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 INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Júniar Batista dos Santos1 

 

RESUMO- O perfil epidemiológico brasileiro vem se modificando e esse resultado justifica-se pela 
implantação de medidas que contribuíram para redução da mortalidade por doenças infecciosas e 
parasitárias, favorecendo o surgimento de doenças crônico-degenerativas. Alguns pacientes 
acometidos por essas patologias pela gravidade do quadro clínico acabam sendo internado em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e evoluem com a insuficiência renal aguda (IRA). Este trabalho 
justifica-se por contribuir como subsídio no aprofundamento de conhecimentos sobre IRA. Sendo 
assim, o objetivo primário foi identificar as principais causas de internamento na UTI que evoluem 
para a IRA e como objetivos secundários verificar fatores de risco associados ao desenvolvimento da 
IRA, descrever a classificação e reportar abordagens adotadas na utilização de medidas preventivas 
que possam diminuir as complicações em UTI. O estudo trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura. Identificou-se que são várias as causas de internamento na UTI e diversos fatores que 
contribuem para o desencadeamento da IRA. As evidências demostraram as abordagens que vêm 
sendo adotadas na utilização de medidas preventivas, que podem diminuir as complicações de 
pacientes internados em UTI. Essas medidas estão focadas no quadro clínico dos pacientes, com 
ênfase em riscos e na execução de procedimentos que deixem os pacientes menos expostos ao 
aparecimento da IRA. Conclui-se que o enfermeiro responsável pela UTI contribui significativamente 
no prognóstico positivo, pois é o profissional que lidera, gerencia o planejamento assistencial e 
providencia os recursos necessários para assistência intensiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença Renal. Cuidados Intensivos. Enfermagem. 

 

ABSTRACT- The Brazilian epidemiological profile has been changing and this result is justified by the 
implantation of measures that contributed to reduce the mortality due to infectious and parasitic 
diseases, favoring the appearance of chronic-degenerative diseases. Some patients affected by these 
pathologies due to the severity of their clinical condition end up being admitted to the Intensive Care 
Unit (ICU) and progressing with acute renal failure (ARF). This work is justified by contributing as a 
subsidy in the deepening of knowledge about IRA. Therefore, the primary objective was to identify the 
main causes of ICU admission that progress to ARI. Secondary objectives were to verify the risk 
factors associated with the development of ARF, to describe the classification and to report 
approaches adopted in the use of preventive measures that may reduce the complications in ICU. The 
study is an integrative review of the literature. It was identified that several causes of ICU stay and 
several factors that contribute to the onset of ARF. The evidences demonstrated the approaches that 
have been adopted in the use of preventive measures, that can reduce the complications of patients 
hospitalized in ICU. These measures are focused on patients' clinical status, with emphasis on risks 
and procedures that leave patients less exposed to ARF. It is concluded that the nurse responsible for 
the ICU contributes significantly to the positive prognosis, since it is the professional who leads, 
manages care planning and provides the resources necessary for intensive care. 
 
KEYWORDS: Kidney disease. Intensive care. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O perfil epidemiológico Brasileiro vem se modificando, isso é possível verificar 

ao estudar a saúde da população, onde deixam transparecer um resultado 

significativo sobre essa mudança. Esse resultado justifica-se pela implantação de 

medidas que contribuíram para a redução da mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias. Diante desse cenário, verificam-se algumas medidas que cooperaram 

para esse processo, como: o controle e erradicação de epidemias, descoberta e uso 

de antibióticos, saneamento básico, o processo de urbanização e a industrialização 

(SANTOS; MARINHO, 2013). 

Diante da adesão às medidas supramencionadas reduziu-se a mortalidade, 

procedendo num aumento da expectativa de vida da população mudando o formato 

da pirâmide etária brasileira que passou a possuir a forma de barril. Tendo em vista 

a mudança na pirâmide etária brasileira, observa-se um crescimento de indivíduos 

com mais de 60 anos, acarretando uma população mais envelhecida e contribuindo 

para o impacto de doenças crônico-degenerativas. 

 Assim, indivíduos acometidos por essas patologias enfrentam diversas 

alterações no organismo, seja pela sintomatologia, pelo tratamento, controle clínico e 

a possibilidade de ser submetido a internamento com frequência e por longos 

períodos ou o indivíduo acaba desenvolve outras doenças (SANTOS; MARINHO, 

2013). 

Nogueira et al. (2012), afirma em seu estudo que cada vez mais esses 

pacientes, muita das vezes pela gravidade da doença, acabam sendo internado em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e evoluem com a insuficiência renal aguda (IRA) 

que é comum em pacientes em estado crítico. O fator da idade avançada não está 

isolado, indivíduos jovens em cuidados intensivos também podem desenvolver a 

IRA. 

Nessa perspectiva, a IRA aumenta o tempo de internamento e 

consequentemente o gasto hospitalar, além do paciente ter prognóstico grave 

caracterizando um índice de mortalidade de 50%, mesmo com a técnica de dialise 

que é uma das medidas utilizadas para terapia de substituição renal e com tantas 
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novas tecnologias. Alguns fatores contribuem com o índice elevado de IRA como a 

falta de identificação de agentes de risco, o diagnóstico tardio e a falta de 

conhecimento sobre fatores que estão agregados à mortalidade (PONCE et al., 

2011). 

A pesquisa justifica-se por contribuir de forma significativa na identificação de 

causas de internamento em UTI que evoluem para a IRA, servindo como subsídio no 

aprofundamento de conhecimentos sobre fatores relacionados aos objetivos 

investigado no estudo, visto que é considerado de grande relevância tanto para o 

enfermeiro nefrologista quanto para o generalista. 

Nesse sentido, o objetivo primário dessa pesquisa foi identificar através de 

evidências bibliográficas as principais causas de internamento na UTI que evoluem 

para a IRA e como objetivos secundários verificar fatores de risco associados ao 

desenvolvimento de IRA, descrever como se classifica e reportar as abordagens que 

vêm sendo adotadas na utilização de medidas preventivas que possam diminuir as 

complicações de pacientes internados em UTI. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Identificação e seleção de estudos 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, com abordagem 

analítica e de caráter exploratório. Foram utilizadas as bases de dados da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), PubMed, Science Direct e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e acervo da biblioteca da Universidade Tiradentes campus 

Estância-SE. Os descritores utilizados na busca de trabalhos nas bases de dados 

foram: renal insufficiency AND Renal Disease AND Intensive Care AND Nursing, que 

estavam disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

Nessa perspectiva, foram incluídos todos os artigos originais publicados no 

período de janeiro de 2010 a agosto de 2018, com títulos pertinentes a questão 

investigativa em língua portuguesa ou inglesa, seguindo com leitura do resumo e 

artigos na íntegra. Foram excluídos as duplicatas, enciclopédia e estudos que não 

eram pertinentes à questão investigada. 
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Os textos pré-selecionados para leitura na íntegra foram reavaliados na 

tentativa de resgatar artigos relevantes que não foram identificados pelas estratégias 

de busca. As referências bibliográficas foram gerenciadas pelo Microsoft word, o 

qual também facilitou a gestão e elaboração da pesquisa.  

2.2 Extração de dados  

Após os critérios de inclusão e exclusão restaram 120 trabalhos e 10 livros 

que foram filtrados após leitura dos títulos. Após leitura dos resumos, foram 

elencados 70 trabalhos que trataram de estudos voltados à insuficiência renal aguda 

por complicação ao internamento em unidades de terapia intensiva. Por fim, após 

leitura na íntegra incluindo-se os resultados específicos foram obtidos 12 artigos e 

03 livros. 

Diante disso, os arquivos inclusos foram armazenados por dupla digitação em 

um banco de dados do aplicativo EpiData v. 3.1 (EpiData Assoc., Odense, Espanha) 

que auxiliou na exclusão das pesquisas por duplicatas e edição dos dados. 

2.3 A avaliação de qualidade metodológica 

A qualidade metodológica foi avaliada de forma imparcial e criteriosa, com 

ênfase em estudos que abrangiam objetivos primários e secundários, método e 

detalhamento dos procedimentos utilizados, resultados e possíveis ocultações e 

identificação do tipo de assunto abordado na temática da pesquisa. 

3 DESENVILVIMENTO 

3.1 Insuficiência renal aguda com enfase na classificação 

O sistema urinário é composto pela uretra, bexiga, ureteres e pelos rins. Em 

conjunto, são responsáveis pela eliminação de escorias nitrogenada e as 

substâncias que estão em excesso no corpo, sendo os rins caracterizados pela 

função de filtragem sanguínea, excretor de catabólitos, manutenção do equilíbrio 
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hidroeletrolítico e acidobásico, controlador da pressão arterial e ainda regulador 

hormonal. Assim, quando os rins perde a capacidade de desenvolver suas funções 

adequadamente todos os órgãos sofrem complicações em decorrência da lesão 

renal (PORTH; MARTIN, 2004). 

A IRA ocorre por uma repentina e ligeira perda da função renal e se manifesta 

com um aumento da ureia e creatinina sérica e redução na eliminação urinária em 

decorrência da diminuição da taxa de filtração glomerular podendo ser 

acompanhada pela retenção de produtos nitrogenados e desregulação 

hidroeletrolítica (DE OLIVEIRA SANTOS; MENDONÇA, 2015; LI et al., 2013). 

A IRA é classificada como pré-renal, renal e pós-renal. A pré-renal é causada 

pela redução do fluxo plasmático renal e cadência de filtração glomerular decorrente 

principalmente de: hipovolemia como (diarreia, hemorragia e queimadura) e 

hipotensão arterial. Já a renal é de causa intrínseca ou estrutural onde a causa mais 

frequente é a necrose tubular aguda por causa isquêmica e/ou tóxica, nefrites, 

pielonefrites, glomerulonefrites e necrose cortical. A pós-renal é provocada pela 

obstrução intra ou extra renal por tumores, cálculos, fibrose retroperitoneal, 

traumatismos e coágulos (BRUNNER; SUDDARTH, 2011). 

Ainda existem outros critérios de classificação para o diagnóstico da IRA, que 

são: O Acute Kidney Injury Network (AKIN), critério de Risk, Injury e Failure (RIFLE) 

e o Kidney Disease:Improving Global Outcomes (KDIGO). 

O critério de classificação AKIN avalia o diagnóstico da IRA levando em 

consideração as alterações agudas nos níveis séricos de creatinina e do débito 

urinário (CLETO, 2011).  

Outra classificação é estabelecida pelo critério Risk, Injury e Failure (RIFLE) 

que se baseia na definição desses três estágios, mas também tem como base 

aumento da creatinina sérica e redução do débito urinário, configurando os estágios 

de disfunção renal. O critério verifica também em outros dois estágios, entendidos 

como desfechos clínicos, correspondentes a situações mais graves e de pior 

prognóstico (Loss e End-Stage) (CLETO, 2011). 

Já a classificação Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) teve 

como referência as classificações RIFLE e AKIN. Essa classificação foi 
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implementada e teve seu valor por diagnosticar IRA em pacientes hospitalizados 

(LEVI, et al., 2010).  

Dessa maneira, com base nas evidências, observa-se que a classificação 

KDIGO, pode ser utilizada na UTI e em unidades hospitalares, pois define a lesão 

renal aguda, visto que a creatinina sérica e o débito urinário em valores anormal 

indica alterações fundamentais do comprometimento renal indicando o KIDIGO 

como um excelente critério pois o mesmo é o critério mais recente. 

3.2 Internamentos em uti que evoluem para a ira e fatores de risco  

Durante a avaliação do material estudado foi possível identificar que a IRA é 

uma doença complexa e com várias definições. É uma patologia muito comum em 

pacientes da UTI provocando elevadas taxas de mortalidade e custos altos com a 

internação (LOPES DE SOUZA et al., 2010). 

Em uma pesquisa realizada por Okamoto et al. (2012) onde foi investigado 67 

pacientes da UTI, com idade média de 61anos, 47 (70,1%) pacientes apresentaram 

insuficiência renal aguda e 18 (26,9%) precisaram de diálise. Além disso, verificou-

se o índice de mortalidade representando uma taxa de (85,1%). Esses pacientes 

estavam: em ventilação mecânica 53 (79,1%) pacientes, e com drogas vasoativas 51 

(76,1%) pacientes. Ainda chegaram à conclusão que os fatores de risco que se 

associaram com maior mortalidade foram: uso de drogas vasoativas e uso de 

ventilação mecânica. 

Corroborando com o contexto supracitado Ponce et al. (2011) identificou em 

sua pesquisa que a IRA é frequente em UTI e descreveu fatores de risco para o seu 

desenvolvimento, como: pacientes com mais de 55 anos, creatinina basal superior a 

1,2 mg/dL, uso prévio de Anti-inflamatório não hormonal e choque séptico.  

Nesse interim, Ávila et al. (2014) relataram que a Sepse, cirurgias de grande 

porte e baixo débito cardíaco são as causas fundamentais de IRA a nível mundial. 

Ainda descreveu a prevenção e a terapia da IRA que devem ser baseadas na 

restauração da perfusão periférica e diminuição da nefrotoxicidade de drogas.  

A internação em UTI é prevalentemente de pessoas idosas e suas maiores 

morbidades estão relacionadas ao diabetes mellitus e a hipertensão arterial fatores, 
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estes que contribuem para o desenvolvimento da IRA (DALLACOSTA et al., 2012; 

OKAMOTO et al. 2012; PONCE et al. 2011). 

Além desses fatores ainda existe os riscos provocados pelos equipamentos 

utilizados para auxiliarem o paciente em seu estado clínico como é o caso da 

ventilação mecânica. 

Segundo Santos; Magro (2015) “o emprego da ventilação mecânica invasiva 

com pressão positiva no final da expiração em pacientes graves pode determinar 

prejuízos à função renal dos pacientes internados em UTI”. 

Observa-se entre os estudos que as causas de evolução para IRA de 

pacientes internados em UTI, são de variados fatores, como a pesquisa a seguir 

descreve em sua conclusão. 

Podemos concluir que os principais fatores predisponentes para lesão renal 
aguda são: sepse e/ou choque séptico; hepatotoxicidade induzida por 
paracetamol; nefrotóxicas (radiológicas, amino glicosídeos e anti-
inflamatórios não esteroidais); síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 
(SRIS); doenças cardiológicas e distúrbios (hipertensão arterial, insuficiência 
cardíaca congestiva e isquemica, parada cardíaca, hipovolemia e 
hipotensão); hemotransfusão; doenças pulmonares e ventilação mecânica; 
rabdomiólise; cirurgias cardíaca, de pulmão e fígado; doença hematológicas 
e/ou circulatórias (Púrpura Trombocitopenica, Doença Veno Oclusiva); 
doenças oncológicas; lesão abdominal; Trauma Crânio Encefálico (DE 
OLIVEIRA SANTOS; MENDONÇA, 2015, p.73). 

Estes resultados apontam sobre a importância de está atento ao quadro 

clínico dos pacientes, a aplicação do processo de enfermagem, além da prevenção 

de riscos que venha a gerar uma IRA ou agravamento da mesma na UTI. 

3.3 Abordagens preventivas para o surgimento da ira 

As abordagens preventivas devem está focada no quadro clínico dos 

pacientes, com ênfase em riscos, sejam eles farmacológicas ou não, ou ainda 

implantação de ações que deixem os pacientes menos expostos ou suscetíveis ao 

aparecimento da lesão renal aguda pelo uso de equipamentos como a ventilação 

mecânica, pois a mesma tem relação entre pulmões e rins. É de grande importância 

o envolvimento da equipe multiprofissional nesse processo, pois não é somente o 

cenário assistencial do enfermeiro nefrologista ou generalista que são responsáveis 
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pelo sucesso do atendimento de qualidade priorizando esse tipo de risco, mas sim 

toda a equipe (SANTOS; MAGRO, 2015; ALVES; BARROS; FIGUEIREDO, 2012). 

Sabe-se que a IRA é uma doença grave e merece cuidados intensivos e 

individualizado. A Sistematização da Assistência de Enfermagem possibilita ao 

doente renal agudo e os que ainda não evoluíram para IRA um cuidado baseado em 

conhecimentos técnicos e científicos por parte da equipe de enfermagem 

contribuindo para o processo de cuidados na UTI (DALLACOSTA et al., 2012). 

4 CONCLUSÃO 

Identificou-se que são várias as causas de internamento na UTI e diversos 

fatores que contribuem para o desencadeamento da IRA, mas os principais são: 

sepse, hepatotoxicidade e nefrotóxicidade induzida por medicamentos, síndrome da 

Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS), doenças cardiológicas e distúrbios como 

(hipertensão e hipotensão arterial, insuficiência cardíaca seja ela congestiva ou 

isquêmica, parada cardíaca e hipovolemia), hemotransfusão, doenças que atingem 

os pulmões, ventilação mecânica, rabdomiólise, cirurgias cardíacas de pulmão e de 

fígado, doenças hematológicas e circulatórias, câncer, trauma abdominal e Trauma 

Crânio Encefálico. 

As evidências demostraram as abordagens que vêm sendo adotadas na 

utilização de medidas preventivas, que podem diminuir as complicações de 

pacientes internados em UTI. Essas medidas estão focadas no quadro clínico dos 

pacientes, com ênfase em riscos, sejam eles farmacológicos ou não e na execução 

de procedimentos que deixem os pacientes menos expostos ou suscetíveis ao 

aparecimento da lesão renal aguda. Ressalta-se a importância do conhecimento de 

como classifica a IRA por parte dos enfermeiros, visto que, essas informações 

auxiliam na execução de cuidados de pacientes críticos seja em ações gerencialista 

ou assistencialista, sempre com olhar direcionado na prevenção de riscos para a 

IRA. 

Os resultados dos estudos explorados revelam a importância de se analisar 

minunciosamente o paciente, com ênfase no estado clínico do mesmo de forma 

Holística e individual. O enfermeiro responsável pela UTI, com suas ações, contribui 
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de forma significativa no prognóstico positivo do paciente, pois é o profissional que 

lidera, gerencia o planejamento assistencial e providencia os recursos necessários 

para assistência intensiva. 
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