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RESUMO 

 

 

A Doença Renal Crônica é a perda progressiva da função renal de um indivíduo que, de acordo 

com a evolução do quadro, pode ser incluído nos serviços de Terapia Renal Substitutiva. 

Geralmente, opta-se pela hemodiálise, sendo a fístula arteriovenosa o acesso vascular mais 

utilizado para a purificação extracorpórea do sangue. O estudo tem como objetivo geral 

identificar o autocuidado de portadores de fístula arteriovenosa e como objetivos específicos 

traçar o perfil sociodemográfico; o histórico clínico; identificar os cuidados diários com a fístula 

arteriovenosa e o conhecimento sobre cada um deles. Trata-se de um estudo qualitativo de 

natureza descritiva e exploratória. O cenário de estudo foi o Centro de Hemodiálise da Santa 

Casa de Misericórdia de Patrocínio, Minas Gerais. Os participantes foram 30 pacientes em 

tratamento hemodialítico no Centro de Hemodiálise. Realizou-se a coleta de dados por meio de 

uma entrevista individual com um roteiro estruturado. Os dados foram analisados por meio de 

análise de conteúdo. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio, autorizado pelo protocolo 20171450ENF006. Apontou-se 

que 73,33% dos participantes eram do sexo masculino; com idade predominante de 50 a 70 

anos; sendo 56,67% casados; 33,33% eram residentes em Coromandel e 26,67% em Patrocínio; 

36,67% possuíam o ensino fundamental incompleto; 66,67% eram aposentados, com renda 

entre um e dois salários mínimos. Quanto ao histórico clínico, 43,33% faziam três refeições ao 

dia; 93,33% se alimentavam de frutas e verduras diariamente; 43,34% ingeriam até 1000 ml de 

água ao dia; 43,33% realizavam caminhada como atividade física. Como doença crônica, 

33,33% afirmaram possuir hipertensão arterial associado a diabetes mellitus e 56,67% faziam 

hemodiálise num período entre zero e quatro anos. A localização da fístula arteriovenosa foi 

predominante no braço esquerdo (56,67%), sendo que 53,33% necessitaram de um novo acesso 

vascular devido a complicações como trombose, dormir sobre o braço da fístula e hipotensão. 

Grande parte dos participantes tinha por hábito realizar cuidados diários com a fístula, contudo 

por estes serem isolados, eram insuficientes para mantê-la funcionando, mesmo cientes de que 

estes cuidados eram indispensáveis para a continuidade do tratamento. Mesmo cientes da 

importância dos cuidados com a fístula arteriovenosa, os participantes não aderiram ao 

autocuidado de forma plena. Ressalta-se, portanto, a importância de uma orientação adequada 

e contínua ao paciente em tratamento hemodialítico, de forma a auxiliá-lo na execução e 

compreensão de um autocuidado eficiente. 
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1 INTRODUÇÃO                    

 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é a perda progressiva da função renal, uma vez que o 

órgão deixa de excretar as toxinas presentes no organismo, trazendo grande prejuízo ao 

equilíbrio metabólico. É diagnosticado com DRC qualquer indivíduo que apresente, por 

circunstâncias diversas, uma redução significativa da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), ou 

TFG normal associada a dano renal parenquimatoso, como a proteinúria, ou estrutural, sendo o 

último definido por exames de imagem (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; BRASIL, 2014).  

A DRC configura-se como um problema de saúde pública mundial, devido ao crescente 

número de ocorrências relatadas, à complexidade dos procedimentos e ao alto valor investido 

para o tratamento (STEVENS; LEVIN, 2013). Em 2014, houve um aumento de 5% do número 

de pessoas em tratamento devido a distúrbios renais crônicos no Brasil em relação a 2010, o 

que equivale a quase 20 mil novos pacientes (SESSO et al., 2016). 

Quando ocorre a perda total e irreparável da capacidade renal, o paciente evolui para o 

quadro de DRC Terminal (DRCT), fazendo-se necessária a sua inclusão nos serviços de Terapia 

Renal Substitutiva (BRASIL, 2014). Os tipos de tratamentos que substituem a função renal são: 

a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal (PESSOA; LINHARES, 2015). 

A hemodiálise se define pela remoção do excesso de água e solutos através de um capilar 

ou dialisador, utilizando-se de uma máquina específica, a fim de promover a homeostase no 

organismo do indivíduo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 91,4% dos 

pacientes crônicos dialíticos fazem esse procedimento (SESSO et al., 2016). Para a realização 

desse procedimento, é confeccionado um acesso vascular, de uso permanente, como a fístula 

arteriovenosa, ou temporário, como o cateter duplo lúmen (RIBEIRO et al., 2009; 

FERNANDES et al., 2013).  

A Fístula Arteriovenosa (FAV) é uma anastomose entre uma artéria e uma veia 

adjacente, preferencialmente no braço não-dominante para que o paciente não se sinta limitado 

em suas atividades diárias. Trata-se do acesso mais comum utilizado na Terapia Renal 

Substitutiva (TRS), por apresentar melhor funcionamento e maior durabilidade sem 

intercorrências (cerca de cinco anos) em relação às outras formas de acesso (RIBEIRO et al., 

2009; FERNANDES et al., 2013). 
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Logo, questiona-se: as orientações quanto aos cuidados específicos para manutenção da 

fístula arteriovenosa são corretamente compreendidas e executadas pelo paciente? Acredita-se 

que este possui dificuldade em cumprir com todos os cuidados essenciais à manutenção da FAV 

conforme orientação da equipe multiprofissional. 

Ao vivenciar a rotina de enfermagem em um Centro de Hemodiálise, foi observado que, 

mesmo com a implantação de um plano de trabalho rigoroso pela equipe multiprofissional, a 

rotina individual de autocuidado do paciente tem extrema importância, pois a compreensão 

sobre seu estado de saúde o ajudará a promover a própria qualidade de vida, mesmo que haja 

várias restrições decorrentes de sua condição, além de conhecer e executar as ações essenciais 

para manter o acesso vascular necessário para o tratamento em funcionamento. Dessa forma, a 

abordagem do tema está inserida na linha de pesquisa do curso de Enfermagem do UNICERP 

referente à Assistência de Enfermagem nas diversas fases do ciclo vital e do processo de saúde-

doença, com ênfase no adulto. 

Pessoa; Linhares (2015) inferem que é imprescindível a averiguação das práticas de 

cuidado com fístula arteriovenosa e do conhecimento do indivíduo em relação à importância de 

executar essa rotina, tendo em vista que o acesso vascular preservado é indispensável para a 

continuidade do tratamento e por tratar-se de um grupo de pacientes com alto risco de 

morbimortalidade.  

Espera-se que, ao traçar o perfil de cuidado com o acesso permanente realizado pelos 

pacientes de um centro de hemodiálise local, será possível definir novas formas de abordagem 

para educação em saúde direcionada àqueles que estão em acompanhamento, com o objetivo 

de prevenir diversas complicações em seu tratamento e evitar desgaste na confecção de um 

novo acesso provisório ou permanente para a hemodiálise. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Identificar o autocuidado de portadores de fístula arteriovenosa para a manutenção do 

tratamento hemodialítico. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar o perfil sociodemográfico segundo as variáveis idade, sexo, estado civil, 

cidade onde reside, escolaridade, renda salarial e atuação profissional. 

 

Conhecer o histórico clínico de cada participante, considerando estilo de vida, 

comorbidades, tempo de hemodiálise já realizada, local onde se encontra a FAV e número de 

fístulas arteriovenosas realizadas. 

 

Detectar os cuidados com a FAV executados diariamente pelo paciente. 

 

Identificar o conhecimento do paciente sobre as precauções com a FAV. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1 Doença Renal Crônica 

 

 

Doença renal crônica é um termo utilizado para toda e qualquer alteração que interfere 

na estrutura e no funcionamento renal, sendo causado por diversas doenças primárias e com 

várias possibilidades de prognóstico, uma vez que se trata de “uma doença de curso prolongado, 

insidioso e que, na maior parte do tempo de sua evolução, é assintomática” (BRASIL, 2014, p. 

8). 

Quando diagnosticado, identificam-se os preditores de progressão, que indicam quando 

o indivíduo com DRC possui prognóstico para perda de função renal no decorrer do tratamento 

indicada pela redução na TFG. Esses marcadores são definidos por níveis pressóricos, 

glicêmicos e de colesterol mal controlados; classificação da DRC, pois quanto mais avançado 

seu estágio maior a possibilidade de perda total da função renal; albuminúria, quanto mais 

elevado seu nível, pior o prognóstico de perda da função renal; tabagismo e uso de agentes 

nefrotóxicos (BRASIL, 2014). 

O nível de gravidade da doença é definido por três aspectos, sendo eles: 

 

“Um anatômico ou estrutural (marcadores de dano renal); um funcional, baseado na 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG); e um temporal, em que se considera portador de 

DRC qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente TFG < 60 

mL/min/1,73m² ou TFG > 60 mL/min/1,73m² associada a, pelo menos, um marcador 

de dano renal parenquimatoso (por exemplo, proteinúria) presente há pelo menos 3 

meses” (NETO et al., 2016, p. 38). 

 

A diminuição progressiva da TFG é associada a redução simultânea de outras funções 

renais e o consequente “desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e alterações do 

metabolismo mineral e ósseo” (BRASIL, 2014, p. 11). Observa-se que a redução da TFG 

aumenta o risco de desenvolvimento ou agravamento de doenças crônicas e mortalidade por 

diversos motivos, principalmente, por doenças cardiovasculares. Outro prognóstico que pode 
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se desenvolver em pacientes renais crônicos é a DRCT, sendo necessária a sua inclusão a uma 

das modalidades de TRS (BRASIL, 2014; PESSOA; LINHARES, 2015). 

No que diz respeito à classificação dos estágios da cronicidade da doença renal, as 

Diretrizes Clínicas de cuidados ao paciente renal, fornecido pelo Ministério da Saúde, diz que 

“para fins de organização do atendimento integral ao paciente com DRC, o tratamento deve ser 

classificado em conservador, quando nos estágios de 1 a 3, pré-diálise quando 4 e 5-ND (não 

dialítico) e TRS quando 5-D (dialítico)” (BRASIL, 2014, p. 14).  

O tratamento conservador é o controle dos fatores de risco para a progressão da DRC, 

bem como demais morbidades e sua consequente mortalidade, buscando manter a TFG estável 

pelo maior tempo possível. A pré-diálise abrange a continuidade do tratamento conservador, 

preparando os pacientes em um estado de cronicidade mais avançado para uma provável 

inclusão na TRS. Ocorre, então, um esclarecimento sobre os meios de TRS pela equipe 

multiprofissional da atenção especializada, com o registro de todos esses eventos no prontuário 

do paciente (BRASIL, 2014).  

Como dito anteriormente, a TRS abrange as modalidades de substituição da função renal 

através da hemodiálise, da diálise peritoneal e do transplante renal. Caso ele opte pela 

hemodiálise como tratamento, uma equipe médica especializada o avaliará e confeccionará uma 

fístula arteriovenosa. Todo processo só acontecerá após a assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) sobre a modalidade escolhida, que será anexada ao 

prontuário (BRASIL, 2014; PESSOA; LINHARES, 2015). 

 

 

3.2 Hemodiálise 

 

 

A hemodiálise é um procedimento que contribui para a qualidade de vida dos pacientes 

com DRC, mesmo que não cure o funcionamento renal e não substitua de forma integral as 

atividades endócrinas ou metabólicas dos rins. É a forma de tratamento mais utilizada quando 

o paciente com DRC alcança o estágio 5 (RIBEIRO et al., 2009). 

O acompanhamento dos pacientes em procedimento hemodialítico é realizado 

mensalmente nas unidades especializadas, pelo nefrologista e equipe multiprofissional desse 

serviço, em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Inicia-se a princípio o 

tratamento dos fatores de risco modificáveis para morbimortalidade cardiovascular, conforme 
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as recomendações do Ministério da Saúde, incluindo o controle da glicemia, da hipertensão 

arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, ingestão de antibióticos e 

retrovirais, e adequação do estilo de vida, como o início de atividade física adequada ao 

paciente, abandono do tabagismo e reeducação alimentar (BRASIL, 2014). 

Os pacientes hemodialíticos necessitam de um bom acesso vascular por se tratar de um 

tratamento no qual será submetido ao longo de toda a sua vida, três vezes por semana, por cerca 

de três a quatro horas por sessão, para controle dos sintomas relativos à progressão da perda de 

função renal, ou, quando indicado, até conseguirem um transplante renal sem rejeição. A 

confecção de um acesso vascular de qualidade é uma preocupação para toda intervenção que 

abranja purificação extracorpórea do sangue (RIBEIRO et al., 2009; BRASIL, 2014). Para 

Ribeiro et al. (2009), o acesso vascular é de grande relevância ao paciente com DRC, pois é 

classificado com alto risco de mortalidade todo paciente cujas condições de obter ou manter um 

acesso vascular são reduzidas (RIBEIRO et al., 2009; BRASIL, 2014). 

 

 

3.3 Fístula Arteriovenosa 

 

 

A fístula arteriovenosa é criada com o objetivo de promover a dilatação do ramo venoso 

da FAV, tornando sua parede mais espessa e resistente, o que permitirá punções repetidas. As 

agulhas, acopladas às linhas venosa e arterial do sistema estéril da máquina dialisadora, são 

inseridas na fístula para que um fluxo sanguíneo importante circule pelo dialisador (MOREIRA; 

ARAUJO; TORCHI, 2013).  

Para que esse procedimento seja possível, é aguardado um período de, no mínimo, 4 a 

6 semanas para início das punções, tempo necessário para que a dilatação venosa da FAV 

permita uma circulação suficiente pelo sistema. Durante esse tempo, outras formas de 

tratamento deverão ser adotadas, como o tratamento conservador ou uso de um acesso vascular 

temporário (FERNANDES et al., 2013). 

O período de pós-confecção cirúrgica da fístula requer cuidados fundamentais para a 

adequação do acesso à hemodiálise, que envolvem: “a elevação do membro nos primeiros dias, 

troca periódica de curativos pela enfermeira e realizar exercícios de compressão manual para 

promover a maturação do acesso venoso” (MANIVA; FREITAS, 2010, p. 154). Durante o 

tratamento hemodialítico, outros cuidados devem ser implementados para que o funcionamento 
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da FAV seja garantida, como a “palpação e percepção do frêmito; observar sinais e sintomas 

de infecção; realizar a higiene; evitar punções venosas e verificação da pressão arterial no braço 

da fístula; evitar dormir sobre o braço do acesso e qualquer compressão” (MANIVA; FREITAS, 

2010, p. 154). 

 

 

3.4 Autocuidado 

 

 

Compreende-se como autocuidado qualquer ação praticada pelo indivíduo objetivando 

o próprio bem-estar. É desenvolvido em diversas situações da vida por meio de “atividades em 

benefício da vida, saúde e bem-estar” (SILVA et al., 2009, p. 699). 

O autocuidado foi citado pela primeira vez por Dorothea Elizabeth Orem, em 1958, que 

buscava compreender a necessidade do auxílio do enfermeiro ao paciente. A partir daí, foi 

formulado uma teoria geral que abordava a definição do autocuidado, abrangendo seus 

requisitos básicos, o déficit no autocuidado, que enfatizava a forma como a enfermagem poderia 

ajudar o paciente, e os sistemas de enfermagem, estabelecendo o contato entre o indivíduo e o 

enfermeiro e a necessidade dos processos de cuidado habituais no processo de enfermagem 

(SILVA et al., 2009; VITOR; LOPES; ARAUJO, 2010).  

O ponto central da teoria geral de Orem é o déficit do autocuidado, uma vez que 

estabelece a necessidade de uma intervenção de enfermagem pela impossibilidade do indivíduo 

de cuidar de si ou de um dependente. Quando existe a necessidade do autocuidado e o déficit 

de autocuidado é identificado, automaticamente ativa-se um sistema de enfermagem. Este, por 

sua vez, representa a ação e a interação entre enfermeiro e paciente, podendo ser classificado 

em totalmente compensatório, parcialmente compensatório e de educação em saúde (VITOR; 

LOPES; ARAUJO, 2010).  

Desta forma, destacam-se as oito funções da teoria do déficit do autocuidado que busca 

no processo de intervenção:  

 

“... definir que termos referentes ao ser humano são mais adequados à enfermagem; 

destacar o enfoque de enfermagem mais adequado; estabelecer uma linguagem 

própria; definir limites para orientar o pensamento, a prática, a investigação e a 

educação; reduzir a carga cognitiva, proporcionando subsídios à razão para receber 

informações e permitir às pessoas categorizar conceitos de forma a relacionar insights 
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sobre características de situações concretas de enfermagem; permitir inferências sobre 

as articulações da enfermagem com outros domínios da atividade humana; gerar nos 

estudantes e nos enfermeiros um estilo de pensamento e comunicação padronizados; 

e inserir os enfermeiros no âmbito acadêmico” (VITOR; LOPES; ARAUJO, 2010, p. 

612). 

 

Ao enfrentar um processo de adoecimento, o ser humano deve receber incentivo para 

conhecer seu estado de saúde e adquirir meios de adaptação para retomar sua vida. Segundo 

Orem, a orientação na tomada de decisões quanto as atividades que promovem bem-estar, saúde 

e vida ao paciente pode ser caracterizada como ações de autocuidado (SANTOS; SARAT, 

2008). Essas ações estimulam o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo e promovem a 

prevenção, monitoramento e possível cura nos processos saúde-doença enfrentados por ele 

(SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011a). 

Ao testemunhar as dificuldades para andar, realizar esforço físico, carregar peso, subir 

escadas, correr, entre outras limitações que um indivíduo com DRC possui, percebe-se a 

importância de um aconselhamento a ser realizado pelos enfermeiros de nefrologia. Essas 

orientações irão auxiliar o paciente quanto as medidas de autocuidado a serem tomadas e que 

são específicas a cada alteração do seu estado de saúde e, principalmente, para a manutenção 

do acesso vascular necessário à terapia hemodialítica (SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 

2011b; CRISTOVÃO, 2015).  

O enfermeiro assiste ao paciente durante todo o tratamento hemodialítico, o que 

proporciona diversas oportunidades de orientação educacional quanto ao cuidado e 

funcionamento de sua fístula, adotando precauções a fim de evitar sua falha. Assim, são 

inúmeras as informações das quais o indivíduo precisa compreender para que o cuidado com a 

fístula seja efetivo, o que demanda um programa de educação em saúde específico para ele 

(MANIVA; FREITAS, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de natureza descritiva e exploratória, pois encaixaram-

se simples citações literais de falas dos sujeitos que participaram de uma entrevista, obtendo 

um conhecimento aprofundado daquele grupo social (MINAYO, 2014). 

É de natureza descritiva, pois abordou, dentro do contexto social, “a singularidade do 

indivíduo, porque sua subjetividade é uma manifestação do viver total” (MINAYO, 2012, p. 

623).  

É de caráter exploratório, porque buscou uma maior familiaridade com o problema, 

possibilitando uma maior clareza sobre o assunto e a construção de hipóteses (GIL, 2007). 

Pode-se dizer que esta pesquisa objetivou o aprimoramento de ideias, orientando a uma futura 

resolução de qualquer problema que envolva o grupo estudado (MINAYO, 2014).  

 

 

4.2 Local do estudo 

 

 

O cenário de estudo foi o Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia situada 

no município de Patrocínio, Minas Gerais. O Centro atende pacientes com Doenças Renais 

Crônicas, em tratamento renal substitutivo através de hemodiálise. Inaugurado em 12 de agosto 

de 2011, está credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde o dia 12 de janeiro de 2012 

e atende à microrregião de Patrocínio/Monte Carmelo, englobando nove municípios: Abadia 

dos Dourados, Coromandel, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Iraí de Minas, Monte 

Carmelo, Patrocínio e Romaria, atuando também como centro de referência à Guimarânia, Serra 

do Salitre e Cruzeiro da Fortaleza, podendo receber pacientes em trânsito, quando previamente 

autorizados.  
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A unidade tem um limite máximo de atendimento de 138 pacientes ao mês, nos três 

turnos, com funcionamento de 6 horas às 21 horas, sem intervalo. Cada paciente passa pelo 

tratamento três vezes por semana, em turno agendado previamente. A equipe multidisciplinar 

é formada por três médicos, três enfermeiros, 19 técnicos de enfermagem, três auxiliares de 

enfermagem, duas recepcionistas, dois auxiliares administrativos, um psicólogo, uma 

nutricionista e uma assistente social. O Centro de Hemodiálise dispõe de 25 máquinas de 

diálise, sendo 22 para a sala branca de hemodiálise, uma para a sala amarela, uma reserva e 

uma para a Unidade de Terapia Intensiva. 

A estrutura física da instituição é composta por uma recepção, dois vestiários para 

cliente e acompanhante, sendo um feminino e um masculino, dois vestiários para funcionários, 

sendo um feminino e um masculino, dois sanitários para clientes e acompanhantes, sendo um 

feminino e um masculino, dois sanitários para funcionários, sendo um feminino e um 

masculino, duas copas, sendo uma para funcionários e outra para cliente e acompanhantes, uma 

rouparia, depósito de material de limpeza, sala de administração, sala de reunião, sala da 

enfermagem, sala para psicóloga, sala para nutricionista, sala para assistente social, sala branca 

para hemodiálise com 22 leitos, com uma sala para lavagem, esterilização e armazenamento de 

capilares reutilizáveis e sala para armazenamento de soluções hidroeletrolíticas anexas, sala 

amarela para hemodiálise de paciente em isolamento com um leito, e uma sala de emergência 

equipada para atendimento ao cliente. 

 

 

4.3 Participantes 

 

 

Participaram do estudo pacientes que fazem tratamento hemodialítico no local do 

estudo, que compreenderam a finalidade da pesquisa, e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A) para a participação na pesquisa. A amostra abrangeu 30 

indivíduos, que correspondia à 32,61% dos pacientes atendidos no Centro de Hemodiálise 

cadastrados nos turnos matutino e vespertino, a fim de validar os dados quantificáveis da 

pesquisa. Dois pacientes se recusaram a participar da entrevista, sendo substituídos pelos dois 

próximos que se disponibilizaram a participar do estudo. Adotou-se como critério de inclusão 

indivíduos com estado de consciência preservado, em tratamento de hemodiálise mediante uso 
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de fístula arteriovenosa e que não passaram por nenhuma intercorrência clínica no dia da 

entrevista. 

 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

 

Realizou-se a coleta de dados através de uma entrevista direcionada por um roteiro com 

perguntas estruturadas elaboradas pelos pesquisadores (Apêndice B), aplicado pela aluna 

pesquisadora de forma individual, e registrada com o auxílio de um gravador portátil. As 

informações foram colhidas durante o procedimento de hemodiálise, sempre garantindo 

tranquilidade, comodidade e privacidade durante a realização da entrevista, e, principalmente, 

sem interferência na rotina de tratamento do paciente, já que alguns participantes eram 

residentes de outros municípios. Após a realização da entrevista, cada participante foi 

identificado com o nome de uma pedra, cristal ou mineral. 

 

 

4.5 Procedimentos de análise de dados 

 

 

Os dados foram analisados por meio de Análise de Conteúdo proposta por Minayo 

(2014), que ultrapassa a frequência das palavras como critério científico e abrange a relevância 

do conteúdo manifesto ou latente da fala a fim de atingir a profundidade da interpretação.  Foi 

feito inicialmente a transcrição das gravações, sendo o conteúdo analisado e as respostas 

categorizadas em grupos de elementos analíticos comuns. Recortou-se trechos relevantes das 

entrevistas para uma avaliação aprofundada. 

 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, atendendo a Resolução nº. 466, de 12 de 



22 
 

 

 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, autorizado pelo protocolo 

20171450ENF006 (Anexo A).  

Foi solicitada autorização para a realização da pesquisa no Centro de Hemodiálise à 

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, Minas Gerais, órgão responsável pelo gerenciamento 

do centro, através de um termo de autorização endereçado à superintendente da instituição no 

município (Apêndice C), sendo devidamente aprovado (Anexo B).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Perfil dos participantes  

 

 

Para uma melhor compreensão dos participantes do estudo e suas práticas de 

autocuidado, foram identificados o perfil sociodemográfico, o histórico clínico e informações 

sobre a fístula arteriovenosa de cada para uma posterior análise quanto ao autocuidado. 

 

 

5.1.1 Perfil sociodemográfico 

 

 

O perfil sociodemográfico foi definido através das variáveis referentes à sexo, idade, 

cidade onde reside, estado civil, escolaridade, atuação profissional e renda salarial.  

 

Gráfico 1. Variação dos participantes da pesquisa quanto ao sexo, Centro de Hemodiálise em 

Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

26,67%
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O GRAF. 1 apresenta a variação dos participantes segundo o sexo, sendo que a grande 

maioria era do sexo masculino, com uma abrangência de 73,33%.  

Mesmo admitindo a necessidade de se cuidar, os homens não estão habituados com a 

rotina de exames preventivos disponíveis na Unidade Básica de Saúde.  

Além do mais, costumam associar a prevenção apenas com as campanhas anuais contra 

o câncer de próstata. Com isso, acabam por descobrir patologias primárias ou secundárias à 

DRC em seus estágios mais avançados, aumentando ainda mais a prevalência do seu gênero 

nos tratamentos de substituição renal. 

Essa dificuldade de adesão, pelo que diz Cavalcanti et al. (2014), se dá pela falta de 

tempo para cuidados com a saúde, dificuldade para se ausentar do trabalho, impaciência quanto 

à espera pelo atendimento, que é justificada pela defasagem de profissionais para atender a 

demanda de pacientes, e, principalmente, pela vergonha de se expor. Segundo o estudo de 

Fernandes et al. (2013), dos 60 pacientes abordados em uma clínica de hemodiálise privada no 

Estado de São Paulo, 57% eram homens. Essa predominância também é apresentada pelo 

Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica no ano de 2014, no qual 58% dos usuários do serviço 

informados no censo eram do sexo masculino (SESSO et al., 2016).  

 

 

Tabela 1. Faixa etária dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise, 2017. 

Idade FA FR 

20 ˧ 30 01 3,33 

30 ˧ 40 04 13,33 

40 ˧ 50 03 10,00 

50 ˧ 60 08 26,67 

60 ˧ 70 08 26,67 

70 ˧ 80 06 20,00 

Total 30 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos indivíduos pertenciam às faixas etárias de 50 a 60 e de 60 a 70 anos, 

englobando 53,34% dos pacientes entrevistados, seguido pela faixa de 70 a 80 anos com 

20,00%, conforme mostrado na TAB. 1. Percebeu-se que, ao longo das entrevistas, a idade é 

um agravante do déficit de autocuidado, pois a necessidade de auxílio pode estar presente em 

momentos de debilidade uma vez que o excesso de informações quanto ao cuidado dirigido a 

si pode trazer confusão ou dificuldade de absorção das informações pela população idosa. 
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Essa informação também foi identificada por Fernandes et al. (2013), no qual 40% dos 

participantes tinham faixa etária entre 49 a 63, 23,3% com 64 a 83 anos e 23,3% com 34 a 48 

anos. No estudo apresentado por Moreira; Araujo; Torchi (2013), a maioria dos participantes 

possuía idade entre 40 a 59 anos. Segundo eles, a idade não indica um adoecimento, mas 

aumenta a possibilidade de desenvolver um processo patológico ao longo do tempo.  

 

 
Gráfico 2. Município de residência dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise em 

Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo o GRAF. 2, cerca de 33,33% dos entrevistados afirmaram residir no município 

de Coromandel, 26,67% no município de Patrocínio, e os demais pacientes vieram de 

municípios da região. Somente um entrevistado afirmou estar em trânsito e residir em Brasília, 

Distrito Federal. A maioria de residentes em Coromandel ocorreu devido ao turno e turma 

(vespertino) destinado aos pacientes daquele município, cuja Secretaria Municipal de Saúde 

disponibiliza um micro-ônibus para atender a demanda de tratamento fora do domicílio.  

Durante as entrevistas, percebeu-se que os pacientes residentes de outros municípios se 

desgastavam fisicamente e mentalmente mais do que os residentes em Patrocínio. Além do 

tempo gasto com o procedimento (de três a quatro horas), existe o fator agravante que é o tempo 

gasto com o trajeto do paciente de sua residência no município de origem até o Centro de 

Hemodiálise e sua viagem de retorno. 

Maniva; Freitas (2010) também enfatiza em seu estudo que para os que residem em 

outros municípios, o tratamento destinado a hemodiálise ultrapassa as quatro horas previstas. 

Segundo eles, além do tempo gasto com a diálise, existe o período de viagem, a necessidade de 
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espera para a liberação da máquina para início do tratamento, homeostase da fístula ao final da 

sessão, aferição de peso e pressão arterial e, quando for o caso, melhora do paciente após uma 

intercorrência.  

 

 
Gráfico 3. Estado civil dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise em 

Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O estado civil que predominou no estudo está descrito no GRAF. 3, no qual 56,67% dos 

pacientes entrevistados eram casados, seguidos dos solteiros, viúvos, separados, e divorciados 

e amasiados, ambos com o mesmo percentual. Aqueles que possuíam apoio de seus 

companheiros demonstravam melhor inclinação para a prática dos cuidados básicos em casa, 

como evitar pegar peso e exercer atividades pesadas, pois tinham com quem contar para realizar 

essas tarefas. Ressalta-se, no entanto, que aqueles que não podiam contar com o cônjuge 

recebiam o apoio dos outros membros da família em sua rotina de cuidados. 

No estudo de Moreira; Araujo; Torchi (2013), 65% dos participantes também eram 

casados ou tinham um companheiro. Conforme estes autores, a presença de um companheiro 

traz ao paciente conforto e apoio quando se trata de um tratamento cansativo e extenso como 

essa modalidade de terapia substitutiva. 
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Tabela 2. Escolaridade dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise, 2017. 

Escolaridade FA FR 

Analfabeto 01 3,33 

Alfabetizado 02 6,67 

Ensino fundamental incompleto 11 36,67 

Ensino fundamental completo 05 16,67 

Ensino médio incompleto 03 10,00 

Ensino médio completo 05 16,67 

Ensino superior incompleto 01 3,33 

Ensino superior completo 02 6,67 

Total 30 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se na TAB. 2 que 36,67% dos entrevistados possuíam ensino fundamental 

incompleto. Esse fator pode justificar a dificuldade dos pacientes em compreender o próprio 

estado de saúde e em executar as ações de autocuidado necessárias para seu tratamento, além 

de se tornar um empecilho para entender as consequências graves caso o autocuidado não seja 

adequado.  

Moreira; Araujo; Torchi (2013) também possuía 76% dos indivíduos de seu estudo com 

baixa escolaridade. Além do mais, Pessoa; Linhares (2015) afirmaram que 56,6% de sua 

amostra afirmavam ter o ensino fundamental incompleto, refletindo a política sócio educacional 

brasileira. 

 

Tabela 3. Atuação profissional dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise, 2017. 

Profissão FA FR 

Advogado 01 3,33 

Afastado por licença médica 02 6,67 

Aposentado 20 66,67 

Estudante 01 3,33 

Comerciante 01 3,33 

Doméstica 04 13,33 

Lavrador 01 3,33 

Total 30 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB. 3 mostra que 66,67% dos pacientes participantes são aposentados e 6,67% está 

afastado por licença médica, em sua grande maioria dependentes da Previdência Social. 
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Na pesquisa de Neto et al. (2016), 80% dos participantes não trabalhavam pois não 

conseguiam conciliar o tratamento com o emprego. Para Maniva; Freitas (2010), devido ao 

tempo prolongado de tratamento, limitações, considerando que este se dá ao longo de toda a 

sua vida, o paciente hemodialítico não consegue conciliar outras atividades com essa 

modalidade terapêutica. Os autores reforçam que estudar e trabalhar é, na maioria das vezes, 

impossível ou necessita de uma adequação tal para que seu estado de saúde não seja afetado.  

 

 
Gráfico 4. Profissão dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise em Patrocínio/MG, 

2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRÁF. 4 mostra que 83,33% dos pacientes recebiam entre um e dois salários mensais 

e não houve paciente cuja renda mensal fosse inexistente. Os pacientes do Centro de 

Hemodiálise não dispõem de tempo suficiente para melhorar sua condição financeira através 

de atividades laborais devido ao tratamento extensivo, fato também identificado na pesquisa de 

Maniva; Freitas (2010).  

Essa informação também foi encontrada por Pessoa; Linhares (2015), no qual 80 % dos 

participantes de seu estudo não trabalhavam e 93,3% era dependente do auxílio doença da 

Previdência, e por Neto et al. (2016) no qual 50% dos entrevistados tinham renda familiar entre 

um e dois salários mínimos.  
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5.1.2 Histórico clínico  

 

 

Os dados obtidos quanto ao histórico clínico abrangeram estilo de vida, comorbidades, 

tempo de hemodiálise já realizada, local onde a FAV foi confeccionada e número de FAV 

confeccionadas. 

 

 
Gráfico 5. Número de refeições dos pacientes do Centro de Hemodiálise em Patrocínio/MG, 

2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No que se refere ao padrão de alimentação, 93,33% dos entrevistados afirmaram ingerir 

frutas e verduras diariamente e 6,67% apenas esporadicamente, ou seja, cerca de duas a três 

vezes por semana. Além disso, o GRÁF. 5 mostra que 43,33% dos pacientes geralmente fazem 

três refeições ao dia e apenas 13,33% fazem duas refeições, devido a restrições alimentares.  

A restrição dietética consiste predominantemente na redução do sódio na dieta para que 

não haja retenção de líquidos no organismo e redução no consumo de alimentos ricos em 

potássio e fósforo, cuja eficácia desse autocuidado é acompanhada pelos níveis séricos de 

potássio e fósforo no período pré-dialítico presentes nos exames laboratoriais (CRISTOVÃO, 

2015). 
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Gráfico 6. Alimentação dos pacientes do Centro de Hemodiálise em Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRÁF. 6 indica a quantidade de água ingerida diariamente, no qual 43,34% relatam 

ingerir menos de 1000ml de água por dia, atendendo às especificações de controle da ingestão 

de líquidos necessário ao paciente com DRC. 

A restrição hídrica e dietética é primordial para que o tratamento seja eficaz, 

proporcionando ao indivíduo um bom prognóstico e qualidade de vida, entretanto, priva e 

modifica seu hábito de vida trazendo diversos momentos frustrantes (SANTOS; ROCHA; 

BERARDINELLI, 2011b). A falta de adesão à essa restrição aumenta os gastos destinados ao 

tratamento de intercorrências, sendo elas sistêmicas ou relacionados à um mau funcionamento 

da fístula arteriovenosa, e eleva o risco de óbito (CRISTOVÃO, 2015).  
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Gráfico 7. Percentual dos pacientes que praticam atividade física - Centro de Hemodiálise em 

Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Dos entrevistados, apenas 43,33% afirmaram praticar atividade física, conforme o 

GRÁF. 7. De acordo com as falas destes sujeitos, todos eles fazem caminhada esporadicamente, 

ou seja, em dias alternados àqueles destinados ao tratamento hemodialítico.  

A indicação de exercícios físicos leves e periódicos para os pacientes renais crônicos, 

até então considerados mais suscetíveis ao sedentarismo, “contribui para o controle pressórico, 

para o aumento da capacidade funcional, melhora da função cardíaca, melhora da força 

muscular e, consequentemente, melhora da qualidade de vida” (REBOREDO et al., 2007, p. 

427). 

 

Tabela 4. Tempo de atividade física realizada em uma semana pelos pacientes do Centro de 

Hemodiálise, 2017. 

Tempo (hs) FA FR 

1 ⱶ 2 04 30,77 

2 ⱶ 3 02 15,38 

3 ⱶ 4 03 23,08 

4 ⱶ 5 01 7,69 

5 ⱶ 6 02 15,38 

Não soube informar 01 7,69 

Total 13 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos que afirmaram praticar exercício físico, 30,77% dedicavam de uma a duas horas 

por semana, conforme mostra a TAB. 4, indicando que o maior percentual de pacientes se 

56,67%

43,33%
Nenhuma

Caminhada
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preocupa em manter uma certa frequência de exercícios, mesmo que por um curto espaço de 

tempo. 

 

 
Gráfico 8. Variação de doenças crônicas dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise 

em Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O GRÁF. 8 mostra a variação de doenças crônicas dos entrevistados, no qual 33,33% 

afirmaram possuir tanto Diabetes Mellitus quanto Hipertensão Arterial. Nota-se que, quando 

não associadas, incidem em 33,34% dos demais entrevistados, podendo elas ter origem primária 

ou secundária em relação a DRC, enfatizando a importância do tratamento adequado e do 

acompanhamento constante destas doenças pelos profissionais do Centro de Hemodiálise. 

A diabetes mellitus e a hipertensão arterial em associação com a Insuficiência Renal 

Crônica também tiveram predominância nos dados de Fernandes et al. (2013), abrangendo 50% 

dos participantes. No estudo de Neto et al. (2016), a variação dessas doenças mencionadas, 

associadas ou não, foi de 80%. 

 

Tabela 5. Tempo de tratamento por hemodiálise dos entrevistados do Centro de Hemodiálise, 

2017. 

Tempo de Hemodiálise (em anos) FA FR 

0 ˧ 4 17 56,67 

4 ˧ 8 8 26,67 

8 ˧ 12 2 6,67 

12 ˧ 16  1 3,33 

16 ˧ 20 1 3,33 

Não soube informar 1 3,33 

Total 30 100,00 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A TAB. 5 nos mostra que a maioria dos pacientes em tratamento hemodialítico o faz a 

menos de 4 anos, e a média total de tratamento entre os entrevistados é de 10 anos. Associando 

essa informação aos dados encontrados na variável idade (53,34% dos pacientes entrevistados 

nas faixas etárias de 50 a 60 e de 60 a 70 anos), observa-se que a necessidade pela hemodiálise 

ocorreu na maioria das vezes na fase adulta do indivíduo, quando o diagnóstico da insuficiência 

renal comprometeu bruscamente a rotina do indivíduo. 

Em outra pesquisa sobre o tema, existe uma variação no tempo total de tratamento 

hemodialítico que é de 4 a 9 anos, enquanto a variação neste estudo foi de 20 anos (MOREIRA; 

ARAUJO; TORCHI, 2013). 

 

 

 
Gráfico 9. Localização da fístula em uso dos pacientes entrevistados no Centro de Hemodiálise 

em Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Todo os pacientes que participaram do estudo souberam informar a localização da 

fístula arteriovenosa, no qual apenas 6,66% foi confeccionada nos membros inferiores, 

conforme GRÁF. 9. Geralmente, prioriza-se o braço não dominante, mas a FAV pode ser 

confeccionada no lado dominante caso não haja outras opções. 

A predominância de participantes com fístulas arteriovenosas confeccionadas no 

membro superior direito de estudo de Fernandes et al. (2013) foi de 61,3% e 38,3% no membro 

superior esquerdo se opondo aos dados encontrados nesse estudo, onde a predominância se deu 

no braço esquerdo. 

36,67%

56,67%

3,33%

3,33%

Braço direito

Braço esquerdo

Perna direita

Perna esquerda
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Gráfico 10. Variação da quantidade de fístulas já realizadas nos pacientes entrevistados no 

Centro de Hemodiálise em Patrocínio/MG, 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Devido a intercorrências com a FAV, 53,33% dos pacientes afirmaram que foi 

necessário trocá-la. Em contrapartida, 46,67% disseram ainda utilizar o primeiro acesso 

vascular confeccionado. Dos que necessitaram de nova FAV, 23,33% utilizaram três acessos e 

3,33% precisaram fazer cinco tentativas até que uma fístula funcionasse, conforme indicado 

pelo GRÁF. 10. 

Em um estudo similar, 58,4% dos pacientes confeccionaram uma FAV ao contrário de 

41,6% que fizeram duas ou mais devido a intercorrências como trombose, dormir sobre o braço 

da fístula e hipotensão (FERNANDES et al., 2013).  

 

 

5.2 O autocuidado dos pacientes usuários do serviço de hemodiálise 

 

 

O autocuidado com a fístula arteriovenosa foi abordado com base em prática e 

conhecimento através das categorias analíticas, ou seja, as categorias já existentes na elaboração 

do estudo, sendo elas o autocuidado diário com a fístula arteriovenosa e a importância do 

autocuidado com a fístula arteriovenosa. Dessa forma, após interpretação das falas, estas foram 
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3,33%
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subdivididas com base na existência da prática do autocuidado ou existência de conhecimento 

sobre isso e seus respectivos déficits. 

 

 

5.2.1 O autocuidado diário com a Fístula Arteriovenosa  

 

 

Ao serem abordados com a questão “quais são os cuidados que você faz diariamente 

para manter a fístula funcionando bem?”, obteve-se as subcategorias: prática do autocuidado 

com a fístula arteriovenosa e déficit de autocuidado. 

 

 

5.2.1.1 Prática do autocuidado com a fístula arteriovenosa 

 

 

Dos participantes, 90,00% afirmaram realizar o autocuidado com a FAV, conforme as 

falas: 

 

Ah, eu faço é a massagem, né, a coisa, é, exercício, sabe, exercício direto com a 

bolinha. Eu tano lá em casa eu tô com ela na mão. Enxofre 

 

Não durmo desse lado. Mercúrio 

 

Tomar o AAS, lavar bem o local, fazer compressa. No dia que faz, eles pedem pra que 

faça compressa de água fria, né, e no outro dia, água morna. E tem uma pomadinha 

né que eu uso também pra não dar problema de trombosar ou alguma coisa assim, que 

é aquela ah... Trombofob® que eles falam. Mas eu uso assim uma vez, duas vezes na 

semana porque ela é muito forte mas funciona bem. Ametista 

 

Enxofre afirmou realizar os exercícios de compressão manual. Mercúrio disse não 

dormir sobre o braço da FAV. Já Ametista se preocupa em seguir a prescrição médica de forma 

diligente, além de realizar a higienização constante e colocar as compressas de água morna e 

fria alternadamente para evitar hematomas. 

Contudo, ao informar os cuidados realizados diariamente, observou-se que o 

autocuidado de forma integral não é realizado pois o foco do paciente esteve direcionado a 
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apenas um ou até três cuidados, sendo eles compressão manual com o auxílio de uma bola de 

borracha, higienização periódica, uso de medicação prescrita, compressa morna e fria, evitar 

pegar peso, lesionar ou dormir sobre o braço da fístula. Mesmo os cuidados presentes, observa-

se um déficit de autocuidado por sua prática insuficiente, o que justifica o alto percentual de 

confecção de novas fístulas. 

O estudo de Maniva; Freitas (2010) infere que o autocuidado integral com a FAV 

também inclui a percepção do funcionamento do frêmito, sintomatologia ou sinal de infecção, 

evitar punção venosa e aferição de pressão arterial, cuidados este que não foram citados pelos 

entrevistados. 

 

 

5.2.1.2 Déficit de autocuidado 

 

 

Em contrapartida, 10,00% dos pacientes afirmaram não realizar nenhum tipo de 

autocuidado com a fístula, de acordo com as falas: 

 

Não, aa... Normal, não faço nada não. Bronze 

 

Nem sei, ué. Grafite 

 

Normal, né. Não faço muito cuidado não. Faço exercício normal com a mão. Mas é, 

não assim... Tá funcionando beleza agora. Prata 

 

Bronze não viu necessidade de realizar nenhum tipo de autocuidado. Grafite sequer 

soube informar quais os cuidados essenciais para manter a FAV funcionando adequadamente 

e, pelo tom dito, demonstrou certo desdém à necessidade de cuidar de seu acesso. Prata referiu 

em sua fala que, se a fístula está funcionando, não há motivos para executar alguma precaução, 

sem se preocupar até mesmo se as atividades rotineiras são pesadas demais para o braço da 

FAV. 

Identifica-se então a necessidade de uma reorientação aos pacientes do Centro de 

Hemodiálise quanto aos cuidados com a FAV. Essa demanda atende a proposta de Orem no 

que diz respeito à intervenção de enfermagem por meio de ações educativas que promovam o 

autocuidado, pois foi identificado um déficit de autocuidado uma vez que, conforme dito 
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anteriormente, 53,33% afirmaram ter necessitado de uma nova fístula arteriovenosa e que os 

mesmos não realizam o autocuidado com a FAV de forma adequada.  

Sugere-se então que seja feita uma reorientação aos usuários do serviço de hemodiálise 

quanto aos cuidados com a FAV, com vocabulário de fácil compreensão, e com conteúdo que 

respeite a capacidade cognitiva de cada um, além de utilizar métodos educativos que facilitem 

a compreensão e a memorização dos cuidados e que possibilitem um acompanhamento dos 

cuidados diários essenciais para a manutenção da FAV.  

Acredita-se que o paciente renal crônico em terapia de substituição renal através da 

hemodiálise sofre com o impacto na mudança de seu estilo de vida para reestabelecimento de 

seu estado de saúde e de sua qualidade de vida, o que pode prejudicar a assimilação da carga 

de informações indispensáveis para o tratamento, necessitando de uma ação educativa 

transversal ao tratamento. 

Fernandes et al. (2013) afirmaram que existe a necessidade de reorientar os participantes 

de sua pesquisa, pois 53,3% não realizavam os exercícios para fortalecimento da FAV. Vitor; 

Lopes; Araujo (2010), resumem as ações indicadas pela teoria do déficit do conhecimento 

através de meios de auxílio quanto às ações de autocuidado, além conduzir e orientar, sempre 

apoiando o paciente de forma física ou psicológica, promovendo um ambiente de 

desenvolvimento pessoal e, por fim, ações de educação em saúde. 

 

 

5.2.2 A importância dos cuidados com a Fístula Arteriovenosa  

 

 

Ao serem questionados “você sabe informar a importância de cada um desses 

cuidados?”, obteve-se falas subcategorizadas em: conhecimento quanto a importância do 

autocuidado com a fístula arteriovenosa e déficit de conhecimento.  
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5.2.2.1 Conhecimento quanto a importância do autocuidado 

 

 

O conhecimento quanto ao cuidado esteve presente na fala de 23 participantes. Dessa 

forma, percebe-se que os pacientes sabem da importância do autocuidado com a fístula, mesmo 

que esta seja de um espectro amplo, de acordo com os trechos a seguir: 

 

É... Só saúde, né. Controlar o tratamento. Berilo 

 

Para fortalecer a musculatura da fístula. É criar o músculo né... Fortalecer, digamos. 

Eu sei mais ou menos isso aí né. Tô fazendo nesse sentido. Alabastro 

 

Pra que a gente não venha a ah... No caso eu, né, não venha a ter bactéria, não perder, 

não pegar uma infecção, é... Pra que ela não pare de funcionar e o AAS pra que ela 

não coagule, não pare de funcionar também. Ametista 

 

Berilo disse que o autocuidado como um todo é essencial para um bom prognóstico. 

Percebeu-se, portanto, que Ametista destacou a importância da higienização contínua para 

evitar processo infeccioso, o uso de AAS para evitar coágulos. Pode ser identificado também o 

acompanhamento do funcionamento da fístula pela percepção do frêmito de forma implícita na 

fala de Alabastro devido a sua preocupação em realizar as atividades de compressão manual 

para o fortalecimento da FAV. 

Observou-se que os entrevistados de modo geral informaram que é imprescindível a 

necessidade do autocuidado com a FAV para a manutenção da saúde, no entanto, a descrição 

do objetivo dos cuidados de forma individual não esteve presente nas falas. 

A importância destes cuidados foi descrita no estudo de Moreira; Araujo; Torchi (2013), 

no qual citam que a compressão ou peso excessivo sobre o braço da FAV pode interromper o 

fluxo sanguíneo no membro, ocasionando uma trombose e a consequente perda do frêmito, por 

isso deve-se evitar aferir pressão arterial, levantar peso ou dormir sobre o braço da FAV.  

Para Fernandes et al. (2013), após a retirada das agulhas dos sistemas arterial e venoso 

da máquina dialisadora deve-se comprimir com material limpo até a total homeostase, 

observando o tempo que leva para que isso aconteça. Segundo os autores, caso o sangramento 

seja superior a 20 minutos, pode indicar problemas com a dosagem de anticoagulante e anti-

hipertensivo.  
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A educação em saúde realizado pela equipe de enfermagem e direcionado ao cliente é 

essencial para o tratamento hemodialítico, no qual o cliente deve assimilar facilmente as 

informações sobre o funcionamento da fístula arteriovenosa e da finalidade de cada meio de 

precaução (MOREIRA; ARAUJO; TORCHI, 2013).  

 

 

5.2.2.2 Déficit de conhecimento  

 

 

Quanto aos que foram classificados com déficit de conhecimento, 23,33% não souberam 

informar a importância de cada autocuidado ou colocar a importância do autocuidado como um 

todo, respondendo ao questionamento negativamente. É possível considerar que o déficit de 

conhecimento identificado na fala dos participantes do estudo também se caracteriza como 

déficit no autocuidado, uma vez que a falta do conhecimento interfere diretamente nos cuidados 

para a manutenção da FAV executados pelo paciente. 

O conhecimento sobre seu tratamento e sobre o objetivo dos cuidados que devem ser 

realizados com a FAV promovem uma maior adesão às ações de autocuidado, podendo reduzir 

ou eliminar algumas intercorrências comuns à hemodiálise, como hipotensão e cãibras 

(SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011b). Desta forma, a orientação educacional 

proposta por Orem deve atender ao déficit de autocuidado identificado e, consequentemente, 

objetivar uma mudança de comportamento do paciente para que este execute um autocuidado 

completamente satisfatório (SANTOS; SARAT, 2008).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apontou-se que a maioria dos participantes era do sexo masculino; com idade 

predominante de 50 a 70 anos; maioria casada; maioria residente em Coromandel e Patrocínio; 

com o maior percentual de indivíduos com o ensino fundamental incompleto; maioria 

aposentada, com renda entre um e dois salários mínimos. Quanto ao histórico clínico, maior 

percentual de indivíduos fazia três refeições ao dia; a maioria se alimentava de frutas e verduras 

diariamente; o maior percentual de participantes ingeria até 1000 ml de água ao dia e realizavam 

caminhada como atividade física. Como doença crônica, maior percentual afirmou possuir 

hipertensão arterial associado a diabetes mellitus e a maioria fazia hemodiálise num período 

entre zero e quatro anos. A localização da fístula arteriovenosa foi predominante no braço 

esquerdo, sendo que a maioria destes necessitou de um novo acesso vascular devido a 

complicações como trombose, dormir sobre o braço da fístula e hipotensão. 

Observou-se que os pacientes executavam os cuidados com a fístula arteriovenosa de 

forma isolada, priorizando de modo geral os exercícios de compressão manual, a ingestão dos 

medicamentos de forma diligente e a não compressão do braço da FAV. Os participantes 

mantiveram-se focados em poucos cuidados, não aderindo ao autocuidado com a FAV de forma 

plena, mesmo cientes de sua importância. Um fator importante foi que, quando não sabiam 

informar a finalidade de cada medida de precaução com a FAV, enfatizavam da importância da 

adesão ao autocuidado como um todo, pois a perda do acesso traz diversos prejuízos ao 

paciente, seja no âmbito médico e econômico como no âmbito pessoal, físico e psicológico. 

O autocuidado com a fístula é primordial no dia a dia dos pacientes em hemodiálise. 

Através de sua compreensão e execução, a continuidade livre de intercorrências do tratamento 

de hemodiálise é garantida. Contudo, quando não há conhecimento sobre a modalidade de 

tratamento escolhida, sobre o autocuidado com a FAV ou quando os cuidados com o acesso 

vascular não são realizados pelo paciente, pode ocorrer comprometimento no funcionamento 

da fístula arteriovenosa e, consequentemente, no procedimento hemodialítico. 

Ressalta-se, portanto, a importância de uma orientação adequada e contínua ao paciente 

em tratamento hemodialítico, de forma a auxiliá-lo na execução e compreensão de um 

autocuidado eficiente.   
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO: _____________________________________________ 

 

Perfil Sociodemográfico 

 

Idade: _______________ Sexo: (  ) F       (  ) M 

Cidade onde reside: __________________________________________ 

Estado Civil: ____________ Escolaridade: _____________________ 

Profissão: ______________ Renda mensal: (  ) nenhuma 

   (  ) até 1 salário mínimo 

   (  ) de 1 a 2 salários 

mínimos 

   (  ) acima de 2 salários 

mínimos 

 

Estilo de vida 

 

Nº de refeições diárias: _____________________________________________ 

Alimenta-se de frutas e verduras? ____________________________________ 

Quantidade média de água ingerida por dia (em mililitros): ________________ 

Realiza atividade física? ____________________________________________ 

Atividades físicas realizadas: ________________________________________ 

Por quanto tempo você se exercita em uma semana? _____________________ 

 

 

 

Tratamento na hemodiálise 

 

Possui alguma doença crônica (HAS, DIA, DPOC, entre outras)? _______________ 

___________________________________________________________________ 
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O que te levou a fazer hemodiálise? _______________________________________ 

Há quanto tempo faz hemodiálise? ________________________________________ 

Você se lembra das orientações que a equipe do Centro de Hemodiálise fez sobre o 

seu tratamento? ______________________________________________________ 

Quais orientações foram? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Fístula Arteriovenosa 

 

Onde se localiza a fístula arteriovenosa que está sendo usada para a hemodiálise? 

___________________________________________________________________ 

Já foi preciso fazer outras fístulas? ______ Se sim, quantas? __________________ 

Qual foi o motivo da troca de fístula? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quais são os cuidados que você faz diariamente para manter a fístula funcionando 

bem? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Você sabe informar a importância de cada um desses cuidados? _______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Correspondência à Santa Casa de Misericórdia 
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APÊNDICE D – Correspondência à Instituição de Ensino 
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ANEXOS   
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ANEXO A – Protocolo de autorização do COEP 
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ANEXO B – Carta de autorização da Santa Casa de Misericórdia 

 


