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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 peritonite 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 interrupção 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
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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 publicadas 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 separado em um posicionamento futuro da ISPD.
As recomendações atuais estão organizadas em cinco
seções:
1.
2.
3.
4.

Como registrar as taxas de peritonite
Infecções do túnel e sítio de saída
Apresentação inicial e manejo da peritonite
Manejo subsequente da peritonite (por organismo
específico)
5. Pesquisas futuras

Embora a maioria dos princípios possam ser aplicados
para os pacientes pediátricos, as recomendações descritas aqui tem como foco o tratamento das infecções relacionadas 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 peritonite em DP publicadas desde 1966. O Comitê optou por
incluir artigos que tenham sido publicados mais recentemente (ou seja, após a última atualização da diretriz,
publicada em 2005) e aquelas consideradas referênciaschave. 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
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regularmente pela equipe da DP, incluindo médicos e
enfermeiros e, quando apropriado, o médico ou enfermeira 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 literatura. 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 presença 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 recémimplantados ou após trauma do cateter. O julgamento
clínico é necessário para decidir quando iniciar o tratamento 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 organismo):
• 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 indicativa 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 sítio 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 meticilinoresistente (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, estreptococos, micobactérias não tuberculosas, Legionella, hifas
e fungos) podem também estar envolvidos. A antibioticoterapia 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 microbiológico 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 laboratório usando material de transporte apropriado que
também permita a sobrevivência de bactérias anaeróbicas. 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
S395

PDI

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 espectro) ou uma cefalosporina da primeira geração, como a
cefalexina. As recomendações de doses para os antibióticos 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, rifampicina 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 drogas 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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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, antiácidos 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 pertencentes 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 método 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 achados 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 antibiótica. Este procedimento, entretanto, pode resultar
em peritonite, e nesse caso o cateter deve ser removido.
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A ultrassonografia do túnel tem se mostrado um exame
útil para avaliar a extensão da infecção do túnel e a resposta 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 infecções 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 causada 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 perfuração 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
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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 analgesia 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 peritonite 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 cuidadosamente inspecionado e enviado para contagem de células
total e diferencial, coloração por Gram e cultura. Contagem 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 inflamação, 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 diferenciar 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
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”
S397
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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 polimorfonucleares; 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 infundido 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 realizada 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 sempre ser realizado pois pode indicar a presença de hifas, e
deste modo permitir a pronta terapia antifúngica e programação 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, juntamente 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 geralmente 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 distantes do centro de diálise e dessa maneira não podem ser
vistos rapidamente após o início dos sintomas. Esses pacientes também podem não ter disponibilidade imediata
de serviços diagnósticos laboratoriais e microbiológicos.
Considerando que o inicio imediato da terapia para peritonite é critico, é necessário confiar nas informações
fornecidas pelo paciente quando do aparecimento dos
primeiros sintomas, e assim iniciar a terapia antimicrobiana IP no âmbito domiciliar. Essa abordagem requer
treinamento do paciente e que antibióticos sejam mantidos 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 representar 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 universitários especializados), taxas de cultura negativa menores
que 10% podem ser obtidas. A técnica de cultura microbiológica do efluente peritoneal é de extrema importância para identificar o microrganismo responsável. A
identificação do agente causador e sua sensibilidade aos
antibióticos não servirá somente para guiar o tratamento, 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
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50 ml de efluente e a inoculação a beira do leito de outros 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 hemocultura, 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 microrganismo mas também reduzem o tempo necessário de cultura.
Técnicas de hemocultura rápidas (por exemplo, BACTEC,
Septi-Chek, BacT/Alert; Becton Dickinson) podem acelerar 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 estabelecido 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 exploradas 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 comercialmente 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 padrão (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 organismos 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 agentes causadores da peritonite (Opinião). Organismos
Gram-positivos podem ser cobertos por vancomicina
ou uma cefalosporina da primeira geração e os Gramnegativos 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; administração intermitente ou contínua dos antibióticos é
igualmente efetiva (88).
A terapia é iniciada antes do conhecimento do microrganismo causador e deve começar tão logo as amostras
microbiológicas sejam coletadas. A seleção dos antibióticos empíricos devem ser feitas à luz do histórico de microrganismos 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 Gramnegativos (incluindo cobertura para Pseudomonas) se
S399
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mostrará adequada. Esse protocolo tem se mostrado tão
eficaz quanto à vancomicina associada a uma segunda
droga com cobertura para Gram-negativos (77,87). Muitos programas, entretanto, possuem alta taxa de organismos 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 carbapenêmico. 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 desenvolver 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, Escherichia coli, Proteus sp, Providencia sp, Serratia sp, Klebsiella 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 aminoglicosídeo 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 Gramnegativos. 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 recomendados se uma abordagem alternativa for possível. Se um
aminoglicosídeo é usado para a cobertura inicial de Gramnegativos, 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 degradada por várias beta-lactamases produzidas por microrganismos Gram-negativos existentes no mundo e assim,
teoricamente, possui cobertura superior à ceftazidima.
Além das combinações acima, uma variedade de regimes foram testadas em estudos randomizados, com
resultados aceitáveis (92). Em estudo clínico randomizado 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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Educação do paciente			
•

•
•

•

6 a 8 horas

0 a 6 horas

•

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

Desfechos clínicos a serem avaliados
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

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:
Cefalosporina de primeira
geração ou vancomicina †

Cobertura para Gram-negativos:
Cefalosporina de Terceira
geração‡ ou aminoglicosídeo

Determinar e prescrever os antibióticos a serem usados
Garantir que o paciente saiba realizar o tratamento ou interná-lo
Aguardar o resultado do antibiograma

Figura 1 — Manejo inicial da peritonite: *Avaliação contínua e modificação da terapia baseados na cultura e antibiograma; referenciado 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 penicilinas 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 misturados em seringa ou bolsa de diálise vazia para reinfusão. Aminoglicosídeos não devem ser adicionados na mesma bolsa com
penicilinas devido à incompatibilidade.

residual, podem ter significante, mas reversível redução
da função renal residual e volume urinário de 24h após
um episódio de peritonite, independente do sucesso terapêutico 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 tratamento 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 recentemente 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
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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 Gramnegativos (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 microrganismo 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 demonstrada 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 ceftazidima sejam compatíveis quando adicionados na mesma
bolsa de diálise (com 1 ou mais litros), eles são incompatíveis 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 clorexidina na tampa do frasco da medicação por 5 minutos
antes da inserção da agulha no frasco. O tempo de permanência da medicação deve ser de no mínimo 6 horas.
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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 estável por 28 dias em solução de diálise estocada em temperatura ambiente, embora temperaturas mais elevadas
irão reduzir o tempo de estabilidade. Gentamicina (8
mg/L) é estável por 14 dias mas sua estabilidade é reduzida 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; concentrações 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 necessárias para identificar as condições de estabilidade
ótimas para os antibióticos nessas soluções. Soluções
contendo icodextrina são compatíveis com vancomicina,
cefazolina, ampicilina, cloxacilina, ceftazidima, gentamicina 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 recomendadas 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 elevados 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 organismos 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 quantidade 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 resulta 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 recomendações 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 vancomicina 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.

PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

E xistem poucos dados sobre a eficácia das cefalosporinas
da primeira geração administradas em esquema intermitente para peritonite, principalmente para o paciente em
uso de cicladora. Para pacientes tratados com cefalosporina 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 randomizado 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 administrada 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 esquema 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 temporariamente 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 alternativa, 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
(por troca, uma vez ao dia)

Contínuo (mg/L;
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
Cefepima
Fluconazol
Tobramicina
Vancomicina

20mg/kg IP ao dia, durante a longa permanência (112)
1g em 1 troca por dia
200mg em 1 troca a cada 24 a 48 horas
DA 1,5mg/kg na longa permanência, então 0,5mg/kg ao dia na longa permanência (112)
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
S403
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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 resistente (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 peritonite 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 antibiograma 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 circulação, mas esse problema pode ser resolvido garantindo

PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

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 recomendadas. 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 pacientes 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. Técnicas 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 remoção 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 laboratório para identificar de maneira precisa o microrganismo
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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 recorrentes e repetidos devem ser incluídos.

TABELA 7
Indicações para remoção do cateter em pacientes com infecção 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

causador, incluindo espécie (por exemplo, S. epidermidis, 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, recorrentes 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 diferentes tipos de bactérias e provavelmente representam
S405

entidades clínicas distintas (133). Episódios de peritonite 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 geralmente 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 contaminação 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 programas, 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 organismo 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
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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 intraabdominal, colonização
do cateter, etc.
Duração da
terapia: 14 dias

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

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.

recidivante. O Comitê entende que os dados existentes
são inadequados para recomendar o esquema intermitente 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 estrutura estiver disponível, a identificação da espécie
exata pode ser útil já que alguns CoNS podem causar
infecções sérias (por exemplo, S. schleiferi, S. lugdunensis, 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 espécies, 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 evitada seja usando a DP com o paciente em posição supina
ou com baixos volumes por um curto período de tempo.
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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 geralmente causam dor severa. Ampicilina 125 mg/L em
cada bolsa é a terapia antibiótica preferida. Um aminoglicosídeo (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. Considerando 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 também 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 responder 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 permanente 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
S407
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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 relatado 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 disponíveis 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. Linezolida 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 concomitante 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 repetida 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 refratária 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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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 intraabdominal, colonização
do cateter, etc.
Duração da terapia:
14 dias (Streptococcus)
21 dias (Enterococus)

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

Peritonite com infecção concomitante
do sítio de saída ou túnel:
Considerar a remoção do cateter †

Duração da terapia: 21 dias

Figura 3 — Peritonite por Enterococcus ou Streptococcus: *A escolha da terapia deve sempre ser guiada pelos padrões de sensibilidade. 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.

Se a cepa do S. aureus é meticilino-resistente o
paciente deve ser tratado com vancomicina. Tais infecções 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 transferência 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 frequentemente 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 tratamento 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. Teicoplanina, 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
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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 intraabdominal, colonização
do cateter, etc.
Duração da terapia:
Pelo menos 21 dias

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

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, daptomicina 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.

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,
S409

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 evitada 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 significativa causa de peritonite e infecção do sítio de saída.
A cura completa somente com antibióticos é possível
em muitos pacientes. (Opinião) (152,153).
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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 Corynebacterium 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 Corynebacterium 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 ANZDATA 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 aqueles 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,

PD-RELATED INFECTION GUIDELINES

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 peritonites com cultura negativa são causadas por microrganismos 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 terapia deve ser de 2 semanas se o efluente clarear rapidamente. 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 geralmente grave e frequentemente associada à infecção
do cateter. Se a infecção do cateter estiver presente a
remoção é necessária. Os antibióticos devem ser continuados 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 transferência 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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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
Ajustar a terapia de acordo
com o antibiograma
Duração da terapia baseada
no organismo identificado

A cultura permanece
negativa

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.

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-negativo pode ocorrer por contaminação ao toque, infecção
do sítio de saída ou por migração via transmural

S411

devido à obstipação, diverticulite ou colite (Evidência) (Figura 7) (6,158–165).
Se um organismo Gram-negativo, como E. coli, Klebsiella ou Proteus, é isolado, o antibiótico pode ser escolhido 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 considerados menos sensíveis do que o laboratório indica (160), o
que pode justificar a alta proporção de falências do tratamento 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
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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.

estão associados a pior resposta terapêutica (163). Os
organismos SPICE (Serratia, Pseudomonas e organismos
indol-positivo como Providencia, Citrobacter e Enterobacter) 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 antimicrobiano (163). O desfecho dessas infecções são piores
que o de Gram-positivos e são mais frequentemente associados 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-negativos em pacientes pediátricos tratados empiricamente
com ceftazidima IP é frequentemente sub-ótima (164).
O isolamento de uma Stenotrophomonas, embora infrequente, requer atenção especial já que há sensibilidade

somente para poucos antimicrobianos (158,165). Terapia
anterior com carbapenêmicos, fluoroquinolonas e cefalosporinas da terceira e quarta gerações geralmente
precedem as infecções por Stenotrophomonas. A infecção
por essa bactéria geralmente não é severa como a infecção 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/clavulanato IP e minociclina oral.
PERITONITE POLIMICROBIANA

•

Se múltiplos microrganismos entéricos crescerem,
particularmente em associação com bactérias anaeróbicas, o risco de morte está aumentado e deve
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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.
Avaliar resposta
clínica (sintomas
resolveram; bolsa
límpida):
Continuar os
antibióticos
Duração da terapia:
14 a 21 dias

Tratar com 2 drogas de
diferentes mecanismos e
sensível no antibiograma
(sulfametoxazol/trimetoprim
oral é preferido)

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.

•

ser realizada avaliação cirúrgica (Evidência) (Figura
8) (166–169).
A peritonite por múltiplos microrganismos Grampositivos normalmente vai responder ao tratamento
antibiótico (Evidência) (4,170–173).

Em casos de múltiplos organismos entéricos, existe a
possibilidade de patologia intra-abdominal como diverticulite, 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
S413

intestino é suspeito de ser a fonte, a terapia de escolha é
o metronidazol em combinação com ampicilina e ceftazidima 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 computadorizada (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 organismos Gram-positivos — mais comum do que aquelas por
organismos entéricos — tem prognóstico muito melhor
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Peritonite Polimicrobiana: Dias 1 a 3

Múltiplos organismos
Gram-negativos ou um
misto de Gramnegativos/Gram-positivos:
Considerar patologia GI
Alterar a terapia para
metronidazol em
associação com ampicilina,
ceftazidima ou
aminoglicosídeo
Obter avaliação cirúrgica
com urgência

Em caso de laparotomia
indicando patologia intraabdominal/abscesso:
remover o cateter*

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

Continuar o tratamento baseado no
antibiograma

Sem infecção do
túnel ou sítio de
saída:
Continuar os
antibióticos

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

Duração da terapia:
Mínimo de 21 dias
baseado na
resposta clínica

Continuar os antibióticos:
14 dias

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.

(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 remoção 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 episódios de peritonite fúngica retrospectivamente (176);
Candida albicans e outras espécies de Candida foram os
tipos de fungos mais frequentemente isolados. Comparada 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, caspofungina 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;
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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. Nenhum 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, micafungina, 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). Caspofungina tem sido usada com sucesso como monoterapia
(70 mg EV de dose de ataque, e depois 50 mg diariamente) (180) ou em combinação com anfotericina (181).
Se a flucitosina for usada, o monitoramento regular
das concentrações séricas é necessário para evitar toxicidade 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 indicando a importância de que as sensibilidades estejam
disponíveis. A terapia com esses agentes devem ser continuados 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 nãotuberculosas, 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 micobactérias, o diagnóstico deve ser considerado em qualquer
paciente com quadro clínico arrastado, com sintomas
S415
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prolongados a despeito da terapia antibiótica e com peritonite recidivante que cursem com culturas negativas.
A contagem de células não pode ser usada para diferenciar 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 polimorfonucleares, 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 técnica 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 incomuns (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 peritonite 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 extrapulmonares. Já que estreptomicina, mesmo em doses
reduzidas, pode causar ototoxicidade com o uso prolongado, essa droga deve ser evitada. Igualmente, etambutol 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, isoniazida, 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 micobactéria 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 reinserção 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 precocemente 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 postulado 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 determinado 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
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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 substituição 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 inserção 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 pacientes 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) encontraram que somente 47% dos pacientes conseguiram se
submeter com sucesso a um novo implante e, entre esses, 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 preferencialmente 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 análise 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, infecção do sítio de saída, migração transmural (obstipação
ou colite). O uso prévio de antibióticos pelo paciente
também pode estar associado à peritonite por Gramnegativos. 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 antibióticos, seja administrados sistemicamente ou IP, são
necessários com urgência. Mais estudos clínicos randomizados em pacientes de DP são necessários, principalmente
estudos clínicos duplo cegos para avaliar diferentes estratégias terapêuticas e com poder para detectar diferenças
significativas utilizando número apropriado de pacientes,
e com tempo suficiente de seguimento. Tais estudos requerem 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
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ao caracterizar interações antibiótico-patógeno complexas. Tais investigações específicas para peritonite
relacionada à diálise, entretanto, são raras. Decisões
terapêuticas no manejo da peritonite são guiadas amplamente 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 infecções. 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 carbapenemase 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 farmacocinética 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 individuais de cada organismo ao invés das porcentagens
de infecções por um organismo específico. A terminologia 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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TABELA 8
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
•   Protocolo de treinamento
•   Proporção de pacientes que requerem um cuidador
•   Proporção de pacientes que são carreadores para todos os
estudos de Staphylococcus aureus
•   Taxas e peritonites: total e específica por microorganismo
•   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 concomitantes (especificar pico, nível de manutenção, média, outros)
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