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Diálise

O Brasil tem a terceira maior população de diálise do

mundo, sendo que 91% dos pacientes são tratados com

hemodiálise (HD) e 9% com diálise peritoneal DP.

Atualmente mais de 122 mil pacientes realizam HD e

estima-se um aumento de 39 mil casos por ano devido as

doenças de base.

Sesso RC, Lopes AA, Thomé FS, Lugon JR, Martins CT. Brazilian 

Chronic Dialysis Survey 2016. J Bras Nefrol 2017;39:2616. DOI: 

10.5935/0101-2800.20170049



Pacientes em Diálise Botucatu
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Figura 6. Número absoluto de pacientes em diálise em Botucatu
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Hemodiálise (HD)

A HD é uma terapia cara aos cofres públicos;

Os pacientes para realizarem a HD necessitam de um

Sistema de circulação extracorpórea (SCE) composto por

um dialisador, uma linha arterial e uma linha venosa (R$

94,00);

Cada paciente tem seu próprio SCE, com nome,

sobrenome, rg da clínica e acondicionados em caixas

próprias individuais e devidamente identificadas;

Esse SEC de acordo com a legislação vigente no Brasil

pode ser reprocessado e reutilizado para o mesmo

paciente.



Reprocessamento do SCE

Linhas 

Limpeza

Lavagem

Esterilização

Checar conexões

Checar cata bolhas

POP de cada Unidade



Ciclo de vida do Dialisador
Adequação do Reuso

Pré-ProcessoNovo Dialisador

Tratamento

Priming

Esterilização

LavagemTeste VIF

Limpeza

POP de cada unidade



Pré-processo

 Estabelece o priming (volume interno das fibras) real

(Referência para o descarte)

 Após a medida do priming deve-se preencher os 

dialisadores

 Identificar os dialisadores e linhas com nome e 

sobrenome, RG da clínica e data do primeiro reuso.

 Guardar em caixa identificada, como o sistema 

extracorpóreo, com tampa e em local limpo. 



Ciclo de Vida do Dialisador

Pré-ProcessoNovo Dialisador

Priming



Priming – Volume Interno das Fibras  

Essa medida serve para:

 Remover o ar

Remover esterilizante

 É um procedimento apropriado para:

• prevenção de reação do paciente

• efetividade da heparina

VIF ruim – ar no dialisador – coágulos –

↓ área de superfície – ↓ clearance de solutos – ↓ nº de 

reusos. 



Pré-ProcessoNovo Dialisador

Tratamento

Priming

Ciclo de Vida do Dialisador

Lavagem



Lavagem

ÁGUA TRATADA 

PARA DIÁLISE SAÍDA

Parâmetros:

• Pressão Máxima: 25 PSI

• Fluxo Máximo: 2 L/min

• Tempo de Enxágue Máximo:  3 minutos

1.   ENXÁGUE DO COMPARTIMENTO DE SANGUE

Alta pressão dentro das 

fibras podem rompê-las



Parâmetros:

• Pressão Máxima: 25 PSI

• Fluxo Máximo: 1 L/min

• Tempo de Enxágue Máximo:   

3 minutos 

SAÍDA

2.   ENXÁGUE DO COMPARTIMENTO DO DIALISATO

Lavagem

ÁGUA TRATADA

PARA DIÁLISE

Alto fluxo pode

provocar o rompimento 

de fibras ou 

misturá-las com 

componentes da

carcaça



Pré-ProcessoNovo Dialisador

Tratamento

Priming

Limpeza

Ciclo de Vida do Dialisador

Lavagem



IMPORTANTE:  Assegurar-se da remoção do ar do 

compartimento do dialisato antes de iniciar a UFR para 

prevenir que a água cruze a membrana neste ponto 

(prejudicando a intenção da UFR)

3.   ULTRAFILTRAÇÃO REVERSA (UFR)

Limpeza

Parâmetros:

• Pressão Máxima: 25 PSI

• Fluxo Máximo: 1 L/min

• Tempo Máximo:  5 minutos 

SAÍDASAÍDA

ÁGUA TRATADA

PARA DIÁLISE

Nota: UFR pode causar colapso das fibras .

Após a UFR, é necessário o enxágue do 

compartimento de sangue para reinflar as fibras.



Necessário para reinflar as fibras depois da UFR 

SAÍDA

4.   ENXÁGUE DO COMPARTIMENTO DE SANGUE

(REINFLAR AS FIBRAS)

ÁGUA TRATADA 

PARA DIÁLISE

Limpeza

Parâmetros:

• Pressão Máxima: 25 PSI

• Fluxo Máximo: 2 L/min

• Tempo Máximo: 10 minutos ( PSN, CA)

5 minutos (CT)





Pré-ProcessoNovo Dialisador

Tratamento

Priming

Teste VIF

Lavagem

Ciclo de Vida do Dialisador

Limpeza



Medição do volume interno das fibras

Critério de Performance (Portaria vigente do 

M.S.) :

• Manter Clearance de Uréia com queda de 

até 10% da performance inicial

• Queda de 20% do priming = queda de 10% 

no clearance de U

• Comparação do volume inicial 

(determinado no pré-processo)

• Se o priming atual for < 80% do inicial, o 

dialisador deve ser descartado pelas 

recomendações da Portaria vigente do M.S. 

Teste



Teste

6.   TESTE DE PRESSÃO/VAZAMENTO - Teste para fibras rompidas

O compartimento de sangue é pressurizado com 300 mmHg 

e a queda da pressão é monitorizada

A queda da pressão deve ser menor que 10 mmHg em 30 segundos

Se a queda  for maior que 10 mmHg, cheque as conexões e repita o teste

(Queda falsa de pressão não é incomum)

Se a queda for, novamente, maior que 10 mmHg, descarte o dialisador

Filtro previne problemas com partículas

que podem ser empurradas para dentro 

do dialisador



Teste

Inspeção Visual (Teste Estético)

Define máximo número de fibras coaguladas ou 
tamanho dos coágulos na área da tampa 

Número Máximo de Reuso

Define o número máximo de reusos permitidos

TESTE ADICIONAL (OPCIONAL)



Pré-ProcessoNovo Dialisador

Tratamento

Priming

Esterilização

Teste VIF

Limpeza

Ciclo de Vida do Dialisador

Lavagem



Esterilização

FLUXO DE 

DESINFETANTE/

ESTERILIZANTE

7. ENCHER COM DESINFETANTE / ESTERILIZANTE  
O COMPARTIMENTO DE SANGUE

Encher o compartimento  do sangue ( dialisador e 

linhas ) com desinfetante/esterilizante  por gravidade 

ou bomba.

Ácido Peracético              0,2%

Renalin 3-4%

Formaldeido 1-4%

Glutaraldeido 0.8%

Calor água a                     100°C

Acido Cítrico                      95°C

Conectar as linhas arterial e venosa em sistema 
fechado apôs o preenchimento

Certifique-se que não há bolhas de ar no sistema



0,2% Ácido Peracético

1% Renalin = 100% Actril

Outros - Cheque compatibilidade do material

Agentes químicos contendo componentes a base de

benzil são agressivos ao policarbonato e podem 

causar rachaduras na carcaça.

Faça a imersão total do dialisador na solução,

ou umedeça completamente com 

uma compressa  

ou esborrife a solução no

dialisador e deixe  secar naturalmente

QUÍMICO

Limpeza de superfície Opcional



Desperoxidação

• Os dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na 

máquina de HD para a remoção da solução 

esterilizante, imediatamente, antes do início da HD. 

• Teste de presença de peróxido

Acondicionamento 

• recipiente adequado (estabilidade)

• Identificado com: nome do produto, diluição, data 

(diluição e validade) e responsável

Soluções Esterilizantes



Armazenagem

Armazenar o dialisador até o próximo as salas 
de tratamento

Tempo mínimo de contato para a   
Esterilização

Ácido Peracético 0,2% por 8 horas

Renalin 3-4% por 11 horas

Formaldeido 4% por 24 horas

Glutaraldeido 0.8% por 1 horas

Acido Cítrico                95°C por 20 horas



Armazenagem



EPI

 Os funcionários do 

reuso devem ser 

treinados para 

exercer a função 

de reusista;

 Todos devem 

estar com os 

exames periódicos 

em dia;

 vacinação contra 

hepatite B e anti

HBs > 10 UI/ml



Contra indicação do reuso 

 SCE de pacientes portadores do vírus da 

Hepatite B;

 SCE de pacientes portadores do vírus da 

Hepatite C, tratados ou não;

 SCE de portadores do vírus HIV

Estar atentos:

 Pacientes usuários de drogas injetáveis;

 Pacientes com múltiplos parceiros sexuais



Vantagens do Reúso

 Extinção da reação de primeiro uso;

 Economia de recursos;

 Volume de resíduos diminuídos.



Desvantagens do Reúso

 Contaminação ambiental;

 Reações alérgicas;

 Reações pirogênicas;

 Trocas de SCE;

 Contaminação do SCE por falha no processo do 

reuso;

 aumento do risco de mortalidade quando solução 

de ácido perácetico e formaldeído quando 

comparado ao cloro e calor; 

 Perda de desempenho



Considerações finais

 Reúso + água estéril = Coração da HD

 Pacientes com acesso definitivo sem outro foco 

definido e que apresentarem tremor durante a sessão 

de HD , com hemocultura positiva para gram – ou 

negativa, deve sérum sinal de alerta para a possível 

contaminação da água ou falha de processo no 

reuso

 Não há evidências na literatura que associe o reuso 

à transmissão do virús da hepatite B e C ou HIV;

 O risco de outras infecções não virais é pequeno se 

os POPs forem seguidos corretamente



Considerações finais

 A maioria dos estudos comparativos não mostrou 

diferenças na mortalidade entre os centros de 

reutilização e os que não reutilizam os dialisadores ;

 O reuso do SCE é seguro, desde que realizado de 

maneira correta, seguindo os POPs estabelecidos 

pelas unidades de HD com o apoio das comissões de 

infecções relacionadas à saúde. 



Considerações finais

 A equipe deve estar atenta a qualidade da HD, e ter 

ações para a prevenção dos riscos como:

• Monitorar a dose de diálise diária online;

• Checar exames mensais e KT/V;

• Monitorar sinais e sintomas de infecções 

relacionadas ao reuso;

• Checar SCE para a detecção de falhas no reuso;

• Garantir a qualidade da água tratada para HD, 

para que o reuso não seja prejudicado.



Trabalho em equipe sempre

Não fazemos nada sozinhos!!


