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RESUMO. A insuficiência renal é uma doença que atinge por volta de 10% da 

população mundial, e cerca de 100 mil pessoas fazem hemodiálise no Brasil. Este 

trabalho objetiva descrever a atuação do enfermeiro frente a uma das principais 

complicações hemodialíticas: a hipotensão. Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, a qual faz análise de pesquisas relevantes que possibilitam sintetizar o 

conhecimento produzido sobre um determinado assunto, identificando lacunas e a 

necessidade da realização de novos estudos. 

Palavras-chave: Hemodiálise. Complicações. Hipotensão. 

 

INTRODUÇÃO. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2017), doença 

renal, ou insuficiência renal, é definida como “a perda da capacidade de os rins 

filtrarem os resíduos, sais e líquidos do sangue”. Com isso, a concentração destes 

resíduos pode chegar a níveis perigosos e levar a um desequilíbrio orgânico, 

potencialmente fatal. Ainda de acordo com a SBN (2017), erca de 10% da população 

mundial é atingida por esta doença, e por volta de 100 mil pessoas fazem 

hemodiálise no Brasil. 

A classificação da doença renal pode ser aguda ou crônica. Na aguda, é uma 

síndrome clínica reversível em poucos dias e tem cura; na crônica, a doença se 

desenvolve, e quando é detectada, geralmente é irreversível (HIGA, 2008). 

A insuficiência renal crônica é classificada como uma doença lenta e 

progressiva, que tem tratamento, porém não tem cura. As alterações 

hemodinâmicas e hidroeletrolíticas se tornam incompatíveis para a manutenção da 

vida do indivíduo acometido, tornando-se necessário que sejam reajustadas com a 

hemodiálise (SANTANA, FONTENELLE, MAGALHÃES, 2013), definida como o 

processo de filtragem e depuração do sangue, através de um rim artificial, com a 

finalidade de substituição das funções do rim não funcionante (FERMI, 2010). 

Conhecer os principais sintomas e complicações associadas à hemodiálise 

permite que o profissional esteja qualificado a estabelecer metas e medidas para 

aprimorar o serviço prestado na qualidade de vida dos pacientes que são 

submetidos a este tipo de tratamento (DEUS et al, 2015). Assim, este trabalho visa 

fornecer estas informações aos profissionais de enfermagem envolvidos nos 

processos do tratamento hemodialítico. 

 



OBJETIVO. Descrever a atuação do enfermeiro frente à hipotensão decorrente de 

complicação do processo hemodialítico. 

 

METODOLOGIA. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual faz análise 

de pesquisas relevantes que possibilitam sintetizar o conhecimento produzido sobre 

um determinado assunto, levando ao desenvolvimento de conclusões gerais a 

respeito de uma particular área de estudo, identificando lacunas e a necessidade da 

realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

DESENVOLVIMENTO. Para realizar este trabalho foram realizadas pesquisas nas 

seguintes bases de dados LILACS e BDENF, e a biblioteca virtual SciELO, usando 

como descritores: hemodiálise, complicações e hipotensão. Como critérios de 

inclusão, foram determinados artigos publicados no período de 2010 a 2017, com 

textos disponíveis na íntegra, e publicados em português. Como critérios de 

exclusão, foram eliminados os artigos duplicados nas bases de dados, e aqueles 

que não tiverem relação direta com o tema do trabalho proposto. Assim, a amostra 

elencada para a discussão é composta por artigos que cumpram estritamente com 

os critérios de inclusão e exclusão definidos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES. O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos 

da busca pelos artigos bases de dados LILACS e BDENF, e a biblioteca virtual 

SciELO, usando como descritores: hemodiálise, complicações e hipotensão. 

 
Quadro1. Resultados das buscas realizadas nas bases de dados, utilizando-se os 

termos descritores selecionados. São Paulo, 2017. 

Descritores SCIELO LILACS BDENF 

Hemodiálise  658 2344 291 

Hemodiálise+complicações  67 35 523 

Hemodiálise+complicações+hipotensão 3 16 4 

Fonte: autoria própria. 



 No total, foram obtidos 23 artigos que, após a aplicação dos critérios de 

inclusão, resultaram em 14 trabalhos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, a 

amostra foi finalizada com 9 artigos, que serão utilizados para orientar a discussão.  
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