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ISPD GUIDELINES/RECOMMENDATIONS

Peritonite permanece como a principal complicação 
da diálise peritoneal (DP). Cerca de 18% da mortalidade 
relacionada às infecções nos pacientes em DP estão 
relacionadas à peritonite. Embora menos de 4% dos 
episódios de peritonite resultem em morte, a peritonite 
é um fator que contribui para 16% dos óbitos na DP. 
Além disso, episódios severos e prolongados de perito-
nite podem levar à lesão da membrana peritoneal,  de 
modo que essa complicação seja provavelmente a causa 
mais comum de falência da técnica  de DP. Episódios de  
peritonite são ainda uma importante causa de inter-
rupção da DP e mudança para hemodiálise. Portanto, 
a comunidade de profissionais que atuam em DP deve 
manter seu foco de atenção na prevenção e tratamento 
das infecções relacionadas à DP (1–9). O tratamento da 
peritonite deve ter como objetivo uma resolução rápida 

da infecção, contribuindo para a  preservação da função 
da membrana peritoneal.

As recomendações sob os auspícios da Sociedade 
Internacional para a Diálise Peritoneal (ISPD) foram pub-
licadas pela primeira vez em 1983 e revisadas em 1989, 
1993, 1996, 2000 e 2005 (10–13). As recomendações 
anteriores incluíam seções sobre o tratamento,  assim 
como prevenção. Nas recomendações atuais, o Comitê 
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teve como foco o tratamento da peritonite. A prevenção 
das infecções relacionadas à DP será abordada em sepa-
rado em um posicionamento futuro da ISPD.

As recomendações atuais estão organizadas em cinco 
seções:

1. Como registrar as taxas de peritonite
2. Infecções do túnel e sítio de saída
3. Apresentação inicial e manejo da peritonite
4. Manejo subsequente da peritonite (por organismo 

específico)
5. Pesquisas futuras

Embora a maioria dos princípios possam ser aplicados 
para os pacientes pediátricos, as recomendações descri-
tas aqui tem como foco o tratamento das infecções rela-
cionadas à DP em adultos. Médicos que tratem pacientes 
pediátricos em DP devem se dirigir a  outras fontes sobre 
os detalhes envolvendo regime e doses.

Estas recomendações foram baseadas em evidência 
quando essas existiram. A bibliografia não tem como 
intenção cobrir todo o material disponível, visto que 
existem aproximadamente 10.000 referências sobre peri-
tonite em DP publicadas desde 1966. O Comitê optou por 
incluir artigos que tenham sido publicados mais recente-
mente (ou seja, após a última atualização da diretriz, 
publicada em 2005) e aquelas consideradas referências-
chave. As recomendações não estão baseadas somente 
em estudos clínicos randomizados,  porque tais estudos 
em DP são limitados.  Se não houve evidência definitiva, 
mas o grupo percebeu que havia experiência suficiente 
para sugerir determinada abordagem esta foi indicada 
como baseada em “opinião”. Estas  recomendações não 
têm como objetivo serem implementadas em todas as 
situações. Cada centro deve examinar seu próprio padrão 
de infecções, organismos causadores e sensibilidades 
e adaptar seu protocolo conforme necessário para as 
condições locais. 

COMO REGISTRAR AS TAXAS DE INFECÇÃO 

•	 Cada programa deve monitorar regularmente as taxas 
de infecção, pelo menos uma vez ao ano (Opinião) 
(14–16). 

Os programas devem monitorar cuidadosamente todas 
as infecções relacionadas à DP, seja infecção do sítio de 
saída do cateter ou peritonite, incluindo a causa provável 
e – o resultado da cultura, como parte de um programa 
contínuo de melhora da qualidade.

Os organismos causadores, sua sensibilidade aos 
antibióticos e a provável etiologia devem ser revistos 

regularmente pela equipe da DP, incluindo médicos e 
enfermeiros e, quando apropriado, o médico ou enfer-
meira responsáveis. Desse modo, intervenções podem 
ser rapidamente implementadas, se as taxas de infecção 
estiverem aumentando ou forem inaceitavelmente altas. 
A Tabela 1 apresenta um método simples para calcular as 
taxas de infecção. As taxas de infecção por organismo 
também devem ser calculadas e comparadas com a litera-
tura. As taxas de peritonite de um centro não devem ser 
superiores a 1 episódio a cada 18 meses (0,67/ por ano 
em risco), embora as taxas obtidas dependerão em parte 
da população avaliada. Entretanto, taxas de infecção 
tão baixas quanto 1 episódio a cada 41 – 52 meses (0,29 
– 023/ano) têm sido publicadas, sendo esta uma meta 
que os centros poderiam se esforçar em atingir (17,18).

INFECÇÕES DO TÚNEL E DO SÍTIO DE SAÍDA

DEFINIÇÕES

•	 Drenagem purulenta do sítio de saída indica a pre-
sença de infecção. Eritema pode ou não representar 
infecção (Evidência) (19–22). 

Infecção do sítio de saída é definida pela presença 
de drenagem purulenta, com ou sem eritema da pele 
na interface epidérmica do cateter. Eritema pericateter 
sem drenagem purulenta é algumas vezes um indicador 
precoce de infecção, mas pode também ser uma simples 
reação da pele, principalmente em cateteres recém-
implantados ou após trauma do cateter. O julgamento 
clínico é necessário para decidir quando iniciar o trata-
mento ou acompanhar atentamente o paciente. Cultura 

TABELA 1
Métodos para registrar as infecções relacionadas à diálise 
peritoneal (peritonite, infecções do sítio de saída) (16)

1. Taxas (calculado para todas as infecções e para cada or-
ganismo):
•	 Meses em risco dividido pelo número de episódios e 

expresso como intervalo em meses entre os episódios.
•	 Número de infecções por um organismo em determinado 

período de tempo, dividido pelo número de anos em risco 
e expresso como episódios por ano.

2.  Porcentagem de pacientes que estiveram livres de peritonite 
em um determinado período de tempo.

3.  Mediana da taxa de peritonite para o programa  (calcula-se 
a taxa de peritonite para cada paciente e então se obtém a 
mediana dessas taxas).

Recidivas (veja Tabela 6 para definição) devem ser contadas 
como um único episódio
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positiva na ausência de uma aparência anormal é indica-
tiva de colonização mais do que infecção. Intensificar a 
frequência da limpeza do sítio de saída com antissépticos 
é recomendada. 

Infecção do túnel pode se apresentar como eritema, 
edema ou dor no trajeto subcutâneo do cateter, embora 
seja frequentemente imperceptível clinicamente, como 
demonstrado por estudos ultrassonográficos (22). A 
infecção do túnel geralmente ocorre na presença de uma 
infecção do sítio de saída,  mas, raramente pode ocorrer 
de maneira isolada. No presente artigo, infecções do 
túnel e do sítio de saída são tratadas como infecções 
relacionadas ao cateter. Infecções do sítio de saída por 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa são 
muito frequentemente associadas com infecções do túnel 
e são os organismos que mais comumente resultam em 
peritonite relacionada à infecção do cateter. O manejo 
agressivo está sempre indicado para esses organismos.

TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DO TÚNEL E SÍTIO DE SAÍDA

•	 Os patógenos mais graves e comuns na infecção do sí-
tio de saída são Staphylococcus aureus e Pseudomonas 
aeruginosa. Como esses organismos frequentemente 
levam a peritonite (Evidência), tais infecções devem 
ser tratadas agressivamente (7,8,19,23–41). 

•	 Antibioticoterapia oral é geralmente recomendada, 
com exceção das infecções por S. aureus meticilino-
resistente (MRSA) (Opinião) (21). 

Infecções do túnel e sitio de saída podem ser causadas 
por uma variedade de microrganismos. Embora infecções 
por S. aureus e P. aeruginosa sejam responsáveis pela 
maioria das infecções, outros agentes (difteróides, 
anaeróbicos, bactérias não-fermentadoras, estrepto-
cocos, micobactérias não tuberculosas, Legionella, hifas 
e fungos) podem também estar envolvidos. A antibi-
oticoterapia empírica pode ser iniciada imediatamente; 
alternativamente, a equipe de saúde pode decidir por 
adiar o tratamento até que os resultados da cultura do 
sítio de saída possam guiar o tratamento. O exame micro-
biológico deve preferivelmente incluir a análise e cultura 
de organismos aeróbicos e anaeróbicos. A coloração por 
Gram da secreção do sítio de saída pode guiar a terapia 
inicial. As culturas devem ser encaminhadas ao labo-
ratório usando material de transporte apropriado que 
também permita a sobrevivência de bactérias anaeróbi-
cas. A antibioticoterapia oral se mostrou tão eficiente 
quanto a terapia intraperitoneal (IP).

A terapia empírica deve sempre cobrir S. aureus. Se 
o paciente tiver histórico de infecção do sítio de saída 
por P. Aeruginosa o tratamento empírico deve conter um 

antibiótico que cubra esse organismo. Em alguns casos 
a intensificação dos cuidados locais ou o uso de cremes 
antibióticos tópicos podem ser suficientes na ausência 
de, dor ou edema.

Organismos Gram-positivos são tratados com uma 
penicilina resistente à penicinilase (ou de amplo espec-
tro) ou uma cefalosporina da primeira geração, como a 
cefalexina. As recomendações de doses para os antibióti-
cos orais mais usados são mostrados na Tabela 2 (41). 
Para prevenir a exposição desnecessária à vancomicina 
e o risco de microrganismos resistentes, a vancomicina 
deve ser evitada no tratamento de rotina das infecções 
do sítio de saída e túnel causadas por Gram positivos, 
porém será necessária para as infecções por MRSA. 
Clindamicina, doxiciclina e minociclina são algumas vezes 
úteis para o tratamento de infecções por MRSA e outros 
organismos, adquiridas na comunidade; estas drogas 
não necessitam de ajuste para a doença renal terminal. 
Em infecções do sítio de saída com resolução lenta ou, 
particularmente, na infecção severa por S. aureus, ri-
fampicina 600 mg por dia pode ser adicionada, embora 
esta droga deva ser restrita em áreas onde a tuberculose 
é endêmica. A rifampicina jamais deve ser administrada 
como monoterapia. É importante notar que a rifampicina 
é um potente indutor de enzimas metabolizadoras de dro-
gas e reduzirá os níveis de medicações como warfarina, 
estatinas e anticonvulsivantes.

TABELA 2
Antibióticos orais utilizados nas infecções de 

sítio de saída e infecção de túnel

Amoxicilina       250 a 500mg 2x ao dia
Cefalexina                       500mg 2 a 3x ao dia (41)
Ciprofloxacina         250mg 2x ao dia (29)
Claritromicina   500mg de dose de ataque, 
   e então 250mg 1 ou 2x ao dia (30)
Dicloxacilina    500mg 4x ao dia
Eritromicina    500mg 4x ao dia
Flucloxacilina    500mg 4x ao dia
Fluconazol    200mg ao dia por 2 dias, 
    então 100mg ao dia (41)
Flucitosina  0,5 a 1g/dia ajustado para manter
            níveis séricos de (25 a 50 (¼g/mL) (41)
Isoniazida   200 a 300mgmg 1x ao dia
Linezolida       400 a 600mg 2x ao dia
Metronidazol    400mg 3x ao dia
Moxifloxacina        400mg ao dia
Ofloxacina         400mg no primeiro dia, 
             então 200mg ao dia
Pirazinamida                   25 a 35mg/kg 3x por semana
Rifampicina          450mg uma vez ao dia < 50Kg
                600mg uma vez ao dia > 50Kg
Sulfametoxazol/Trimetoprim                  400/80mg ao dia
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A ultrassonografia do túnel tem se mostrado um exame 
útil para avaliar a extensão da infecção do túnel e a res-
posta à terapia, podendo ser usado para definir revisão 
do túnel, reposicionamento do cateter ou a continuação 
da terapia antimicrobiana (38). Em geral, a remoção do 
cateter deve ser considerada precocemente para infec-
ções do sítio de saída causada por P. aeruginosa ou se há 
infecção do túnel.

Um paciente com infecção do sítio de saída que 
progride para peritonite, ou que apresente  infecção do 
sítio de saída concomitantemente com peritonite causa-
da pelo mesmo organismo, irá geralmente necessitar de 
remoção do cateter. Esta deve ser realizada prontamente, 
evitando expor o paciente a um episódio prolongado de 
peritonite ou recidiva. A exceção é a peritonite causada 
por Staphylococcus coagulase negativa (CoNS), a qual 
geralmente é tratada rapidamente. A remoção do cateter 
com inserção simultânea de um novo cateter (com um 
novo sítio de saída) é capaz de erradicar uma infecção de 
sítio de saída causado por P. aeruginosa (39). Em casos 
selecionados, a raspagem do cuff pode ser considerada 
como um alternativa à colocação de um novo cateter por 
infecção de túnel (40).

APRESENTAÇÃO INICIAL E MANEJO DA PERITONITE

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA PERITONITE

•	 Todo paciente em DP com efluente turvo deve ter o 
diagnóstico de peritonite presumido. O diagnóstico 
é confirmado obtendo a contagem total e diferencial 
de células do efluente, e cultura (Evidência) (43–52). 

•	 É importante iniciar a terapia antimicrobiana 
empírica para peritonite associada à DP o mais cedo 
possível. Existem consequências potencialmente 
graves da peritonite (recidiva, remoção do cateter, 
transferência permanente para hemodiálise, e óbito) 
que são mais propensas a ocorrer se o tratamento não 
é iniciado imediatamente (Opinião). 

Pacientes com peritonite geralmente apresentam  
efluente turvo e dor abdominal; entretanto, peritonite 
deve sempre ser um diagnóstico diferencial de paciente 
com dor abdominal,  mesmo se o efluente  estiver límpido, 
já que uma pequena porcentagem de pacientes tem essa 
apresentação atípica. Outras causas, como constipação, 
cólica renal ou biliar, úlcera péptica, pancreatite e perfu-
ração intestinal aguda, devem sempre ser investigados no 
paciente em DP com dor abdominal e efluente claro. De 
maneira semelhante, enquanto a maioria dos pacientes 
com peritonite apresenta dor abdominal severa, alguns 
episódios são associados à dor abdominal leve ou mesmo 

Infecções do sítio de saída por P. aeruginosa são 
particularmente difíceis de tratar e frequentemente 
requerem terapia prolongada com dois antibióticos. As 
fluoroquinolonas orais são as drogas de primeira escolha, 
mas preferencialmente não como monoterapia, já que 
o desenvolvimento de resistência é rápido. Quando as 
quinolonas são administradas concomitantemente com 
sevelamer, cátion multivalentes como o cálcio, ferro 
oral, preparações a base de zinco, sucralfato, antiáci-
dos de magnésio-alumínio ou leite, interações do tipo 
quelação pode ocorrer e reduzir sua absorção. Dessa 
maneira, a administração de quinolonas deve obedecer 
um intervalo de pelo menos 2 horas em relação a essas 
outras drogas  (com a quinolona sendo administrada 
primeiro). Se a resolução da infecção é lenta ou se há 
infecção recorrente do sítio de saída por Pseudomonas, 
então uma segunda droga anti-pseudomonas, como, 
aminoglicosídeo, ceftazidima, cefepima, piperacilina, 
imipenem-cilastatina ou meropenem deve ser adicionada 
via intraperitoneal

Muitos microrganismos podem causar infecções do 
sítio de saída e túnel, incluindo os organismos pertencen-
tes à flora normal da pele, como Corynebacteria (7,32). 
Portanto, cultura com antibiograma é importante para 
determinar a terapia antimicrobiana. Acompanhamento 
estrito é necessário para determinar a resposta à terapia 
e recorrência. Infelizmente, infecções por S.aureus e 
Pseudomonas tendem a recorrer; a repetição da cultura 
do efluente, 1 a 2 semanas após o término do tratamento 
antimicrobiano, pode ser útil para avaliação de risco.

A ultrassonografia do sítio de saída é útil como  méto-
do adjuvante no manejo das infecções do túnel e sítio de 
saída (33).  Uma zona anecóica ao redor do cuff externo, 
com mais de 1 mm de espessura, após o tratamento com 
antibióticos e o envolvimento do cuff proximal, estão 
associados com piores resultados clínicos. Nas infecções 
do sítio de saída causadas por P. aeruginosa, o desfecho 
clínico é em geral desfavorável, independente dos acha-
dos ultrassonográficos. 

A terapia antimicrobiana deve continuar até que o 
sítio de saída tenha aparência inteiramente normal. 
Duas semanas é o tempo mínimo de tratamento; um 
período de 3 semanas é geralmente necessário para 
infecções do sítio de saída causado por P. aeruginosa. Se 
uma terapia  prolongada (isto é, superior a 3 semanas) 
com antibióticos apropriados não resolver a infecção, o 
cateter pode ser removido e reposicionado num mesmo 
procedimento sob cobertura com antibióticos (34–37). 
Se o cuff não estiver envolvido, a revisão do túnel pode 
ser feita em conjunto com a continuação da terapia an-
tibiótica. Este procedimento, entretanto, pode resultar 
em peritonite, e nesse caso o cateter deve ser removido. 
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TABELA 3
Diagnósticos diferenciais do efluente turvo

•	Peritonite	infecciosa	com	cultura	positiva
•	Peritonite	infecciosa	com	cultura	negativa
•	Peritonite	química
•	Eosinofilia	do	efluente
•	Hemoperitônio
•	Malignidade	(raro)
•	Efluente	quiloso	(raro)
•	Amostra	coletada	do	abdômen	“seco”

sem dor. A intensidade da dor tem certa relação com o 
organismo causador da infecção (geralmente mais branda 
quando causada por CoNS e intensa com Streptococcus, 
bastonetes gram-negativos e S. aureus) e pode  ajudar 
o clínico a guiar sua decisão de hospitalizar ou não o 
paciente. Pacientes com dor leve podem frequentemente 
ser tratados ambulatorialmente com terapia IP e anal-
gesia oral. Aqueles que necessitarem de analgesia via 
endovenosa (IV) sempre precisarão de internação para 
o seu manejo.

O efluente turvo geralmente significa peritonite 
infecciosa, mas há outras causas (48). Os diagnósticos 
diferenciais são mostrados na Tabela 3. Casos de perito-
nite estéril associados à icodextrina foram relatados na 
Europa (49). Estudos clínicos randomizados comparando 
icodextrina às soluções tradicionais de glicose mostram  
risco similar de peritonite com ambas as soluções 
(50–52).

O	abdômen	deve	ser	drenado	e	o	efluente	cuidadosa-
mente inspecionado e enviado para contagem de células 
total e diferencial, coloração por Gram e cultura. Conta-
gem de leucócitos no efluente com mais de 100/μL (após 
um tempo de permanência mínimo de 2 horas), com pelo 
menos 50% de neutrófilos, indica a presença de inflama-
ção, com peritonite sendo a causa mais provável. Para 
prevenir atrasos no tratamento, a terapia antimicrobiana 
deve ser iniciada tão logo o efluente turvo seja detectado, 
sem esperar a confirmação laboratorial pela contagem 
de células. Pacientes com efluente turvo podem se 
beneficiar da adição de heparina (500 unidades/L) ao 
dialisato para prevenir a oclusão do cateter por fibrina. 
Heparina também é geralmente adicionada em casos de 
hemoperitônio.	Um	observador	experiente	pode	diferen-
ciar	hemoperitônio	de	efluente	turvo	por	peritonite.	Se	
há dúvida, a contagem de células com diferencial deve 
ser realizada.

O número de células no efluente dependerá em parte, 
do tempo de permanência na cavidade. Para pacientes 
em DP automatizada (DPA) que se apresentem para 
avaliação durante o período noturno do tratamento, o 

tempo de permanência é mais curto do que quando em 
DP ambulatorial contínua (DPAC); nesse caso, o médico 
deverá levar em consideração mais a porcentagem de 
polimorfonucleares do que a contagem de leucócitos 
para o diagnóstico de peritonite. 

O	peritônio	normal	possui	poucas	 células	polimor-
fonucleares; portanto, uma proporção acima de 50% é 
forte evidência de peritonite, mesmo que a contagem 
absoluta de células não atinja 100/μL. Pacientes em 
DPA que possuem permanência diurna (cavidade úmida) 
e procuram atendimento durante o dia, têm contagem 
de células semelhante a de pacientes em DPAC e sem 
dificuldades de interpretação. Entretanto, pacientes 
em DPA com cavidade seca que se apresentam com dor 
abdominal podem não ter nenhum dialisato para ser 
coletado. Nesse caso, 1 L de dialisato deve ser infun-
dido e submetido à permanência mínima de 1 a 2 horas 
antes que o líquido seja drenado e examinado quanto à 
turvação, e posteriormente enviado para contagem de 
células. O diferencial pode ser mais útil que a contagem 
total de células (quando realizado com um tempo de 
permanência mais curto). Em casos duvidosos, ou em 
pacientes com sintomas abdominais ou sistêmicos que 
apresentem líquido límpido, uma segunda troca é real-
izada com tempo de permanência de pelo menos 2 horas. 
O julgamento clínico deverá guiar o início do tratamento.

Mesmo que a coloração por Gram seja frequentemente 
negativa na presença de peritonite, este teste deve sem-
pre ser realizado pois pode indicar a presença de hifas, e 
deste modo permitir a pronta terapia antifúngica e pro-
gramação para a retirada do cateter. Com essa exceção, 
a terapia empírica não deve ser guiada pela coloração 
por Gram, como será discutido abaixo.

O paciente sempre deverá ser questionado de  maneira 
não agressiva ou ameaçadora sobre a falha na técnica e 
em particular sobre contaminação ou desconexão recente. 
Informações sobre infecções recentes do sítio de saída e o 
último (se algum) episódio de peritonite deve ser obtido. 
O paciente também deve ser questionado sobre qualquer 
procedimento endoscópico ou ginecológico recente, assim 
como sobre a presença de obstipação ou diarreia. 

Na peritonite, a dor abdominal é geralmente difusa e 
associada com descompressão dolorosa. Dor localizada 
deve sempre levantar a suspeita de  patologia cirúrgica 
tal como apendicite. O exame físico do paciente que se 
apresenta com peritonite deve sempre incluir a inspeção 
cuidadosa do sítio de saída e túnel. Qualquer drenagem 
do sítio de saída deve ser enviada para cultura, junta-
mente com o dialisato. Se ao secreção do  sítio de saída for 
diagnosticada com o mesmo microrganismo do efluente 
(com exceção de CoNS), então é muito provável que a 
origem do episódio infeccioso seja o cateter.
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Embora	a	 radiografia	simples	do	abdômen	não	seja	
geralmente necessária, se há qualquer suspeita de  fonte 
intestinal,  este exame deve ser solicitado. A presença de 
ar livre embaixo do diafragma é sugestivo de perfuração, 
embora deva ser notado que uma pequena quantidade 
de ar IP é comum em pacientes em DP devido a infusão 
inadvertida de ar pelo paciente. Hemoculturas geral-
mente são desnecessárias já que normalmente terão 
resultado negativo,  mas devem ser obtidas se o paciente 
se apresenta séptico.

Alguns pacientes em DP habitam locais muito distan-
tes do centro de diálise e dessa maneira não podem ser 
vistos rapidamente após o início dos sintomas. Esses pa-
cientes também podem não ter disponibilidade imediata 
de serviços diagnósticos laboratoriais e microbiológicos. 
Considerando que o inicio imediato da terapia para pe-
ritonite é critico, é necessário confiar nas informações 
fornecidas pelo paciente quando do aparecimento dos 
primeiros sintomas, e assim iniciar a terapia antimicro-
biana IP no âmbito domiciliar. Essa abordagem requer 
treinamento do paciente e que antibióticos sejam man-
tidos em sua casa. Sempre que possível, antes do início 
do tratamento, culturas devem ser obtidas ou por um 
centro próximo ou fornecendo ao paciente os frascos de 
hemocultura para coleta domiciliar. Alternativamente, o 
paciente pode colocar o efluente turvo no refrigerador 
para reduzir a multiplicação bacteriana e morte de células 
leucocitárias, até que seja possível levar as amostras para 
análise. O benefício de iniciar o seu auto-tratamento, 
entretanto, deve ser cuidadosamente pesado contra 
os potenciais problemas de diagnóstico incorreto e uso 
desnecessário de antibióticos.

PROCESSAMENTO DO EFLUENTE

•	 Peritonites com cultura negativa não devem rep-
resentar mais que 20% dos episódios. A técnica de 
cultura padrão utiliza frascos de hemocultura mas o 
uso de volumes maiores. O cultivo do sedimento após 
centrifugação de 50 ml do efluente pode melhorar as 
taxas de positividade (Evidência) (53–57). 

Em  situação ideal (por exemplo, em centros universi-
tários especializados), taxas de cultura negativa menores 
que 10% podem ser obtidas. A técnica de cultura micro-
biológica do efluente peritoneal é de extrema impor-
tância para identificar o microrganismo responsável. A 
identificação do agente causador e sua sensibilidade aos 
antibióticos não servirá somente para guiar o tratamen-
to, mas, além disso, o tipo de organismo pode indicar a 
possível fonte da infecção. A técnica de cultura ideal é a 
combinação da cultura do sedimento obtido a partir de 

50 ml de efluente e a inoculação a beira do leito de ou-
tros 5 a 10 ml em dois frascos de hemocultura. Os frascos 
semeados devem chegar ao laboratório em até 6 horas. 
Se o envio imediato para o laboratório não é possível, 
os frascos de cultura inoculados devem ser incubados de 
maneira ideal a 37°C. Quando o microrganismo causador 
for identificado, culturas adicionais para monitoração 
podem ser realizadas somente através da inoculação do 
efluente em frascos de hemocultura. A centrifugação de 
50   ml de efluente peritoneal a 3000 g por 15 minutos, 
seguido pela ressuspenção do sedimento em 3 a 5 ml 
de solução salina estéril, e a inoculação desse material 
tanto em meio de cultura sólido como em frasco de hemo-
cultura, é método sensível para identificar o organismo 
causador. Com esse método, menos de 5% dos casos terão 
uma cultura negativa. O meio sólido deve ser incubado 
em ambientes aeróbicos, microaerofílicos e anaeróbicos. 
Se o equipamento para centrifugar grandes quantidades 
de efluente não estiver disponível, 5 a 10ml do líquido de 
diálise podem ser diretamente injetados em frascos de 
hemocultura; este método geralmente resulta em taxa de 
cultura negativa inferior a 20%. Se o paciente já estiver 
fazendo uso de antibióticos,  técnicas de  remoção desses 
antibióticos presentes no efluente podem aumentar a 
taxa de isolamento de organismos. 

A velocidade com que o diagnóstico bacteriológico é 
obtido é muito importante. Métodos de concentração não 
somente facilitam a correta identificação do microrganis-
mo mas também reduzem o tempo necessário de cultura. 
Técnicas de hemocultura rápidas (por exemplo, BACTEC, 
Septi-Chek, BacT/Alert; Becton Dickinson) podem acele-
rar ainda mais o isolamento e identificação e são talvez o 
melhor método de abordagem. Dois estudos prospectivos 
recentes dão suporte para o uso rotineiro de técnicas de 
caldo de cultura (56,57), enquanto a técnica que utiliza a 
lise por centrifugação ainda necessita de mais avaliações. 
A maioria das culturas se tornará positiva após 24 horas e, 
em mais de 75% dos casos, o diagnóstico pode ser estabe-
lecido em menos de 3 dias. Quando a cultura permanece 
negativa após 3 a 5 dias de incubação e a suspeita clínica é 
grande, a subcultura de frascos de hemocultura em meios 
com condições de incubação para organismos aeróbicos, 
anaeróbicos e microfílicos por mais 3 a 4 dias pode ajudar 
a identificar bactérias de crescimento lento e hifas que 
são indetectáveis aos sistemas automáticos de cultura.

OUTRAS TÉCNICAS NOVAS DE DIAGNÓSTICO

•	 Não há evidência suficiente para recomendar o uso 
de novas técnicas [como esterase leucocitária, PCR 
de largo espectro, PCR DNA bacteriano quantitativo] 
para o diagnóstico de peritonite (58–64). 
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Algumas novas técnicas diagnósticas têm sido explo-
radas para o diagnóstico precoce de peritonite. Park et 
al. (58) e Akman et al. (59) relataram que a fita reagente 
para esterase leucocitária tem uma excelente acurácia 
para o diagnóstico de peritonite. Várias fitas comer-
cialmente disponíveis foram testadas para diagnosticar 
peritonite não associada à DP, mas os resultados variaram 
enormemente;  estudos são necessários antes que esse 
método possa ser aplicado de rotina (60).

PCR de largo espectro com sequenciamento de RNA 
(61) e PCR DNA bacteriano quantitativo (62) podem 
complementar os métodos de cultura no diagnóstico 
da peritonite em DP, especialmente em pacientes com 
uso anterior ou atual de antibióticos. A última técnica 
pode também ajudar a identificar aqueles pacientes 
com probabilidade maior para recidiva a despeito da 
aparente melhora clínica com a antibioticoterapia pa-
drão (62). Outro estudo sugere que o teste de matriz 
metaloproteinase-9 pode ser um método confiável para 
o diagnóstico precoce de peritonite associada a DP (63). 
O papel da detecção precoce do agente causador da 
peritonite utilizando hibridização in situ também tem 
sido explorado (64).

SELEÇÃO EMPÍRICA DE ANTIBIÓTICOS

•	 Antibióticos empíricos devem ter cobertura para or-
ganismos Gram-positivos e Gram-negativos. O Comitê 
recomenda que a terapia empírica seja selecionada 
de acordo com o centro, dependendo do histórico 
local das sensibilidades antimicrobianas dos agen-
tes causadores da peritonite (Opinião). Organismos 
Gram-positivos podem ser cobertos por vancomicina 
ou uma cefalosporina da primeira geração e os Gram-
negativos por cefalosporina da terceira geração ou 
aminoglicosídeo (Evidência) (Figura 1) (65–105). 

A administração de antibióticos via IP é superior  à 
via intravenosa para o tratamento da peritonite; admi-
nistração intermitente ou contínua dos antibióticos é 
igualmente efetiva (88).

A terapia é iniciada antes do conhecimento do micror-
ganismo causador e deve começar tão logo as amostras 
microbiológicas sejam coletadas. A seleção dos antibióti-
cos empíricos devem ser feitas à luz do histórico de mi-
crorganismos e sua sensibilidade em relação ao paciente 
e ao centro. É importante que o protocolo cubra todos 
os patógenos importantes que possam estar presentes. 
Para muitos programas,  cefalosporinas da primeira 
geração, como cefazolina ou cefalotina, em associação 
com uma segunda droga com cobertura ampla para Gram-
negativos (incluindo cobertura para Pseudomonas) se 

mostrará adequada. Esse protocolo tem se mostrado tão 
eficaz quanto à vancomicina  associada a  uma segunda 
droga com cobertura para Gram-negativos (77,87). Mui-
tos programas, entretanto, possuem  alta taxa de organ-
ismos meticilino-resistentes e deste modo devem usar 
vancomicina para cobertura de Gram-positivos com uma 
segunda droga para cobertura de Gram-negativos. (88).

Cobertura para Gram-negativos pode ser realizada 
com aminoglicosídeo, ceftazidima, cefepima ou car-
bapenêmico. Quinolonas devem ser usadas para a 
cobertura de Gram-negativos somente se o histórico 
de sensibilidade local suportar seu uso. Para pacientes 
alérgicos às cefalosporinas, aztreonam é alternativa à 
ceftazidima ou cefepima,  se aminoglicosídeos não são 
utilizados. Resistência aos antibióticos pode se desen-
volver com o uso empírico de cefalosporinas de amplo 
espectro e quinolonas. A resistência deve ser monitorada, 
especialmente para enterococos, estafilococos, fungos 
e organismos Gram-negativos como Pseudomonas, Esch-
erichia coli, Proteus sp, Providencia sp, Serratia sp, Kleb-
siella sp e Enterobacter sp, mas a remoção do cateter não 
deve ser  retardada até que o resultado do antibiograma 
esteja disponível.

Enquanto um esquema estendido de terapia com amino-
glicosídeo pode aumentar o risco de toxicidade vestibular 
e ototoxicidade, o uso de curto prazo parece ser eficaz 
e de baixo custo produzindo  boa cobertura para Gram-
negativos. A gentamicina administrada uma vez ao dia (40 
mg IP em 2 L) é tão efetiva quanto uma dose em cada troca 
(10 mg/2 L, IP, em 4 trocas/dia) para a peritonite em DPAC 
(89,90). Não existe evidência que aminoglicosídeos por 
curto período cause dano à função renal residual (65,91). 
Tratamentos repetidos ou prolongados (por exemplo,  mais 
que 2 semanas) com aminoglicosídeos não são recomen-
dados se  uma abordagem alternativa for possível. Se um 
aminoglicosídeo é usado para a cobertura inicial de Gram-
negativos, a dose intermitente é fortemente recomendada 
e cursos prolongados de tratamento por mais de 3 semanas 
devem ser evitados.

Ceftazidima ou cefepima são alternativas apropriadas 
para a cobertura de Gram-negativos. Cefepima não é de-
gradada por várias beta-lactamases produzidas por micror-
ganismos Gram-negativos existentes no mundo e assim, 
teoricamente, possui  cobertura superior à ceftazidima.

Além das combinações acima, uma variedade de re-
gimes foram testadas em estudos randomizados, com 
resultados aceitáveis (92). Em  estudo clínico random-
izado com 102 pacientes, cefazolina IP mais netilmicina e 
cefazolina mais ceftazidima tiveram eficácia semelhante 
no tratamento empírico das peritonites em DPAC sendo 
que o efeito de ambos os regimes na função renal residual 
foi similar (93).  Pacientes em DPAC com função renal 
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residual, podem ter significante, mas reversível redução 
da função renal residual e volume urinário de 24h após 
um episódio de peritonite, independente do sucesso ter-
apêutico com antibióticos. Entretanto, o efeito de ambos 
os regimes na função renal residual são similares (93).

Outras combinações terapêuticas podem ser efetivas. 
Estudo recente mostrou que a vancomicina sistêmica 
associada à ciprofloxacina pode ser efetiva como trata-
mento de primeira linha (94). Lima et al. (95) relataram  
taxas de resolução satisfatórias com ciprofloxacina 
associada à cefazolina, como tratamento empírico da 
peritonite. Meropenem  mais tobramicina seguido por  
meropenem mais vancomicina é outro regime recente-
mente publicado com razoável sucesso (96), mas esta 

combinação é muito ampla para sua aplicação rotineira 
e deve ser considerada somente para casos resistentes. 
A maior taxa de isolamento de bacilos Gram-negativos 
(Enterobacteriaceae, Acinetobacter sp e Pseudomonas 
sp) resistentes aos carbapenêmicos é uma preocupação 
crescente (97).

Monoterapia também é possível. Em um estudo clínico 
randomizado, imipenem/cilastatina (500 mg IP com 
tempo de permanência de 6 horas, seguido por 100 mg 
IP em 2 L de solução de diálise) foi tão efetivo quanto 
a cefazolina associada à ceftazidima em pacientes em  
DPAC (98). Cefepima (2 g IP de dose de ataque com 
tempo de permanência de mais 6 horas, seguido por 1 
g/dia IP por 9 dias consecutivos) foi tão efetiva quanto 

Figura 1 — Manejo inicial da peritonite: *Avaliação contínua e modificação da terapia baseados na cultura e antibiograma; ref-
erenciado nas seções subsequentes para cultura com organismos específicos. O tempo de permanência da bolsa com antibiótico 
durante a terapia intermitente deve ser de no mínimo 6 horas. †Vancomicina pode ser considerada se o paciente possuir história 
de colonização/infecção por Staphylococcus aureus meticilino-resistente, está instável ou tem história de alergia grave às penici-
linas e cefalosporinas. Se o centro possuir  taxa elevada de resistência à meticilina, vancomicina também pode ser considerada. 
‡Se o paciente é alérgico à cefalosporina, aztreonam é alternativa para ceftazidima ou cefepima. Vancomicina e ceftazidima são 
compatíveis quando misturadas em solução de diálise com volume maior que 1 litro; entretanto, são incompatíveis quando mis-
turados em  seringa ou bolsa de diálise vazia para reinfusão. Aminoglicosídeos não devem ser adicionados na mesma bolsa com 
penicilinas devido à incompatibilidade.

 EDUCAÇÃO DO PACIENTE         DESFEChOS CLÍNICOS A SEREM AvALIADOS

• Relatar imediatamente 
efluente turvo, dor 
abdominal, e/ou febre 
para a equipe de DP 

• Guardar o liquido turvo e 
traze-lo para a clínica 

• O tratamento deverá ser 
com antibióticos via 
intraperitoneal por até 3 
semanas 

• Relatar piora dos 
sintomas ou persistência 
do liquido turvo para a 
unidade de DP 

• Agendar o retreinamento 
para os problemas com a 
técnica 

Os dados a serem incluídos devem incluir: 
• Data da cultura, organismo 

identificado e drogas utilizadas 
• Data da resolução da infecção 
• Recorrência e data da terapia 

medicamentosa 
• Modalidade dialítica durante o 

tratamento 
• Data da remoção do cateter 
• Data da inserção do novo cateter 
• Documentar fatores que possam ter 

contribuído para o episódio: 
• Quebra da técnica, fatores 

próprios do paciente, infecções do 
sítio de saída e túnel 

• Data da reeducação/treinamento 
• Registrar dados referente ao manejo 

do cateter 
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Iniciar antibióticos via intraperitoneal o mais rápido possível 
Permitir uma permanência de pelo menos 6 horas  
Garantir cobertura para Gram-positivos e Gram-negativos* 
Basear a antibioticoterapia no histórico do paciente e do centro 
 
Cobertura para Gram-positivo: 
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geração ou vancomicina † 

Cobertura para Gram-negativos: 
Cefalosporina de Terceira 
geração‡ ou aminoglicosídeo 
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 Determinar e prescrever os antibióticos a serem usados 
Garantir que o paciente saiba realizar o tratamento ou interná-lo 
Aguardar o resultado do antibiograma 
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vancomicina associada a netilmicina em outro estudo 
clínico randomizado (69).

Quinolonas (levofloxacina oral 250 mg/dia, ou 
pefloxacina oral 400mg/dia) parecem ser alternativa 
aceitável aos aminoglicosídeos para a cobertura de Gram-
negativos (94,99,100) e alcançam níveis adequados no 
peritônio,	mesmo	em	pacientes	 em	uso	de	 cicladora	
(101). Em outro estudo, ofloxacina oral isolada (400 mg, 
seguido de 300 mg/dia) foi equivalente à cefalotina (250 
mg/L em todas as trocas de DAPC) em combinação com 
tobramicina 8 mg/L (102). Entretanto, a resolução de 
infecção por S.aureus pode ser lenta com a monoterapia 
com ciprofloxacina e não é a terapia ideal.(103).

Nos primórdios da DP, casos leves de peritonite como 
os causados por S. epidermidis foram efetivamente 
tratados com uma cefalosporina oral (104). Se o mi-
crorganismo é sensível à meticilina e a cefalosporina 
da primeira geração, essa abordagem é ainda possível 
se, por alguma razão, antibioticoterapia IP ou IV não 
seja  possível. Terapia oral não é indicada para casos 
graves de peritonite. Nenhuma vantagem foi demon-
strada para a lavagem da cavidade peritoneal ou o uso 
de uroquinase (88), embora uma ou duas trocas rápidas 
frequentemente ajudem a aliviar a dor, e a lavagem 
contínua (por 24 a 48 horas) é frequentemente usada 
para pacientes com choque séptico e efluente turvo e 
espesso. Em estudo clínico randomizado recente com 
88 pacientes, uroquinase IP não teve nenhum benefício 
como terapia adjuvante, no tratamento da peritonite 
bacteriana resistente ao tratamento inicial (105).

ADMINISTRAÇÃO DA DROGA E ESTABILIDADE

Vancomicina, aminoglicosídeos e cefalosporinas 
podem ser misturados na mesma solução de diálise sem 
perder bioatividade. Entretanto, aminoglicosídeos não 
devem ser adicionados na mesma bolsa que contenha 
penicilinas devido à incompatibilidade química (embora 
aminoglicosídeo e cefalosporina possam ser adicionados 
na mesma bolsa). Para qualquer antibiótico que vá ser 
misturado, seringas separadas devem ser usadas para 
adicioná-los na bolsa. Ainda que vancomicina e ceftazi-
dima sejam compatíveis quando adicionados na mesma 
bolsa de diálise (com 1 ou mais litros), eles são incom-
patíveis se combinados na mesma seringa ou adicionados 
em uma bolsa de diálise esvaziada para reinfusão no 
paciente. Esta abordagem não é recomendada.

Os antibióticos devem ser adicionados utilizando 
técnica estéril; colocando-se povidine, álcool 70% ou clo-
rexidina na tampa do frasco da medicação por 5 minutos 
antes da inserção da agulha no frasco. O tempo de per-
manência da medicação deve ser de no mínimo 6 horas.

Existem dados que alguns antibióticos permanecem 
estáveis por muito tempo quando adicionados às soluções 
de DP à base de dextrose. Vancomicina (25 mg/L) é es-
tável por 28 dias em solução de diálise estocada em tem-
peratura ambiente, embora temperaturas mais elevadas 
irão reduzir o tempo de estabilidade. Gentamicina (8 
mg/L) é estável por 14 dias mas sua estabilidade é redu-
zida se misturada com heparina. Cefazolina (500 mg/L) é 
estável por pelo menos 8 dias em temperatura ambiente 
ou 14 dias se refrigerado; a adição de heparina não causa 
efeito adverso. Ceftazidima é menos estável; concentra-
ções de 125 mg/L são estáveis por 4 dias à temperatura 
ambiente e 7 dias quando refrigerado, concentrações 
de 200 mg/L são estáveis por 10 dias se refrigerados. 
Cefepima é estável em solução de diálise por 14 dias se 
a solução for refrigerada (106).

Estes dados são derivados de estudos de estabilidade. 
É possível que esses agentes permaneçam estáveis por 
períodos mais prolongados; mais pesquisas são ne-
cessárias para identificar as condições de estabilidade 
ótimas para os antibióticos nessas soluções. Soluções 
contendo icodextrina são compatíveis com vancomicina, 
cefazolina, ampicilina, cloxacilina, ceftazidima, genta-
micina e anfotericina (107). Mesmo assim, dados sobre 
a estabilidade de antibióticos em novas  soluções de DP 
são limitados. Médicos devem permanecer atentos para 
os novos estudos nessas áreas.

Em estudo retrospectivo recente com 613 pacientes, 
Blunden et al. (108) confirmaram que as doses reco-
mendadas para vancomicina em DPAC e DPA produzem 
concentrações séricas adequadas na grande maioria (mais 
de 85%) dos pacientes. Ao contrário, as doses atualmente 
recomendadas de gentamicina resultaram em níveis el-
evados para mais de 50% dos pacientes, mas a mudança 
de gentamicina para ceftazidima no quinto dia parece ser 
segura e limita a exposição ao aminoglicosídeo. Nesse 
estudo, o aumento das concentrações de vancomicina e 
gentamicina não parece ter melhorado as taxas de cura 
(108). Visto que os testes microbiológicos padrão [por 
exemplo, o teste de concentração inibitória mínima (MIC)] 
não contam como os únicos fatores para a peritonite 
relacionada a DP, e antibióticos IP agem primariamente 
localmente, o controle dos níveis de antibióticos no sangue 
periférico deve ser usado para a detecção de níveis tóxicos 
mais que para provar sua eficácia.

DOSES DE ANTIBIÓTICOS PARA USO CONTÍNUO OU 
INTERMITENTE: CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA PACIENTES 
EM DPA

Pouco é conhecido sobre as doses necessárias em um 
tratamento intermitente no paciente em DPA. A razão 
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ótima da concentração de antibiótico e o valor de MIC 
de uma bactéria depende de diversas variáveis, como a 
espécie , presença de efeito pós antibiótico e a duração 
da concentração do antibiótico acima dos valores de 
MIC. O Comitê concorda que a via IP de antibióticos para 
o tratamento da peritonite é preferível a intravenosa em 
DPAC, já que a dose IP fornecida resulta em níveis locais 
elevados de antibióticos. Por exemplo, 20 mg/L IP de 
gentamicina proporciona níveis bem acima da MIC de or-
ganismos sensíveis. Uma dose equivalente de gentamicina 
administrada via intravenosa resultaria em níveis IP muito 
menores. A via IP tem ainda a vantagem de que pode ser 
administrada pelo paciente em casa após um treinamento 
apropriado e evita a punção venosa. A monitoração dos 
níveis de droga para aminoglicosídeos e vancomicina é 
recomendado quando houver suspeita de toxicidade.

Os antibióticos via IP podem ser administrados a 
cada troca (isto é, de maneira contínua) ou uma vez 
ao dia (dose intermitente) (109–114). Quando optado 
pelo tratamento intermitente, a solução contendo o 
antibiótico deve permanecer na cavidade peritoneal por 
pelo menos 6 horas para permitir absorção adequada do 
antibiótico para a circulação sistêmica. A maioria dos 
antibióticos tem absorção significativamente aumentada 
durante o episódio de peritonite (por exemplo, a quan-
tidade de vancomicina IP absorvida é cerca de 50% na 
ausência de peritonite e 90% na presença de peritonite), 
o que permite a reentrada subsequente para dentro da 
cavidade peritoneal quando novas trocas com soluções 
de diálise são infundidas. A Tabela 4 traz as doses para 
ambas as administrações, intermitente ou contínua, para 
DPAC quando essa informação foi disponível.

Existe insuficiente quantidade de dados sobre se o 
esquema de tratamento contínuo é mais eficaz que o 
esquema intermitente para cefalosporinas da primeira 
geração. Uma dose diária IP de cefazolina de 500 mg/L re-
sulta em níveis aceitáveis por 24h no fluido de pacientes 
em DPAC (111). Amplo número de evidências existe sobre 
a eficácia do esquema de tratamento intermitente de 
aminoglicosídeos e vancomicina em DPAC, mas menor do 
que o existente para DPA. A Tabela 5 traz as recomenda-
ções para DPA quando esses dados foram disponíveis ou 
há experiência suficiente para que sua recomendação 
seja feita. Estudo randomizado em crianças que incluiu 
pacientes tanto em DPAC quanto em DPA mostrou que 
doses intermitentes de vancomicina/teicoplamina são 
tão eficazes quanto o esquema contínuo (65). A van-
comicina IP é bem absorvida quando administrada em 
longa permanência e é subsequentemente removida da 
circulação para o dialisato nas trocas subsequentes.

Trocas rápidas em DPA, entretanto, podem resultar 
em níveis IP inadequados das drogas antimicrobianas. 

 Existem poucos dados sobre a eficácia das cefalosporinas 
da primeira geração administradas em esquema intermi-
tente para peritonite, principalmente para o paciente em 
uso de cicladora. Para pacientes tratados com cefalospo-
rina em uma única troca diária, os níveis noturnos IP estão 
abaixo do MIC para a maioria dos microrganismos. Isto leva 
a uma preocupação que agentes associados à formação de 
biofilme possam sobreviver e levar subsequentemente à 
peritonite recidivante. Até que um estudo clínico random-
izado com tamanho amostral adequado seja realizado, a 
adição de cefalosporina da primeira geração em cada troca 
parece ser a abordagem mais segura.

O Comitê concorda que vancomicina pode ser admi-
nistrada intermitentemente para pacientes em DPA, 
embora ainda haja poucos estudos. Entretanto,  estudo 
clínico randomizado europeu em crianças mostrou que o 
esquema intermitente de vancomicina ou teicoplamina 
(muitas estavam em DPA) foi tão efetivo quanto o es-
quema contínuo com antibióticos em todas as bolsas. 
Geralmente, um intervalo entre as doses de 4 a 5 dias 
manterá níveis acima de 15 μg/mL mas, em vista da 
variabilidade das perdas devido a função renal residual 
e permeabilidade peritoneal, é melhor obter os níveis 
da droga. Níveis intraperitoneais de vancomicina após a 
dose inicial serão sempre menores que os níveis séricos 
de vancomicina; portanto, os níveis séricos precisam ser 
mantidos maiores do que outrora seriam indicados (75). 
Uma nova dosagem é apropriada sempre que os níveis de 
vancomicina caírem para valores abaixo de 15 μg/mL.

Se o paciente em DPA necessita ou não ser temporari-
amente convertido para DPAC durante seu tratamento ou 
prolongar o tempo de permanência na cicladora ainda é 
incerto. Nem sempre é prático transferir o paciente de 
DPA para DPAC, especialmente se o paciente é tratado 
ambulatorialmente, já que o suprimento de material para 
DPAC pode ser insuficiente e o paciente pode não estar 
familiarizado com a técnica. O ajuste da cicladora em tais 
casos para permitir permanências mais longas é uma al-
ternativa, embora ainda não tenha sido muito estudado. 
Pesquisas adicionais nessa área ainda são necessárias.

TRATAMENTOS ADJUVANTES

A maioria dos episódios de peritonite fúngica são 
precedidos de tratamento antibiótico prévio (116–118). 
A profilaxia fúngica durante a terapia antibiótica pode 
prevenir alguns casos de peritonite por Candida em 
programas que possuem alta incidência de peritonite 
fúngica (119–124). Alguns estudos avaliaram se o uso de 
antifúngico profilático, seja nistatina oral ou fluconazol, 
administrados durante terapia antimicrobiana previne 
peritonite fúngica, com resultados diversos. Programas 
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TABELA 4
Doses recomendadas de antibiótico intraperitoneal para pacientes em DPACa

 Intermitente  Contínuo (mg/L;  
 (por troca, uma vez ao dia) em todas as trocas)
 
Aminoglicosídeos
      Amicacina  2mg/kg DA 25, DM 12
     Gentamicina, netilmicina ou tobramicina  0,6mg/kg  DA 8, DM 4
Cefalosporinas
     Cefazolina, cefalotina ou cefradina 15mg/kg  DA 500, DM 125
     Cefepima  1000mg  DA 500, DM 125
     Ceftazidima  1000 a 1500mg  DA 500, DM 125
     Ceftizoxima  1000mg  DA 250, DM 125
Penicilinas
     Amoxicilina  SD  DA 250 a 500, DM 50     
      Ampicilina, oxacilina ou naficilna  SD  MD 125
     Azlocilina SD  DA 500, DM 250
     Penicilina G  SD  DA 50.000 unidades, 
   DM 25.000 unidades
Quinolonas
     Ciprofloxacina  SD  DA 50, DM 25
Outros
     Aztreonam  SD  DA 1000, DM 250
     Daptomicina (115) SD  DA 100, DM 20
     Linezolida (41)                                                                                               Oral 200 a 300mg dia
     Teicoplamina  15mg/kg  DA 400, DM 20
     Vancomicina  15 a 30mg/kg a cada 5 a 7 dias DA 1000, DM 25
Antifúngicos
     Anfotericina  NA  1,5
     Fluconazol  200mg IP cada 4 a 48h
Combinações
     Ampicilina/sulbactam 2g cada 12 horas  DA 1000, DM 100
     Imipenem/cilastatina 1g 2x ao dia DA 250, DM 50
     Quinupristina/dalfopristina 25mg/L em bolsas alternadasb

     Sulfametoxazol/trimetoprin                                                                                                960mg via oral 2x ao dia

SD= sem dados; DA= dose de ataque; DM= dose de manutenção; IP= intraperitoneal; NA= não aplica
a   Para obter a dose de drogas que possuem clearance renal em um paciente com função renal residual (definida como debito 

urinário maior que 100 ml por dia) deve-se empiricamente aumentar a dose em 25%
b   Administrado junto com 500 mg intravenoso 2x ao dia

TABELA 5
Doses intermitentes de antibióticos em diálise peritoneal automatizada

Droga  Dose IP

Cefazolina  20mg/kg IP ao dia, durante a longa permanência (112)
Cefepima  1g em 1 troca por dia
Fluconazol  200mg em 1 troca a cada 24 a 48 horas
Tobramicina  DA 1,5mg/kg na longa permanência, então 0,5mg/kg ao dia na longa permanência (112)
Vancomicina  DA 30mg/kg na longa permanência; repetir 15mg/kg na longa permanência a cada 3 a 5 dias (com objetivo

 de manter um nível sérico acima de 15ug/mL) 

IP =intraperitoneal; DA= dose de ataque
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que possuem altas taxas de peritonite fúngica consideram 
essa abordagem benéfica, enquanto que aqueles com 
taxas pequenas não detectaram nenhum benefício. Em um 
estudo observacional recente, a taxa de peritonite fúngica 
no grupo que usava nistatina foi ligeiramente menor do 
que o grupo controle (0.011 vs 0.019/paciente-ano) mas 
a diferença não atingiu diferença estatística (125). Houve, 
entretanto, uma redução significativa na incidência e 
proporção de peritonite fúngica associada ao uso de 
antibióticos no grupo que usou nistatina (125). O Comitê  
reconhece que a nistatina não está disponível em alguns 
países e que existem poucos dados sobre a sua eficácia e 
potenciais problemas com profilaxia com fluconazol. Cada 
programa de DP deve examinar seu histórico de peritonite 
fúngica e decidir se o protocolo pode ser benéfico. 

Estudos com uroquinase IP não tiveram sucesso em 
mostrar benefício  comparativamente ao placebo na 
cura completa na peritonite persistente, ou resposta 
primária ao tratamento na vigência de peritonite resis-
tente (105,126,127). De maneira similar, a remoção do 
cateter e as taxas de recidiva não foram afetadas pelo 
tratamento com uroquinase, seja nos casos de perito-
nite persistente ou nos casos de introdução de terapia 
fibrinolítica no momento do diagnóstico da peritonite. 
Ao contrário, estudo controlado e randomizado mostrou 
que a remoção do cateter com o implante simultâneo de 
um novo cateter foi superior à uroquinase em reduzir 
episódios de peritonite (128).

Estudo clínico, randomizado pequeno mostrou que o 
uso de imunoglobulina IP leva à melhora significativa nos 
parâmetros laboratoriais (principalmente contagem de 
leucócitos no dialisato), mas não houve melhora na taxa 
de falência ao tratamento ou recidiva (129).

MANEJO SUBSEQUENTE DA PERITONITE

•	 Uma vez que os resultados de cultura e antibio-
grama sejam conhecidos, a terapia antibiótica deve 
ser ajustada conforme apropriado. Para pacientes 
com função renal residual relevante (isto é, taxa de 
filtração	glomerular	maior	que	≥	5	mL/minuto/1.73	
m2), a dose de antibióticos pode ter que ser ajustada 
(Opinião). 

Poucos dados que contenham recomendações de 
doses para pacientes tratados em DPA estão disponíveis. 
Extrapolação de dados da DPAC para DPA podem resultar 
em sub-dose significante para os pacientes em DPA por 
2 razões: primeira, qualquer administração intermitente 
outra que não uma troca prolongada durante o dia pode 
impedir a absorção adequada de antibiótico para a circu-
lação, mas esse problema pode ser resolvido garantindo 

uma permanência mínima de 6 horas durante o dia; 
segunda, existem dados que sugerem que o clearance 
de antibióticos na DPA seja maior que na DPAC (85). Isso 
resultaria em concentrações reduzidas do antibiótico 
na circulação e no dialisato levando a possibilidade de 
intervalos prolongados onde a concentração do dialisato 
seriam menores que a MIC de organismos susceptíveis. A 
Tabela 5 lista os antibióticos mais comumente usados que 
foram estudados em DPA e apresenta as doses recomen-
dadas. Pacientes que são alto transportadores e aqueles 
com clearance peritoneal elevado podem apresentar uma 
remoção mais rápida de alguns antibióticos. Ajustes nas 
doses para tais pacientes ainda não foram estudados,  
mas o médico deverá optar por usar uma dose maior.

Em 48 horas após o início da terapia, a maioria dos pa-
cientes com peritonite associada à DP mostrará melhora 
clínica considerável. O efluente deverá ser inspecionado 
todos os dias para determinar se o clareamento está 
ocorrendo. Se não houver melhora após 48 horas, nova 
contagem de células e culturas devem ser colhidas. Téc-
nicas de remoção de antibióticos podem ser usadas pelo 
laboratório no efluente em um esforço para maximizar 
o resultado da cultura.

PERITONITE REFRATÁRIA

•	 Peritonite refratária, definida como a falência do 
efluente em clarear após 5 dias do uso apropriado de 
antibióticos, deve ser manejada com a remoção do 
cateter para proteger a membrana peritoneal para 
seu uso futuro (Evidência) (3,130–132). 

Peritonite refratária é o termo usado para a peritonite 
tratada com antibióticos apropriados sem resolução 
adequada após 5 dias (ver Tabela 6 para terminologia).

Estudo retrospectivo recente que teve um grupo de 
validação com pacientes de outro centro mostrou que 
a	contagem	de	 leucócitos	no	efluente	≥1090/mm3 no 
terceiro dia foi um marcador prognóstico independente 
para falência da terapia após ajuste para os fatores de 
risco convencionais (hazard ratio 9.03) (132). A remo-
ção do cateter está indicada para prevenir morbidade e 
mortalidade devido a uma peritonite refratária e para 
preservar	o	peritônio	para	o	uso	 futuro	na	DP	(Tabela	
7). Se o organismo for o mesmo do episódio precedente, 
deve-se levar em consideração a remoção do cateter e 
implante de um novo após o efluente se tornar claro. O 
objetivo primário no manejo da peritonite deve sempre 
ser o melhor tratamento para o paciente e para proteção 
do	peritônio,	e	não	para	salvar	o	cateter.	De	maneira	
ideal, todos os esforços devem ser feitos com o laborató-
rio para identificar de maneira precisa o microrganismo 
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causador, incluindo espécie (por exemplo, S. epidermi-
dis, S. hominis ou outra espécie como CoNS). Tentativas 
prolongadas para tratar uma peritonite refratária são 
associadas com longas permanências no hospital, dano 
à membrana peritoneal, aumento do risco de peritonite 
fúngica e, em alguns casos, morte. Óbito relacionado à 
peritonite — definido como o óbito em um paciente com 
peritonite ativa, ou internado por peritonite, ou nas 2 
semanas seguintes ao episódio de peritonite — deve 
ser um evento infrequente. O risco de óbito é maior nos 
episódios de peritonite por Gram-negativos e fungo.

PERITONITE RECIDIVANTE,  RECORRENTE E REPETIDA

•	 O tratamento das peritonites recidivantes, recor-
rentes ou repetidas representam entidades clínicas 
distintas que predizem um desfecho desfavorável 
(particularmente para peritonite recorrente). A 
remoção do cateter no momento adequado deve ser 
considerada com atenção especial (Opinião) (133). 

Estudo retrospectivo recente mostrou que episódios de 
peritonite recidivante e recorrente são causados por dife-
rentes tipos de bactérias e provavelmente  representam 

entidades clínicas distintas (133). Episódios de perito-
nite recorrente tem prognóstico pior que as peritonites 
recidivantes.

STAPHYLOCOCCUS COAGULASE-NEGATIvA

•	 Peritonite por Staphylococcus coagulase-negativa, 
incluindo S. epidermidis, ocorre principalmente 
devido à contaminação pelo toque manual, é ger-
almente uma forma leve de peritonite e responde 
rapidamente à terapia antibiótica, porém algumas 
vezes leva à peritonite recidivante devido à presença 
de biofilme. Em tais circunstâncias, o implante de um 
novo cateter é recomendado (Evidência) (Figura 2) 
(37,134–136). 

Staphylococcus coagulase-negativa, especialmente  S. 
epidermidis, ainda é um microrganismo muito comum em 
diversos programas, está geralmente associado à conta-
minação por contato, tem normalmente boa resposta á 
antibioticoterapia e  raramente está associado à infecção 
do cateter. A maioria dos pacientes com peritonite por S. 
epidermidis manifesta-se com dor leve e frequentemente 
podem ser tratados ambulatorialmente. Em alguns pro-
gramas, e a depender das espécies envolvidas, há uma 
alta taxa de resistência à meticilina (>50%); portanto, 
estes programas podem optar por utilizar vancomicina 
como terapia empírica. O programa de DP deve sempre 
questionar o laboratório para a definição de resistência 
baseado nos níveis de MIC e, de maneira ideal, dados 
moleculares (por exemplo, a presença do gene mecA). 
Resistência à meticilina em estafilococos é definida 
como a presença do gene mecA e indica que o organis-
mo é considerado resistente para todos os antibióticos 
beta-lactâmicos, incluindo penicilinas, cefalosporinas e 
carbapenêmicos. Todo esforço deve ser feito para evitar 
níveis inadequados que possam conduzir a  peritonite 

TABELA 6
Terminologia para Peritonite

Recorrente Um episódio que ocorra em até 4 semanas do término da terapia mas  causada por um organismo
 diferente

Recidiva Um episódio que ocorre até 4 semanas do término da terapia causado pelo mesmo organismo ou
 1 dos episódios tem cultura negativa

Repetida Um episódio que ocorre depois de 4 semanas do término da terapia e causada pelo mesmo organismo

Refratária Falência em clarear o efluente depois de 5 dias com tratamento apropriado

Peritonite relacionada ao 
cateter

Peritonite que ocorre ao mesmo tempo de uma infecção do sítio de saída pelo mesmo organismo
 ou se 1 dos sítio tem cultura negativa

Recidivas não devem ser contadas como outro episódio de peritonite para o cálculo das taxas de peritonite; episódios recor-
rentes e repetidos devem ser incluídos.

TABELA 7
Indicações para remoção do cateter em pacientes com infec-

ção relacionada a diálise peritoneal 

•		 Peritonite	refratária
•		 Recidiva
•	 Infecção	refratária	do	sítio	de	saída	e	túnel
•	 Peritonite fúngica
•		 A	remoção	do	cateter	também	pode	ser	considerada	para:
	 •	 Peritonite	repetida
	 •		 Peritonite	por	micobactérias
	 •		 Múltiplos	organismos	entéricos
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recidivante. O Comitê entende que os dados existentes 
são inadequados para recomendar o esquema intermi-
tente com cefalosporinas de primeira geração e, até que 
novos dados estejam disponíveis, o esquema de dose 
contínua seja preferido. De maneira ideal, contagem de 
células e cultura repetidas do efluente deveriam guiar a 
terapia, mas 2 semanas de tratamento geralmente são 
suficientes. A técnica utilizada pelo paciente para realizar 
as trocas deve ser revisada para prevenir recorrências.

O gênero Staphylococcus coagulase-negativa consiste 
de pelo menos 20 espécies clinicamente relevantes que 
algumas vezes são difíceis de identificar por sistemas 
automáticos e, portanto requerem uma abordagem 
molecular por sequenciamento de DNA 16S. Se a es-
trutura estiver disponível, a identificação da espécie 
exata pode ser útil já que alguns CoNS podem causar 
infecções sérias (por exemplo, S. schleiferi, S. lugdunen-
sis, S. warneri) e pode ajudar a identificar e diferenciar 
contaminações de infecções verdadeiras. A introdução 

de técnicas como ionização e dessorção a laser assistida 
por matriz de espectrofotometria de massa (MALDI-TOF) 
para identificação bacteriana de rotina em vários países 
europeus permitiu aos microbiologistas reconhecer 
corretamente o espectro de várias espécies de CoNS 
(137,138). Recente estudo comparativo entre MALDI-TOF 
e dois métodos automáticos rápidos para identificação 
de 234 CoNS isolados, representando 20 diferentes espé-
cies, revelou performance significativamente melhor do 
MALDI-TOF (139).

Peritonite recidivante por S. epidermidis é sugestiva 
de colonização da porção intra-abdominal do cateter com 
biofilme e é melhor tratada pela sua remoção e inserção 
de um novo cateter (128). Isto pode ser realizado sob 
cobertura antibiótica como um procedimento simples 
e uma vez que o efluente tenha clareado após a terapia 
antibiótica. Frequentemente, a hemodiálise pode ser evi-
tada seja usando a DP com o paciente em posição supina 
ou  com baixos volumes por um curto período de tempo.

Cultura Positiva para Outros Organismos Gram-positivos, Incluindo 
Staphylococcus Coagulase-negativo 

  
Manter cobertura contínua para Gram-positivos baseado no antibiograma 

Interromper a cobertura para Gram-negativo 
  

Analisar melhora clínica, repetir a contagem de células no efluente e a cultura 
entre os dias 3 e 5 

    
    

Melhora clínica (os sintomas 
resolveram; as bolsas estão 

límpidas): 
• Continuar os antibióticos 
• Reavaliar para infecção 

oculta de túnel e sítio de 
saída, abscesso intra-
abdominal, colonização 
do cateter, etc. 

  Sem melhora clínica (os 
sintomas persistem; o efluente 
permanece turvo): 

• Colher nova cultura e 
avaliar* 

    
  Se não houver melhora no 

quinto dia do uso de 
antibióticos apropriados: 

remover o cateter 
  
            
Duração da 
terapia: 14 dias 

 Peritonite com infecção concomitante 
do sítio de saída ou túnel: 
Considerar a remoção do cateter †
Duração da terapia: 14 a 21 dias 

  

 
  Figura 2— Staphylococcus coagulase-negativa (CoNS; Staphylococcus  epidermidis): *CoNS pode algumas vezes levar a peritonite 

recidivante provavelmente devido à presença de biofilme. †A duração da terapia antimicrobiana após a remoção do cateter e o 
tempo de retorno para a diálise peritoneal pode ser modificado de acordo com a evolução clínica.
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 ESTREPTOCOCOS  E ENTEROCOCOS

•	 Em geral, a peritonite por  um estreptococo é 
prontamente curável por antibióticos mas a peritonite 
por enterococos tende a ser grave e é melhor tratada 
com ampicilina IP, quando o microrganismo for 
sensível (Opinião) (Figura 3) (140,141). 

•	 No caso de um enterococo resistente à vancomicina 
(VRE), se ele for sensível à ampicilina essa permanece 
a droga de escolha; caso contrário, linezolida ou 
quinupristina/dalfopristina devem ser usados para 
o tratamento da peritonite por VRE (Opinião). 

 
As peritonites por estreptococos e enterococos ger-

almente causam dor severa. Ampicilina 125 mg/L em 
cada bolsa é a terapia antibiótica preferida. Um amino-
glicosídeo (administrado IP uma vez ao dia na dose de 
20 mg/L) pode ser adicionado para sinergismo. A adição 
de gentamicina é potencialmente útil somente se não 
houver evidência de resistência ao antibiótico. Conside-
rando que os enterococos são frequentemente oriundos 
do trato gastrointestinal, patologias intra-abdominais 
devem ser consideradas, embora contaminação por toque 
também seja possível. O laboratório de microbiologia 
deve otimizar as técnicas para reconhecer a presença 
de outras espécies de bactérias (por exemplo, espécies 
anaeróbicas) que podem levar à suspeita de um foco 
intra-abdominal. A técnica de DP do paciente também 
deve ser revista.

As peritonites por enterococos e  estreptococos tam-
bém podem estar associadas à infecção do sítio de saída e 
túnel, os quais devem ser cuidadosamente inspecionados. 
Algumas espécies de estreptococos originam-se da boca; 
a análise da higiene bucal pode ser considerada nesses 
casos. Infecções isoladas por  Streptococcus viridans 
foram associadas à resposta mais lenta, pior desfecho 
e altas taxas de recorrência (142). Ao contrário, estudo 
recente do registro Australiano mostrou que peritonite 
causada isoladamente por um estreptococo tende a re-
sponder melhor à antibioticoterapia (141). Um estudo 
com 116 episódios por enterococos do registro ANZDATA 
observou que essa condição era geralmente mais severa 
e tinha piores desfechos que outras formas de peritonites 
por Gram-positivos (143). Além disso, foi publicado que 
outros organismos patogênicos foram isolados além de 
espécies de enterococos em aproximadamente metade 
de todos os casos de peritonite por enterococo e que a 
presença de outros organismos foi associada com altas 
taxas de remoção do cateter (52%), transferência perma-
nente para hemodiálise (52%) e óbito (6%). A remoção 
do cateter de DP em até 1 semana do início da peritonite 
refratária por enterococo foi associada a uma redução 

significativa no risco de transferência permanente para 
hemodiálise (74% vs 100%).

Altas taxas de infecções por Enterococcus faecium 
resistentes à amoxicilina ou ampicilina (ARE) têm sido 
relatadas, mas dados sobre a incidência em infecções 
associadas à DP são insuficientes (144). VRE tem sido re-
latado e é mais frequentemente visto quando há história 
de hospitalização recente  e uso prévio de antibióticos. 
Enterococcus faecium resistente à vancomicina tem sido 
descrito, mas permanece incomum em DP. Os dados dis-
poníveis sobre o manejo apropriado da peritonite por 
VRE ainda são limitados (145–148). Se o VRE é sensível 
à ampicilina, esta permanece a droga de escolha. Line-
zolida ou quinupristina/dalfopristina devem ser usados 
para o tratamento da peritonite por VRE. Um outro relato 
recente  de 2 casos de peritonite por VRE sugerem que 
daptomicina IP pode também ser efetivo (115) mas a 
dose e a farmacocinética da droga precisam de estudos 
adicionais. Quinupristina/dalfopristina, entretanto, 
podem não ser ativos contra E. faecalium. Supressão da 
medula óssea geralmente ocorre após 10 a 14 dias de 
terapia com linezolida e a terapia mais prolongada pode 
resultar em neurotoxicidade. Ainda não está claro se o 
cateter deve ser removido na peritonite por VRE mas, se 
o episódio não resolver rapidamente, essa com certeza 
é a conduta a ser tomada.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

•	 Staphylococcus aureus causa peritonite grave. Embora 
possa ocorrer através da contaminação pelo toque, 
é frequente ser causada por infecção do cateter. A 
peritonite por estafilococos com infecção concomi-
tante do sítio de saída e/ou túnel provavelmente não 
responderá a terapia antibiótica sem que o cateter 
seja removido(Evidência) (Figura 4) (5,23,149). 

•	 Rifampicina pode ser usada como terapia adjuvante 
para a prevenção de peritonite recidivante ou repeti-
da por S. aureus, mas o efeito indutor de enzimas da 
rifampicina deve ser lembrado em pacientes tomando 
outras medicações (Opinião) (150). 

Se o organismo é S. aureus, atenção muito especial 
deve ser dada para o sítio de saída e túnel do cateter, já 
que a maneira de penetração do microrganismo ocorre 
frequentemente pelo cateter, embora a contaminação 
pelo toque seja uma outra fonte. Se o episódio ocorre em 
conjunto com uma infecção do sítio de saída pelo mesmo 
organismo, então é frequente que a infecção seja refra-
tária e o cateter deve ser removido. Após um período fora 
da DP (geralmente por um tempo mínimo de 2 semanas), 
a DP pode ser tentada novamente.
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Se a cepa do S. aureus é meticilino-resistente o 
paciente deve ser tratado com vancomicina. Tais in-
fecções são mais difíceis de resolver. Comparado com a 
peritonite causada por S. aureus sensível à meticilina, 
peritonite por MRSA tem sido relatada como  preditor 
independente para o aumento do risco de transferên-
cia permanente para hemodiálise (risco relativo 2.11) 
(151). Rifampicina 600 mg/dia por via oral (em dose 
única ou dividida) pode ser adicionada aos antibióticos 
IP mas essa terapia adjuvante deve ser limitada a 1 
semana, já que a resistência à droga ocorre frequent-
emente durante períodos prolongados. Se o paciente 
é considerado como de alto risco para tuberculose 
assintomática, rifampicina deve ser usada com cautela 
de maneira que essa droga seja preservada para o trata-
mento da tuberculose.

Vancomicina pode ser administrada na dose de 15 
a 30 mg/kg  via IP, com  dose máxima de 2g. Protocolo 
típico para um doente com 50 a 60 Kg é usar vancomicina 
1g via IP a cada 5 dias. De maneira ideal, o tempo até a 
próxima dose deve estar baseado nos níveis séricos da 
medicação que  provavelmente está entre 3 a 5 dias. O 
intervalo entre cada dose é dependente da função renal 
residual e os pacientes devem receber uma nova dose 
uma vez que os níveis séricos atinjam 15 mg/mL. Teico-
planina, quando disponível, pode ser usada na dose de 
15 mg/kg de peso a cada 5 a 7 dias. Dados em crianças 
sugerem que essa abordagem é adequada para ambas 
as modalidades, DPA e DPAC. O tratamento deve durar 
3 semanas (115,148).

Em revisão recente de 245 casos de peritonite por S 
aureus, os episódios que foram tratados inicialmente 

Figura 3 — Peritonite por Enterococcus ou Streptococcus: *A escolha da terapia deve sempre ser guiada pelos padrões de sensibi-
lidade. Se linezolida for utilizada para enterococos resistentes à vancomicina, supressão da medula óssea tem sido notado após 
10 a 14 dias de terapia. †As precauções na bula do fabricante afirmam que esses antibióticos não devem ser misturados no mesmo 
frasco/bolsa. O julgamento do médico é necessário. ‡A duração da terapia após a remoção do cateter e o tempo para retomar a 
DP pode ser modificado, dependendo da resposta clínica.

Cultura com Enterococcus/Streptococcus 

  
Interromper os antibióticos iniciados* 

Iniciar ampicilina 125mg/L em cada bolsa; considerar a adição de 
quinupristina/dalfopristina, daptomicina ou linezolida 

  
Se o germe for resistente a ampicilina, iniciar vancomicina; 

Se for um enterococcus resistente a vancomicina, considerar o uso de 
quinupristina/dalfopristina, daptomicina ou linezolida 

  
Analisar melhora clínica, repetir a contagem de células e cultura no efluente 

entre os dias 3 e 5 
    
    

Melhora clínica (os sintomas 
resolveram; as bolsas estão 

límpidas): 
• Continuar os antibióticos 
• Reavaliar para infecção 

oculta de túnel e sítio de 
saída, abscesso intra-
abdominal, colonização 
do cateter, etc. 

  Sem melhora clínica (os 
sintomas persistem; o efluente 
permanece turvo): 

• Colher nova cultura e 
avaliar* 

    
  Se não houver melhora no 

quinto dia do uso de 
antibióticos apropriados: 

remover o cateter 
  
            
Duração da terapia:  
14 dias (Streptococcus) 
21 dias (Enterococus) 

 Peritonite com infecção concomitante 
do sítio de saída ou túnel: 
Considerar a remoção do cateter †
Duração da terapia: 21 dias 
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com vancomicina tiveram melhor resposta primária que 
aqueles que iniciaram com cefazolina (98.0% vs 85.2%, 
p = 0.001) embora a taxa de cura completa foi similar 
(150). O tratamento adjuvante com rifampicina por um 
período de 5 a 7 dias foi associado com  significativa 
redução do risco para recidiva ou peritonite repetida por 
S.aureus do que o tratamento sem rifampicina (21.4% 
vs 42.8%). Neste estudo, hospitalização recente foi um 
importante fator de risco para resistência a meticilina. 
Entretanto, deve ser notado que a rifampicina é um 
potente indutor de enzimas metabolizadoras de drogas 
e poderá reduzir os níveis de muitas medicações. De 
maneira similar, a avaliação de 503 casos de peritonite 
por S. aureus na Austrália encontrou que antibiótico 
empírico usado inicialmente, vancomicina ou cefazolina, 

não se associou com qualquer diferença significativa em 
desfechos clínicos subsequentes. (151).

Infelizmente, a terapia prolongada com vancomicina 
pode predispor os pacientes em diálise para infecções 
por S. aureus resistentes a vancomicina e deve ser evi-
tada sempre que possível. Se uma infecção por S. aureus 
resistente à vancomicina ocorrer, linezolida, daptomicina 
ou quinupristina/dalfopristina podem ser considerados.

PERITONITE POR CORYNEBACTERIUM 

•	 Corynebacterium é uma pouco comum, mas significa-
tiva causa de peritonite e infecção do sítio de saída. 
A cura completa somente com antibióticos é possível 
em muitos pacientes. (Opinião) (152,153). 

Cultura com Staphylococcus aureus 

  
Continuar cobertura para Gram-positivos baseado no antibiograma* 

Interromper a cobertura para Gram-negativos, avaliar o sítio de saída novamente 
  
Se meticilina resistente, ajustar a cobertura com vancomicina ou teicoplamina†

Adicionar rifampicina 600mg/dia via oral (em dose única ou dividida) por 5 a 7 
dias (450mg/dia se o peso for < 50kg) 

  
Analisar melhora clínica, repetir a contagem de células e cultura no efluente 

entre os dias 3 e 5 
    
    

Melhora clínica (os sintomas 
resolveram; as bolsas estão 

límpidas): 
• Continuar os antibióticos 
• Reavaliar para infecção 

oculta de túnel e sítio de 
saída, abscesso intra-
abdominal, colonização 
do cateter, etc. 

  Sem melhora clínica (os 
sintomas persistem; o efluente 
permanece turvo): 

• Colher nova cultura e 
avaliar* 

    
  Se não houver melhora no 

quinto dia do uso de 
antibióticos apropriados: 

remover o cateter 
  
            
Duração da terapia:  
Pelo menos 21 dias 

 Peritonite com infecção concomitante 
do sítio de saída ou túnel podem ser 
refratárias § e a remoção do cateter 
deve ser seriamente considerada.  
Permitir um período mínimo de 
descanso de 3 semanas antes de 
reiniciar a DP 
 

  

    

 
  Figura 4 — Peritonite por Staphylococcus aureus: *Se o Staphylococcus aureus é resistente à vancomicina, então linezolida, dap-

tomicina ou quinupristina/dalfopristina deve ser utilizada. †Teicoplanina pode ser usada na dose de 15 mg/kg cada 5 – 7 dias. 
‡Em áreas onde a tuberculose é endêmica, o uso da rifampicina para o tratamento de S. aureus deve ser restrito. §“Refratária” é 
definido como falência da resposta ao tratamento apropriado com antibióticos após 5 dias de tratamento. ¶A duração da terapia 
antibiótica após a remoção do cateter e o tempo de retomada da DP pode ser modificado de acordo com a resposta clínica. PC = 
peso corporal; DP = diálise peritoneal.
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Como CoNS, as espécies de Corynebacterium pertencem 
à flora natural da pele e são portanto difíceis de serem 
reconhecidas como patógenos. Anteriormente, se pensava 
que o Corynebacterium tinha pouco potencial patogênico 
no homem. Entretanto, os relatos de infecções por Cory-
nebacterium têm aumentado durante as últimas décadas, 
em grande parte devido ao maior reconhecimento da 
relevância clínica das espécies de Corynebacterium. Em 
estudo retrospectivo, peritonite recorrente por Cory-
nebacterium foi comum após 2 semanas de tratamento 
com antibióticos, mas os episódios recorrentes podem 
normalmente serem curados com tempo de tratamento 
de 3 semanas com vancomicina IP (152). Outro grande 
estudo retrospectivo e observacional do Registro ANZDA-
TA com 82 episódios de peritonite por Corynebacterium 
(153) demonstrou que a peritonite por Corynebacterium 
não infrequentemente resultou em peritonite recidivante 
(18%), repetida (15%), hospitalização (70%), remoção da 
cateter (21%), transferência permanente para hemodiálise 
(15%) e óbito (2%). A taxa de cura geral somente com o 
uso de antibióticos por um período de 2 semanas foi de 
67%. Em pacientes que necessitaram remover o cateter 
devido à peritonite refratária, aqueles que tiveram o 
cateter removido mais que 1 semana depois do início dos 
sintomas tiveram um risco significativamente maior de 
transferência permanente para hemodiálise do que aque-
les que tiveram seus cateteres removidos em até 1 semana 
(90% vs 43%). De maneira ideal, bactérias corineformes 
devem ser identificadas  até o nível de espécie. Assim como 
CoNS, tentativas adicionais devem ser feitas para analisar 
o papel exato das espécies encontradas na gengiva, visto 
que no grupo Corynebacterium  existem, atualmente, pelo 
menos 46 espécies diferentes.

PERITONITES COM CULTURA NEGATIVA

•	 Se um programa de DP possuir uma taxa de culturas 
negativas superior a 20%, então os métodos devem 
ser revistos e melhorados (Opinião) (Figura 5) 
(154,155). 

As culturas podem ser negativas por uma variedade 
de razões clínicas e técnicas. O paciente deve sempre ser 
questionado na apresentação sobre o uso de antibióticos 
por qualquer motivo, já que essa é  causa conhecida de 
peritonite com cultura negativa (155). Se não houver 
crescimento em 3 dias deve-se repetir a contagem 
de células e diferencial. Se a repetição da contagem 
de células indicar que a infecção não está resolvida, 
técnicas de cultura especiais devem ser usadas para o 
isolamento de potenciais organismos incomuns como 
causa de peritonite, incluindo hifas lipídio-dependente, 

micobactérias, Legionella, bactérias de crescimento 
lento, Campylobacter, fungos, Ureaplasma, Mycoplasma, e 
enterovírus. Isso irá requerer um movimento coordenado 
com o laboratório de microbiologia.

Na prática clínica, uma grande proporção de peri-
tonites com cultura negativa são causadas por mi-
crorganismos Gram-positivos (por exemplo, devido à 
contaminação pelo toque), não identificados por razões 
técnicas. Se o paciente estiver melhorando clinicamente, 
a terapia inicial deve ser continuada. A duração da te-
rapia deve ser de 2 semanas se o efluente clarear rapi-
damente. Se, por outro lado, a melhora for inadequada 
em 5 dias, a remoção do cateter deve ser fortemente 
considerada. Uma revisão recente de 435 episódios com 
culturas negativas encontrou que essa condição esteve 
significativamente associada a  maior taxa de cura por 
antibióticos, sem remoção do cateter (77% vs 66%) e com 
menor chance de hospitalização (60% vs 71%), remoção 
de cateter (12% vs 23%), transferência permanente 
para hemodiálise (10% vs 19%) ou óbito (1% vs 2.5%) 
comparado com peritonites com cultura positiva (155).

PERITONITE POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA

•	 Peritonite por Pseudomonas aeruginosa, semelhante 
à  peritonite por S. aureus, está frequentemente 
relacionada à infecção do cateter e em tais casos a 
remoção da cateter será necessária. Dois antibióticos 
devem sempre ser usados para tratar peritonites por 
P. aeruginosa (Evidência) (Figura 6) (25,156,157). 

A peritonite por Pseudomonas aeruginosa é geral-
mente grave e frequentemente associada à infecção 
do cateter. Se a infecção do cateter estiver presente a 
remoção é necessária. Os antibióticos devem ser con-
tinuados por 2 semanas enquanto o paciente estiver em 
hemodiálise. Estudo retrospectivo de 191 episódios de 
peritonite por Pseudomonas confirmou recentemente 
que a peritonite por esse agente está associada a maiores 
taxas de hospitalização, de remoção do cateter e trans-
ferência permanente para hemodiálise, mas não está 
associada a maior mortalidade. A retirada imediata do 
cateter e o uso de dois antibióticos anti-pseudomonas 
estão associados a melhores desfechos (157).

Ocasionalmente, a peritonite por P. aeruginosa ocorre 
na ausência de infecção do cateter. Uma quinolona oral 
pode ser utilizada como um dos dois antibióticos para a 
peritonite por P. aeruginosa. Drogas alternativas incluem 
ceftazidima, cefepima, tobramicina ou piperacilina. Se 
piperacilina for escolhida, a dose é de 4 g EV cada 12 horas 
para adultos. A piperacilina não pode ser adicionada na 
solução de diálise junto com aminoglicosídeos.
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Todo esforço possível deve ser realizado para evitar a 
peritonite por P. aeruginosa através do implante de um 
novo cateter para infecções recidivantes, recorrentes ou 
refratárias do sítio de saída por P. aeruginosa, antes do 
desenvolvimento da peritonite. Em tais casos, o cateter 
pode ser implantado no mesmo momento que o antigo é 
removido; contudo, se ocorrer peritonite, o cateter deve 
ser removido e o paciente retirado da DP por um período. 
Em muitos desses casos, lesão permanente da membrana 
peritoneal pode ter ocorrido.

OUTROS GRAM-NEGATIVOS 

•	 Peritonite por um único microrganismo Gram-negati-
vo pode ocorrer por contaminação ao toque, infecção 
do sítio de saída ou por migração via  transmural 

devido à obstipação, diverticulite ou colite (Evidên-
cia) (Figura 7) (6,158–165). 

Se um organismo Gram-negativo, como E. coli, Kleb-
siella ou Proteus, é isolado, o antibiótico pode ser escolhi-
do baseado no antibiograma, segurança ou conveniência. 
Uma fluoroquinolona ou cefalosporina pode ser indicada 
baseado em testes de sensibilidade in vitro. Infelizmente, 
organismos no estado de biofilme podem ser considera-
dos menos sensíveis do que o laboratório indica (160), o 
que pode justificar a alta proporção de falências do tra-
tamento mesmo quando o organismo parece ser sensível 
ao antibiótico usado (161). Estudo retrospectivo com 210 
casos sugere que antibioticoterapia recente é um grande 
fator de risco para resistência antibiótica; infecção do 
sítio de saída e provavelmente terapia antibiótica recente 

Cultura Negativa nos dias 1 e 2 

  
Continuar a terapia inicial 

  
Dia 3: cultura permanece negativa 

Avaliação clínica 
Repetir contagem de leucócitos e diferencial no efluente peritoneal 

    
        

Infecção resolvida 
Paciente melhorando 

clinicamente 

  A infecção não está 
resolvendo: 

Usar técnicas especiais de 
cultura para causas 

incomuns (por exemplo, 
vírus, Mycoplasma, 

Mycobactéria, Legionella). 
Considerar fungo. 

     
Continuar a terapia inicial 

por 14 dias 
  

     

        
        
A cultura agora é positiva   A cultura permanece 

negativa 
         
Ajustar a terapia de acordo 

com o antibiograma 
Duração da terapia baseada 
no organismo identificado 

 Houve melhora 
clínica: 
Continuar antibiótico 
Duração da terapia: 14 
dias 

  Sem 
melhora 
após 5 dias: 
Remover o 
cateter* 

        
     Continuar os antibióticos 

por pelo menos 14 dias após 
a remoção do cateter 

 
  Figura 5 — Peritonite com cultura negativa: *A duração da terapia antibiótica após a remoção do cateter ou o tempo de retorno 

para a DP pode ser modificada de acordo com a evolução clínica.

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S412

PDI july 2010 - Vol. 30, No. 4 PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

estão associados a pior resposta terapêutica (163). Os 
organismos SPICE (Serratia, Pseudomonas e organismos 
indol-positivo como Providencia, Citrobacter e Enterobac-
ter) parecem ter um risco particularmente elevado de 
recidiva. Estudo retrospectivo sugere que o uso de dois 
antibióticos pode reduzir o risco de recidiva e recorrência 
comparado a uma terapia com um único agente antimi-
crobiano (163). O desfecho dessas infecções são piores 
que o de Gram-positivos e são mais frequentemente as-
sociados com perda do cateter e óbito. As infecções por 
um microrganismo Gram-negativo podem ocorrer devido 
à contaminação por toque, infecção do sítio de saída ou 
possivelmente fonte intestinal, como obstipação, colite 
ou migração transmural. Frequentemente a etiologia é 
indeterminada. A resposta de peritonites por Gram-ne-
gativos em pacientes pediátricos tratados empiricamente 
com ceftazidima IP é frequentemente sub-ótima (164).

O isolamento de uma Stenotrophomonas, embora infre-
quente, requer atenção especial já que há  sensibilidade 

somente para poucos antimicrobianos (158,165). Terapia 
anterior com carbapenêmicos, fluoroquinolonas e ce-
falosporinas da terceira e quarta gerações geralmente 
precedem as infecções por Stenotrophomonas. A infecção 
por essa bactéria geralmente não é severa como a infec-
ção por Pseudomonas e geralmente não está associada 
à infecção do sítio de saída. O tratamento da peritonite 
por Stenotrophomonas é recomendado por 3 a 4 semanas 
se o paciente estiver apresentando melhora clínica. O 
tratamento com duas drogas (baseado no antibiograma) 
é recomendado; os agentes mais efetivos geralmente são 
sulfametoxazol/trimetoprim oral, ticarcilina/clavulana-
to IP e  minociclina oral.

PERITONITE POLIMICROBIANA

•	 Se múltiplos microrganismos entéricos crescerem, 
particularmente em associação com bactérias an-
aeróbicas, o risco de morte está aumentado e deve 

Cultura com Pseudomonas sp 

        
        

Sem infecção de cateter (sítio de 
saída/túnel) 

  Com infecção de cateter(sítio de 
saída/túnel) atual ou previamente a 

peritonite 
        

Usar 2 antibióticos distintos com 
mecanismo de ação diferente e que 

o organismo seja sensível, por 
exemplo, quinolona oral, 

ceftazidima, cefepima, tobramicina 
e piperacilina 

  Remover o cateter* 
     
  Continuar antibiótico oral e/ou 

sistêmico por pelo menos 2 semanas 

      
Avaliar melhora clínica, repetir a 

contagem de células e a cultura no 
efluente entre os dias 3 e 5 

     

        
         

Melhora clínica (os 
sintomas resolveram; 

bolsas límpidas) 
Continuar antibióticos; 

Duração da terapia: pelo 
menos 21 dias 

  Sem melhora clínica (os 
sintomas persistem; efluente 

se mantém turvo): 
Coletar nova cultura e avaliar 

 

       
  Sem melhora clínica em 5 dias 

com o uso de antibióticos 
apropriados: remover o 

cateter 

 

     

        
        
        
        
        
        
 
  

Figura 6 — Peritonite por Pseudomonas. *A duração da terapia antibiótica seguindo a remoção do cateter e o tempo de retorno a 
DP pode ser modificada de acordo com a resposta clínica.
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ser realizada avaliação cirúrgica (Evidência) (Figura 
8) (166–169). 

•	 A peritonite por múltiplos microrganismos Gram-
positivos normalmente vai responder ao tratamento 
antibiótico (Evidência) (4,170–173). 

Em casos de múltiplos organismos entéricos, existe a 
possibilidade de patologia intra-abdominal como diver-
ticulite, colecistite, isquemia intestinal, apendicite etc. 
Se na apresentação o paciente apresentar hipotensão, 
sepse, acidose láctica e/ou elevação dos níveis de amilase 
no fluido peritoneal deve ser imediatamente levantada 
a hipótese de peritonite “cirúrgica” (174). A realização 
rápida da coloração por Gram do efluente pode levar ao 
reconhecimento de uma população mista de bactérias 
sugestiva de origem intestinal. Nessa situação, na qual  o 

intestino é suspeito de ser a fonte, a terapia de escolha é 
o metronidazol em combinação com ampicilina e ceftazi-
dima ou um aminoglicosídeo nas doses recomendadas. 
Pode ser necessária a remoção do cateter, principalmente 
se a laparotomia indicar uma patologia intra-abdominal 
e, nesse caso, os antibióticos devem ser continuados via 
intravenosa. De qualquer maneira os antibióticos devem 
ser tentados, e em alguns casos a remoção do cateter 
pode não vir a ser necessária. Tomografia computa-
dorizada (CT) pode ajudar a identificar uma patologia 
intra-abdominal mas o resultado normal não descarta a 
possibilidade de  patologia intra-abdominal como fonte 
da infecção.

A peritonite polimicrobiana devida a múltiplos organ-
ismos Gram-positivos — mais comum do que aquelas por 
organismos entéricos — tem prognóstico muito melhor 

Cultura com um único Organismo Gram-Negativo 

           
           

Outro 
E.coli, Proteus, Klebsiella, etc 

  Stenotrophomonas 

           
Ajustar os antibióticos de acordo 

com o antibiograma. 
Cefalosporinas (ceftazidima ou 

cefepima) podem estar indicadas. 

  Tratar com 2 drogas de 
diferentes mecanismos e 
sensível no antibiograma 

(sulfametoxazol/trimetoprim 
oral é preferido) 

           
           
Avaliar resposta 
clínica (sintomas 
resolveram; bolsa 
límpida): 
Continuar os 
antibióticos 
Duração da terapia: 
14 a 21 dias 

 Sem melhora 
clínica após 5 dias 
de antibióticos 
apropriados 
(sintomas 
persistem; efluente 
se mantém turvo): 
remover o cateter 

 Avaliar resposta 
clínica (sintomas 
resolveram; bolsa 
límpida): 
Continuar os 
antibióticos 
Duração da terapia: 
21 a 28 dias 

           
           
 
  

Figura 7 — Peritonite por um único organismo Gram-negativo: *A escolha da terapia deve sempre ser guiada pelos padrões de 
sensibilidade.
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(175). A fonte é provavelmente contaminação ou infecção 
do cateter; a técnica do paciente deve ser revisada e o 
sítio de saída cuidadosamente examinado. A peritonite 
polimicrobiana por contaminação geralmente resolve 
com antibióticos sem a remoção do cateter, a menos que 
o cateter seja a fonte da infecção.

PERITONITE FÚNGICA

•	 Peritonite fúngica é uma complicação grave e deve 
ser suspeitada após o uso recente de antibióticos 
para o tratamento de peritonite bacteriana. A re-
moção do cateter está indicada imediatamente após 
a identificação do fungo por microscopia ou cultura 
(Evidência) (116–118,176). 

O tratamento prolongado com agentes antifúngicos 
para determinar a resposta e para tentar o clareamento 

não é encorajado. Peritonite fúngica é grave, levando à 
morte do paciente em aproximadamente 25% ou mais dos 
episódios (116,117). Algumas evidências sugerem que a 
retirada imediata do cateter leva a um menor risco de 
morte. Um relato Australiano recente analisou 162 epi-
sódios de peritonite fúngica retrospectivamente (176); 
Candida albicans e outras espécies de Candida foram os 
tipos de fungos mais frequentemente isolados. Compa-
rada com outros microrganismos, a peritonite fúngica foi 
associada com maiores taxas de hospitalização, remoção 
do cateter, transferência para hemodiálise e óbito (176). 
A terapia inicial pode ser a combinação de anfotericina 
B e flucitosina, até que os resultados da cultura estejam 
disponíveis. Uma equinocandina (por exemplo, caspo-
fungina ou anidulafungina), fluconazol, posaconazol ou 
voriconazol podem substituir a anfotericina B baseado 
na identificação das espécies e valores de MIC. O uso IP 
de anfotericina B pode causar peritonite química e dor; 

Figura 8 — Peritonite polimicrobiana: *A duração da terapia antibiótica após a remoção do cateter e o tempo de retomar a diálise 
peritoneal pode ser modificada dependendo da resposta clínica. GI = gastrointestinal.

Peritonite Polimicrobiana: Dias 1 a 3 

           
           
Múltiplos organismos 
Gram-negativos ou um 
misto de Gram-
negativos/Gram-positivos: 
Considerar patologia GI 

 Múltiplos organismos Gram-positivos 
Contaminação por contato manual 
Considerar infecção do cateter 

       
 Continuar o tratamento baseado no 

antibiograma 
           

Alterar a terapia para 
metronidazol em 

associação com ampicilina, 
ceftazidima ou 

aminoglicosídeo 

       
 Sem infecção do 

túnel ou sítio de 
saída: 

Continuar os 
antibióticos 

 Com infecção do 
sítio de saída ou do 
túnel: 
Remover o cateter* 

       
Obter avaliação cirúrgica 

com urgência 
 Duração da terapia: 

Mínimo de 21 dias 
baseado na 

resposta clínica 

  

     
Em caso de laparotomia 

indicando patologia intra-
abdominal/abscesso: 

remover o cateter* 

   
    

      
Continuar os antibióticos: 

14 dias 
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o uso IV tem  reduzida biodisponibilidade. Voriconazol 
ou posaconazol são alternativas para a anfotericina B, 
quando fungos filamentosos crescem na cultura. Ne-
nhum deles pode ser usado isoladamente na peritonite 
por Candida (com a remoção do cateter). Voriconazol na 
dose de 200 mg EV duas vezes ao dia por 5 semanas após 
a remoção do cateter tem sido usado com sucesso (177). 
Posaconazol 400 mg duas vezes ao dia por 6 meses tem 
sido usado com sucesso para o tratamento da peritonite 
por Mucor resistente à anfotericina B lisossomal (178). 
Equinocandinas (por exemplo, caspofungina, micafun-
gina, e anidulafungina) tem sido recomendadas para o 
tratamento de peritonite fúngica atribuída a Aspergillus 
e Candida não albicans não responsiva, e em pacientes 
intolerante a outras terapias antifúngicas (179). Caspo-
fungina tem sido usada com sucesso como monoterapia 
(70 mg EV de dose de ataque, e depois 50 mg diariamen-
te) (180) ou em combinação com anfotericina (181).

Se a flucitosina for usada, o monitoramento regular 
das concentrações séricas é necessário para evitar toxi-
cidade da medula óssea. Geralmente, as concentrações 
séricas de flucitosina devem estar entre 25 a 50 μg/mL 
e nunca maior que 100 μg/mL (41). O aparecimento de 
resistência aos azóis tem ocorrido, e deste modo indi-
cando a importância de que as sensibilidades estejam 
disponíveis. A terapia com esses agentes devem ser con-
tinuados via oral com flucitosina 1000 mg e fluconazol 
100 a 200 mg ao dia por mais 10 dias após a remoção do 
cateter. A retirada da flucitosina oral de muitos países e o 
preço de vários dos novos agentes antifúngicos afetarão 
os protocolos locais.

PERITONITE POR MICOBACTERIAS

•	 Micobactérias são causas infrequentes de peritonite 
e podem ser difíceis de diagnosticar. Quando sobre 
suspeita, atenção especial deve ser dada às técnicas 
de cultura. O tratamento requer múltiplas drogas 
(Evidência) (23,182–192). 

A peritonite por micobactérias pode ser causada 
por Mycobacterium tuberculosis ou micobactérias não-
tuberculosas, como M. fortuitum, M. avium, M. abscessus 
e M. chelonae. A incidência de peritonite tuberculosa é 
maior na Ásia que em qualquer outro lugar. É importante 
diferenciar pacientes com tuberculose miliar, na qual a 
peritonite é parte da doença disseminada, daqueles com 
peritonite tuberculosa sem infecção extra peritoneal. 
Enquanto os clássicos sintomas de febre, dor abdominal 
e liquido turvo possam ocorrer na peritonite por micobac-
térias, o diagnóstico deve ser considerado em qualquer 
paciente com quadro clínico arrastado, com sintomas 

prolongados a despeito da terapia antibiótica e com peri-
tonite recidivante que cursem com culturas negativas.

A contagem de células não pode ser usada para dife-
renciar a peritonite por micobactérias de outras, embora 
a	peritonite	tuberculosa	crônica	esteja	frequentemente	
associada à linfocitose. A maioria dos casos de peritonite 
aguda por micobactérias apresenta predomínio de poli-
morfonucleares, semelhante às peritonites bacterianas. 
Esfregaço do efluente peritoneal deve ser examinado pela 
coloração de Ziehl–Neelsen, mas doença com esfregaço 
negativo é comum. A sensibilidade do esfregaço pela téc-
nica de Ziehl–Neelsen pode ser otimizada centrifugando 
uma amostra de 100 a 150 mL do dialisato, digerido 
com uma mistura de 2% N-acetil-L-cisteína (NALC)–2% 
NaOH e preparação do esfregaço do material resultante. 
De maneira alternativa, PCR DNA da micobactéria pode 
ser realizado no dialisato peritoneal para aumentar a 
sensibilidade, embora falso- positivos não sejam inco-
muns (191). O diagnóstico específico pode ser feito com 
a cultura do sedimento, após centrifugar uma grande 
quantidade do efluente (50 – 100 mL), usando uma 
combinação de meio sólido (como Löwenstein–Jensen 
ágar) com meio fluido (Septi-Chek, BACTEC, etc.). O 
tempo até a detecção do crescimento da micobactéria 
é reduzido consideravelmente no meio fluido. A taxa de 
positividade para micobactéria não-tuberculosa pode 
aumentar quando a incubação em baixa temperaturas é 
aplicada e suplementos estimulantes do crescimento são 
usados para micobactérias específicas (por exemplo, M. 
haemophilum). A repetição do exame microscópico do 
esfregaço e cultura do efluente da diálise é mandatório 
para melhores resultados em casos suspeitos de peri-
tonite por micobactérias. Laparotomia exploradora ou 
laparoscopia	com	biópsia	do	peritônio	ou	omento	deve	
ser considerado em pacientes nos quais o diagnóstico 
seja considerado. Quando a técnica de Ziehl–Neelsen 
revela a presença de bacilos álcool-ácidos, e se houver 
estrutura disponível, um teste molecular (por exemplo, 
PCR) deve ser aplicado diretamente no sedimento para 
o diagnóstico da infecção por M. tuberculosis.

O protocolo de tratamento para peritonite por M. 
tuberculosis deve ser baseado nos protocolos gerais 
de tratamento de tuberculose. O paciente deve ser 
investigado para doença pulmonar e outros focos extra-
pulmonares. Já que estreptomicina, mesmo em doses 
reduzidas, pode causar ototoxicidade com o uso pro-
longado, essa droga deve ser evitada. Igualmente, etam-
butol não é recomendado devido ao alto risco de neurite 
óptica	em	pacientes	com	doença	renal	crônica	terminal.	O	
tratamento é iniciado com 4 drogas: rifampicina, isonia-
zida, pirazinamida e ofloxacina. Entretanto, um estudo 
recente mostrou que os níveis de rifampicina no líquido 
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de diálise são baixos devido ao seu alto peso molecular, 
alta capacidade de ligação a proteínas e solubilidade 
em lipídios. Portanto, para o tratamento da peritonite 
tuberculosa, a rifampicina pode ser administrada pela 
via IP. O tratamento com pirazinamida e ofloxacina é 
interrompido após 3 meses; rifampicina e isoniazida são 
continuados por tempo total de 12 a 18 meses. Piridoxina 
(50 a 100 mg/dia) deve ser administrada para evitar a 
neurotoxicidade induzida pela isoniazida. A duração 
ideal do tratamento para peritonite por M. Tuberculosis 
resistente a múltiplas drogas permanece desconhecido. 
O protocolo de tratamento para peritonite por mico-
bactéria não tuberculosa não está bem estabelecido e 
requer protocolos individualizados baseado nos testes 
de sensibilidade.

A remoção do cateter é ainda motivo de discussão. 
Enquanto muitos autores removem o cateter de DP em um  
paciente com peritonite tuberculosa e consideram a rein-
serção após 6 semanas de tratamento anti-tuberculose, 
há algumas séries de tratamento com sucesso sem a 
remoção do cateter. A continuação da DPAC a longo prazo 
é possível, especialmente se o diagnóstico é feito preco-
cemente e a terapia apropriada iniciada rapidamente.

Dados sobre peritonite causada por micobactérias 
não tuberculosas permanecem limitados. A maioria das 
micobactérias não tuberculosas possui características de 
crescimento semelhantes a bactérias normais da pele e 
somente são reconhecidas pela coloração álcool-ácido. 
Embora o tema permaneça controverso, tem sido pos-
tulado que o uso extensivo de gentamicina tópica para 
infecção do sítio de saída pode predispor os pacientes 
para infecções atípicas por micobactérias do sítio de 
saída (192).

DURAÇÃO DO TRATAMENTO PARA PERITONITE

•	 O Comitê acha que o tempo mínimo de tratamento 
para peritonite é de 2 semanas; embora 3 semanas seja 
recomendado para infecções mais severas (Opinião).

 
Na prática clínica, a duração do tratamento é determi-

nado principalmente pela resposta clínica. Após o início 
do tratamento antibiótico,  melhora clínica deve estar 
presente durante as primeiras 72 horas. Pacientes com 
efluente turvo após 5 dias com tratamento antibiótico 
apropriado possuem peritonite refratária e devem ter 
seu cateter removido.

Em pacientes com peritonite por CoNS ou com cultura 
negativa, o tratamento antibiótico deve ser continuado 
por pelo menos 7 dias após o clareamento do efluente, 
e por não menos que 14 dias no total. Isto significa que 
normalmente 14 dias é geralmente adequado para o 

tratamento da peritonite não complicada causada por 
CoNS. Em paciente com resposta lenta ao tratamento 
antibiótico inicial (especialmente quando causado por S. 
aureus, Gram-negativos ou enterococos), o tratamento 
por 3 semanas é recomendado (independente se o cateter 
é removido ou não).

REMOÇÃO E REIMPLANTE DO CATETER  NA INFECÇÃO 
PERITONEAL

•	 O Comitê recomenda remover o cateter para peritonite 
recidivante, peritonite refratária, peritonite fúngica 
e infecção refratária do cateter. O foco deve sempre 
ser	a	preservação	do	peritônio	mais	do	que	salvar	o	
cateter peritoneal (Opinião) (3,34–37,134,193–195). 

É  impressão do Comitê que a remoção do cateter não 
é realizada com a frequência esperada no manejo das 
infecções peritoneais. Indicações para a remoção do 
cateter por infecções são mostradas na Tabela 7. A substi-
tuição do cateter no tempo correto na infecção refratária 
do sítio de saída pode prevenir peritonite, abordagem 
mais adequada do que esperar o paciente apresentar 
uma infecção grave. Esta abordagem tem a vantagem 
adicional de permitir o implante simultâneo do cateter, 
deste modo evitando longos períodos em hemodiálise. 
Alguns pacientes, especialmente aqueles em cicladora, 
podem evitar a hemodiálise se for realizado a DP somente 
com o paciente na posição supina por vários dias de modo 
a evitar extravasamentos e hérnias, e posteriormente a 
adição da troca durante o dia.

A reinserção de um novo cateter pode também ser 
feita para peritonite recidivante se o efluente clarear 
primeiro. Este procedimento deve ser realizado sob 
cobertura antibiótica.

Para peritonite refratária e peritonite fúngica, a in-
serção simultânea de um novo cateter não é possível. O 
período ideal entre a remoção e a inserção de um novo 
cateter não é conhecida. Empiricamente, um período 
mínimo de 2 a 3 semanas entre a remoção e a inserção 
do novo cateter é recomendada, embora alguns autores 
recomendem um período mais prolongado nos casos de 
peritonite fúngica.

Após episódios severos de peritonite, alguns pacien-
tes são capazes de retornar à DP. Em outros pacientes, 
aderências podem impedir o implante do cateter, ou 
a continuação da DP não é mais possível pela perda 
permanente da função peritoneal. Em revisão recente 
de 189 casos de peritonite, Troidle et al. (195) encon-
traram que somente 47% dos pacientes conseguiram se 
submeter com sucesso a um novo implante e,  entre es-
ses, somente 34% permaneceram na terapia 1 ano mais 
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tarde. Infelizmente, é difícil predizer quem apresentará 
aderências. A inserção do novo cateter deve preferen-
cialmente ser realizada pela abordagem laparoscópica ou 
mini-laparotomia de maneira que as aderências possam 
ser diretamente visualizadas.

PREVENÇÃO DA PERITONITE

A frequência de peritonites recidivantes também deve 
ser avaliada. Para cada episódio de peritonite, uma aná-
lise minuciosa deve ser feita para descobrir a etiologia 
e, sempre que possível, uma intervenção direta sobre 
qualquer fator de risco reversível realizada para prevenir 
um episódio futuro. Por exemplo, infecções por um único 
Gram-positivo têm sido associadas predominantemente 
com contaminação pelo toque manual ou infecções do 
cateter; infecções por S. aureus têm sido associadas à 
contaminação pelo toque manual ou infecções do cateter; 
infecções por um único organismo Gram-negativo tem 
sido associadas à contaminação pelo toque manual, in-
fecção do sítio de saída, migração transmural (obstipação 
ou colite). O uso prévio de antibióticos pelo paciente 
também pode estar associado à peritonite por Gram-
negativos. A identificação da etiologia pode envolver 
uma revisão da técnica do paciente. Se necessário, o 
retreinamento deve ser realizado e isto deve ser feito 
somente por uma enfermeira com experiência em DP.

PESQUISAS FUTURAS

Dados sobre a farmacocinética de muitos novos anti-
bióticos, seja administrados sistemicamente ou IP, são 
necessários com urgência. Mais estudos clínicos randomi-
zados em pacientes de DP são necessários, principalmente 
estudos clínicos duplo cegos para avaliar diferentes estra-
tégias terapêuticas e com poder para detectar diferenças 
significativas utilizando número apropriado de pacientes, 
e com tempo suficiente de seguimento. Tais estudos re-
querem uma quantidade de pacientes grande o suficiente 
para avaliar diferenças significativas em desfechos e tais 
estudos podem precisar ter um desenho multicêntrico. Os 
desfechos a serem examinados devem incluir não somente 
resolução sem remoção do cateter mas também a duração 
da inflamação peritoneal, recidiva, peritonite repetida, 
assim como alteração no perfil de transporte de soluto 
peritoneal. Investigações sobre o papel do biofilme em 
peritonites repetidas também são necessários.

Muitos dos dados sobre a estabilidade dos antibióticos 
são antigos e precisam ser repetidos nas novas soluções 
de DP (por exemplo, soluções a base de polímeros de 
glicose e aminoácidos). Pesquisa em farmacodinâmica 
tem ajudado no avanço do manejo de doenças infecciosas 

ao caracterizar interações antibiótico-patógeno com-
plexas. Tais investigações específicas para peritonite 
relacionada à diálise, entretanto, são raras. Decisões 
terapêuticas no manejo da peritonite são guiadas am-
plamente pela MIC padrão, muito embora não levem em 
conta fatores únicos tais como as altas concentrações 
IP de antibióticos, combinações de antibióticos usadas 
comumente e alterações da atividade antibiótica no 
meio peritoneal.

Mais informação é necessária sobre os fatores de risco 
modificáveis para peritonite. O benefício em se fazer 
a triagem para carreadores de S. aureus, seja após um 
episódio de peritonite por estafilococos ou como rotina 
em um programa de DP, precisa ser esclarecido. Soluções 
convencionais de diálise inibem a imunidade peritoneal, 
diminuindo a capacidade do paciente em combater in-
fecções. Estudos são necessários com as novas soluções 
de DP, as quais são mais biocompatíveis e possivelmente 
podem  influenciar o risco de peritonite.

O desenvolvimento de resistência a antibióticos em 
pacientes de DP requer estudos adicionais. O impacto 
no desenvolvimento de organismos resistentes com o 
uso de vancomicina, cefalosporinas da quarta geração 
e carbapenêmicos em comparação com cefalosporinas e 
fluoroquinolonas para tratar infecções relacionadas à DP 
devem ser examinado em amplos estudos multicêntricos.

É provavelmente questão de tempo até que as infecções 
em DP por organismos Gram-negativos produtores de 
beta-lactamase de amplo espectro e produtores de car-
bapenemase e bactérias Gram-positivas multirresistentes 
sejam diagnosticadas (97). Protocolos de tratamento 
devem sempre incluir antibióticos simples e de pequeno 
espectro mas a pesquisa é necessária sobre a dose e farma-
cocinética dos novos antibióticos e antifúngicos para que 
estejamos melhores preparados quando multirresistência 
for observada.

Como descrito nas recomendações anteriores, todos 
os manuscritos relacionados a infecções em DP devem 
ser padronizados para incluir dados suficientes para 
interpretação e reprodutibilidade. Informações que 
revisores e editores devem procurar estão incluídas na 
Tabela 8. Os métodos devem incluir dados sobre o método 
de treinamento e conexão usados para realizar a DP. Os 
resultados devem ser apresentados não somente através 
da taxa absoluta de infecções mas também as taxas in-
dividuais de cada organismo ao invés das porcentagens 
de infecções por um organismo específico. A terminolo-
gia para peritonite refratária e recidivante assim como 
“cura primária” devem ser mantidas sempre as mesmas. 
Estudos multicêntricos serão provavelmente necessários 
para permitir o recrutamento do número de pacientes 
necessários para responder tais questões.
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Recomendações para Pesquisa em Infecções 

relacionadas a Diálise Peritoneal

Os artigos devem incluir as seguintes informações
•			Descrição	da	população
•			Método	de	conexão	(spike,	Luer	lock,	etc)
•			Tipo	de	DP	(	DPAC	com	número	de	trocas,	DPAutC	DPA	com	

dia seco
•			Definições	de	infecção	do	sítio	de	saída,	infecção	de	túnel	

e peritonite
•			Usar	as	definições	padronizadas	para	peritonite	repetida,	

recorrente, recidivante, refratária e cura
•			Uso	de	definição	padronizada	para	óbito	associado	a	

peritonite
•			Protocolo	do	cuidado	com	o	sítio	de	saída
•				Protocolo	de	prevenção	de	Staphylococcus aureus, se houver
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•			Cálculo	de	poder	estatístico	para	determinar	o	número	de	

pacientes requeridos para a avaliação de um desfecho
•		Descrição	detalhada	do	regime	antimicrobiano	incluindo	

agentes, doses, frequência de administração, duração, via 
de administração, níveis séricos e do dialisato concomitan-
tes (especificar pico, nível de manutenção, média, outros)

 
DP= diálise peritoneal; DPAC= diálise peritoneal ambulatorial 
contínua; DPA=diálise peritoneal automatizada; DPAutC= 
diálise peritoneal automatizada contínua

de interesse. Judith Bernardini é consultora da Baxter 
Healthcare. Ana Figueiredo recebeu honorário como 
palestrante da Baxter e patrocínio de viagem a congresso 
da Baxter e Fresenius. David Johnson recebeu honorário 
como palestrante da Baxter e Fresenius e participou de 
estudos clínicos com a Baxter, Fresenius e Gambro, é 
consultor da Baxter e Gambro e recebeu patrocínio para 
viagens a congresso da Baxter e Fresenius; também rece-
beu verba de estudo do edital Baxter Extramural Research 
Grant. Dirk Struijk recebeu honorário de palestrante da 
Baxter e participou em estudos clínicos com a Baxter.

REFERêNCIAS

1.   Fried LF, Bernardini J, Johnston JR, Piraino B. Peritonitis 
influences mortality in peritoneal dialysis patients. J Am 
Soc Nephrol 1996; 7:2176–82.

2.  Woodrow G, Turney JH, Brownjohn AM. Technique failure 
in peritoneal dialysis and its impact on patient survival. 
Perit Dial Int 1997; 17:360–4.

3.  Choi P, Nemati E, Banerjee A, Preston E, Levy J, Brown E. 
Peritoneal dialysis catheter removal for acute peritonitis: 
a retrospective analysis of factors associated with catheter 
removal and prolonged postoperative hospitalization. Am 
J Kidney Dis 2004; 43:103–11.

4.  Szeto CC, Chow KM, Wong TY, Leung CB, Li PK. Conservative 
management of polymicrobial peritonitis complicating 
peritoneal dialysis—a series of 140 consecutive cases. Am 
J Med 2002; 113:728–33.

5.  Bayston R, Andrews M, Rigg K, Shelton A. Recurrent infec-
tion and catheter loss in patients on continuous ambula-
tory peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1999; 19:550–5.

6.  Bunke CM, Brier ME, Golper TA. Outcomes of single organ-
ism peritonitis in peritoneal dialysis: gram-negatives 
versus gram-positives in the Network 9 Peritonitis Study. 
Kidney Int 1997; 52:524–9.

7.   Piraino B, Bernardini J, Sorkin M. The influence of péritonéal 
catheter exit-site infections on peritonitis, tunnel infections, 
and catheter loss in patients on continuous ambulatory 
peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis 1986; 8:436–40.

8.  Piraino B, Bernardini J, Sorkin M. Catheter infections as a 
factor in the transfer of continuous ambulatory péritonéal 
dialysis patients to hemodialysis. Am J Kidney Dis 1989; 
13:365–9.

9.  Johnson DW, Dent H, Hawley CM, McDonald SP, Rosman 
JB, Brown FG, et al. Associations of dialysis modality 
and infectious mortality in incident dialysis patients 
in Australia and New Zealand. Am J Kidney Dis 2009; 
53:290–7.

10.  Keane WF, Everett ED, Golper TA, Gokal R, Halstenson C, 
Kawaguchi Y, et al. Peritoneal dialysis-related peritonitis 
treatment recommendations. 1993 update. The Ad Hoc 
Advisory Committee on Peritonitis Management. Inter-
national Society for Peritoneal Dialysis. Perit Dial Int 
1993; 13:14–28.

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S419

Li et al. july 2010 - Vol. 30, No.4 PDi

11.  Keane WF, Alexander SR, Bailie GR, Boeschoten E, Gokal 
R, Golper TA, et al. Peritoneal dialysis-related peritonitis 
treatment recommendations: 1996 update. Perit Dial Int 
1996; 16:557–73.

12.  Keane WF, Bailie GR, Boeschoten E, Gokal R, Golper 
TA, Holmes CJ, et al. Adult peritoneal dialysis-related 
 peritonitis treatment recommendations: 2000 update 
[Published erratum appears in Perit Dial Int 2000; 20:828–
9]. Perit Dial Int 2000; 20:396–411.

13. Piraino B, Bailie GR, Bernardini J, Boeschoten E, Gupta 
A, Holmes C, et al.; ISPD Ad Hoc Advisory Committee. 
Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 
2005 update. Perit Dial Int 2005; 25:107–31.

14.   Borg D, Shetty A, Williams D, Faber MD. Fivefold reduction 
in peritonitis using a multifaceted continuous quality 
initiative program. Adv Perit Dial 2003; 19:202–5.

15.  Diaz-Buxo JA, Wick GS, Pesich AA. Using CQI techniques for 
managing infections in PD patients. Nephrol News Issues 
1998; 12:22–4.

16.  Schaefer F, Kandert M, Feneberg R. Methodological 
issues in assessing the incidence of peritoneal dialysis-
associated peritonitis in children. Perit Dial Int 2002; 
22:234–8.

17.   Li PK, Law MC, Chow KM, Chan WK, Szeto CC, Cheng YL, et 
al. Comparison of clinical outcome and ease of handling 
in two double-bag systems in continuous ambulatory 
peritoneal dialysis: a prospective, randomized, controlled, 
multicenter study. Am J Kidney Dis 2002; 40:373–80.

18.  Kim DK, Yoo TH, Ryu DR, Xu ZG, Kim HJ, Choi KH, et al. 
Changes in causative organisms and their antimicrobial 
susceptibilities in CAPD peritonitis: a single center’s ex-
perience over one decade. Perit Dial Int 2004; 24:424–32.

19.  Abraham G, Savin E, Ayiomamitis A, Izatt S, Vas SI, Mat-
thews RE, et al. Natural history of exit-site infection (ESI) 
in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis 
(CAPD). Perit Dial Bull 1988; 8:211–16.

20.   Gonthier D, Bernardini J, Holley JL, Piraino B. Erythema: 
does it indicate infection in a peritoneal catheter exit site? 
Adv Perit Dial 1992; 8:230–3.

21.   Flanigan MJ, Hochstetler LA, Langholdt D, Lim VS. Continu-
ous ambulatory peritoneal dialysis catheter infections: di-
agnosis and management. Perit Dial Int 1994; 14: 248–54.

22.  Plum J, Sudkamp S, Grabensee B. Results of ultra sound 
assisted diagnosis of tunnel infections in continuous 
ambulatory peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis 1994; 
23: 99–104.

23.  Gupta B, Bernardini J, Piraino B. Peritonitis associated 
with exit site and tunnel infections. Am J Kidney Dis 1996; 
28:415–19.

24.    Krothapalli R, Duffy WB, Lacke C, Payne W, Patel H, Perez V, 
et al. Pseudomonas peritonitis and continuous ambulatory 
peritoneal dialysis. Arch Intern Med 1982; 142: 1862–3.

25.  Bernardini J, Piraino B, Sorkin M. Analysis of continuous 
ambulatory peritoneal dialysis-related Pseudomonas 
aeruginosa infections. Am J Med 1987; 83:829–32. 

26.  Bunke M, Brier ME, Golper TA. Pseudomonas peritonitis 

in peritoneal dialysis patients: the Network #9 Peritonitis 
Study. Am J Kidney Dis 1995; 25:769–74. 

27.  Kazmi HR, Raf fone FD, Kliger AS, Finkelstein FO. Pseu-
domonas exit site infections in continuous ambula-
tory peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol 1992; 
2:1498–501. 

28.  Juergensen PH, Finkelstein FO, Brennan R, Santacroce S, 
Ahern MJ. Pseudomonas peritonitis associated with con-
tinuous ambulatory peritoneal dialysis: a six-year study. 
Am J Kidney Dis 1988; 11:413–17. 

29. Fillastre JP, Leroy A, Moulin B, Dhib M, Borsa-Lebas F, 
Humbert G. Pharmacokinetics of quinolones in rénal insuf-
ficiency. J Antimicrob Chemother 1990; 26(Suppl B):51–60. 

30.  Hardy DJ, Guay DR, Jones RN. Clarithromycin, a unique 
macrolide. A pharmacokinetic, microbiological, and clini-
cal overview. Diagn Microbiol Infect Dis 1992; 15:39–53. 

31.    American Thoracic Society; CDC; Infectious Diseases Soci-
ety of America. Treatment of tuberculosis. MMWR Recomm 
Rep 2003; 52(RR-11):1–77. 

32.  Schiffl H, Mucke C, Lang SM. Exit-site infections by non-
diphtheria corynebacteria in CAPD. Perit Dial Int 2004; 
24:454–9. 

33.  Kwan TH, Tong MK, Siu YP, Leung KT, Luk SH, Cheung YK. 
Ultrasonography in the management of exit site infec-
tions in peritoneal dialysis patients. Nephrology (Carlton) 
2004; 9:348–52. 

34. Lui SL, Li FK, Lo CY, Lo WK. Simultaneous removal and 
reinsertion of Tenckhoff catheters for the treatment of re-
fractory exit-site infection. Adv Perit Dial 2000; 16:195–7. 

35.   Posthuma N, Borgstein PJ, Eijsbouts Q, ter Wee PM. Simul-
taneous peritoneal dialysis catheter insertion and removal 
in catheter-related infections without interruption of peri-
toneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 700–3. 

36.  Cancarini GC, Manili L, Brunori G, Camerini C, Zubani R, 
Colombrita D, et al. Simultaneous catheter replacement/ 
removal during infectious complications in peritoneal 
dialysis. Adv Perit Dial 1994; 10:210–13. 

37.  Swartz R, Messana J, Reynolds J, Ranjit U. Simultaneous 
catheter replacement and removal in refractory peritoneal 
dialysis infections. Kidney Int 1991; 40:1160–5. 

38.  Vychytil A, Lorenz M, Schneider B, Horl WH, Haag-Weber 
M. New criteria for management of catheter infections in 
peritoneal dialysis patients using ultrasonography. J Am 
Soc Nephrol 1998; 9:290–6. 

39.  Lui SL, Yip T, Tse KC, Lam MF, Lai KN, Lo WK. Treatment of 
refractory Pseudomonas aeruginosa exit-site infection 
by simultaneous removal and reinsertion of peritoneal 
dialysis catheter. Perit Dial Int 2005; 25:560–3. 

40. Yoshino A, Honda M, Ikeda M, Tsuchida S, Hataya H, 
Sakazume S, et al. Merit of the cuff-shaving procedure 
in children with chronic infection. Pediatr Nephrol 2004; 
19:1267–72. 

41. Cervelli MJ. The Renal Drug Reference Guide. Adelaide: 
Kidney Health Australia; 2007. 

42.  Cheung WC, Lo CY, Lo WK, Ip M, Cheng IK. Isoniazid in-
duced encephalopathy in dialysis patients. Tuber Lung 

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S420

PDI july 2010 - Vol. 30, No. 4 PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

Dis 1993; 74:136–9. 
43.  Gould IM, Casewell MW. The laboratory diagnosis of peri-

tonitis during continuous ambulatory peritoneal dialysis. 
J Hosp Infect 1986; 7:155–60. 

44.  Betjes MG, Tuk CW, Visser CE, Zemel D, Krediet RT, Arisz L, 
et al. Analysis of the peritoneal cellular immune system 
during CAPD shortly before a clinical peritonitis. Nephrol 
Dial Transplant 1994; 9:684–92. 

45.  Flanigan MJ, Freeman RM, Lim VS. Cellular response to 
peritonitis among peritoneal dialysis patients. Am J 
Kidney Dis 1985; 6:420–4. 

46.  Fussholler A, zur Nieden S, Grabensee B, Plum J. Peritoneal 
fluid and solute transport: influence of treatment time, 
peritoneal dialysis modality, and peritonitis incidence. J 
Am Soc Nephrol 2002; 13:1055–60. 

47.  Koopmans JG, Boeschoten EW, Pannekeet MM, Betjes MG, 
Zemel D, Kuijper EJ, et al. Impaired initial cell reaction in 
CAPD-related peritonitis. Perit Dial Int 1996; 16(Suppl 1): 
S362–7. 

48.  Rocklin MA, Teitelbaum I. Noninfectious causes of cloudy 
peritoneal dialysate. Semin Dial 2001; 14:37–40. 

49.  Toure F, Lavaud S, Mohajer M, Lavaud F, Canivet E, Nguyen 
P, et al. Icodextrin-induced peritonitis: study of five cases 
and comparison with bacterial peritonitis. Kidney Int 
2004; 65:654–60. 

50.  Wolfson M, Piraino B, Hamburger RJ, Morton AR; Icodex-
trin Study Group. A randomized controlled trial to evaluate 
the efficacy and safety of icodextrin in peritoneal dialysis. 
Am J Kidney Dis 2002; 40:1055–65. 

51.  Posthuma N, ter Wee P, Donker AJ, Dekker HA, Oe PL, Ver-
brugh HA. Peritoneal defense using icodextrin or glucose 
for daytime dwell in CCPD patients. Perit Dial Int 1999; 
19:334–42. 

52.  Gokal R, Mistry CD, Peers EM. Peritonitis occurrence 
in a multicenter study of icodextrin and glucose in 
CAPD. MIDAS Study Group. Multicenter investigation of 
icodextrin in ambulatory dialysis. Perit Dial Int 1995; 
15:226–30. 

53.  Alfa MJ, Degagne P, Olson N, Harding GK. Improved detec-
tion of bacterial growth in continuous ambulatory peri-
toneal dialysis effluent by use of BacT/Alert FAN bottles. 
J Clin Microbiol 1997; 35:862–6. 

54.  Sewell DL, Golper TA, Hulman PB, Thomas CM, West LM, 
Kubey WY, et al. Comparison of large volume culture to 
other methods for isolation of microorganisms from di-
alysate. Perit Dial Int 1990; 10:49–52. 

55.  Lye WC, Wong PL, Leong SO, Lee EJ. Isolation of organisms 
in CAPD peritonitis: a comparison of two techniques. Adv 
Perit Dial 1994; 10:166–8. 

56.  Chow KM, Chow VC, Szeto CC, Law MC, Leung CB, Li PK. 
Continuous ambulatory peritoneal dialysis peritonitis: 
broth inoculation culture versus water lysis method. 
Nephron Clin Pract 2007; 105:c121–5. 

57.  Azap OK, Timurkaynak F, Sezer S, Cagir U, Yapar G, Arslan 
H, et al. Value of automatized blood culture systems in the 
diagnosis of continuous ambulatory peritoneal dialysis 

peritonitis. Transplant Proc 2006; 38:411–12. 
58.  Park SJ, Lee JY, Tak WT, Lee JH. Using reagent strips for 

rapid diagnosis of peritonitis in peritoneal dialysis pa-
tients. Adv Perit Dial 2005; 21:69–71. 

59.  Akman S, Uygun V, Guven AG. Value of the urine strip test 
in the early diagnosis of bacterial peritonitis. Pediatr Int 
2005; 47:523–7. 

60.  Nguyen-Khac E, Cadranel JF, Thevenot T, Nousbaum JB. 
Review Article: The utility of reagent strips in the diagnosis 
of infected ascites in cirrhotic patients. Aliment Pharmacol 
Ther 2008; 28:282–8. 

61.  Yoo TH, Chang KH, Ryu DR, Kim JS, Choi HY, Park HC, et 
al. Usefulness of 23S rRNA amplification by PCR in the 
detection of bacteria in CAPD peritonitis. Am J Nephrol 
2006; 26:115–20.  

62.  Johnson G, Wilks M, Warwick S, Millar MR, Fan SL. Com-
parative study of diagnosis of PD peritonitis by quantita-
tive polymerase chain reaction for bacterial DNA vs culture 
methods. J Nephrol 2006; 19:45–9. 

63.  Ro Y, Hamada C, Io H, Hayashi K, Hirahara I, Tomino Y. 
Rapid, simple, and reliable method for the diagnosis of 
CAPD peritonitis using the new MMP-9 test kit. J Clin Lab 
Anal 2004; 18:224–30. 

64.  Ota K, Maruyama H, Iino N, Nakamura G, Shimotori M, 
Tanabe Y, et al. Rapid detection of causative pathogen 
of peritonitis using in-situ hybridization in a patient 
with continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Infect 
Chemother 2007; 13:273–5. 

65.  Schaefer F, Klaus G, Muller-Wiefel DE, Mehls O. Intermit-
tent versus continuous intraperitoneal glycopeptide/ 
ceftazidime treatment in children with peritoneal dialy-
sis- associated peritonitis. The Mid-European Pediatric 
Peritoneal Dialysis Study Group (MEPPS). J Am Soc Nephrol 
1999; 10:136–45. 

66.  Van Biesen W, Vanholder R, Vogelaers D, Peleman R, Ver-
schraegen G, Vijt D, et al. The need for a center-tailored 
treatment protocol for peritonitis. Perit Dial Int 1998; 
18:274–81. 

67.  Van Biesen W, Veys N, Vanholder R, Lameire N. Perito-
neal dialysis-related peritonitis: the art of rope-dancing. 
Nephrol Dial Transplant 2002; 17:1878–82. 

68.  Kan GW, Thomas MA, Heath CH. A 12-month review of peri-
toneal dialysis-related peritonitis in Western Australia: is 
empiric vancomycin still indicated for some patients? Perit 
Dial Int 2003; 23:465–8. 

69.  Wong KM, Chan YH, Cheung CY, Chak WL, Choi KS, Leung SH, 
et al. Cefepime versus vancomycin plus netilmicin therapy 
for continuous ambulatory peritoneal dialysis associated 
peritonitis. Am J Kidney Dis 2001; 38:127–31. 

70.  Vas S, Bargman J, Oreopoulos D. Treatment in PD patients 
of peritonitis caused by gram-positive organisms with 
single daily dose of antibiotics. Perit Dial Int 1997; 17: 
91–4. 

71.  Troidle L, Gorban-Brennan N, Kliger A, Finkelstein F. Once 
daily intraperitoneal cefazolin and oral ciprofloxacin as 
empiric therapy for the treatment of peritonitis. Adv Perit 

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S421

Li et al. july 2010 - Vol. 30, No.4 PDi

Dial 1999; 15:213–16. 
72.  Shemin D, Maaz D, St Pierre D, Kahn SI, Chazan JA. Effect 

of aminoglycoside use on residual renal function in peri-
toneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 1999; 34:14–20. 

73.  Singhal MK, Bhaskaran S, Vidgen E, Bargman JM, Vas SI, 
Oreopoulos DG. Rate of decline of residual renal function 
in patients on continuous peritoneal dialysis and factors 
affecting it. Perit Dial Int 2000; 20:429–38. 

74.  Shin SK, Noh H, Kang SW, Seo BJ, Lee IH, Song HY, et al. 
Risk factors influencing the decline of residual renal func-
tion in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients 
patients. Perit Dial Int 1999; 19:138–42. 

75.  Mulhern JG, Braden GL, O’Shea MH, Madden RL, Lipkowitz 
GS, Germain MJ. Trough serum vancomycin levels predict 
the relapse of gram-positive peritonitis in peritoneal 
dialysis patients. Am J Kidney Dis 1995; 25:611–15. 

76.  Li PK, Ip M, Law MC, Szeto CC, Leung CB, Wong TY, et al. Use 
of intraperitoneal cefepime as monotherapy in treatment 
of CAPD peritonitis. Perit Dial Int 2000; 20:232–4. 

77.  Khairullah Q, Provenzano R, Tayeb J, Ahmad A, Balakrish-
nan R, Morrison L. Comparison of vancomycin versus 
cefazolin as initial therapy for peritonitis in peritoneal 
dialysis patients. Perit Dial Int 2002; 22:339–44. 

78. Fielding RE, Clemenger M, Goldberg L, Brown EA. Treat-
ment and outcome of peritonitis in automated peritoneal 
dialysis, using a once-daily cefazolin-based regimen. Perit 
Dial Int 2002; 22:345–9. 

79.  Elwell RJ, Bailie GR, Manley HJ. Correlation of intra-
peritoneal antibiotic pharmacokinetics and peritoneal 
membrane transport characteristics. Perit Dial Int 2000; 
20: 694–8. 

80.  Dumler F, Gottschling L, Umstead G, Wilson JM. Intermit-
tent intraperitoneal ceftazidime dosing in end-stage renal 
disease. ASAIO J 1998; 44:M411–14. 

81.  Dooley DP, Tyler JR, Wortham WG, Harrison LS, Starnes WF 
Jr, Collins GR, et al. Prolonged stability of antimicrobial 
activity in peritoneal dialysis solutions. Perit Dial Int 
2003; 23:58–62. 

82.  Flanigan MJ, Lim VS. Initial treatment of dialysis associ-
ated peritonitis: a controlled trial of vancomycin versus 
cefazolin. Perit Dial Int 1991; 11:31–7. 

83.  Grabe DW, Bailie GR, Eisele G, Frye RF. Pharmacokinetics 
of intermittent intraperitoneal ceftazidime. Am J Kidney 
Dis 1999; 33:111–17. 

84.  Manley HJ, Bailie GR, Asher RD, Eisele G, Frye RF. Phar-
macokinetics of intermittent intraperitoneal cefazolin in 
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Perit 
Dial Int 1999; 19:65–70. 

85.  Manley HJ, Bailie GR. Treatment of peritonitis in APD: 
pharmacokinetic principles. Semin Dial 2002; 15:418–21. 

86.  Manley HJ, Bridwell DL, Elwell RJ, Bailie GR. Influence of 
peritoneal dialysate flow rate on the pharmacokinetics of 
cefazolin. Perit Dial Int 2003; 23:469–74. 

87.  Gucek A, Bren AF, Hergouth V, Lindic J. Cefazolin and 
netilmicin versus vancomycin and ceftazidime in the 
treatment of CAPD peritonitis. Adv Perit Dial 1997; 

13:218–20. 
88.  Zelenitsky S, Barns L, Findlay I, Alfa M, Ariano R, Fine A, 

et al. Analysis of microbiological trends in peritoneal di-
alysis- related peritonitis from 1991 to 1998. Am J Kidney 
Dis 2000; 36:1009–13. 

89.  Lye WC, Wong PL, van der Straaten JC, Leong SO, Lee EJ. A 
prospective randomized comparison of single versus mul-
tidose gentamicin in the treatment of CAPD peritonitis. 
Adv Perit Dial 1995; 11:179–81. 

90.  Lye WC, van der Straaten JC, Leong SO, Sivaraman P, Tan 
SH, Tan CC, et al. Once-daily intraperitoneal gentamicin 
is effective therapy for gram-negative CAPD peritonitis. 
Perit Dial Int 1999; 19:357–60. 

91.  Baker RJ, Senior H, Clemenger M, Brown EA. Empirical 
aminoglycosides for peritonitis do not affect residual 
renal function. Am J Kidney Dis 2003; 41:670–5. 

92.  Wiggins KJ, Craig JC, Johnson DW, Strippoli GF. Treatment 
for peritoneal dialysis-associated peritonitis. Cochrane 
Database Syst Rev 2008; CD005284. 

93. Lui SL, Cheng SW, Ng F, Ng SY, Wan KM, Yip T, et al. Cefazolin 
plus netilmicin versus cefazolin plus ceftazidime for treat-
ing CAPD peritonitis: effect on residual renal function. 
Kidney Int 2005; 68:2375–80. 

94. Goffin E, Herbiet L, Pouthier D, Pochet JM, Lafontaine 
JJ, Christophe JL, et al. Vancomycin and ciprofloxacin: 
systemic antibiotic administration for peritoneal dialy-
sisassociated peritonitis. Perit Dial Int 2004; 24:433–9. 

95.  Lima RC, Barreira A, Cardoso FL, Lima MH, Leite M Jr. 
Ciprofloxacin and cefazolin as a combination for empirical 
initial therapy of peritoneal dialysis-related peritonitis: 
five-year follow-up. Perit Dial Int 2007; 27:56–60. 

96.  Kobayashi K, Nakamoto H, Okada S, Hoshitani K, Uchida 
K, Arima H, et al. Efficacy and safety of meropenem plus 
tobramycin followed by meropenem plus vancomycin for 
treating peritonitis in patients on continuous ambulatory 
peritoneal dialysis. Adv Perit Dial 2006; 22:65–8. 

97.  Livermore DM. Has the era of untreatable infections ar-
rived? J Antimicrob Chemother 2009; 64(Suppl 1):i29–36. 

98.  Leung CB, Szeto CC, Chow KM, Kwan BC, Wang AY, Lui SF, 
et al. Cefazolin plus ceftazidime versus imipenem/ cilas-
tatin monotherapy for treatment of CAPD peritonitis— a 
randomized controlled trial. Perit Dial Int 2004; 24:440–6. 

99. Cheng IK, Fang GX, Chau PY, Chan TM, Tong KL, Wong 
AK, et al. A randomized prospective comparison of oral 
levofloxacin plus intraperitoneal (IP) vancomycin and 
IP netromycin plus IP vancomycin as primary treatment 
of peritonitis complicating CAPD. Perit Dial Int 1998; 18: 
371–5. 

100.Lye WC, Lee EJ, van der Straaten J. Intraperitoneal 
vancomycin/ oral pefloxacin versus intraperitoneal 
vancomycin/ gentamicin in the treatment of continuous 
ambulatory peritoneal dialysis peritonitis. Perit Dial Int 
1993; 13(Suppl 2):S348–50. 

101.Yeung SM, Walker SE, Tailor SA, Awdishu L, Tobe S, Yassa 
T. Pharmacokinetics of oral ciprofloxacin in continuous 
cycling peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2004; 24:447–53. 

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S422

PDI july 2010 - Vol. 30, No. 4 PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

102.Chan MK, Cheng IK, Ng WS. A randomized prospective trial 
of three different regimens of treatment of peritonitis in 
patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. 
Am J Kidney Dis 1990; 15:155–9. 

103.Perez-Fontan M, Rosales M, Fernandez F, Moncalian J, 
Fernandez-Rivera C, Alonso A, et al. Ciprofloxacin in 
the treatment of gram-positive bacterial peritonitis in 
patients undergoing CAPD. Perit Dial Int 1991; 11:233–6. 

104.Boeschoten EW, Rietra PJ, Krediet RT, Visser MJ, Arisz L. 
CAPD peritonitis: a prospective randomized trial of oral 
versus intraperitoneal treatment with cephradine. JAn-
timicrob Chemother 1985; 16:789–97. 

105.Tong MK, Leung KT, Siu YP, Lee KF, Lee HK, Yung CY, et al. 
Use of intraperitoneal urokinase for resistant bacterial 
peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis. 
J Nephrol 2005; 18:204–8. 

106.Williamson JC, Volles DF, Lynch PL, Rogers PD, Haverstick 
DM. Stability of cefepime in peritoneal dialysis solution. 
Ann Pharmacother 1999; 33:906–9. 

107. Voges M, Faict D, Lechien G, Taminne M. Stability of drug 
additives in peritoneal dialysis solutions in a new con-
tainer. Perit Dial Int 2004; 24:590–5. 

108.Blunden M, Zeitlin D, Ashman N, Fan SL. Single UK centre 
experience on the treatment of PD peritonitis–antibiotic 
levels and outcomes. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 
1714–19. 

109.Boyce NW, Wood C, Thomson NM, Kerr P, Atkins RC. Intra-
peritoneal (IP) vancomycin therapy for CAPD peritonitis— 
a prospective, randomized comparison of intermittent v 
continuous therapy. Am J Kidney Dis 1988; 12:304–6. 

110.Low CL, Bailie GR, Evans A, Eisele G, Venezia RA. Pharma-
cokinetics of once-daily IP gentamicin in CAPD patients. 
Perit Dial Int 1996; 16:379–84. 

111. Low CL, Gopalakrishna K, Lye WC. Pharmacokinetics of 
once daily intraperitoneal cefazolin in continuous am-
bulatory peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol 
2000; 11:1117–21. 

112.Manley HJ, Bailie GR, Frye R, Hess LD, McGoldrick MD. 
Pharmacokinetics of intermittent intravenous cefazolin 
and tobramycin in patients treated with automated 
peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol 2000; 11:1310–16. 

113.Manley HJ, Bailie GR, Frye RF, McGoldrick MD. Intravenous 
vancomycin pharmacokinetics in automated peritoneal 
dialysis patients. Perit Dial Int 2001; 21:378–85. 

114.Manley HJ, Bailie GR, Frye R, McGoldrick MD. Intermit-
tent intravenous piperacillin pharmacokinetics in auto-
mated peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2000; 
20:686–93. 

115.Huen SC, Hall I, Topal J, Mahnensmith RL, Brewster UC, 
Abu-Alfa AK. Successful use of intraperitoneal daptomycin 
in the treatment of vancomycin-resistant enterococcus 
peritonitis. Am J Kidney Dis 2009; 54:538–41. 

116.Prasad KN, Prasad N, Gupta A, Sharma RK, Verma AK, 
Ayyagari A. Fungal peritonitis in patients on continuous 
ambulatory peritoneal dialysis: a single centre Indian 
experience. J Infect 2004; 48:96–101. 

117. Wang AY, Yu AW, Li PK, Lam PK, Leung CB, Lai KN, et al. 
Factors predicting outcome of fungal peritonitis in peri-
toneal dialysis: analysis of a 9-year experience of fungal 
peritonitis in a single center. Am J Kidney Dis 2000; 36: 
1183–92. 

118.Goldie SJ, Kiernan-Troidle L, Torres C, Gorban-Brennan 
N, Dunne D, Kliger AS, et al. Fungal peritonitis in a large 
chronic peritoneal dialysis population: a report of 55 
episodes. Am J Kidney Dis 1996; 28:86–91. 

119.Zaruba K, Peters J, Jungbluth H. Successful prophylaxis 
for fungal peritonitis in patients on continuous ambula 
tory peritoneal dialysis: six years’ experience [Published 
erratum appears in Am J Kidney Dis 1991; 17:726]. Am J 
Kidney Dis 1991; 17:43–6. 

120.Robitaille P, Merouani A, Clermont MJ, Hebert E. Success-
ful antifungal prophylaxis in chronic peritoneal dialysis: a 
pediatric experience. Perit Dial Int 1995; 15:77–9. 

121.Thodis E, Vas SI, Bargman JM, Singhal M, Chu M, Oreo-
poulos DG. Nystatin prophylaxis: its inability to prevent 
fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory 
peritoneal dialysis [see Comment]. Perit Dial Int 1998; 
18:583–9. 

122.Wadhwa NK, Suh H, Cabralda T. Antifungal prophylaxis 
for secondary fungal peritonitis in peritoneal dialysis 
patients. Adv Perit Dial 1996; 12:189–91. 

123.Williams PF, Moncrieff N, Marriott J. No benefit in using 
nystatin prophylaxis against fungal peritonitis in peri-
toneal dialysis patients. Perit Dial Int 2000; 20:352–3. 

124.Lo WK, Chan CY, Cheng SW, Poon JF, Chan DT, Cheng IK. 
A prospective randomized control study of oral nystatin 
prophylaxis for Candida peritonitis complicating continu-
ous ambulatory peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis 1996; 
28: 549–52. 

125.Wong PN, Lo KY, Tong GM, Chan SF, Lo MW, Mak SK, et al. 
Prevention of fungal peritonitis with nystatin prophylaxis 
in patients receiving CAPD. Perit Dial Int 2007; 27:531–6. 

126.Gadallah MF, Tamayo A, Sandborn M, Ramdeen G, Moles K. 
Role of intraperitoneal urokinase in acute peritonitis and 
prevention of catheter loss in peritoneal dialysis patients. 
Adv Perit Dial 2000; 16:233–6. 

127. Innes A, Burden RP, Finch RG, Morgan AG. Treatment of 
resistant peritonitis in continuous ambulatory peritoneal 
dialysis with intraperitoneal urokinase: a double-blind 
clinical trial. Nephrol Dial Transplant 1994; 9:797–9. 

128.Williams AJ, Boletis I, Johnson BF, Raftery AT, Cohen GL, 
Moorhead PJ, et al. Tenckhoff catheter replacement or 
intraperitoneal urokinase: a randomised trial in the man-
agement of recurrent continuous ambulatory peritoneal 
dialysis (CAPD) peritonitis. Perit Dial Int 1989; 9:65–7. 

129.Coban E, Ozdogan M, Tuncer M, Bozcuk H, Ersoy F. The 
value of low-dose intraperitoneal immunoglobulin admin-
istration in the treatment of peritoneal dialysis-related 
peritonitis. J Nephrol 2004; 17:427–30. 

130.Krishnan M, Thodis E, Ikonomopoulos D, Vidgen E, Chu 
M, Bargman JM, et al. Predictors of outcome following 
bacterial peritonitis in peritoneal dialysis. Perit Dial Int 

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S423

Li et al. july 2010 - Vol. 30, No.4 PDi

2002; 22:573–81. 
131.Szeto CC, Chow KM, Wong TY, Leung CB, Wang AY, Lui SF, 

et al. Feasibility of resuming peritoneal dialysis after 
severe peritonitis and Tenckhoff catheter removal. J Am 
Soc Nephrol 2002; 13:1040–5. 

132.Chow KM, Szeto CC, Cheung KK, Leung CB, Wong SS, Law 
MC, et al. Predictive value of dialysate cell counts in peri-
tonitis complicating peritoneal dialysis. Clin J Am Soc 
Nephrol 2006; 1:768–73. 

133.Szeto CC, Kwan BC, Chow KM, Law MC, Pang WF, Chung 
KY, et al. Recurrent and relapsing peritonitis: causative 
organisms  and response to treatment. Am J Kidney Dis 
2009; 54:702–10. Epub 4 Jul 2009 as doi:10.1053/j.
ajkd.2009. 04.032. 

134.Finkelstein ES, Jekel J, Troidle L, Gorban-Brennan N, 
Finkelstein FO, Bia FJ. Patterns of infection in patients 
maintained on long-term peritoneal dialysis therapy with 
multiple episodes of peritonitis. Am J Kidney Dis 2002; 
39:1278–86. 

135.Dasgupta MK, Ward K, Noble PA, Larabie M, Costerton JW. 
Development of bacterial biofilms on Silastic catheter 
materials in peritoneal dialysis fluid. Am J Kidney Dis 
1994; 23:709–16. 

136.Read RR, Eberwein P, Dasgupta MK, Grant SK, Lam K, 
Nickel JC, et al. Peritonitis in peritoneal dialysis: bacterial 
colonization by biofilm spread along the catheter surface. 
Kidney Int 1989; 35:614–21. 

 137. Seng P, Drancourt M, Gouriet F, La SB, Fournier PE, Rolain 
JM, et al. Ongoing revolution in bacteriology: routine 
identification of bacteria by matrix-assisted laser de-
sorption ionization time of flight mass spectrometry. Clin 
Infect Dis 2009; 49:543–51. 

138.van Veen SQ, Claas EC, Kuijper EJ. High-throughput iden-
tification of bacteria and yeast by matrix-assisted laser 
desorption ionization-time of flight mass spectrometry 
in conventional medical microbiology laboratories. J Clin 
Microbiol 2010; 48:900–7. 

139.Dupont C, Sivadon-Tardy V, Bille E, Dauphin B, Beretti J, 
Alvarez A, et al. Identification of clinical coagulase nega-
tive staphylococci, isolated in microbiology laboratories, 
by matrix-assisted laser desorption/ionization-time of 
flight mass spectrometry and two automated systems. Clin 
Microbiol Infect. Epub 2 Sep 2009 as doi:10:1111/j.1469- 
0691.2009.03036.x. 

140.Munoz de Bustillo E, Aguilera A, Jimenez C, Bajo MA, 
Sanchez C, Selgas R. Streptococcal versus Staphylococ-
cus epidermidis peritonitis in CAPD. Perit Dial Int 1997; 
17: 392–5. 

141. O’Shea S, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, 
Wiggins KJ, et al. Streptococcal peritonitis in Australian 
peritoneal dialysis patients: predictors, treatment and 
outcomes in 287 cases. BMC Nephrol 2009; 10:19. 

142.Shukla A, Abreu Z, Bargman JM. Streptococcal PD peritoni-
tis– a 10-year review of one centre’s experience. Nephrol 
Dial Transplant 2006; 21:3545–9. 

143.Edey M, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, 

Wiggins KJ, et al. Enterococcal peritonitis in Australian 
peritoneal dialysis patients: predictors, treatment and 
outcomes in 116 cases. Nephrol Dial Transplant 2010; 
25:1272–8. Epub 30 Nov 2009 as doi:10.1093/ndt/gfp641. 

144.Arias CA, Murray BE. Emergence and management of dru-
gresistant enterococcal infections. Expert Rev Anti Infect 
Ther 2008; 6:637–55. 

145.Troidle L, Kliger AS, Gorban-Brennan N, Fikrig M, Golden 
M, Finkelstein FO. Nine episodes of CPD-associated peri-
tonitis with vancomycin resistant enterococci. Kidney Int 
1996; 50:1368–72. 

146.Allcock NM, Krueger TS, Manley HJ, Kumar VK, Abdallah 
J. Linezolid disposition during peritonitis: a case report. 
Perit Dial Int 2004; 24:68–70. 

147. Lynn WA, Clutterbuck E, Want S, Markides V, Lacey S, Rogers 
TR, et al. Treatment of CAPD-peritonitis due to glycopep-
tide- resistant Enterococcus faecium with quinupristin/ 
dalfopristin. Lancet 1994; 344(8928):1025–6. 

148.Manley HJ, McClaran ML, Bedenbaugh A, Peloquin CA. 
Linezolid stability in peritoneal dialysis solutions. Perit 
Dial Int 2002; 22:419–22. 

149.Lye WC, Leong SO, van der Straaten J, Lee EJ. Staphylococ-
cus aureus CAPD-related infections are associated with 
nasal carriage. Adv Perit Dial 1994; 10:163–5. 

150.Szeto CC, Chow KM, Kwan BC, Law MC, Chung KY, Yu S, et al. 
Staphylococcus aureus peritonitis complicates peritoneal 
dialysis: review of 245 consecutive cases. Clin J Am Soc 
Nephrol 2007; 2:245–51. 

151.Govindarajulu S, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, 
Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Staphylococcus aureus 
peritonitis in Australian peritoneal dialysis patients: pre-
dictors, treatment and outcomes in 503 cases. Perit Dial 
Int 2010; 30:311–19. Epub 26 Feb 2010 as doi:10.3747/
pdi. 2008.00258. 

152.Barraclough K, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Ros-
man JB, Wiggins KJ, et al. Corynebacterium peritonitis in 
Australian peritoneal dialysis patients: predictors, treat-
ment and outcomes in 82 cases. Nephrol Dial Transplant 
2009; 24:3834–9. Epub 2 Jul 2009 as doi:10.1093/ ndt/
gfp322. 

153.Szeto CC, Chow KM, Chung KY, Kwan BC, Leung CB, Li PK. 
The clinical course of peritoneal dialysis-related perito-
nitis caused by Corynebacterium species. Nephrol Dial 
Transplant 2005; 20:2793–6. 

154.Bunke M, Brier ME, Golper TA. Culture-negative CAPD 
peritonitis: the Network 9 Study. Adv Perit Dial 1994; 
10:174–8. 

155.Fahim M, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, 
Wiggins KJ, et al. Culture-negative peritonitis in peritone-
al dialysis patients in Australia: predictors, treatment and 
outcomes in 435 cases. Am J Kidney Dis 2010; 55: 690–7. 
Epub 29 Jan 2010 as doi:10.1053/j.ajkd.2009. 11.015. 

156.Szeto CC, Chow KM, Leung CB, Wong TY, Wu AK, Wang AY, 
et al. Clinical course of peritonitis due to Pseudomonas 
species complicating peritoneal dialysis: a review of 104 
cases. Kidney Int 2001; 59:2309–15. 

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S424

PDI july 2010 - Vol. 30, No. 4 PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

157. Siva B, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, 
Wiggins KJ, et al. Pseudomonas peritonitis in Australia: 
predictors, treatment, and outcomes in 191 cases. Clin J 
Am Soc Nephrol 2009; 4:957–64. 

158.Szeto CC, Li PK, Leung CB, Yu AW, Lui SF, Lai KN. Xan-
thomonas maltophilia peritonitis in uremic patients 
receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Am 
J Kidney Dis 1997; 29:91–5. 

159.Troidle L, Gorban-Brennan N, Kliger A, Finkelstein F. 
Differing outcomes of gram-positive and gram-negative 
peritonitis. Am J Kidney Dis 1998; 32:623–8. 

160.Sepandj F, Ceri H, Gibb A, Read R, Olson M. Minimum inhibi-
tory concentration (MIC) versus minimum biofilm elimi-
nating concentration (MBEC) in evaluation of antibiotic 
sensitivity of gram-negative bacilli causing peritonitis. 
Perit Dial Int 2004; 24:65–7. 

161.Valdes-Sotomayor J, Cirugeda A, Bajo MA, del Peso G, Es-
cudero E, Sanchez-Tomero JA, et al. Increased severity of 
Escherichia coli peritonitis in peritoneal dialysis patients 
independent of changes in in vitro antimicrobial suscep-
tibility testing. Perit Dial Int 2003; 23:450–5. 

162.Prasad N, Gupta A, Sharma RK, Prasad KN, Gulati S, Sharma 
AP. Outcome of gram-positive and gram-negative peri-
tonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal 
dialysis: a single center experience. Perit Dial Int 2003; 
23(Suppl 2):S144–7. 

163.Szeto CC, Chow VC, Chow KM, Lai RW, Chung KY, Leung 
CB, et al. Enterobacteriaceae peritonitis complicating 
peritoneal dialysis: a review of 210 consecutive cases. 
Kidney Int 2006; 69:1245–52. 

164.Zurowska A, Feneberg R, Warady BA, Zimmering M, Mon-
teverde M, Testa S, et al. Gram-negative peritonitis in 
children undergoing long-term peritoneal dialysis. Am J 
Kidney Dis 2008; 51:455–62. 

165.Tzanetou K, Triantaphillis G, Tsoutsos D, Petropoulou D, 
Ganteris G, Malamou-Lada E, et al. Stenotrophomonas 
maltophilia peritonitis in CAPD patients: susceptibility of 
antibiotics and treatment outcome: a report of five cases. 
Perit Dial Int 2004; 24:401–4. 

166.Steiner RW, Halasz NA. Abdominal catastrophes and other 
unusual events in continuous ambulatory peritoneal dia-
lysis patients. Am J Kidney Dis 1990; 15:1–7. 

167. Tzamaloukas AH, Obermiller LE, Gibel LJ, Murata GH, Wood 
B, Simon D, et al. Peritonitis associated with intra-abdo-
minal pathology in continuous ambulatory peritoneal 
dialysis patients. Perit Dial Int 1993; 13(Suppl 2):S335–7. 

168.Wakeen MJ, Zimmerman SW, Bidwell D. Viscous perforation 
in peritoneal dialysis patients: diagnosis and outcome. 
Perit Dial Int 1994; 14:371–7. 

169.Kern EO, Newman LN, Cacho CP, Schulak JA, Weiss MF. 
Abdominal catastrophe revisited: the risk and outcome 
of enteric peritoneal contamination. Perit Dial Int 2002; 
22:323–34. 

170.Kiernan L, Kliger A, Gorban-Brennan N, Juergensen P, Tesin 
D, Vonesh E, et al. Comparison of continuous ambulatory 
peritoneal dialysis-related infections with different “Y-tu-

bing” exchange systems. J Am Soc Nephrol 1995; 5:1835–8. 
171.Kim GC, Korbet SM. Polymicrobial peritonitis in continuous 

ambulatory peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 
2000; 36:1000–8. 

172.Holley JL, Bernardini J, Piraino B. Polymicrobial peritonitis 
in patients on continuous peritoneal dialysis. Am J Kidney 
Dis 1992; 19:162–6. 

173.Harwell CM, Newman LN, Cacho CP, Mulligan DC, Schulak 
JA, Friedlander MA. Abdominal catastrophe: visceral 
injury as a cause of peritonitis in patients treated by peri 
toneal dialysis. Perit Dial Int 1997; 17:586–94. 

174. Faber MD, Yee J. Diagnosis and management of enteric 
disease and abdominal catastrophe in peritoneal dialysis 
patients with peritonitis. Adv Chronic Kidney Dis 2006; 
13: 271–9. 

175.Barraclough K, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Ros-
man JB, Wiggins KJ, et al. Polymicrobial peritonitis in 
peritoneal dialysis patients in Australia: predictors, treat-
ment, and outcomes. Am J Kidney Dis 2010; 55:121–31. 
Epub 22 Nov 2009 as doi:10.1053/j.ajkd.2009.08.020. 

176.Miles R, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, 
Wiggins KJ, et al. Predictors and outcomes of fungal pe-
ritonitis in peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2009; 
76:622–8. 

177. Ghebremedhin B, Bluemel A, Neumann KH, Koenig B, 
Koenig W. Peritonitis due to Neosartorya pseudofischeri 
in an elderly patient undergoing peritoneal dialysis 
successfully treated with voriconazole. J Med Microbiol 
2009; 58:678–82. 

178.Sedlacek M, Cotter JG, Suriawinata AA, Kaneko TM, 
Zuckerman RA, Parsonnet J, et al. Mucormycosis perito-
nitis: more than 2 years of disease-free follow-up after 
posaconazole salvage therapy after failure of liposomal 
amphotericin B. Am J Kidney Dis 2008; 51:302–6. 

179.Matuszkiewicz-Rowinska J. Update on fungal peritonitis 
and its treatment. Perit Dial Int 2009; 29(Suppl 2):S161–5. 

180.Madariaga MG, Tenorio A, Proia L. Trichosporon inkin 
peritonitis treated with caspofungin. J Clin Microbiol 
2003; 41: 5827–9. 

181.Fourtounas C, Marangos M, Kalliakmani P, Savidaki E, 
Goumenos DS, Vlachojannis JG. Treatment of peritoneal 
dialysis related fungal peritonitis with caspofungin 
plus amphotericin B combination therapy. Nephrol Dial 
Transplant 2006; 21:236–7. 

182.Ahn C, Oh KH, Kim K, Lee KY, Lee JG, Oh MD, et al. Effect 
of peritoneal dialysis on plasma and peritoneal fluid 
concentrations of isoniazid, pyrazinamide, and rifampin. 
Perit Dial Int 2003; 23:362–7. 

183.Abraham G, Mathews M, Sekar L, Srikanth A, Sekar U, 
Soundarajan P. Tuberculous peritonitis in a cohort of 
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Perit 
Dial Int 2001; 21(Suppl 3):S202–4. 

184.Gupta N, Prakash KC. Asymptomatic tuberculous perito-
nitis in a CAPD patient. Perit Dial Int 2001; 21:416–17.

185.Harro C, Braden GL, Morris AB, Lipkowitz GS, Madden RL. 
Failure to cure Mycobacterium gordonae peritonitis as-

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 



S425

Li et al. july 2010 - Vol. 30, No.4 PDi

sociated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. 
Clin Infect Dis 1997; 24:955–7.

186.Lui SL, Tang S, Li FK, Choy BY, Chan TM, Lo WK, et al. 
Tuberculosis infection in Chinese patients undergoing 
continuous ambulatory peritoneal dialysis. Am J Kidney 
Dis 2001; 38:1055–60. 

187. Lui SL, Lo CY, Choy BY, Chan TM, Lo WK, Cheng IK. Optimal 
treatment and long-term outcome of tuberculous peri-
tonitis complicating continuous ambulatory peritoneal 
dialysis. Am J Kidney Dis 1996; 28:747–51. 

188.Lye WC. Rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculous 
peritonitis in two continuous ambulatory peritoneal 
dialysis patients, using DNA amplification by polymerase 
chain reaction. Adv Perit Dial 2002; 18:154–7. 

189.Ogutmen B, Tuglular S, Al Ahdab H, Akoglu E, Ozener Q. 
Tuberculosis peritonitis with clear fluid accompanying 
systemic disseminated tuberculosis in a CAPD patient. 
Perit Dial Int 2003; 23:95–6. 

190.White R, Abreo K, Flanagan R, Gadallah M, Krane K, 
el- Shahawy M, et al. Nontuberculous mycobacterial 

infections in continuous ambulatory peritoneal dialysis 
patients. Am J Kidney Dis 1993; 22:581–7. 

191.Akpolat T. Tuberculous peritonitis. Perit Dial Int 2009; 
29(Suppl 2):S166–9. 

 192.Tse KC, Lui SL, Cheng VC, Yip TP, Lo WK. A cluster of rapidly 
growing mycobacterial peritoneal dialysis catheter exit-
site infections. Am J Kidney Dis 2007; 50:e1–5. 

193.Mitra A, Teitelbaum I. Is it safe to simultaneously remove 
and replace infected peritoneal dialysis catheters? Review 
of the literature and suggested guidelines. Adv Perit Dial 
2003; 19:255–9. 

194.Williams AJ, Boletis I, Johnson BF, Raftery AT, Cohen GL, 
Moorhead PJ, et al. Tenckhoff catheter replacement or 
intraperitoneal urokinase: a randomised trial in the ma-
nagement of recurrent continuous ambulatory peritoneal 
dialysis (CAPD) peritonitis. Perit Dial Int 1989; 9:65–7. 

195.Troidle L, Gorban-Brennan N, Finkelstein FO. Outcome of 
patients on chronic peritoneal dialysis undergoing peri-
toneal catheter removal because of peritonitis. Adv Perit 
Dial 2005; 21:98–101.  

This single copy is for your personal, non-commercial  use only. 
For permission to reprint multiple copies or to order presentation-ready  copies 

for distribution, contact Multimed Inc. at marketing@multi-med.com 




