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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 066/CT/2017 

 

Assunto: Sobre a realização do procedimento de diálise peritoneal por profissionais de 

Enfermagem dentro da UTI. 

Palavras chave: Diálise peritoneal; Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem 

 

I – Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Quem deve realizar o procedimento de diálise peritonial na UTI, quando o hospital tem o 

serviço de nefrologia e, esse serviço recebe sobreaviso?  

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

A Insuficiência Renal Aguda – IRA é uma síndrome caracterizada por perda abrupta da 

função renal, geralmente acompanhada por oligúria – definido por volume urinário inferior a 

400 ml/24 horas em adultos, segundo Silva e Yu (2009). A IRA é fortemente associada com 

aumento de morbidade e de mortalidade do paciente, em curto e longo prazo, além de 

desenvolvimento subsequente de doença renal crônica - DRC (LI; BURDMANN; MEHTA, 

2013). 

De acordo com Li, Burdmann e Mehta (2013) a IRA é descrita em 45% dos pacientes 

internados em UTI e em 20% dos pacientes hospitalizados. Com essa prevalência, os 

profissionais das Unidades de Terapia Intensiva devem estar qualificados e preparados para o 

manejo dos pacientes críticos com possibilidades terapêuticas de Hemodiálise ou diálise 

peritoneal.  

A diálise peritoneal é uma das alternativas substitutivas para a função renal que utiliza a 

membrana peritoneal para filtrar o sangue, através de um cateter localizado na região intra-

abdominal, mais especificamente na região próxima a cicatriz umbilical, é infundido um 

líquido chamado solução de diálise peritoneal. Durante este procedimento a função renal 

residual é preservada, proporcionando estabilidade hemodinâmica por facilitar o controle dos 

níveis pressóricos. Trata-se de um processo de filtração do sangue centrado na retirada do 
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excesso de água e as toxinas urêmicas - substâncias que não são mais aproveitadas pelo corpo 

e que, necessariamente deveriam ser eliminadas através da urina. De modo geral, a diálise é 

processada em três fases: infusão, permanência e drenagem da solução (CHAUDHARY; 

SANGHA; KHANNA, 2011).  

A dialise peritoneal é uma das opções de tratamento indicada para pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica – IRC. Após avaliação da condição clínica, nível de auto cuidado e situação 

socioeconômica, o paciente e os familiares são capacitados para que possam assumir a 

terapêutica, na busca de maior liberdade e aumento da sua qualidade de vida (TORREÃO; 

SOUZA; AGUIAR, 2009) Progressos no acesso peritoneal e na tecnologia de conexão e 

infusão diminuem o risco do procedimento e auxiliam na adesão do paciente a terapêutica 

indicada (FIGUEIREDO; KROTH; LOPES, 2005).  

CONSIDERANDO a Resolução – RDC Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 que dispõe sobre os 

requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 

providências. 

SEÇÃO III - RECURSOS HUMANOS 

Art. 12. “As atribuições e as responsabilidades de todos os profissionais que atuam na 

unidade devem estar formalmente designadas, descritas e divulgadas aos profissionais 

que atuam na UTI.” 

Art. 14. “Além do disposto no Artigo 13 desta RDC, deve ser designada uma equipe 

multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e 

qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e 

legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, os 

seguintes profissionais: (...) III – Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para 

cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno. (...) V – Técnicos de Enfermagem: no 

mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um) técnico de 

enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.” 

Art. 17. “A equipe da UTI deve participar de um programa de educação continuada, 

contemplando, no mínimo: I – normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade; II 

– incorporação de novas tecnologias; III – gerenciamento dos riscos inerentes às 
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atividades desenvolvidas na unidade e segurança de pacientes e profissionais. IV – 

prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.” 

 

SEÇÃO IV - ACESSO A RECURSOS ASSISTENCIAIS 

Art. 18. “Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes 

serviços à beira do leito: (...) XV – Assistência clínica nefrológica, incluindo 

hemodiálise.” 

 

CONSIDERANDO o Decreto n 94.406/87 que regulamenta a Lei do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências (Lei n 7.498 de 25 de junho de 1986): 

 

Art. 8º “Ao Enfermeiro incumbe: I privativamente: (...) b) organização e direção dos 

serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; (...) II como integrante da 

equipe de saúde: (...) f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle 

sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 

Enfermagem; (...) i) participação nos programas e nas atividades de assistência 

integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco;”  

Art. 10 “O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I assistir ao Enfermeiro: (...) 

b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; (...) 

e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; 

 

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela 

Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 que estabelece os direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de Enfermagem, onde firma como dever do 

profissional de Enfermagem: 
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Art.12 “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”;  

Art. 13 “Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para 

outrem”. 

 

O Código de Ética citado é válido até dia 06/04/2018, quando será sucedido pela Resolução 

COFEN nº 564/2017, então o embasamento, no novo código, serão os Art. 45 e Art. 59 

respectivamente. 

 

CONSIDERANDO finalmente, o Parecer Nº 020/2011 – que trata da atribuição dos 

profissionais técnicos de Enfermagem em Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise 

peritoneal) em Unidade de Terapia Intensiva do Conselho Regional de Enfermagem do 

Distrito Federal que conclui:  

“Em virtude de o método dialítico ser parte integrante do rol de modalidades 

terapêuticas destinadas ao paciente crítico e/ou grave. Compete, além do profissional 

enfermeiro, ao técnico de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva a realização 

de hemodiálise e de diálise peritoneal sob supervisão do primeiro”.  

 

De acordo com as atribuições dos Enfermeiros e dos Técnicos de Enfermagem dentro das 

Unidades de Terapia Intensiva, compete a estes a execução do procedimento de diálise 

peritoneal, se assim prescrito por profissional médico, cabendo ao enfermeiro a delegação do 

procedimento ao técnico de Enfermagem, desde que este esteja capacitado para fazê-lo e 

mantendo o monitoramento do mesmo durante as etapas de realização.  

Nos casos em que a instituição conte com um serviço especializado em procedimentos 

nefrológicos, terceirizado, as responsabilidades e atribuições de cada equipe devem ser 

estabelecidas por contrato. Dessa forma, destacamos como fundamental a produção de 

protocolos institucionais em busca de clareza quanto às atribuições de cada profissional e os 

processos estabelecidos para execução dos procedimentos. Estes protocolos devem ser 
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avaliados e aprovados pelo Serviço de Infecção Hospitalar e pelo enfermeiro responsável 

técnico do serviço. Salientamos ainda a importância da constante capacitação dos 

profissionais de Enfermagem para a prestação de uma assistência segura, conforme critérios 

estabelecidos pela ANVISA sobre o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, já 

abordados nesse parecer 

  

É o parecer. 

Florianópolis, 13 de novembro de 2017. 

 

Enf. Gisele da Silva 

Câmara Técnica de Media e Alta Complexidade 

COREN/SC 121869 

Parecerista 

             

Aprovado pela Câmara Técnica de Media e Alta Complexidade 

Enf. Dra. Magada Tessmamn Schwalm - Coren-SC 51576 

Enf. Me. Lucia Marcon - Coren-SC 35776 

Ena. Dra. Monica Motta Lino - Coren-SC 165232 

Enf. Me. Jerry Schmitz -  Coren-SC 80977 

 

Resposta Técnica aprovada na 106ª Reunião Extraordinária de Plenário do COREN-SC em 14 

de dezembro de 2017. 
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