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5. ESCOLHA DO MÉTODO:

5.1. Algoritmo básico:

Situações:

a) Estado hemodinâmico estável: hemodiálise convencional, estendida ou diálise peritoneal.

b) Estado hemodinâmico instável: hemodiálise estendida ou hemodiálise veno-venosa 
contínua (HDVVC). Situações de choque séptico grave, edema cerebral ou insufi ciência 
hepática requerem HDVVC.

c) No caso de hipercatabolismo com diálise inadequada, ou incapacidade de manter controle 
metabólico ou volêmico: hemodiafi ltração veno-venosa contínua (HDFVVC).

a) Nos casos de hiperhidratação, insufi ciência cardíaca esquerda, congestão pulmonar, sem 
necessidade de depuração extra-renal: diálise peritoneal, ultrafi ltração lenta contínua 
(UFCL) ou ultrafi ltração isolada.

Obs.: A escolha da dose de tratamento (fl uxo de sangue, fl uxo de dialisato, tipo de fi ltro capilar ou 
frequência das sessões) terá como objetivo manter o controle metabólico ou volêmico.

5.2. Escolha da anticoagulação:

a) Hemodiálise em situação normal: heparinização plena com heparina não fracionada.

b) Se houver risco de sangramento: 
− Lavagem frequente com solução fi siológica nas hemodiálises convencional e estendida, ou 

quando houver contraindicação a citrato.
− Nos métodos contínuos, anticoagulação com citrato.

5.3. Escolha do tampão:

a) Nos métodos intermitentes: bicarbonato.

b) Nos métodos contínuos:
− Em situação normal: lactato
− Em risco de sangramento: citrato
− Em insufi ciência hepática grave: bicarbonato
− Se houver evidência de hiperlactatemia progressiva (acima de 5) ou intoxicação por citrato 

(relação cálcio total/cálcio iônico elevado, acúmulo de ânion gap): bicarbonato.

6. RESUMO DAS INDICAÇÕES POR MÉTODO:

a) Diálise peritoneal: insufi ciência renal aguda não hipercatabólica em paciente com cardiopatia 
grave, especialmente insufi ciência cardíaca congestiva classe IV, e possibilidade de uso da 
cavidade peritoneal.

b) Hemodiálise intermitente convencional (3 a 6 horas, 3 a 7 vezes por semana): estabilidade 
hemodinâmica com risco de sangramento.

c) Hemodiálise estendida (7 a 12 horas, 3 a 7 vezes por semana): instabilidade hemodinâmica 
com risco de sangramento.

d) Hemodiálise veno-venosa contínua (HDVVC): instabilidade hemodinâmica, choque séptico 
grave, edema cerebral, insufi ciência hepática.

e) Hemodiafi ltração veno-venosa contínua (HDFVVC): necessidade de método contínuo com 
hipercatabolismo e incapacidade de manter controle metabólico ou volêmico com HDVVC. 

f) HDVVC ou HDFVVC com citrato: necessidade de HDVVC ou de HDFVVC com risco de 
sangramento.

g) HDVVC ou HDFVVC com bicarbonato: HDVVC ou HDFVVC com difi culdade de 
metabolização do citrato ou do lactato.

h) Hemoperfusão: indicado em algumas intoxicações exógenas.

- ANEXO II -

Modalidades básicas previstas para hemodiálise contínua, compostos pelo equipamento 
dialisador, solução de diálise e previsão de anticoagulação:

1. FAD-100 (serviço complementar n.º 801):
1.1. Solução com bicarbonato e anticoagulação com heparina;
1.2. Solução com bicarbonato e anticoagulação com citrato;
1.3. Solução com bicarbonato e anticoagulação sem anticoagulação;
1.4. Solução com lactasol e anticoagulação com heparina;
1.5. Solução com lactasol e anticoagulação com citrato;
1.6. Solução com lactasol e anticoagulação sem anticoagulação.

2. Diapact (serviço complementar n.º 802):
2.1 Solução com bicarbonato e anticoagulação com heparina;
2.2 Solução com bicarbonato e anticoagulação com citrato;
2.3 Solução com bicarbonato e anticoagulação sem anticoagulação;
2.4 Solução com lactasol e anticoagulação com heparina;
2.5 Solução com lactasol e anticoagulação com citrato;
2.6 Solução com lactasol e anticoagulação sem anticoagulação.

3. Prisma (serviço complementar n.º 803):
3.1 Solução com bicarbonato e anticoagulação com heparina;
3.2 Solução com bicarbonato e anticoagulação com citrato;
3.3 Solução com bicarbonato e anticoagulação sem anticoagulação;
3.4 Solução com lactasol e anticoagulação com heparina;
3.5 Solução com lactasol e anticoagulação com citrato;
3.6 Solução com lactasol e anticoagulação sem anticoagulação.

4. Prisma-Flex (serviço complementar n.º 804):
4.1 Solução com bicarbonato e anticoagulação com heparina;
4.2 Solução com bicarbonato e anticoagulação com citrato;
4.3 Solução com bicarbonato e anticoagulação sem anticoagulação;
4.4 Solução com lactasol e anticoagulação com heparina;
4.5 Solução com lactasol e anticoagulação com citrato;
4.6 Solução com lactasol e anticoagulação sem anticoagulação.

- ANEXO III -

Orientação aos Prestadores quanto aos processos de autorização e pagamento do procedimento 
Hemodiálise Contínua (código THP n.º 15010104):

1) Cabe aos Hospitais, credenciados junto ao IPE-Saúde e interessados em executar tal 
procedimento, habilitarem-se a estes Serviços Complementares (n.º 801 a 804), conforme normas 
legais de credenciamento em vigência, junto à Gerência de Relacionamento com Prestadores.

2) Quando da necessidade de tal terapêutica, seguirá a solicitação de Guia de Autorização (GA) 
por meio eletrônico conforme demais rotinas de procedimentos na modalidade de internação 
hospitalar. Nas situações em que o paciente já se encontre internado, haverá necessidade de 
mudança de procedimento (MP) para adequação do honorário médico.

3) Na cobrança da conta hospitalar, deverá ser encaminhado o Relatório Assistencial em 
Hemodiálise Contínua (RAHC) assinado pelo médico nefrologista com os dados clínicos pertinentes 
a esta terapêutica. No caso de ocorrer mais de uma sessão (intermitentes) será produzido um 
relatório por sessão. A guia (em modelo PDF) deste relatório encontra-se disponível no site do IPE-
Saúde (http://www.ipe.rs.gov.br).

4) Demais situações não previstas neste protocolo serão deliberadas juntamente a Diretoria 
de Saúde do IPERGS. 
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     SÚMULAS 
   
 Dispensa de licitação com fundamento no inciso X, art.24, da Lei 8666/93 do imóvel identifi cado na 
súmula do contrato abaixo. 

  
  Súmula do Contrato de Locação nº 01/11  
  Processo:  nº 010155-2442/11-3 
  Partes:  Marco Aurélio Ortiz Machado, cabelereiro, CPF:267.307.820/72 e o IPERGS. 
  Objeto:  Locação de uma sala comercial, localizada na Rua: Coronel Vicente, 108, com área de 
40,00m², em Canoas/ RS. 
  Data da vigência : a partir da publicação da súmula 
  Prazo de vigência:  02 anos a contar da publicação da súmula. 
  Modalidade:  Inciso X, artigo 24, da Lei 8.666/93. 
  Valor do contrato:  R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) mensais. 
  Majoração : A cada 12 meses pelo IGPM/FGV. 
  Dotação orçamentária:  U. O 4101 Atividade 4425 Natureza Despesa 3390.39 
  Local de acesso aos documentos:  Av. Borges de Medeiros, 1945, 4ºandar, Serviço de Bens Patri-
moniais/IPERGS. 
  Local:  Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2012. 
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