão matriciar o 
acompanhamento do paciente nesse estágio da DRC. Esses pacientes devem ser encaminhados às unidades 
de atenção especializadas em doença renal crônica quando apresentarem uma das seguintes alterações clíni-
cas: RAC acima de 300mg/g, se não-diabético, e perda de 30% de TFG com Inibidores da Enzima Conversora 
de Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina (BRA).

A avaliação da TFG, do EAS, RAC e da dosagem de potássio sérico deverá ser realizada semestralmente. Os 
demais exames deverão ser realizados anualmente conforme descrito abaixo: cálcio, fósforo, PTH e Proteínas 
totais e frações. Em pacientes com diagnóstico de anemia (Hb <13g/Dl, para homens e Hb <12, para mulhe-
res), hematócrito e hemoglobina, ferritina e índice de saturação de transferrina (IST) .

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 3B:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo;
• Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG.

Para o controle da hipertensão os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg;
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 4 - TFG ≥ 15 a 29ml/min/1,73m2. O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pela 
equipe multiprofissional composta de no mínimo os seguintes profissionais: médico nefrologista, enfermeiro, 
nutricionista, psicólogo, assistente social, nas unidades de atenção especializadas em doença renal crônica, 
mantendo vínculo com as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O tratamento dos fatores de risco modificáveis 
para a progressão da DRC e doença cardiovascular deve ser mantido de acordo com as recomendações do MS: 
controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e 
adequação do estilo de vida. A avaliação nefrológica deverá ser realizada trimestralmente, ou de acordo com 
indicação clínica. Nesse estágio deverá ser realizado o esclarecimento sobre as modalidades de TRS por uma 
equipe multiprofissional da atenção especializada, com o registro de tal esclarecimento no prontuário. Caso 
o paciente opte pela hemodiálise como TRS, pode-se encaminhá-lo, após avaliação criteriosa pelo médico 
nefrologista, para confecção de fístula arteriovenosa em serviço de referência quando a TFG for menor do 
que 20ml/min. Em casos de pacientes que optarem por diálise peritoneal, esses poderão ser encaminhados, 
após avaliação criteriosa pelo médico nefrologista, juntamente com seus familiares, para treinamento pela 
equipe multidisciplinar. Concomitante, os pacientes podem ser encaminhados para o serviço de referência de 
implante de cateter em período suficiente para o início programado da diálise.

Os exames mínimos realizados devem seguir a seguinte programação:
1. Trimestralmente: creatinina, ureia, cálcio, fósforo, hematócrito e hemoglobina, ferritina e índice de sa-

turação de transferrina (IST) nos pacientes com anemia e potássio.
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2. Semestralmente: PTH, fosfatase alcalina, gasometria venosa ou reserva alcalina, Proteínas totais e fra-
ções e RAC.

3. Anualmente: Anti-HBs.

Deverá ser realizada sorologia para hepatite B (AgHbs, Anti-HBc IgG e Anti-HBs) no início do acompanha-
mento. Recomenda-se o encaminhamento para atualização do calendário vacinal, conforme PNI/MS.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 4:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo;
• Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG;
• Redução da ingestão de proteínas para 0,8 g/Kg/dia em adultos, acompanhado de adequada orienta-

ção nutricional, devendo-se evitar ingestão maior do que 1,3g/kg/dia nos pacientes que necessitarem, 
por outra indicação, ingesta acima de 0,8 g/kg/dia;

• Reposição de bicarbonato via oral para pacientes com acidose metabólica, definida por nível sérico de 
bicarbonato abaixo de 22 mEq/L na gasometria venosa.

Para o controle da hipertensão os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg;
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 5-ND (não dialítico) - TFG <15ml/min/1,73m2, em paciente que não está em TRS. O acompa-
nhamento desses indivíduos deverá ser realizado pela equipe multiprofissional composta de no mínimo os 
seguintes profissionais: médico nefrologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, nas unida-
des de atenção especializadas em doença renal crônica, mantendo vínculo com as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). O tratamento dos fatores de risco modificáveis para a progressão da DRC e doença cardiovascular deve 
ser mantido de acordo com as recomendações do MS: controle da glicemia, da hipertensão arterial, da dislipi-
demia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida.

A avaliação nefrológica deverá ser realizada mensalmente. Nesse estágio, deverá ser realizado o treina-
mento e preparo para a modalidade de TRS escolhida pelo paciente, por uma equipe multiprofissional da 
atenção especializada. Os exames mínimos realizados devem seguir a seguinte programação:

1. Mensalmente: creatinina, ureia, cálcio, fósforo, hematócrito e hemoglobina, potássio. 
2. Trimestralmente: Proteínas totais e frações, ferritina, índice de saturação de transferrina (IST), fosfatase 

alcalina, PTH e gasometria venosa ou reserva alcalina.
3. Semestralmente: vitamina D.
4. Anualmente: anti-Hbs, anti-Hcv, HBsAg, HIV.

Deverá ser realizada sorologia para hepatite B (AgHbs, Anti-HBc IgG e Anti-HBs) no início do acompanha-
mento. Recomenda-se o encaminhamento para atualização do calendário vacinal, conforme PNI/MS.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 5-ND:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo;
• Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a TFG;
• Redução da ingestão de proteínas para 0,8 g/Kg/dia em adultos, acompanhado de adequada orienta-

ção nutricional, devendo-se evitar ingestão maior do que 1,3g/kg/dia nos pacientes que necessitarem, 
por outra indicação, ingesta acima de 0,8 g/kg/dia;

• Reposição de bicarbonato via oral para pacientes com acidose metabólica, definida por nível sérico de 
bicarbonato abaixo de 22 mEq/L na gasometria venosa.
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Para o controle da hipertensão os alvos devem ser os seguintes:
• Não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg;
• Diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg;
• Todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA.

Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%.
Estágio 5-D (em diálise) - Deve-se indicar TRS para pacientes com TFG inferior a 10ml/min/1,73m2. Em 

pacientes diabéticos e com idade inferior à 18 anos, pode-se indicar o início da TRS quando a TFG for menor 
do que 15ml/min/1,73m2. Em todas essas situações, deve-se respeitar a condição clínica e alteração laborato-
rial do paciente. A escolha do método de TRS deve levar em consideração a escolha do paciente, bem como a 
condição clínica, de acordo com avaliação da equipe multiprofissional. Antes do início da TRS é recomendado 
que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) sobre a modalidade escolhida e 
esse termo deve ser anexado ao prontuário. O acompanhamento desses indivíduos em procedimento dialí-
tico é realizado nas unidades de atenção especializadas em doença renal crônica, pelo nefrologista e equipe 
multiprofissional desse serviço, mantendo vínculo com as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O tratamento dos 
fatores de risco modificáveis para mortalidade cardiovascular deve ser mantido de acordo com as recomenda-
ções do MS: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, 
tabagismo e adequação do estilo de vida. A avaliação nefrológica deverá ser realizada mensalmente.

Está recomendado para todos os pacientes no estágio 5-D:
• Diminuir a ingestão de sódio (menor que 2g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, 

a não ser se contra indicado;
• Atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5× por 

semana para manter IMC < 25;
• Abandono do tabagismo;
• Correção da dose de medicações como antibióticos e antivirais de acordo com a modalidade de diálise;
• Adequação da ingesta de proteínas de acordo com o estado nutricional, avaliação da hiperfosfatemia 

e da adequação da diálise.

Para o controle da hipertensão o alvo deve ser PA < 140/90 mmHg Para pacientes diabéticos, deve-se man-
ter a hemoglobina glicada em torno de 7%.

Estágio 5-D em hemodiálise - Os exames mínimos realizados para pacientes em hemodiálise devem 
seguir a seguinte programação:

1. Mensalmente: hematócrito, hemoglobina, ureia pré e pós a sessão de hemodiálise, sódio, potássio, 
cálcio, fósforo, transaminase glutâmica pirúvica (TGP), glicemia para pacientes diabéticos e creatinina 
durante o primeiro ano.
a. Quando houver elevação de TGP deve-se solicitar: AntiHBc IgM, HbsAg e AntiHCV.
b. A complementação diagnóstica e terapêutica nos casos de diagnóstico de hepatite viral deve ser 

assegurada aos pacientes e realizada nos serviços especializados.
2. Trimestralmente: hemograma completo, índice de saturação de transferrina, dosagem de ferritina, fos-

fatase alcalina, PTH, Proteínas totais e frações e hemoglobina glicosilada para diabéticos.
3. Semestralmente: vitamina D e AntiHBs. Para pacientes susceptíveis, definidos como AntiHBC total ou 

IgG, AgHBs ou AntiHCV inicialmente negativos, fazer AgHbs e AntiHCV.
4. Anualmente: colesterol total e frações, triglicérides, alumínio sérico, glicemia, TSH, T4, dosagem de anti-

corpos para HIV, Rx de tórax em PA e perfil, ultrassonografia renal e de vias urinárias, eletrocardiograma.
5. Exames eventuais: hemocultura na suspeita de infecção da corrente sanguínea e teste do desferal na 

suspeita de intoxicação pelo alumínio.

Estágio 5-D em diálise peritoneal - Deve-se destacar que menos de 10% dos pacientes com DRCT terá 
contra indicação para realizar a diálise peritoneal. Para os pacientes que optarem pela diálise peritoneal, re-
comenda-se uma visita domiciliar para avaliação da adequação ambiental para realização do procedimento. 
Os exames mínimos realizados para pacientes em diálise peritoneal devem seguir a seguinte programação:

1. Mensalmente: hematócrito, hemoglobina, sódio, potássio, cálcio, fósforo, creatinina e glicemia para 
pacientes diabéticos.

2. Trimestralmente: hemograma completo, índice de saturação de transferrina, dosagem de ferritina, 
fosfatase alcalina, PTH, glicemia, Proteínas totais e frações e hemoglobina glicosilada para diabéticos.

3. Semestralmente: vitamina D, colesterol total e frações, triglicérides. Realizar o KT/V semanal de ureia, 
através da dosagem da ureia sérica e no líquido de diálise peritoneal. Para pacientes que apresentam 
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função renal residual, realizar depuração de creatinina, através da coleta de urina de 24 horas e depu-
ração de ureia, através de coleta de urina de 24 horas.

4. Anualmente: alumínio sérico, TSH, T4, Rx de tórax em PA e perfil, ultrassonografia renal e de vias uriná-
rias, eletrocardiograma.

5. Exames eventuais: teste do desferal na suspeita de intoxicação pelo alumínio; na suspeita de perito-
nite, análise do líquido peritoneal com contagem total e diferencial de leucócitos, bacterioscopia por 
gram e cultura; teste de equilíbrio peritoneal, no início do tratamento e repetir nos casos de redução 
de ultrafiltração e/ou inadequação de diálise. Para o teste de equilíbrio peritoneal é necessário realizar 
uma dosagem sérica de creatinina e duas dosagens de creatinina no líquido peritoneal, em tempos 
diferentes, e três dosagens de glicose no líquido peritoneal, em tempos diferentes.

As unidades de atenção especializada em DRC devem assegurar aos pacientes os antimicrobianos 
para o tratamento de peritonite e infecções relacionadas ao uso de cateteres, desde que as condições 
clínicas do paciente permitam que essas infecções sejam tratadas a nível ambulatorial.

C - Prevenção da agudização da insuficiencia renal em populações de risco

1. Prevenir distúrbios hemodinâmicos - evitar desidratação (diarreia, vômitos, diminuição da ingestão 
líquida, uso excessivo de laxantes e diuréticos) e hipotensão arterial;

2. Evitar o uso de agentes nefrotóxicos especialmente antibióticos aminoglicosídeos (gentamicina, 
garamicina, amicacina) e anti-inflamatórios não esteroides de qualquer espécie;

3. Prescrever antibióticos com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal e idosos, e con-
sultar se há necessidade de correção da droga pelo clearance estimado de creatinina;

4. Realizar hidratação nos pacientes com indicação de uso de contraste radiológico endovenoso. 
5. Solicitar a dosagem de creatinina nos portadores de insuficiência renal, cardíaca, hepática e idosos.
6. Lembrando que nesses casos a hidratação é realizada com cautela;
7. Além destas medidas gerais, é importante ressaltar que pacientes com DRC devem ser encami-

nhados precocemente ao nefrologista. As indicações para avaliação por um especialista incluem:
• Clearance da creatinina abaixo de 30ml/min/1,73m² - risco iminente - encaminhamento prio-

ritário;
• Redução acelerada do clearance de creatinina acima de 4ml/min/ano; 
• Clearance da creatinina abaixo de 60ml/min/1,73m²;
• Proteinúria de qualquer nível na ausência de retinopatia diabética ou hipertensiva;
• Hipertensão arterial de difícil controle, litíase renal, infecção urinária de repetição (acima de 3 

episódios ao ano);
• Hiper ou hipopotassemia, hematúria sem causa aparente.

D - Manifestações clínica da IRC

De forma geral, o paciente com IRC diminui a Taxa de Filtração Glomerular (TFG), e, na medida em que 
isto ocorre, a depuração de creatinina também diminui, elevando os níveis de ureia e creatinina na corrente 
sanguínea. A creatinina sérica constitui um indicador mais sensível da função renal que a ureia, já que esta 
pode ser afetada também pela dieta, catabolismo, nutrição parenteral e uso de corticoides.

Na IRC os rins são incapazes de concentrar ou diluir normalmente a urina. Ocorre retenção de água e sódio, 
aumentando o risco de edema, insuficiência cardíaca e hipertensão (esta pode ocorrer ainda pela ativação 
do eixo renina-angiotensina-aldosterona). Outros pacientes podem desenvolver náuseas, vômitos e diarreia, 
contribuindo para a perda de água e sódio e agravando o estado urêmico.

A incapacidade dos rins em excretar os ácidos do metabolismo celular gera acidose metabólica. A se-
creção ácida diminuída resulta da incapacidade dos túbulos renais de excretar amônia (NH3

-) e reabsorver o 
bicarbonato de sódio (HCO3

-). 
A IRC leva ao quadro anêmico pela produção inadequada de eritropoetina, da redução do tempo de so-

brevida dos eritrócitos, das deficiências nutricionais e da tendência à hemorragia.
Ocorre ainda um distúrbio no metabolismo de cálcio e fósforo no organismo. Os níveis séricos de cálcio 

e fosfato exibem uma relação recíproca no organismo: à medida que um deles aumenta, o outro diminui. Na 
presença da diminuição da TFG, aumenta o nível sérico do fosfato e diminui o nível do cálcio. Esta diminui-
ção estimula a liberação pelas paratireoides do paratormônio, porém, na insuficiência renal, o organismo não 
responde a esta ação, e o cálcio deixa os ossos o que leva à doença óssea e calcificação dos vasos sanguíneos 
(processo conhecido como osteodistrofia renal). Em resumo, a doença renal crônica pode ocasionar os se-
guintes sinais e sintomas: prurido, anorexia, náuseas e vômitos, nível de consciência alterado, incapacidade de 
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se concentrar, convulsões, fraqueza e fadiga, desorientação e tremores, asterixe, pele seca e escamosa, Equi-
moses, púrpuras, Unhas finas e quebradiças; cabelos finos e ásperos, hipertensão, edema com cacifo, edema 
periorbitário, veias cervicais ingurgitadas, escarro espesso, estertores, reflexo da tosse diminuído, dispneia, dor 
pleurítica, respiração tipo KUSSMAUL, odor de amônia na respiração, ulcerações e sangramentos bucal, solu-
ços, constipação ou diarreia, anemia, trombocitopenia, amenorreia, atrofia testicular, infertilidade, libido dimi-
nuída, cãibras musculares, perda da força muscular, osteodistrofia renal, dor óssea, fraturas ósseas, ptose do pé. 

E - Estratégias de prevenção para a DRC nos pacientes sob o risco de desenvolver a doença

Prevenção é tratar e controlar os fatores de risco modificáveis: diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesi-
dade, doença cardiovascular e tabagismo, cujo controle e tratamento devem estar de acordo com as norma-
tizações e orientações do Ministério da Saúde. Em relação ao uso de medicamentos, deve-se orientar que o 
uso crônico de qualquer tipo de medicação deve ser realizado apenas com orientação médica e deve-se ter 
cuidado específico com agentes com efeitos reconhecidamente nefrotóxicos. 

Ações de enfermagem de acordo com o diagnóstico de enfermagem estabelecido:

1. Excesso de volume de líquido relacionado ao baixo débito urinário/ retenção de água e sódio
a. Avaliar o estado hídrico através de:

• Pesar diária;
• Fazer balanço hídrico rigoroso;
• Observar do turgor cutâneo e presença de edema;
• Observar o ingurgitamento das veias do pescoço, esforço respiratório;

b. Limitar da ingesta hídrica ao volume prescrito;
c. Orientar ao paciente em relação à restrição hídrica;
d. Realizar ou incentivar a higiene oral frequente.

2. Nutrição alterada
a. Avaliar o estado nutricional: peso, medidas antropométricas;
b. Estimular dieta implementada: rica em caloria, pobre em proteínas, sódio e potássio;
c. Avaliar a ingesta pobre em proteína: formação de edema, cicatrização demorada, níveis séricos dimi-

nuídos de albumina.

3. Intolerância à atividade relacionada à fadiga, anemia e retenção de produtos da degradação
a. Avaliar fatores contribuintes para a fadiga: anemia, desequilíbrio hidroeletrolítico, depressão, azotemia;
b. Promover a independência no autocuidado;
c. Encorajar a alternância no repouso e atividades;
d. Encorajar o paciente a repousar após a diálise.

4. Risco de hipercalemia, pericardite, derrame pericárdico e tamponamento pericárdico, hipertensão, 
anemia, doença óssea e calcificações metastáticas
a. Hipercalemia

• Monitorar os níveis séricos de potássio;
• Avaliar fraqueza muscular, diarreia, alterações do ECG.

b. Pericardite, derrame pericárdico e tamponamento pericárdico
• Avaliar o paciente para febre, dor torácica e atrito pericárdico;
• Quando o paciente apresenta pericardite, avaliar a cada 04 horas (pulso paradoxal > 10mmhg, hi-

potensão extrema, pulsos periféricos fracos ou ausentes, nível de consciência alterado, veias cervi-
cais abauladas);

• Quando o tamponamento cardíaco se desenvolve, preparar o paciente para a pericardiocentese. 

c. Hipertensão
• Monitorar e registrar pressão arterial;
• Administrar anti-hipertensivos prescritos;
• Encorajar a aceitação da dieta e restrição hídrica;
• Orientar ao paciente a relatar alterações da visão, cefaleia, edema ou convulsões, além de sobre-

carga hídrica.
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d. Anemia
• Monitorar contagem de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito;
• Evitar coletar desnecessariamente as amostras de sangue;
• Orientar o paciente a evitar sangramentos (nasal, oral);
• Administrar terapia com hemoderivados.

5 - TERAPIAS DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

O uso das terapias renais substitutivas torna-se necessário quando os rins não são mais capazes de remo-
ver produtos de degradação, manter os eletrólitos e regular o balanço hídrico. Este processo pode ocorrer 
rapidamente ou estender-se por um longo período de tempo, e a necessidade de terapia renal substitutiva 
pode ser aguda ou crônica. As principais terapias incluem os vários tipos de diálise e o transplante renal.

Os tipos de diálise incluem a hemodiálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal.  A diálise aguda está indica-
da em casos de hiperpotassemia, sobrecarga hídrica, edema pulmonar iminente, acidose crescente, pericardi-
te, confusão mental, remoção de medicamentos e toxinas, coma hepático, hipercalcemia e uremia.

A diálise crônica está indicada na IRC e na doença renal terminal (DRT) quando ocorrem os seguintes ca-
sos: sinais e sintomas urêmicos (náuseas, vômitos, anorexia grave, letargia crescente, confusão mental), hiper-
potassemia, sobrecarga de líquidos que não respondem a diuréticos e restrição hídrica. O atrito pericárdico 
constitui indicação urgente para a diálise.

O transplante renal bem-sucedido elimina a necessidade de diálise. Os pacientes que realizam transplante 
renal de doadores vivos antes da diálise apresentam uma sobrevida mais longa do rim transplantado. 

1. Hemodiálise  - A hemodiálise é utilizada para pacientes que estão agudizados e que necessitem de 
diálise em curto prazo (dias a semanas), bem como os pacientes com DRC avançada e DRT que preci-
sam de terapia de substituição renal em longo prazo ou permanente.

A hemodiálise tem por objetivo extrair substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e remover o 
excesso de água. Um dialisador serve como membrana semipermeável sintética, substituindo os glo-
mérulos e os túbulos renais como filtro para os rins comprometidos. Na hemodiálise, o sangue carre-
gado de toxinas e produtos de degradação nitrogenados é desviado do paciente para uma máquina, o 
dialisador, onde as toxinas são filtradas e removidas, e o sangue é devolvido ao paciente.

A hemodiálise baseia-se nos seguintes princípios:
• Difusão - As toxinas e os produtos de degradação no sangue são removidos por difusão, ou seja, 

deslocam-se de uma área de maior concentração no sangue para uma área de menor concentração 
no dialisado. O dialisado é uma solução composta de todos os eletrólitos importantes em suas 
concentrações extracelulares ideais. A membrana semipermeável impede a difusão de moléculas 
grandes, como eritrócitos e proteínas.

• Osmose - O excesso de água é removido por osmose, com a água movendo-se de uma área de 
potencial de concentração baixo (o sangue) para uma área de potencial de concentração alto (o 
banho de dialisado). 

• Ultrafiltração - A água move-se sob alta pressão para uma área de menor pressão. Esse processo é 
muito mais eficiente do que a osmose na remoção da água e é realizado pela aplicação de pressão 
negativa ou força de sucção à membrana de diálise. Esta força é necessária para remover o líquido 
que o paciente renal é incapaz de fazê-lo por conta própria, e essencial, para a manutenção do 
balanço hídrico. O sistema tampão do organismo é mantido pelo acréscimo de bicarbonato de só-
dio ao dialisado ou acetato (metabolizado em bicarbonato). Administra-se anticoagulante heparina 
para impedir que o sangue coagule na linha de diálise.

O acesso vascular para a hemodiálise é obtido através de uma fístula arteriovenosa (FAV) ou um 
enxerto arteriovenoso. O método preferido de acesso permanente é a FAV, criada por procedimento 
cirúrgico (geralmente no antebraço) para anastomosar uma artéria e uma veia, de modo laterolateral 
ou terminolateral.  As agulhas são inseridas no vaso para obter a passagem de um fluxo sanguíneo 
adequado através do dialisador (velocidade geralmente de 300 a 800ml/min). O segmento arterial da 
fístula é empregado para o fluxo arterial do dialisador, e o segmento venoso, para a reinfusão do san-
gue dialisado. Esse acesso necessita de tempo (2 a 3 meses) para “amadurecer” antes que possa ser 
utilizado. A medida que a FAV amadurece, o segmento venoso dilata-se, devido ao fluxo sanguíneo 
aumentado que provém diretamente da artéria. Uma vez alcançada uma dilatação suficiente, ela irá 
acomodar duas agulhas de grande calibre, que são inseridas para cada tratamento dialítico. 

Por ser este acesso a melhor opção de acesso vascular, e sua perda levar à necessidade de interna-
ção, se constitui cuidado de enfermagem prioritário sua proteção. 
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QUESTÕES

01 CETRO – 2012

02 FAFIPA – 2014

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é um dos agravos mais frequentes em pacientes de Unidade de Terapia 
Intensiva, e pode ser classificada de acordo com o local de surgimento da causa da IRA. Sendo assim, assinale 
a alternativa que traz uma causa de IRA classificada como pós-renal.

Ⓐ Necrose tubular aguda.
Ⓑ Glomerulopatia.
Ⓒ Perfusão renal diminuída em decorrência de choque hipovolêmico.
Ⓓ Nefrite intersticial.
Ⓔ Obstrução do trato urinário por presença de tumor.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: Para responder a esta questão, deve-se lembrar que as causas da IRA englobam três grupos: 
pré-renal (fatores que interferem na perfusão renal e comprometem sua função), intrarrenal (fatores que es-
tão dentro do tecido renal e comprometem sua função) e pós-renal (fatores que localizados no ureter, bexiga 
ou uretra, possam comprometer a função renal). 
Alternativas A, B e D: ERRADAS - Estas são causas intrarrenais.
Alternativa C: ERRADA - Esta é uma causa pré-renal.
Alternativa E: CERTA.

A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, que está sujeito a infecções 
do trato urinário e/ou trauma uretral ou vesical. Sobre este assunto, é correto afirmar: 

Ⓐ Compete ao técnico de enfermagem a sondagem vesical sob supervisão do enfermeiro.
Ⓑ Requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capa-
cidade de tomar decisões imediatas e é função privativa do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem.
Ⓒ Ao auxiliar de enfermagem compete a realização de atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamen-
to da assistência, como, por exemplo, monitoração do balanço hídrico.
Ⓓ É procedimento exclusivo médico conforme sancionado no Ato Médico.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: Para responder a esta questão, deve-se lembrar que o cateterismo vesical de demora é um 
procedimento privativo do enfermeiro, conforme resolução do COFEN nº 450/2013. 
Alternativa A: ERRADA - É um procedimento privativo do enfermeiro.
Alternativa B: CERTA.
Alternativa C: ERRADA - O auxiliar de enfermagem pode preencher o balanço hídrico e o enfermeiro o analisa.
Alternativa D: ERRADA - Não é um procedimento exclusivo do médico e sim privativo do enfermeiro.

Complicações do tratamento dialítico: insuficiência cardíaca, angina, AVC, insuficiência cardíaca 
congestiva, insuficiência vascular periférica, anemia (que quando já presente é agravada), dispneia, 
hipotensão, câimbras musculares dolorosas, exsanguinação, arritmias, embolia gasosa.

2. Diálise peritoneal - Neste procedimento, as trocas químicas entre o sangue e a solução dialítica são 
realizadas por uma membrana semipermeável natural do paciente: o peritônio. Esta membrana envol-
ve vísceras muito vascularizadas (intestinos, mesentério) promovendo uma grande superfície de troca 
entre o sangue e a solução dialítica. Esta solução aquosa estéril balanceada de íons e glicose é injetada 
através de um cateter no abdome do paciente, onde permanece por algumas horas até que a concen-
tração de solutos entre em equilíbrio com o sangue, sendo em seguida evacuada. 
A diálise peritoneal pode ser realizada em ambiente hospitalar, ambulatorial ou mesmo domiciliar. 
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A síndrome nefrótica é uma doença glomerular caracterizada por:

Ⓐ Anúria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. 
Ⓑ Proteinúria, hiperalbuminemia e hipolipidemia.
Ⓒ Proteinúria, hiperalbuminemia e edema.
Ⓓ Piúria, hiperalbuminemia e dor.
Ⓔ Proteinúria, hipoalbuminemia e edema.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: A síndrome nefrótica é um tipo de insuficiência renal, sendo caracterizada por aumento da 
permeabilidade glomerular e manifestada por proteinúria maciça. Os achados clínicos consistem em acen-
tuado aumento da proteína na urina (especialmente albumina, constituindo o principal achado diagnóstico), 
diminuição da albumina no sangue (hipoalbuminemia), edema difuso, níveis séricos elevados de colesterol 
e de lipoproteínas de baixa densidade (hiperlipidemia). 

Resposta: Ⓔ

04 MARINHA DO BRASIL – CSM – 2008

05 MARINHA DO BRASIL – CSM – 2010

06 MARINHA DO BRASIL – CSM – 2012

São complicações potenciais da insuficiência renal crônica:

Ⓐ Hipercalemia, hipertensão e anemia.
Ⓑ Hipercalemia, hipotensão e doença óssea.
Ⓒ Hipocalemia, hipotensão e doença óssea.
Ⓓ Hipocalemia, hipertensão e anemia.
Ⓔ Hipocalemia, hipotensão e pericardite.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: A IRC apresenta risco de hipercalemia, pericardite, derrame pericárdico e tamponamento 
pericárdico, hipertensão, anemia, doença óssea e calcificações metastáticas. 

Resposta: Ⓐ

De acordo com Brunner (2005), dentre as complicações da insuficiência renal crônica estão:

Ⓐ hipertensão, hipocalemia e doença óssea. 
Ⓑ hipocalemia, hipotensão e anemia. 
Ⓒ hipercalemia, anemia e doença óssea. 
Ⓓ anemia, convulsão e hiperglicemia. 
Ⓔ alcalose metabólica, hipoglicemia e oligúria. 

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: A IRC apresenta risco de hipercalemia, pericardite, derrame pericárdico e tamponamento 
pericárdico, hipertensão, anemia, doença óssea e calcificações metastáticas.

Resposta: Ⓒ

Segundo BRUNNER (2009), ao realizar a evolução de enfermagem de um paciente sob seus cuidados, o enfer-
meiro deverá registrar, como oligúria, o débito urinário menor que quantos ml/dia?

Ⓐ 50.
Ⓑ 80.

03 MARINHA DO BRASIL – CSM – 2008
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Segundo Brunner (2011), a síndrome nefrótica não é uma doença glomerular específica, mas um agrupamen-
to de achados clínicos, incluindo:

Ⓐ aumento acentuado de proteína na urina (principalmente as gamaglobulinas).
Ⓑ aumento da albumina no sangue (hiperalbuminemia).
Ⓒ edema comumente duro ao redor dos olhos.
Ⓓ proteinúria, predominantemente albumina, <= 2,5g por dia.
Ⓔ colesterol e lipoproteínas de baixa densidade sérica alta (hiperlipidemia).

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: A síndrome nefrótica é um tipo de insuficiência renal, sendo caracterizada por aumento da 
permeabilidade glomerular e manifestada por proteinúria maciça. Os achados clínicos consistem em acen-
tuado aumento da proteína na urina (especialmente albumina, constituindo o principal achado diagnóstico), 
diminuição da albumina no sangue (hipoalbuminemia), edema difuso, níveis séricos elevados de colesterol 
e de lipoproteínas de baixa densidade (hiperlipidemia).
Alternativa A: ERRADA - A principal proteína eliminada na urina é a albumina.
Alternativa B: ERRADA - Ocorre hipoalbuminemia.
Alternativa C: ERRADA - O edema é difuso e, pode ocorrer periorbital mas não é duro.
Alternativa D: ERRADA - A proteinúria é superior a 3,5 g por dia.
Alternativa E: CERTA.

07 MARINHA DO BRASIL – CSM – 2014

08 FUNCAB – INCA – 2014

Em terapia intensiva, o paciente idoso crítico tem maior predisposição para a insuficiência renal aguda (IRA). 
Assinale a alternativa que corresponde a fatores de risco da IRA.

Ⓐ Uso de contraste e pós-operatório de grandes cirurgias.
Ⓑ Mobilidade reduzida e sepse.
Ⓒ Utilização de drogas vasoativas e cirurgias.
Ⓓ Diabetes e mobilidade reduzida.
Ⓔ Utilização de anti-hipertensivos e mobilidade reduzida.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR: Nesta questão, devemos lembrar-nos das causas da insuficiência renal aguda (fatores de risco), 
que se dividem em três tipos: pré-renais (depleção do volume em consequência de hemorragia, perdas renais 
(diuréticos, diurese osmótica), IAM, ICC, arritmias, choque cardiogênico, vasodilatação em consequência de 
sepse, anafilaxia e medicamentos anti-hipertensivos); intrarrenais (isquemia renal, lesão renal por esmaga-
mento, agentes nefrotóxicos, queimaduras, reações transfusionais graves, anti-inflamatórios não-esterodais 
(AINES)) e pós-Renais (obstrução do fluxo urinário: cálculos renais, tumores, estenoses, hiperplasia benigna 
prostática, coágulos). 
Alternativa A: CERTA.
Alternativas B, D e E: ERRADAS - Mobilidade reduzida não é um fator de risco direto.

Ⓒ 100.
Ⓓ 200.
Ⓔ 400.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

▍DICA DO AUTOR:  Para acertar esta questão deve se ter bem clara a diferença entre anúria (eliminação urinária 
menor que 50ml/24h); oligúria (eliminação urinária menor que 400ml/24h – Brunner 11ª ed. Na 12ª ed., o 
valor aumentou para 500ml/24h); poliúria (aumento da eliminação do volume urinário); polaciúria (aumento 
da frequência da eliminação urinária). 

Resposta: Ⓔ
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Alternativa C: ERRADA - Somente cirurgias de grande porte se constituem fatores de risco direto. Cirurgias de 
pequeno porte somente se sangrarem muito poderiam levar à IRA, sendo, portanto a hemorragia o fator de 
risco, neste caso.


