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1. RESUMO 
 A hemodiálise é um tratamento para insuficiência renal crônica (IRC) 

realizada convencionalmente 3 vezes por semana com duração de 4 horas cada 

sessão diurna, gerando um desgaste físico, psíquico e emocional aos pacientes. 

Este estudo, utilizando método de pesquisa bibliográfica, teve como objetivo 

discutir os benefícios da terapia de hemodiálise noturna para os pacientes renais 

crônico irreversíveis. 

2.INTRODUÇÃO 
A doença renal crônica (DRC) é o resultado de lesões renais crônicas 

irrecuperáveis, e é considerado um grave problema de saúde pública, elucidado 

pelo alto índice de morbidade e mortalidade, afetando negativamente a 

qualidade de vida do indivíduo doente (FREITAS; COSMO, 2010). 

Quando os rins deixam de exercer suas funções, causam um aumento da 

ureia no sangue levando a um conjunto de sinais e sintomas, caracterizando a 

síndrome urêmica. (FERMI, 2011). 

Para Terra et al (2010), a hemodiálise, que é um dos tratamentos 

alternativos da insuficiência renal crônica, consiste essencialmente na filtração 

extracorpórea do sangue por mediação de uma máquina.  

O tratamento mais comum para pacientes renais crônicos é a hemodiálise 

convencional (HDC), realizados em 3 sessões diurnas semanais, com duração 

de 4 horas cada sessão (FREITAS; COSMO, 2010). 

Matos e Lugon (2010) relatam que esta hemodiálise convencional, implica 

em grandes períodos sem a realização da diálise, sendo 2 dias na semana e 2 

aos fins de semana. É necessário, assim, haver correções das alterações em 

cada diálise, gerando assim grandes oscilações da volemia e da bioquímica ao 

longo da semana, justificando assim o maior índice de morte súbita nessa 

população, principalmente no início da semana, em seguida de um maior período 

sem hemodiálise. 

A literatura e a prática profissional evidencia que a DRC gera diversas 

mudanças e perdas significativas na vida, ocasionando importantes rupturas nos 

vínculos familiares e sociais. Considerando o desgaste físico, emocional e 

psicológico do paciente que se submete à hemodiálise diurna convencional, 

questionamos se a hemodiálise noturna prolongada proporcionaria maiores 

benefícios ao paciente resultando em uma melhor qualidade de vida. 



3.OBJETIVO: Discutir os benefícios da terapia de hemodiálise noturna para o 

paciente renal crônico irreversível.  

4.METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

publicados no período de 2007 a 2017. Foram investigadas as bases de dados 

da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) utilizando as seguintes palavras-chave: 

doenças renais, hemodiálise e qualidade de vida. 

5.DESENVOLVIMENTO 

 O doente renal inicia seu tratamento ciente que sua função renal é 

irrecuperável, se deparando então com uma série de perdas que incluem os 

conflitos emocionais, questões sociais e econômicas, afirmando assim, que a 

doença crônica interfere na sua qualidade de vida (FREITAS; COSMO, 2010). 

Segundo Ottaviani et al. (2016), a DRC e a terapia hemodialítica podem 

acarretar prejuízos e alterações na integridade física e emocional, impactando 

em uma pior qualidade de vida. Evidencia-se a falta de energia e fadiga durante 

o dia, dificuldade para dormir e dependência de medicação durante o tratamento 

de hemodiálise (TAKEMOTO et al. 2011). 

Segundo Matos e Lugon (2010), a hemodiálise noturna prolongada (HNP) 

foi descrita há mais de 40 anos como opção de tratamento domiciliar, sendo um 

esquema de três sessões noturnas por semana com duração de 8 horas cada 

com excelentes resultados clínicos. 

Rivara et al. (2016), em seu estudo, proferem que a hemodiálise de horas 

prolongadas é realizada 3 vezes por semana, com duração de 6 a 7 horas, 

aproximadamente, cada sessão, em centro de diálise no período noturno. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES  

A modalidade de hemodiálise noturna demonstrou vários benefícios, tais 

como: 6.1 Melhora dos níveis pressóricos - Matos e Lugon (2010) relatam que 

na modalidade de HDN prolongada por ser utilizado fluxos de sangue e solução 

de diálise mais baixa do que na hemodiálise convencional (HDC), os pacientes 

acabam demonstrando um exímio controle dos níveis pressóricos e diminuição 

das doses de anti-hipertensivos. 6.2 Melhora no padrão do sono - Conforme 

Navarro et al (2014), com a diálise noturna os distúrbios relacionado a qualidade 

do sono demonstram uma melhora, podendo estar associado com a melhora das 

toxinas e ureia. Efeito benéfico maior que na hemodiálise convencional (HDC). 



6.3 Estado nutricional preservado; Segundo Franco e Fernandes (2013), 

realizando a HD intensiva acabam ocorrendo um declínio na desnutrição dos 

pacientes dialisados.6.4 Melhora da qualidade de vida (QV) - Segundo Matos e 

Lugon (2010) com a realização da HDN de 8 horas por 3 vezes na semana, 

acabam ocorrendo um declínio de 78% no risco de morte e de 74% no número 

de dias de internação nesses pacientes, permitindo assim que eles tenham uma 

melhor qualidade de vida. Para Matos e Lopes (2009), a HDN apresenta efeitos 

maiores que o da HDC sobre a qualidade de vida e organismo do dialisado, 

devendo sempre que for permitido e viável, ser incitado e aplicado.  
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