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IPNA TEACHING COURSE: 
HANDS ON ACUTE KIDNEY INJURY IN CHILDREN

Declaro a ausência de potenciais conflitos de 
interesses na realização da presente
apresentação, na preparação e presença neste 
curso educativo IPNA.



Criança de 28 meses de idade, 10kg (P<<5)

Caso Clínico

• D1-Diarreia com 3 dias de evolução. Admissão desidratação 
grave,  em choque; sem resposta à ressuscitação de fluidos ; 
necessidade de suporte inotrópico.

• D3- Anuria desde a admissão, sem resposta à  fluidoterapia  
e diuréticos.

- Exame objetivo: Sobrecarga de volume.
- Anasarca, estase pulmunar, fígado palpável.

- Análises: K -7,5 mEq/l; Na-130 mEq/l; Cl-110 mEq/l; 
Gazometria PH-7.0; Bicarbonatos-10mEq/l; Ureia-180mg/dl
Creatinina 3,2 mg/dl.



Iniciar urgentemente uma TSFR
- Refratoridade às terapêuticas instituídas:
 -Sobrecarga de volume >15%, com oligúria levando a complicações graves
tais como edema pulmunar e/ou falência cardíaca congestiva.
 -Hipercaliémia persistente severa (>6,5 mEq/L ou alterações do ECG), que 

não responde às terapêuticas instituídas para↓K+.

 - Acidose metabólica refratária. 
- Presença de complicações urémicas (pericardite, sangramento)
- Remoção de toxinas exógenas não excretadados devidamente pelo rim (ex

álcool, salicilados, lítio)  e toxinas endógenas- síndrome de lise tumoral,  erros 
inatos de metabolimo- hiperamoniémia.

Quando iniciar Terapêutica Substitutiva da Função 
Renal (TSFR) na Lesão Renal Aguda (LRA)



Tipos de
Tecnicas substitutivas da Função Renal (TSFR)

Definição de LRA

• Diálise Peritoneal (DP)

- Década de 20 do século 20-DP foi utilizada pela primeira vez, na LRA.

-1940- publicado o primeiro caso de um doente com LRA, que tinha sido 

salvo com DP. 

• Tecnicas extra-corporais

-Hemodiálise (HD)

-1940-HD convencional; técnica dialítica extracorporal, intermitente. 

-Técnicas contínuas dialíticas extracorporais (CRRT)

-1981

-CVVHF, CVVHD e Hemodiafiltração Veno-venosa Contínua (CVVHDF). 



TSFR na LRA

• Depende da experiência local e disponibilidade institucional.

• Situações DP pode ser favorecida em relação a outras 
modalidades:

-DP-Sem necessidade de acesso vascular (acesso rápido e seguro)

-DP-Sem  circuito  extracorporal
• Recém-nascidos e pequenos lactentes

• Pós cirurgia cardíaca em bebés pequenos

-DP-Sem hipocoagulação
• Diátese hemorrágica

-DP-Técnica lenta
• Doentes com instabilidade hemodinâmica

Revisão sistemáticas, randomizados e observacionais- não # mortalidadea



Vantagens:sem circuito extra-corporal, sem anticoagulação, t. lenta –
estabilidade hemodinâmica, simplicidade, custos.

Eficiência limitada: Clearance solutos/UF imprevisíveis.
Limitada à capacidade do peritoneu

Contraindicado: Ausência de cavidade abdominal intacta: Onfalocelo, 
Gastroquisis, Hérnia Diafragmática, Fistula pleuro-peritoneal

Chion CY et al . Clim J A Soc Nephrol 2013, 8; 1627-38

Diálise Peritoneal.



Definição de LRA

• DP é uma forma apropriada de TSFR quer nos países de alto e baixos 

recursos.

Em áreas de baixos recursos
económicos ,em áreas de 

desastre, em sítios remotos e 
sem infra-

-estruturas desenvolvidas

DP

Comparação das modalidades de TSFR



Criança de 28 meses de idade, 10kg (P<<5)

Caso Clínico

• D1-Diarreia com 3 dias de evolução. Admissão desidratação 
grave,  em choque; sem resposta à ressuscitação de fluidos ; 
necessidade de suporte inotrópico.

• D3- Anuria desde a admissão, sem resposta à  fluidoterapia  
e diuréticos.

- Exame objetivo: Sobrecarga de volume. Anasarca. Estase
pulmunar, fígado palpável.

- Análises: K -7,5 mEq/l; Na-130 mEq/l; Cloro-110 mEq/l; 
Gazometria PH-7.0; Bicarbonatos-10mEq/l: Ureia-180mg/dl
Creatinina 3,2 mg/dl.

Nem HD ou CRRT está disponível no Hospital  e DP é implementada



PermanênciaInfusão
Drenagem

dialisante

Dializado
ou Efluente

Realização de DP
Ciclo de DP



Permanência de DP



Realização de DP

Ideal:
- Cirurgião treinado  para a colocação do Cateter. Bloco 

operatório disponível, catéter de Tenchoff. Líquidos 
dializantes  comercializados biocompatíveis.

↓ Ideal: 
- Hospital sem infra-estruras. Temos criança com LRA em

risco de morte senão se tentar um método dialítico.
Iniciar DP em condições “adaptadas”



Recursos Básicos para realização de DP

-Técnica assética

- Equipamento
• Cateter peritoneal.
• Circuitos e líquido de dialisante.

- Pessoal treinado e familiarizado 
.    Realização da técnica e monitorização das complicações.



– Acesso Peritoneal
-Cateter Tenckhoff
-Cateter Cook
-Cateteres improvisados não recomendados por rotina.

Profilaxia antibiótica – cefalosporina 1ª geração

Catéteres peritoneais



Na K Ca Mg Cl HCO3 Lactato pH Osm

Baxter

Dianeal 1,36% 132 0 1,75* 0,75 102 0 35 5,5 347

Dianeal 2,27% " 0 " " 111 0 29 " 398

Dianeal 3,86% " 0 " " " 0 29 " 486

Physioneal 1,36% “ 0 1,75* 0,25 101 25 10 7,4 345

Physioneal 2,27% " 0 " " " 25 10 " 396

Physioneal 3,86%
(....)1

" 0 " " " 25 10 " 484

Fresenius

BicaVera 1,5% 134 0 1,75* 0,5 104,5 34 0 7,4 358

BicaVera 2,3% " 0 " " " 34 0 " 401

BicaVera 4,25% " 0 " " " 34 0 " 511

Balance 1,5% " 0 " " " 0 35 7,0 358

Balance 2,3% " 0 " " " 0 35 “ 401

Balance 4,25% " 0 " " " 0 35 “ 484

Liquidios dializantes (comercializados) usados na LRA

(…) 1 Icodextrina e Nutrineal



Soluções existentes (cristaloides balanciados)

Na K Ca Mg Cl Lactato/
acetato

pH Osm

Lactato de Ringer 131 4 1,8 112 28 6,5 270

Plasmalyte B 130 4 0 1,5 110 27 7,4 273

ADICIONAR DEXTROSE À 50% 

30mL de Dextrose 50% 1,5%

50mL de Dextrose 50% 2,5%

85mL de Dextrose 50% 4,25%

Lactato de Ringer + Dextrose 50%--------- Líquidos de DP com Lactato
Plasmalyte  + Dextrose 50%--------- --------Líquidos de DP com Bicarbonato

Liquidos dializantes (preparados localmente)

(Erros na manufatura; conspurcação)



Tipos de DP: DP manual e DP automática 

Manual: Líquido flui por gravidade.
DPCA  e Buretas

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitmanR5Z7bAhUIlxQKHeKSBngQjRx6BAgBEAU&url=https://sbn.org.br/publico/tratatamentos/dialise-peritoneal/&psig=AOvVaw231Euo4ssPJ5Cspei9d4Ct&ust=1527266607318672
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitmanR5Z7bAhUIlxQKHeKSBngQjRx6BAgBEAU&url=https://sbn.org.br/publico/tratatamentos/dialise-peritoneal/&psig=AOvVaw231Euo4ssPJ5Cspei9d4Ct&ust=1527266607318672


DP
Circuito improvisado



DP automática

Definição de LRA

Cicladoras

Drenagem por sucção e não por gravidade.
Cicladoras no mercado- Infusão>100ml.

DP na LRA - Uso de cicladora não é funcional.
Necessidade de ajustes frequentes.

http://www.sclero.org/isn/hr/bio/knaggs-sherrill/en.html
http://www.sclero.org/isn/hr/bio/knaggs-sherrill/en.html


Prescrição:

Definição de LRA

 Volume
 10 a 20 ml/Kg.

 Tempo permuta
 Tempo de repouso- 45-90 min (ciclos mais curtos para correções eletrolíticas e 

mais longos para remoção de fluidos)

 Enchimento 1-5 minutos

 Esvaziamento -10 -20 minutos

 Concentração de Glucose- 2,5% se sobrecarga de volume; 1,5% se euvolémico

 Tempo- contínua nas 24 horas por um período de 1-3 dias 

 Aditivos –KCl 4 mEq/l (se K+ abaixo de 4 mEq/l);  Heparina 500U/L (SOS);  

 Medicação incluindo antibióticos- Adaptar a DRC5 em DP.



Monitorização

Definição de LRA

• O balanço hídrico do doente  com LRA em DP é mandatário

-Balanço DP - entradas (dialisante) e saídas (dializado).

-Balanço hidrico  global do doente.

Análises:
As concentrações de eletrólitos no doente (Gasimetria- Sodio, Potássio, 
Calcio, Bicarbonatos ) devem ser periodicamente medidos (primeiros dias 
de DP pelo menos de 12/12h e após estabilidade de 24/24h). 

-Risco de Hiperglicemia (Dializante com Dextrose)insulina se necessário

horário entradas saídas Ultrafiltração 
(UF)

10h 200 240 - 40

11h 15 200 210 -10



Criança de 28 meses de idade – 10kg evolução

Caso Clínico

• Cateter de DP foi introduzido

• Trocas manuais com sacos de dializante de 2,5%  glicose. Prescrição 10
ml/kg=100 ml por ciclo; enchimento em 5 minutos; pausa 60 minutos; 
drenagem 10 minutos. 

• Após 12 horas introduziu-se 4 mEq de cloreto de potássio a 7,5% -
4ml por cada 1 litro dializante, dado o K+ plasmático estar < 4 mEq/l.

• Redução progressiva de potássio, da sobrecarga de volume e  resolução
da acidose.

Após 5 dias  em DP a criança começou a urinar.
 Suspensão da  DP. 



SAVING YOUNG LIVES FOR AKI

0by25 0 mortality by 2025, from preventable , and treatable  patients with AKI 
in low-resource areas

0by25

Mehta et al. Lancet 2015 
Macedo et al. J Am Soc Nephrol 2017

EURO PD



0by25
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