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• 30 minutos

• Dados epidemiológicos da doença renal crônica

• Brasil / Mundial

• Censo Brasileiro de Nefrologia 2021 (alguns aspectos)

• Mapeamento de riscos

• Monitoramento



O ISN GKHA é uma pesquisa multinacional realizada pelo ISN para avaliar a 
capacidade atual de cuidados renais. Projetados para documentar o grau em que 
os seis princípios da Cobertura Universal de Saúde* estão disponíveis em cada país 
ou região, os dados são coletados sobre o status mundial dos recursos, estruturas 
e organizações existentes disponíveis para pacientes com doenças renais.

A pesquisa foi inicialmente administrada eletronicamente em 2016 para indivíduos 
em 130 países através das Sociedades Afiliadas do ISN e 10 conselhos regionais. O 
primeiro relatório global publicado em 2017 destacou a doença renal como uma 
epidemia silenciosa e a negligência do tratamento e prevenção.

Um segundo relatório global da ISN GKHA atualizado, publicado em abril de 2019, 
chamou a atenção para a crescente carga de doenças renais e as significativas 
iniquidades no acesso ao tratamento entre países e regiões.

Finanças em Saúde, Política de Saúde, Prestação e Segurança 
de Serviços, Medicamentos Essenciais e Produtos de Saúde, 
Informações e Estatísticas em Saúde e Força de Trabalho em 
Saúde.





América Latina

HAS
DM
Doença cárdio-vascular
Doenças sistêmicas
> 65 anos
Doenças urológicas
Medicamentos nefrotóxicos
Grupos étnicos de alto risco
História familiar de DRC



Resumo dos resultados 2019

A maioria dos países da região oferece hemodiálise, diálise peritoneal 
e transplante renal;

Hemodiálise domiciliar é incomum na América Latina e no Caribe;

Disponibilidade de tratamento renal conservador é baixo na região;

O financiamento governamental para cuidados renais é baixo; particularmente para ser
viços de doença renal não dialítica;
A maioria dos países da região tem registros de DRC e transplante;
Muitas limitações da força de trabalho, especialmente nefrologistas;
Pouca defesa da doença renal na América Latina e no Caribe

Implicações

Aumentar o financiamento da saúde para a prevenção da DRC
Enfrentar a escassez de mão de obra por meio de equipes multidisciplinares 
e telemedicina
Trabalhar com indicadores de qualidade no cuidado da DRC
Expandir sistemas de informação em saúde para prevenir e gerenciar a DRC
Promover a prevenção e o tratamento da DRC implementando políticas e estratégias, 
defesa e barreiras mitigatórias.



Censo Brasileiro de 
Nefrologia 2021









148.363 pac.
> 2,5
FAV 74,2%



Identificou publicações científicas sobre ferramentas e técnicas 
para a investigação de eventos adversos à saúde, destacando 
uma compreensão completa dos fatores contribuintes para a 
ocorrência de EA. 

A principal medida é o uso de um método robusto de RCA que 
permita a identificação e categorização desses fatores.

Destaca-se a importância do envolvimento e da participação 
ativa da liderança sênior, especialmente o CEO da organização, 
com o objetivo de equiparar a questão da Segurança do 

Paciente no mesmo nível dos resultados financeiros da 
instituição, considerando que a sustentabilidade da 
organização está diretamente relacionada à qualidade do 
cuidado, experiência do paciente, saúde baseada em valor.





Núcleo de SP - Atribuições
Promover ações para a gestão de risco no 
serviço de diálise.

Desenvolver a integração multiprofissional 
no serviço de diálise.

Identificar e avaliar as não conformidades 
nos processos e procedimentos.

Elaborar, implantar e divulgar os Protocolos 
de Segurança do Paciente.

Acompanhar as ações vinculadas aos 
Protocolos de Segurança do Paciente.

Monitorar com regularidade os indicadores 
de Segurança do Paciente.

Estabelecer barreiras para a prevenção de 
incidentes no serviço de diálise.

Desenvolver, implantar e acompanhar programas de
capacitação de Qualidade e SP.

Analisar os dados sobre incidentes e 
eventos adversos ocorridos e classificar.

Compartilhar com a alta direção e com os colaboradores o
resultado das análises sobre os eventos adversos.

Notificar os eventos adversos ao Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária.

Arquivar as notificações por 5 anos e 
disponibilizar às autoridades SN.

Acompanhar alertas sanitários e outras 
comunicações de risco da ANVISA.



Eventos adversos

CUEVAS-BUDHART, MA. et al. Factores asociados al desarrollo de 

eventos adversos en pacientes con hemodiálisis en Guerrero, México. 
Enfermería Nefrológica 2019 22(1): 42-50. 

Estudio observacional, 
longitudinal, retrospectivo 
en 157 pacientes em HD
MEXICO , 73% 
EA (diabéticos e 
hipertensos)

Estudos mostram que 73% a 98% dos pacientes sofrem pelo menos um evento adverso durante o 

seu tratamento dialítico(6,7,8,9) e que a prevalência destes eventos, considerando o total de sessões de 

hemodiálise é de 10% a 27%(6,9,11).

LOBOS, LO; FEBRE, N. Prevalencia de eventos adversos en centros de 
hemodialisis. Ciencia y enfermería 2018 24(7) o dano pode ser físico, 
psicológico ou social.

CHILE 72,38% prevalencia de EA
15,82% sem dano; 
84,11% dano leve



SOUZA, MRG. et al. Prevalência de eventos adversos em 
uma unidade de hemodiálise. Revista Enfermagem UERJ 
2016 24(6): e18237. DOI: 
http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2016.18237.

BRASIL
Goiania

117 (100%) prontuários avaliados,
1.272 eventos adversos, correspondendo à prevalência de 94 
(80,3%) prontuários.
fluxo sanguíneo inadequado (41%). Quanto aos danos 
causados, 76,1% foram leves, 22,8% moderados, 0,9% graves 
e 0,08% óbito.
Conclusão: alta prevalência (80,3%) de eventos adversos, 
apontando a necessidade de revisar os processos 
assistenciais e desenvolver ações para diagnosticar e 
controlar situações de riscos do tratamento, garantindo a 
segurança do paciente

Bray BD, Boyd J, Daly C, Doyle A, Donalson K, Fox JG, et al. 
How safe is renal replacement therapy? A national study of 
mortality and adverse events contributing to the death 
of renal replacement therapy recipients. Nephrol Dial 
Transplant. 2014 [cited in 2016 Feb 19]; 29(3):681-7.

ESCÓCIA
A incidência e a natureza dos EA que contribuíram para a 
morte de pacientes tratados com terapia renal substitutiva, 
revelou que, no período de janeiro de 2008 a junho de 
2011,
1551 mortes, sendo que 2,1% foram decorrentes de 
complicações, como hemorragia pelo acesso venoso e queda.

Fatores que contribuíram para a morte em 506 casos: 
infecção relacionada à assistência à saúde (9,6%) e falha ou 
infecção do acesso venoso (9,3%)



Pennsylvania Patient Safety Advisory. Hemodialysis Administration: Strategies to Ensure Safe Patient Care. Pennsylvania Patient Safety Authority Vol. 

7, No. 3 - September 2010: 87-96.

C.Vieira, C. Prates,

PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS EEM 
HEMODIÁLISE



Al-Solaiman Y, Estrada E, Allon M. The spectrum of infections in catheter-dependent 
hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Sep;6(9):2247-52. doi: 
10.2215/CJN.03900411. Epub 2011 Jul 7. PMID: 21737847; PMCID: PMC3359000.

305 SUSPEITOS DE INFECÇÃO SENDO 88% CONFIRMADOS

268 com infecção:
bacteremia relacionada ao cateter (69%),
Infecção relacionada ao cateter (19%),
Infecção não relacionada ao cateter (12%).

Frequencia geral de infecção: 4.62 per 1000 catheter-days.

Hospitalization 37% de todas infecções, com variação (72% não relacionada a cateter 
infection, 34% bacteremia relacionada a cateter e 4% para infecção do local de saida. 

Nos pacientes internados por bacteremia por cateter:

53% Staphylococcus aureus, 
30% Enterococcus, 
23% Staphylococcus epidermidis,
17% for gram-negative rods (P < 0.001). 

Não houve associação com idade, sexo ou DM Febre esteve presente somente em 47% 
das bacteremias relacionadas a cateter



Clin J Am Soc Nephrol 6: 2247–2252, September, 2011



Clin J Am Soc Nephrol 6: 2247–2252, September, 2011



Quittnat Pelletier F, Joarder M, Poutanen SM, Lok CE. Evaluating Approaches for the 
Diagnosis of Hemodialysis Catheter-Related Bloodstream Infections. Clin J Am Soc 
Nephrol. 2016 May 6;11(5):847-54. doi: 10.2215/CJN.09110815. Epub 2016 Apr 1. 
PMID: 27037271; PMCID: PMC4858483.

CANADÁ - 2011-2014
Coletadas cultura sanguínea em quatro locais (veia periférica, hub venoso e arterial 
e circuito HD) para determinar o tempo diferencial recomendado para a 
positividade.
120 minutos antes das culturas venosas periféricas.
Foi determinada a viabilidade da obtenção de culturas venosas periféricas.
Dos 178 suspeitos de infecção da corrente sanguinea, 100 tinham culturas 
sanguíneas veias periféricas.
Os critérios de diagnóstico utilizando tempo foram atendidos em menos de um terço 
dos eventos.
Conclusões
Em pacientes em HD, os resultados da cultura sanguínea são os mais sensíveis, 
específicos e precisos para o diagnóstico de Infecção de corrente sanguinea quando 
retirados do circuito HD e do hub do cateter venoso
Os resultados da cultura sanguínea são os menos sensíveis, específicos e precisos 
em qualquer combinação com culturas venosas periféricas. 
O tempo não aumenta a precisão diagnóstica, reduzindo a necessidade de 
venipuntura e seu potencial dano venoso.
As diretrizes futuras devem considerar a aplicabilidade do critério em populações 
específicas de pacientes e adaptá-las de acordo.



Realidade: acesso inicial de diálise…
Europa 15-50%1
EUA 60%1
Brasil ?

1Clinical practices guidelines for vascular access, uptodate 2006. NFK KDOQI 2006.
2Barcellos FC, et al. Manejo de Infecções Relacionadas a Cateter Venoso Central em 
Hemodiálise. In: Bittencourt APL, et al.Nefrologia. Atheneu, São Paulo, 2015.

Recomendação (KDOQI 2006):
1a opção: FAV FIRST > 65%. And 
lines last
2a opção: prótese vascular.
3a opção: cateter venoso central 
(CVC) <10%.

Censo Brasileiro de Diálise 2021

CVC curta permanência 8,6%
CVC longa permanência 15,3%
FAV CND

34 pacientes com cateter
2,2 % temporarios com > 3 meses

10 pacientes com CVC CP 10,8%
24 pacientes com CVC LP 26.9%
52 pacientes com FAV 56.5%







As várias complicações da terapia de 
substituição renal contínua (CRRT)

UTI



Finkel KW, Podoll AS. Complications of continuous renal replacement therapy. Semin Dial. 2009 Mar-Apr;22(2):155-9. 
doi: 10.1111/j.1525-139X.2008.00550.x. PMID: 19426420.



Sigwalt F, Bouteleux A, Dambricourt F, Asselborn T, Moriceau F, Rimmelé T. Clinical Complications of Continuous Renal Replacement Therapy. 
Contrib Nephrol. 2018;194:109-117. doi: 10.1159/000485608. Epub 2018 Mar 29. PMID: 29597222.



Monitoramento- envolvimento de equipe





Indicadores



Mural em local visível



Mensagens
• - Priorizar a Segurança do Paciente;

• - Ouvir o paciente ;

• TOCAR NO PACIENTE- EXAMINAR

• - Manter o tema em discussão frequente;

• - Comunicação entre equipe

• - Estimular as notificações;

• - Ouvir o colaborador;

• - Dar retorno ao colaborador e ao paciente;

• - ESTIMULAR LIDERANÇAS

• - Promover a SP junto aos profissionais em formação;

• (Residência/ Graduação/ Ensino Técnico)

• - ESTIMULAR E ESTABELECER A CULTURA DA SEGURANÇA



Muito obrigada

Cinthia.v@hotmail.com


