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RESUMO 
 

As doenças renais vêm aumentando, cada vez mais um número maior de pessoas 
sofre com essas enfermidades. No Brasil, já é considerado um problema de saúde 
pública. Destaca-se a insuficiência renal crônica (IRC) caracterizada pela perda 
gradativa e irreversível da função renal, que traz como consequência a incapacidade 
de equilíbrio hidroeletrolítico causando um desequilíbrio metabólico, levando os 
pacientes a apresentarem sérios sintomas podendo ser manifestações neurológicas 
centrais, periféricas, gastrintestinais, endocrinológicas, metabólicas, infecciosas, 
dermatológicas e hematológicas. Quando há IRC instalada é necessário que seja 
realizado o tratamento hemodialítico, nesse caso, torna-se necessário o uso de 
terapêuticas substitutivas da função renal, onde neste estudo será abordado a 
hemodiálise. Esta pesquisa teve por objetivo conhecer as percepções dos indivíduos 
com Insuficiência Renal Crônica (IRC) com relação a sua qualidade de vida em uma 
cidade do Meio Oeste Catarinense. Trata-se de um estudo descritivo com 
abordagem qualitativa, realizado por meio de uma entrevista semiestruturada com o 
objetivo de extrair as informações em foco. Para a análise dos resultados foi usada a 
ferramenta de apoio de análise qualitativa o software NVIVO. Foram entrevistados 3 
indivíduos e avaliadas 11 categorias onde foi possível analisar o impacto que doença 
renal crônica causa na qualidade de vidas dos entrevistados. A presente pesquisa 
revelou que a hemodiálise e a Doença Renal Crônica afeta a vida e cotidianos 
dessas pessoas, pois causam limitações físicas, sociais, psíquicas, mudanças nos 
hábitos alimentares e rotina de vida. Os resultados evidenciam a importância dos 
profissionais, com ênfase o profissional de enfermagem no cuidado prestado, a 
competência, o conhecimento científico, a empatia, fazem com que esta fase 
enfrentada pelo portador da Doença Renal Crônica em tratamento hemodialítico se 
torne mais encorajado. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Enfermagem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Kidney diseases are increasing, each time more people suffer from these diseases. 
In Brazil it is already considered a public health problem. Chronic renal insufficiency 
(CRI) stands out, characterized by a gradual and irreversible loss of renal function, 
which results in the inability of hydroelectrolytic balance causing a metabolic 
imbalance, leading patients to show serious symptoms, which may be, central 
neurological manifestations, peripheral, gastrointestinal, endocrinological, 
metabolical, infectious, dermatological and hematological. When there is CRI 
installed, hemodialysis treatment must be performed, in which case it is necessary to 
use renal function replacement therapies, one of which is hemodialysis, where the 
patient ends up having to adapt to a new lifestyle, causing a series of changes that 
compromise not only the physical aspect, but the psychological aspect directly 
interfering in the quality of life related to the health of these patients. The nursing 
team has a fundamental role in the prevention and progression of kidney disease, 
they must be at the forefront promoting interventions for health problems and 
improving the quality of life of these patients. Due to its scientific basis, it should take 
over its role as an educator to make patients aware of prevention, changes in 
behavior and lifestyle and for patients with CRI to prevent potential complications 
from treatment and the disease itself. This research aimed to know the perceptions of 
individuals with Chronic Renal Insufficiency (CRF) in relation to their quality of life in a 
city in the Midwest of Santa Catarina. This is a descriptive study with a qualitative 
approach, conducted through a semi-structured interview with the objective of 
extracting the information in focus. For the analysis of the results, the qualitative 
analysis support tool, the NVIVO software, was used. Three individuals were 
interviewed and 11 categories were evaluated where it was possible to analyze the 
impact that chronic kidney disease causes on the interviewees' quality of life. This 
research revealed that hemodialysis and Chronic Kidney Disease affect the lives and 
daily lives of these people, as they cause physical, social, psychological limitations, 
changes in eating habits and life routine. The results show the importance of 
professionals, with emphasis on the nursing professional in the care provided, 
competence, scientific knowledge, empathy, make this phase faced by patients with 
Chronic Kidney Disease undergoing hemodialysis become more encouraged. 
 
Keywords: Chronic Renal Insufficiency. Hemodialysis. Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo o conceito de 1947 da Organização Mundial da Saúde (OMS), com 

ampla divulgação e conhecimento na área, a saúde é definida como: “Um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade” (OMS, 1976).  

Muitos são os termos usados à expressão qualidade de vida, no entanto, é 

difícil e complexa a definição deste indicador. Como termos mais utilizados podem 

ser citados a satisfação com a vida, saúde, bem-estar, felicidade, lazer, autoestima, 

valores e necessidades atendidas. A qualidade de vida se torna tema de pesquisa 

essencial na área da saúde, pois seus resultados são de extrema importância para 

aprovar e definir tratamentos e avaliar custo ou benefício do trabalho prestado 

(TERRA; COSTA, 2007). 

Costa et al. (2016) aponta que doenças crônicas têm despertado uma atenção 

especial aos profissionais de saúde, pois as taxas de morbimortalidade têm 

aumentado, tornando, assim, uma grande preocupação para o campo da saúde 

pública. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma das patologias que acometem a 

população e considerada sem expectativa de cura, evolui rápida e 

progressivamente, provocando reações aos portadores, além de comprometer a 

qualidade de vida. 

Cada vez mais aumenta o número de pessoas com essa doença, cujo 

principal tratamento é a diálise que mais comumente apresenta-se nas modalidades 

diálise peritoneal e hemodiálise, tema deste trabalho. A IRC e o tratamento dialítico 

desencadeiam diversas situações tornando a saúde comprometida. As condições do 

tratamento e a evolução crônica da doença limitam os portadores desencadeando 

fatores estressores, isolamento social, bem como limitações à possibilidade de 

locomoção e passeio, restrição das atividades físicas, dependência, sentimento de 

medo e incerteza com relação à saúde e bem-estar. No que diz a respeito à 

qualidade de vida é de extrema importância porque interfere na efetividade do 

tratamento e intervenções na área da saúde (COSTA et al., 2016). 

Houve um maior aumento da sobrevida com o avanço da tecnologia na área 

da diálise, possibilitando aos pacientes o retorno à vida em relação aos aspectos 

qualitativos. O doente renal crônico, em virtude da necessidade de realizar o 

tratamento, sofre modificações no estilo de vida diário, vive dependente da equipe 
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de saúde e máquina para ter o cuidado necessário (MARTINS; CESARINO, 2005). 

Neste contexto, o enfermeiro deve atuar na prevenção e na progressão da 

doença renal a fim de promover ações para atender as necessidades do paciente, 

detectando os grupos de risco e os já acometidos pela doença, para os quais é de 

extrema importância a avaliação da função renal. O profissional tem por função 

ajudar, educar, diagnosticar, acompanhar e monitorar o doente, solucionando 

situações de evolução rápida, administrando e acompanhando protocolos 

terapêuticos, assegurando e acompanhando a qualidade do cuidado de saúde 

(SILVA et al., 2015). 

Noleto et al. (2015) indaga que a equipe de enfermagem que trabalha nos 

serviços de diálise deve participar ativamente do tratamento dos pacientes renais 

crônicos, pois a  parte de procedimento técnico e de relação ao paciente com meio 

ambiente é de função da enfermagem, ficando evidente a importância da 

qualificação e do conhecimento que os profissionais desta área devem possuir frente 

às complicações e intercorrências decorrentes do tratamento e da própria doença. A 

monitorização e intervenção frente aos agravos podem minimizar, prevenir e 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

O profissional de enfermagem pelo seu embasamento científico deve 
utilizar-se de seu papel de educador para conscientizar os pacientes quanto 
às restrições e atribuições no tratamento estimulando mudanças de 
comportamentos e prevenindo potenciais complicações (NOLETO et al., 
2015, p. 1585). 

Neste contexto, como objetivo geral, pretendeu-se analisar a percepção dos 

pacientes portadores de IRC submetidos à hemodiálise quanto a sua qualidade de 

vida em um município do Meio Oeste Catarinense apresentando-se os seguintes 

objetivos específicos sendo: descrever sobre a fisiopatologia da Doença Renal 

Crônica (DRC), estabelecer o perfil dos pacientes que realizam hemodiálise em um 

município do Meio Oeste Catarinense, conhecer a percepção dos pacientes que 

estão submetidos à hemodiálise quanto a sua qualidade de vida e sua adesão à 

terapêutica e evidenciar o papel do enfermeiro/enfermagem na assistência ao 

paciente em hemodiálise. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA  

Segundo Higa et al. (2008) a doença renal crônica resulta de uma lesão no 

órgão que vai ocasionar a perda progressiva e irreversível da função dos rins, onde 

as principais causas são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. A doença, em 

sua fase mais avançada quando os rins não conseguem manter a garantia da 

normalidade no meio interno do paciente, se define como IRC. 

A doença e as complicações decorrentes do tratamento interferem 

diretamente no cotidiano do paciente limitando suas atividades de vida diária, dessa 

maneira, para compreender essas limitações, são usadas as avaliações de 

qualidade de vida relacionada à saúde (HIGA et al., 2008). 

De acordo com Santos et al. (2010, p. 163) “o tratamento dos portadores de 

IRC depende dos programas de hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal, 

sendo a hemodiálise a terapêutica mais usada na atualidade”.   

O processo de hemodiálise leva em média aproximadamente um período de 
4 horas, podendo levar a remoção de 1 a 4 litros de fluído, porém isso vai 
depender do perfil do paciente e da eficiência da diálise. As alterações do 
fluído corporal podem variar desde um edema pulmonar até uma hipotensão 
e desidratação no paciente (SANTOS et al., 2010, p.18) 

No decorrer da seção de hemodiálise a pessoa que é submetida, devido às 

alterações hidroeletrolíticas, pode apresentar algumas intercorrências clínicas como, 

hipernatremia que pode provocar cefaleia, náuseas, vômito, sede intensa, 

convulsões e hipotermia que, por sua vez, pode causar arritmia cardíaca, 

hipotensão, cansaço, fraqueza muscular, paralisia muscular e cãibras, pois as 

seções são desgastantes e requerem tempo para serem realizadas (SANTOS et al., 

2010).  

[...] Durante a fase de tratamento, os portadores de insuficiência renal 
crônica podem ter a qualidade de vida relacionada à saúde alterada, devido 
a uma série de fatores como a ansiedade prévia e no momento do 
tratamento, a perda da autonomia, a dificuldade em lidar com uma doença 
irreversível e incurável, o deslocamento diário ou semanal para hospitais e 
unidades de hemodiálise, a queda dos níveis de vitalidade, a limitação para 
a realização das atividades da vida diária, em muitos casos a falta de 
suporte por falta dos familiares e amigos. Dessa forma, tanto a saúde física 
quanto a saúde psíquica do paciente são prejudicadas (OLIVEIRA et al., 
2015, p. 151). 

É importante ressaltar que mesmo com alterações hemodinâmicas a 

hemodiálise é vista como sinônimo de manutenção de vida, já que ela executa uma 
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das funções vitais que é o sistema de filtração do sangue, sem ela não seria possível 

realizar a eliminação dos resíduos tóxicos e impróprios para o organismo, é um 

tratamento que exige disciplina e isso influencia na qualidade de vida do paciente 

(COSTA et al., 2016). 

Adaptar-se à nova realidade não é um processo tranquilo, pois a doença afeta 

de forma negativa as funções vitais dos pacientes. É necessário que o profissional 

de saúde atuante seja compreensivo auxiliando o indivíduo e sua família prestando 

um cuidado humanizado e de qualidade (OLIVEIRA et al., 2015). 

É necessário que o enfermeiro atenda às necessidades compartilhando 

saberes e facilitando a compreensão da doença e dos meios de recuperação, 

orientando o paciente e seus familiares quanto ao autocuidado, às condições para 

que continue o tratamento, além de prevenir, identificar e tratar complicações 

intradialíticas em conjunto com a equipe médica (SANTOS et al., 2010). 

1.2 FISIOLOGIA RENAL 

Para Guyton e Hall (1997) a função dos rins é livrar o corpo dos produtos de 

degradação que são ingeridos ou produzidos pelo metabolismo e controlar o volume 

e a composição dos líquidos corporais. O equilíbrio entre o suprimento e a 

eliminação da água, e praticamente todos os eletrólitos, é mantido, em grande parte, 

pelos rins e por exercer esta função reguladora mantém o ambiente estável das 

células para o desempenho de suas atividades. 

Nós, seres humanos, retiramos a maior parte de nossa energia vital de 3 
tipos básicos de alimentos: (1) açúcares, (2) gorduras e (3) proteínas. 
Sabemos que o metabolismo dos açúcares (carboidratos) e das gorduras 
(lipídios), resulta, em última análise, em energia e água. A única “sobra” no 
final do processo é o gás carbônico, que será eliminado pela respiração. Já 
o metabolismo das proteínas também gera energia, mas, ao contrário dos 
demais, resulta inevitavelmente na formação de substâncias tóxicas 
residuais, que possuem nitrogênio em sua estrutura e precisam dos rins 
para serem eliminadas. São estas, as “escórias nitrogenadas”, uma espécie 
de lixo resultante do metabolismo das proteínas, que se acumulam nas 
situações de falência renal (ENGEL et al., 2014, p 11). 

Os rins filtram o plasma e removem substâncias do filtrado em graus 

variáveis, dependendo da necessidade do organismo, purificando o filtrado de 

substâncias indesejáveis, excretando na urina e retendo as substâncias necessárias 

devolvendo-a ao sangue. É importante reconhecer as múltiplas funções que os rins 

desempenham: regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, regulação da osmolaridade 

dos líquidos corporais e das concentrações de eletrólitos, regulação do equilíbrio 
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ácido-básico, excreção de produtos de degradação metabólica e substâncias 

químicas estranhas, regulação da pressão arterial, secreção de hormônios e 

gliconeogênese (GUYTON; HALL, 1997). 

1.3 ANATOMIA FISIOLÓGICA DOS RINS 

Os rins se localizam na parede posterior do abdômen, fora da cavidade 

peritoneal. O rim contém uma borda medial denominada hilo, nele passam artérias e 

veias renais, vasos linfáticos, o suprimento nervoso e o ureter que transporta a urina 

do rim para a bexiga. Também fazem parte do rim duas principais regiões, o córtex 

externo e a medula, que por sua vez é dividida em múltiplas massas de tecido em 

forma de cone denominadas pirâmides renais. A base de cada pirâmide origina-se 

na borda entre o córtex e a medula e termina na papila, que se projeta no espaço da 

pelve renal. A borda externa da pelve é dividida nos cálices principais que se dividem 

em pequenos cálices, que coletam a urina proveniente dos túbulos de cada papila. 

As paredes dos cálices, a pelve renal e o ureter contêm elementos contráteis que 

lançam a urina em direção abexiga onde ela é armazenada e eliminada nas micções 

(PORTH, 2004). 

Figura 1 – Anatomia renal 

 
Fonte: Guyton; Hall (1997). 

1.3.1 Suprimento Sanguíneo Renal 

Conforme Guyton e Hall (1997) a artéria renal, através do hilo, juntamente 
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com o ureter e a veia renal que se ramifica progressivamente para formar as artérias 

interlobares, artérias arqueadas, artérias interlobulares e arteríolas aferentes, que 

desaguam nos capilares glomerulares nos glomérulos, onde líquidos e solutos são 

filtrados formando a urina. As extremidades distais dos capilares de cada glomérulo 

unem-se para formar a arteríola aferente, que levam aos capilares peritubulares, que 

envolvem os túbulos renais. 

Os glomérulos são envolvidos pela cápsula de Bowman, que possui dois 
folhetos: um aderido as alças glomerulares, e outro “inflado”, delimitando 
externamente o corpúsculo. Estas estruturas são também conhecidas como 
folhetos visceral e parietal da cápsula de Bowman. Entre estes folhetos está 
o espaço capsular, que recebe o filtrado glomerular (ENGEL et al., 2014, p 
13). 

Os capilares peritubulares desaguam nos vasos do sistema venoso, onde 

correm paralelamente aos vasos arteriolares formando a veia interlobular, a veia 

arqueada, a veia interlobar e a veia renal, que deixa o rim ao lado da artéria renal e 

ureter como pode ser observado na figura 2 (GUYTON; HALL,1997). 

Figura 2 – Circulação venosa e arterial renal 

 
Fonte: Guyton; Hall (1997). 



17 
 

1.3.2 Néfron: Unidade Funcional do Rim 

Cada rim é constituído de 1 milhão de néfrons, que não são capazes de ser 

regenerados em casos de lesão, doença renal ou no processo de envelhecimento 

normal onde ocorre a diminuição gradual do seu número (PORTH, 2004). 

 Guyton e Hall (1997) dizem que cada néfron possui um glomérulo e que 

através dele são filtradas grandes quantidades de líquidos do sangue e um grande 

túbulo no qual o líquido filtrado é convertido em urina. Os capilares glomerulares são 

recobertos por células epiteliais e o glomérulo como um todo se encontra envolvido 

pela cápsula de Bowman. O líquido filtrado dos capilares glomerulares flui para o 

interior da cápsula de Bowman e, a seguir, para o túbulo proximal, para a alça de 

Henle que mergulha na medula renal, cada alça consiste num ramo ascendente e 

descendente. Na extremidade do ramo ascendente espesso existe uma placa na 

parede conhecida como mácula densa que desempenha importante papel na função 

dos néfrons. Depois da mácula densa o líquido penetra no túbulo distal situado no 

córtex renal, representado na figura 3. 

O néfron é a unidade funcional dos rins. podemos descrevê-lo como uma 
estrutura microscópica formada pela associação do corpúsculo de Malpighi, 
contendo o tufo glomerular, como o sistema tubular, composto pelo túbulo 
contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e finalmente o 
túbulo coletor. O néfron se responsabiliza pelos dois principais processos 
que envolvem a gênese da urina: a produção do filtrado glomerular nos 
corpúsculos de Malpighi e o complexo processamento deste filtrado em seu 
sistema tubular (ENGEL et al., 2014, p. 12). 

As porções iniciais, de oito a dez ductos coletores corticais, juntam-se 

passando a construir o ducto coletor medular. Os ductos se unem formando ductos 

maiores que desaguam na pelve renal através das papilas renais. Em cada rim 

existe cerca de 250 ductos muito grandes, os quais coletam urina de cerca de 4000 

néfrons (GUYTON; HALL, 1997). 
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Figura 3 - Estrutura do néfron 

 
Fonte: Guyton; Hall (1997). 

1.4 FORMAÇÃO DA URINA 

A formação da urina começa com filtração nos capilares glomerulares e na 

cápsula de Bowman. Quando o líquido filtrado deixa a cápsula de Bowman e passa 

pelos túbulos é modificado pela reabsorção de água e solutos específicos de volta 

ao sangue ou pela secreção de outras substâncias dos capilares peritubulares para 

os túbulos como demonstra a figura 4 (GUYTON; HALL, 1997).  

Figura 4 - Processo que determina a composição da urina que resulta da filtração de uma substância 

menos sua reabsorção mais a secreção do sangue dos capilares peritubulares para o interior dos 

túbulos 

 
Fonte: Guyton; Hall (1997). 
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Segundo Guyton e Hall (1997) a filtração de grandes quantidades de líquidos 

através dos capilares glomerulares para dentro da cápsula de Bowman é o primeiro 

passo na formação da urina. O filtrado glomerular é livre de proteínas e desprovido 

de elementos celulares como hemácias, sua constituição de concentração incluindo 

a maior parte de sais e moléculas orgânicas são semelhantes às concentrações do 

plasma. Os capilares glomerulares têm elevada intensidade de filtração, muito maior 

que a maioria dos outros capilares devido à alta pressão hidrostática glomerular e o 

alto coeficiente de filtração capilar.  

Apesar da alta intensidade da filtração, a barreira de filtração glomerular é 

seletiva na determinação de quais moléculas serão filtradas, com base no seu 

tamanho e sua carga elétrica. O eletrólito como o sódio e pequenos compostos 

orgânicos, como a glicose, são livremente filtrados por terem carga positiva, no 

entanto, a albumina tem filtração restrita por causa da sua carga negativa. Em casos 

de doenças como a nefropatia com alteração mínima ocorre perda de cargas 

negativas e, como consequência, algumas das proteínas com baixo peso molecular 

ultrapassam a membrana, são filtradas e aparecem na urina, condição conhecida 

como proteinúria ou albuminúria. O determinante da filtração glomerular é 

determinado pela soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas através da 

membrana glomerular (GUYTON; HALL, 2017). 

1.5 TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

“A taxa de filtração glomerular é a medida de depuração de uma substância 

que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção tubular, por isso é 

considerada a melhor medida padrão da avaliação da função renal [...]” (BRITO; 

OLIVEIRA; SILVA, 2016, p. 1). 

Campos, Leal e Cartaxeiro (2016, p. 1) declaram que: 

[...] se a taxa de filtração glomerular estimada se encontra diminuída, é 
porque os rins não estão funcionando de forma adequada. Estima-se que 
em um adulto jovem a taxa de filtração glomerular esteja por volta de 90-100 
mililitros por minutos [...]. O cálculo da taxa é feita por meio de uma fórmula 
onde são usados a idade, gênero e o valor de creatinina no sangue[...].  

A creatinina é um resíduo tóxico, produzido nos músculos, que é eliminado do 

sangue pelos rins, sendo expelido na urina, e quando os rins não estão funcionando 

bem a creatinina acumula-se no sangue. Ainda outros achados como albuminúria, 

hematúria, hipertensão arterial e diabetes podem ser indicadores para avaliação dos 
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parâmetros clínicos e laboratoriais que podem ajudar a determinar o grau de 

funcionamento dos rins (CAMPOS; LEAL; CARTAXEIRO, 2016). 

[...] A creatinina sérica é o marcador de diagnóstico mais comumente 
utilizado para a estimativa da taxa de filtração glomerular na rotina clínica. 
Devido a interferências e limitações pré-analíticas e analíticas importantes, a 
creatinina não pode ser considerada exata e, após estudos, surgiu a 
cistatina C, que é produzida em concentrações constantes por todas as 
células nucleadas e filtrada livremente no glomérulo. Portanto, a 
concentração sanguínea de cistatina C depende quase inteiramente da taxa 
de filtração glomerular e não é substancialmente afetada por dieta, estado 
nutricional, doenças inflamatórias ou malignas e nem pela massa muscular 
(BRITO; OLIVEIRA; SILVA; 2016, p. 1). 

1.6 DOENÇAS RENAIS 

A nutrição adequada é um requisito básico para promover e preservar a 
saúde e é reconhecida como um fator determinante e condicionante para o 
status de saúde de indivíduos e grupos de pessoas. Em situações de 
doenças crônicas, como doença renal crônica (DRC), a dieta faz parte do 
seu tratamento em todas as etapas. Alterações no estilo de vida que 
incluem a prática de exercício físico, nutrição adequada e cessação do 
tabagismo são fatores importantes que, quando associados ao controle da 
pressão arterial, glicemia e perfil lipídico, contribuem para diminuir a taxa de 
progressão da DRC (PEREIRA et al., 2020, p. 59).  

Podem ser divididas em duas categorias: a insuficiência renal aguda, em que 

os rins param de funcionar de modo súbito, podendo recuperar a função quase que 

normal e a insuficiência renal crônica, onde vai ocorrendo a perda progressiva dos 

néfrons diminuindo a função renal por completo, tornando o quadro irreversível 

(GUYTON; HALL, 1997). 

1.6.1 Insuficiência Renal Aguda 

Pode ser subdividida em três principais categorias: a insuficiência renal pré-

aguda que resulta da diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, essa anormalidade 

ocorre antes do rim. Podem ser causas da insuficiência pré-renal a hipovolemia 

(hemorragias, perdas gastrointestinais, queimaduras, sobrecarga de diuréticos, 

febre); diminuição do débito cardíaco (arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, 

infarto agudo do miocárdio, tamponamento pericárdico); vasodilatação periférica 

(choque anafilático, bacteremia e anti-hipertensivos); vasoconstrição renal 

(anestesia, cirurgias, síndrome hepatorrenal); drogas (agentes antinflamatório não 

hormonais, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ciclos-porina, 

agentes contrastados para RX (COSTA; NETO; NETO, 2003). 

[....] Quando o fluxo sanguíneo é reduzido para menos de 20% do fluxo 
sanguíneo renal total, as células renais começam a tornar-se hipóxicas, e a 
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ocorrência de redução adicional do fluxo sanguíneo renal, se prolongada, irá 
produzir lesão ou até mesmo morte das células renais, sobretudo das 
células epiteliais tubulares. Se a causa da insuficiência renal aguda pré-
renal não for corrigida, e a isquemia dos rins persistir por mais de algumas 
horas, este tipo de insuficiência renal pode evoluir para insuficiência renal 
aguda intra-renal (GUYTON; HALL, 1997, p. 240). 

A glomerulonefrite aguda é um dos exemplos de insuficiência aguda 

intrarrenal, provocada por uma reação imune anormal que lesiona os glomérulos. 

Neste caso, ocorre falência total, ou quase completa, dos rins, pois na medida em 

que os anticorpos são produzidos contra o antígeno contra a infecção adquirida que 

pode ser desde uma amigdalite, faringite ou até mesmo uma infecção de pele, os 

anticorpos e os antígenos reagem um com o outro para formar um complexo imune 

insolúvel. Esse acúmulo de células imune nos glomérulos tornam os mesmos 

bloqueados e os que não são bloqueados costumam ficar excessivamente 

permeáveis, permitindo o extravasamento de proteínas e eritrócitos do sangue dos 

capilares glomerulares para o filtrado glomerular (CAMPOS; LEAL; CARTAXEIRO, 

2016). 

A insuficiência renal aguda pós-renal se refere à obstrução do sistema coletor 

urinário em qualquer ponto, desde os cálices até a saída da bexiga. As causas mais 

frequentes são obstrução dos ureteres bilateral relacionado a tumores de próstata e 

cérvix, fibrose retroperitoneal idiopática, hemorragia retroperitoneal, ligadura 

acidental durante cirurgias pélvicas; obstrução bilateral dos ureteres (intralumial) por 

cristais de ácido úrico e sulfa, edema, coágulos e cálculos; obstrução em bexiga por 

hipertrofia da próstata, carcinoma de bexiga, infecção, neuropatia ou bloqueadores 

ganglionares; obstrução uretral por válvula congênita, estenose e tumor funcional 

(COSTA; NETO, 2003). 

1.6.2 Insuficiência Renal Crônica 

A IRC resulta da perda irreversível de grande número de néfrons 

funcionantes, porém, os sinais clínicos apresentam-se quando o número de néfrons 

úteis cai para pelo menos 70% abaixo do normal (GUYTON; HALL, 1997).  

[...] É considerada doença renal crônica lesão presente por um período igual 
ou superior a três meses, definida por anormalidades estruturais ou 
funcionais do rim, com ou sem diminuição da FG, evidenciada por 
anormalidades histopatológicas ou de marcadores de lesão renal, incluindo 
alterações sanguíneas ou urinárias, ou ainda de exames de imagem 
(BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010, p. 249). 
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A IRC pode ser tratada, inicialmente, com terapêuticas conservadoras como o 

tratamento dietético, medicamentoso e controle da pressão arterial, quando este tipo 

de tratamento não é capaz de manter a qualidade de vida do paciente a indicação do 

programa dialítico será feita. Por ser uma doença silenciosa, os sintomas podem 

demorar anos para serem notados, assim como ocorre com IRC terminal, pois o rim 

é capaz de ir se adaptando, permitindo que os seres humanos se mantenham vivos 

com apenas10% da função renal funcionante. Quando há perda da função renal os 

principais sintomas são nictúria, poliúria, oligúria, edema, hipertensão arterial, 

fraqueza, fadiga, anorexia, náuseas, vômito, insônia, cãibra, prurido, palidez 

cutânea, xerose, miopatia proximal, dismenorreia, amenorreia, atrofia testicular, 

impotência, déficit cognitivo, déficit de atenção, confusão, sonolência, obnubilação e 

coma (RIBEIRO et al., 2008). 

Na prática clínica, a função excretora renal pode ser medida através da taxa 

de filtração glomerular. Para o diagnóstico da doença renal crônica são utilizados 

parâmetros com evidência de dano renal como uma TFG > ou igual 60ml/min/1,73m² 

(BRASIL, 2014). 

A nefropatia diabética (DN) é uma das complicações mais graves do DM, 

caracterizada por perda da função renal, que pode evoluir para doença renal crônica 

(DRC), classificada nos estágios I a V, de acordo com a taxa de filtração glomerular 

(TFG). 

1.6.3 Classificação de Acordo com Estágio de Lesão Renal 

[...] A doença renal crônica que é definida pela perda progressiva e 
irreversível dos néfrons funcionais, é classificada em cinco estágios que se 
relacionam com a taxa de filtração glomerular (TFG) e, consequentemente, 
com o grau de insuficiência. Na categoria mais avançada, o estágio cinco, 
intitulado insuficiência renal crônica (IRC) em estágio terminal, é o momento 
em que os rins perdem o controle total da homeostasia do organismo devido 
à grande redução dos néfrons, e o cliente começa a apresentar sintomas 
urêmicos e a necessitar de tratamento dialítico (TAVARES; LISBOA, 2015, 
p. 344). 

Para melhor estruturação do tratamento do paciente com doença renal 

crônica é necessário que, após o diagnóstico, até mesmo para uma estimativa de 

prognóstico, seja realizada a classificação do paciente conforme o estágio da 

doença (BRASIL, 2014). 
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Quadro  1- Classificação da função renal de acordo com a taxa de filtração glomerular (TFG) 

Estágio 1 TFG normal, com valor igual ou superior a 90ml/min/1,73m². 

 

Estágio 2 

Diminuição ligeira da TFG, com valor entre 60-89ml/min/1,73m². Se a 

função renal se encontra no estágio 1 ou 2, só se considera doença 

renal cônica se tiver albuminúria, hematúria, anomalia patológica ou 

anomalia estrutural. 

 

Estágio 3a 

Diminuição ligeira-moderada da TFG, com valor entre 45-

59ml/min/1,73m². 

 

Estágio 3b 

Diminuição moderada-grave da TFG, com valor entre 30-

44ml/min/1,73m². 

Estágio 4 Diminuição grave da TFG, com valor entre 15-29ml/min/1,73m². 

Estágio 5 
Insuficiência renal (avançada/terminal), com TFG de valor inferior a 

15ml/min/1,73m², ou necessidade de início de diálise. 

Fonte: Adapato de Campos; Leal; Cartaxeiro (2016). 

O tratamento da DRC, estágio cinco, se dá através de um complexo regime 
terapêutico, que inclui a realização da hemodiálise, de um rigoroso regime 
medicamentoso, dietético e de controle de líquidos. Estes quatro aspectos 
do tratamento são indissociáveis e configuram os pilares da terapia, 
influenciando diretamente nas taxas de morbidade/mortalidade. A não 
adesão a uma destas variáveis implicará negativamente na qualidade de 
vida do doente e nos custos da saúde (LINS et al., 2018, p. 55). 

Alguns pacientes apresentam suscetibilidade aumentada para doença renal 

crônica e são considerados grupos de risco como os hipertensos, diabéticos, idosos, 

pacientes com doença cardiovascular, familiares de pacientes portadores de doença 

renal crônica e paciente em uso de medicações nefrotóxicas (BASTOS; BREGMAN; 

KIRSZTAJN, 2010). 

A nefropatia diabética (DN) é uma das complicações mais graves do DM, 
caracterizada por perda da função renal, que pode evoluir para doença renal 
crônica (DRC), classificada nos estágios I a V, de acordo com a taxa de 
filtração glomerular (TFG) (NOGUEIRA et al., p. 128). 

1.7 TRATAMENTO DIÁLITICOS 

1.7.1 Fisiologia da Diálise Peritoneal 

Nettina (2011) destaca que a diálise peritoneal é efetuada pela inserção de 1 

a 3 litros de uma solução salina contendo dextrose, sendo esta uma solução de 

diálise, na cavidade peritoneal. Os produtos nocivos acumulados movem-se do 

sangue e tecidos circunjacentes para a solução de diálise por difusão e por 

ultrafiltração. A remoção do corpo dos resíduos tóxicos e do excesso da água ocorre 

quando o dialisado é drenado, esse processo ocorre através da difusão e da 
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ultrafiltração, representado na figura 5. 

Nettina (2011) indaga, ainda, que a difusão é o principal mecanismo pelo qual 

a diálise peritoneal remove os produtos residuais, ela pode ser definida como uma 

troca de solutos entre duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, 

onde uma é o sangue e a outra é o dialisato. A membrana peritoneal é uma série 

heterogênea de barreiras tissulares entre o sangue e o dialisado, começando no 

endotélio capilar e estendendo-se através da membrana basal capilar, pelo tecido 

conjuntivo frouxo até a superfície peritoneal do mesotélio. 

 A ultrafiltração é definida como a separação das pequenas partículas dos 

resíduos através de uma membrana semipermeável. A ultrafiltração é o mecanismo 

pelo qual o líquido é removido na diálise peritoneal, ela pode também ser 

responsável por uma significativa percentagem da remoção total de solutos 

(NETTINA, 2011). 

Figura 5 - Diálise peritoneal ambulatorial contínua. O cateter peritoneal é implantado através da 

parede abdominal. O líquido é infundido na cavidade peritoneal e drena após um período de tempo 

prescrito 

 
Fonte: Nettina (2011). 

1.7.2 Diálise Peritoneal 

Após o diagnóstico da doença renal crônica em estágio terminal, as opções 

para tratamento são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. As 

modalidades de diálise podem ser realizadas por três tipos: a Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Contínua (DPAC), a Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) e a Diálise 
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Peritoneal Intermitente (DPI). Dentre as modalidades descritas, a DPAC é a mais 

utilizada, pois pode ser feita pelo próprio paciente ou uma pessoa treinada realiza a 

infusão e drenagem da solução de diálise manualmente (OLIVEIRA et al., 2019). 

[...] A diálise peritoneal intermitente é realizada 2 vezes por semana, com 
duração mínima de 24 horas, com tempo de permanência de 30 minutos, 
necessitando de ambiente hospitalar e pessoal treinado. Diálise peritoneal 
ambulatorial contínua permite a realização em domicílio pelo paciente e/ou 
responsável, sendo 4 trocas diárias, com tempo de permanência de 4 a 6 
horas. Diálise Peritoneal Automática realizada a noite durante o sono do 
paciente, ficando este conectado a uma máquina cicladora automática que 
periodicamente substitui a solução de diálise por uma nova, por meio da 
gravidade (SILVA; SILVA, 2003, p. 10). 

A diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) é um tipo de diálise 

intracorpórea que utiliza o peritônio como membrana semipermeável. É um 

procedimento que consiste na infusão, retenção e drenagem, para o interior do 

abdome, de uma solução balanceada e aquecida próxima a temperatura corporal. 

Nesse procedimento, o peritônio, uma membrana fina de revestimento de órgãos 

abdominais e da parede abdominal, é utilizado como membrana de troca por possuir 

muitos vasos capilares e linfáticos (TAVARES; LISBOA, 2015). 

   Nettina (2011) indaga que o procedimento é realizado através de um cateter 

de demora permanente implantado no peritônio, onde o manguito interno do cateter 

tona-se incrustado por proliferação fibrosa, isso o torna estabilizado minimizando 

vazamentos. É conectado na extremidade externa do cateter um tubo, enquanto na 

extremidade distal do tubo é introduzida numa bolsa plástica esterilizada com 

solução de dialisado, essa bolsa deve ficar no nível do ombro, dessa maneira a 

infusão ocorre por gravidade, penetrando na cavidade peritoneal.  

Nettina (2011) aponta que o tempo de permanência é de 4 a 6 horas, ao final 

do tempo de permanência o líquido do dialisado é drenado da cavidade peritoneal 

por gravidade e a drenagem de 2 litros mais a ultrafiltração leva cerca de 10 a 20 

minutos se o cateter estiver funcionando adequadamente.  

Após a drenagem do dialisado infunde-se uma nova bolsa de solução, deve 

ser utilizada técnica asséptica e o procedimento é repetido. O paciente deve 

executar de 4 a 5 trocas diariamente, sete dias por semana, com um tempo de 

permanência noturno suficiente para permitir um sono ininterrupto (NETTINA, 2011).  

A diálise peritoneal vem sendo apontada como uma opção que permite 
maior autonomia e flexibilidade ao paciente na realização do tratamento, 
possibilitando seu retorno e manutenção das atividades diárias, como por 
exemplo, o trabalho, o que se pressupõe uma melhora na QV, em especial 
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no que tange ao âmbito social (OLIVEIRA et al., 2019, p. 2). 

 É uma modalidade que, pela sua característica domiciliar, ocasiona 

adaptações do ambiente, bem como o envolvimento e participação ativa de 

familiares no tratamento. Além disso, para realizar a diálise peritoneal, é necessário 

que seja implantado um cateter na parede abdominal, o que altera o corpo do 

paciente, implicando na sua autoimagem e na geração de um estigma social a partir 

da reação involuntária negativa que as outras pessoas constroem quanto ao uso do 

cateter. Sendo assim, o papel da família é fundamental no apoio ao paciente para 

superar tal estigma, impulsionando-o a vencer tal desafio na sua dimensão social, 

bem como a condição de isolamento social, muitas vezes presentes (OLIVEIRA et 

al., 2019). 

Uma das maiores vantagens da DP é a sua portabilidade, pois, como o 
tratamento é realizado pelo paciente ou cuidador, há maior liberdade de 
deslocamento e maior independência da equipe médica e de enfermagem 
em relação à HD. Além disso, por ser uma terapia contínua, a DP remove 
constantemente solutos e água, permitindo uma dieta menos restritiva. Por 
ser um método mais brando, a DP também proporciona maior preservação 
da função renal residual. No entanto, a DP deve ser realizada diariamente, e 
o paciente ou cuidador é totalmente responsável pelo cumprimento da 
prescrição e prestando atenção à sua técnica para evitar complicações 
infecciosas. Além disso, complicações metabólicas em potencial e 
alterações estruturais na membrana peritoneal podem ocorrer ao longo do 
tempo, o que pode comprometer a eficácia do método, como será visto mais 
adiante (ANDREOLI; TOTOLI,2020, p. 37) 

Cateteres de diálise peritoneal são cânulas de silastic cirurgicamente 

implantados conectados diretamente no espaço intraperitoneal. Deve-se manter 

condição estéril cada vez que a conexão entre o cateter e circuito do dialisato é 

interrompida (BONGARD; SUE, 2005). 

1.7.3 Complicações da Diálise Peritoneal 

Para que haja a realização da diálise peritoneal é necessário que o cirurgião 
insira um cateter de longa permanência. Um dos cateteres mais utilizados é 
o cateter de tenckhoff, que é um dispositivo inserido na região abdominal, 
contendo dois cuff, o primeiro é localizado no tecido subcutâneo, enquanto o 
segundo fica na parede do músculo reto abdominal, ambos com função 
bacteriostática e para a própria fixação do cateter, através do surgimento de 
fibrina. A maior parte das complicações de diálise peritoneal está 
relacionada ao cateter (TORREÃO; SOUZA; AGUIAR, 2009, p. 319). 

1.7.3.1 Complicações relativas ao cateter 

Abud et al. (2015) alega que, por ser um procedimento invasivo, podem 

ocorrer complicações infecciosas onde destacam-se a infecção do orifício de saída 



27 
 

do cateter (IOS) e a peritonite. Esta complicação infecciosa é caracterizada pela 

presença de secreção purulenta, com ou sem eritema da pele pericateter. Podendo 

apresentar intumescimento, eritema e crosta ou granuloma. Quando coletada a 

cultura da secreção, o resultado é imprescindível para o diagnóstico e tratamento. A 

peritonite é considerada uma complicação grave, relacionada ao método dialítico e 

tem altas taxas de morbimortalidade nos pacientes com doença renal crônica. 

[...] podem ocorrer deslocamentos do cateter, prejudicando o seu 
funcionamento pela dificuldade que passa a existir entre o contato do 
mesmo com o líquido que foi infundido. Nessa situação, quase sempre 
haverá necessidade de troca do cateter respeitando a sua anatomia, 
principalmente nos procedimentos de colocação sem sutura cirúrgica a 
cavidade abdominal. Quando o paciente apresenta obstipação intestinal, o 
estímulo ao peristaltismo pode facilitar o contato do cateter om o líquido e 
melhorar a drenagem. Essas complicações relativas aos cateteres são 
pouco frequentes (MIORIN, 2001, p. 235). 

De acordo com Nettina (2011) disfunções não infecciosas do cateter como 

obstrução e vazamento do dialisato, sangramento no local do cateter e também pode 

ocorrer obstrução se o omento se enrolar ao redor do cateter ou se este ficar preso a 

uma alça do intestino.  

1.7.3.2 Complicações não-relativas ao cateter 

As complicações não-relativas ao cateter são as hérnias, dores abdominais e 

lombares, derrame pleural e hemoperitônio. Os tipos de hérnias mais frequentes são 

as umbilicais seguidas das inguinais e incisionais, alguns fatores que predispõem 

são é o número de cirurgias anteriores, o aumento da pressão intra-abdominal com 

a infusão de líquido, tosse e a obstipação também podem predispor. A dor abdominal 

pode estar relacionada à hérnia de hiato com esofagite de refluxo devido ao 

aumento da pressão abdominal, mais comum em pacientes diabéticos. Alguns 

pacientes apresentam dor lombar devido a posição lordótica que assumem pelo 

aumento do volume abdominal, as sensações de cólicas podem ocorrer pelo contato 

do cateter nas alças intestinais, a algia a infusão está relacionada ao pH do líquido 

da diálise. Hemoperitônio pode ocorrer nas mulheres durante o período menstrual e 

o derrame pleural pode ser secundário a insuficiência cardíaca congestiva ou a 

processos inflamatórios pleurais. Essas são as complicações mais comuns que não 

estão relacionadas diretamente ao cateter (MIORIN, 2001). 
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1.7.3.3 Complicações metabólicas 

Os pacientes mantidos em terapia dialítica em especial, Diálise Peritoneal, 

deve-se preservar a função renal residual, pois nesta modalidade a depuração renal 

residual contribui de maneira importante na retirada total de solutos e para o balanço 

hídrico do paciente. Portanto deve evitar, sempre que possível, o uso de 

antinflamatório não hormonais, contraste iodado e outras drogas nefrotóxicas 

(ABENSUR, 2008). 

Dentre as complicações metabólicas estão à dislipidemia, hiperglicemia, 

hipotassemia, hipermagnesemia, hipoalbumonemia, e persistência de uremia. Os 

valores de colesterol total elevados em pacientes submetidos a diálise peritoneal 

ambulatorial contínua estão relacionados com a maior carga de glicose em que 

estão sujeitos, mesmo não sendo diabéticos e nefróticos apresentam maior valores 

de colesterol total e triglicérides que aumentam após o início do tratamento (MIORIN, 

2001). 

1.7.4 Hemodiálise 

A hemodiálise é o processo de filtração e depuração das substâncias 

indesejáveis do sangue como a ureia e a creatinina que precisam ser eliminadas da 

corrente sanguínea humana quando o mecanismo de filtragem apresenta deficiência 

como nos casos dos portadores de IRC (NASCIMENTO; MERQUES, 2005). 

 Guyton e Hall (1997) indaga que, na máquina, o princípio básico do rim 

artificial é o sangue passar por diminutos canais sanguíneos limitados por uma 

membrana semipermeável e do outro lado da membrana passa o líquido dialisador 

pela qual as substâncias indesejáveis do sangue passam por difusão. Após o 

processo de ultrafiltração o sangue retorna ao vaso puncionado no paciente, como 

mostra a figura 6. 
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Figura 6 - Princípios da diálise com rim artificial 

 
Fonte: Fonte: Guyton; Hall (1997). 

 

Os dois modelos básicos de dialisadores são com placas paralelas e capilares 

de fibra oca, onde ocorrem as trocas por difusão e ultrafiltração do plasma, isto 

permite função semelhante ao dos rins. A escolha do dialisador é dada pelo peso do 

paciente, pela tolerância a retirada de volume e pela dose de diálise necessária. O 

dialisato é a solução que entra em equilíbrio com o sangue durante o processo da 

diálise (MACHADO; SILVA; SARAIVA, 2013). 

A solução de diálise, quando entra em contato com o sangue, além de receber 

substâncias eliminadas do plasma, também pode transferir moléculas para o sangue 

do paciente. Por este motivo, esta água precisa receber um tratamento especial, 

devem passar pelos processos de filtração, deionização e osmose reversa antes de 

ser usada para o preparo da solução da diálise (ENGEL et al., 2014). 

De acordo com Machado, Silva e Saraiva (2013) a qualidade da água 

utilizada na preparação da solução para diálise deve ter sua qualidade garantida 
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durante todo o processo da hemodiálise, deve ser inspecionada pelo técnico 

responsável por operar o sistema de tratamento da água. Como demonstra o quadro 

abaixo em uma amostra de 500 ml: 

Quadro  2 - Parâmetros da qualidade da água utilizada na preparação da solução para diálise 

Característica Parâmetro Aceitável Frequência de verificações 

Cor Transparente Incolor Diária 

Turvação Sabor Ausente Insípido Diária 

Odor Inodoro Diária 

Cloro Residual Livre Maior que 0,5 mg/l Diária 

pH 6,0 a 9,5 Diária 

   

Fonte: Adaptado de Machado; Silva; Saraiva (2013). 

A hemodiálise prolonga a vida, mas não controla totalmente as alterações 
do curso natural da doença, produzindo resultados inconstantes e limitações 
no cotidiano, cujas consequências, comprometem os aspectos físico e 
psicológico, gerando repercussões de ordem pessoal, familiar e social 
(MARINHO et al., 2017, p. 397).  

1.7.4.1 Acesso vascular para hemodiálise 

Para que o sangue circule entre o paciente e a máquina de diálise é 
necessário um acesso vascular no paciente, que pode ser temporário ou 
definitivo. A fístula arteriovenosa é um acesso venoso definitivo, que é o 
mais próximo do ideal com taxas de elevada patência, menor custo de 
construção e manutenção, e menor número de complicações (PEREIRA; 
FERNANDES; MENEGAZ, 2016, p.3). 

Os tipos de acessos usados para que seja realizada a hemodiálise são os 

cateteres de veia central (CVC), canalização direta das veias subclávia, jugular 

interna ou femoral e fístula arteriovenosa (FAVH) (PAIVA; LIMA,2008). 

Nos casos de urgência, em geral, se usa um acesso de uma veia profunda no 

qual é instalado um Cateter de Dupla Luz (CDL). Uma luz é usada para retirar o 

sangue pela artéria para o circuito e outra para devolvê-lo na parte venosa. Na 

maioria dos procedimentos, se usa as veias jugular interna e femoral, a subclávia 

normalmente é evitada, pois cateteres calibrosos nessa veia ocorre o risco de 

estenose vascular, impossibilitando uma posterior confecção de fístula arteriovenosa 

no membro superior ipsilateral. O CDL não deve permanecer por muito tempo, no 

máximo 21 dias, pois o risco de infecção não deve ser desconsiderado 

principalmente no sítio femoral onde o local se torna mais propício a infecções 

devido à proximidade da região genital (ENGEL et al., 2014). 

“As FAVs distais nos membros superiores são a primeira opção, como a 
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radiocefálica (fístula de Brescia e Cimino), deixando as veias proximais para uma 

eventual necessidade de um novo acesso no futuro” (JUNIOR et al., 2003, p. 222). 

[...] realizada por um cirurgião vascular, a fístula é uma anastomose entre a 
artéria radial e a veia cefálica. Uma parte do sangue da artéria radial é 
desviada para o sistema venoso antecubital, que passa a receber sangue 
com alta pressão. Depois de certo tempo, as veias antecubitais se 
hipertrofiam e dilatam, permitindo uma fácil punção com agulhas calibrosas, 
a cada seção de hemodiálise. Este é o tempo para “maturação da fistula”, 
que pode ser de 1 a 3 meses. O nefrologista deve examinar o local da 
fístula para avaliar a sua funcionabilidade. Uma fístula funcionante possui 
um frêmito acentuado a palpação e as veias antecubitais apresentam-se 
dilatadas e com a parede mais espessa (ENGEL et al., 2014 p. 49).   

“Considera-se a FAVH radio-cefálica atualmente como o acesso vascular de 

referência por ser considerada de boa durabilidade e menor risco de complicações 

[...] por preservar os vasos proximais no caso de falha” (PEREIRA; FERNANDES; 

MENEGAZ, 2016, p. 6). 

Segundo Junior et al. (2013) a realização da FAVH é por um cirurgião vascular 

que, normalmente, utiliza uma ultrassonografia color Doppler que guia o local da 

confecção do acesso, avaliando o sistema venoso em busca de sinais de flebite, 

estenoses e oclusões, além de avaliar a artéria que fornecerá o influxo para a fístula, 

este procedimento faz com que aumentem os índices de sucesso e reduzam as 

taxas de exploração mal sucedida no momento da confecção da mesma. 

Figura 7 - Fístula criada com uma anastomose laterolateral da artéria e da veia 

 
Fonte: Nettina (2011). 

1.7.4.2 Complicações da fístula arteriovenosa 

Conforme Parisotto e Pancirova (2015) pode ocorrer infiltração e, 
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consequentemente, hematomas devido a passagem do fluído para o espaço 

extravascular, causado por uma ruptura patológica ou traumática da parede de um 

vaso. Esta complicação é relativamente frequente, ainda mais quando se trata de 

pacientes idosos e está relacionada à fragilidade dos vasos. 

 Junior et al. (2013) declara que, dentre as complicações não infecciosas, 

estão às estenoses e tromboses. As estenoses podem ser no mesmo trajeto 

ocorrendo logo após a confecção da FAVH ou tardiamente, também podem afetar 

veias centrais. São mais comuns na região justa-anastomótica, podendo ser por 

falha técnica na confecção da anastomose levando a isquemia, fibrose e não 

maturação da FAVH, ainda podendo ocorrer estenose por flebites pós-punção. O 

tratamento é feito através de angioplastia percutânea com balão ou de maneira 

cirúrgica. 

[...] quanto à trombose de FAVH, trata-se de uma urgência vascular, no 
intuito de salvar o acesso. Pode ser causada por hipotensão, demasiada 
compressão pós-punção, hematomas compressivos e estenoses prévias 
causando baixo fluxo. Pode ser tratada através de cirurgias ou por 
procedimentos percutâneos. A cirurgia consiste em abordagem direta da 
FAVH e realização da trombectomia com cateter de Fogarty. Nos 
procedimentos percutâneos, a trombólise é realizada, num primeiro 
momento, com o uso de fármacos trombolíticos, como uroquinase ou r-tpa 
(JUNIOR et al., 2013, p. 223). 

Os aneurismas, também considerados uma complicação, são uma dilatação 

localizada, envolvendo todas as paredes do vaso. São causados, principalmente, 

pela utilização da técnica de canulação em área. A pele torna-se mais fina resultando 

na destruição das paredes do vaso então no local das repetidas canulações é 

substituído por um tecido cicatricial. Este enfraquecimento leva ao aparecimento de 

aneurismas. Podem também ser causados por infecções ou associados com o 

desenvolvimento de estenoses (PARISOTTO; PANCIROVA, 2015). 

Para Parisotto e Pancirova (2015) as infecções, que são responsáveis pela 

perda de 20% das FAVs, têm como agentes predominantes o estaphylococcus 

aureus e o estaphylococcus epidermidis. A infecção pode ser superficial ou profunda, 

as superficiais normalmente não envolvem a própria fístula e estão geralmente 

relacionadas ao local de canulação. Nos casos mais graves de infecção está a 

sepse, quando esta acontece é necessário a retirada e confecção de novo acesso. 

 

1.8 O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CUIDADO COM OS PACIENTES RENAIS 
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CRÔNICOS 

O enfermeiro é o profissional que deve estar apto a atuar na prevenção e na 

progressão da doença renal com ações para atender as necessidades dos pacientes 

acometidos por esta doença. No entanto, para que isso seja realizado, é necessário 

que o enfermeiro conheça sua área de atuação para detectar grupos de risco e os 

que já se encontram com a doença instalada, para os quais é fundamental a 

avaliação da função renal. Deve atuar na prevenção e tratamento da albuminúria, 

controle rigoroso da pressão arterial, da taxa glicêmica, das dislipidemias e das 

anemias, são ações que podem interromper a progressão da doença renal crônica 

(SILVA et al., 2015). 

Quantos aos cuidados de enfermagem, se resumem em ajudar, educar 

diagnosticar, acompanhar e monitorar o doente, solucionar situações de evolução 

rápida ajudando aos que necessitam de intervenção imediata, administrar e 

acompanhar protocolos terapêuticos, assegurar e acompanhar a qualidade dos 

cuidados de saúde e as competências quanto à organização dos serviços de saúde 

(SILVA et al., 2015). 

 É essencial um olhar mais ampliado do paciente como um todo, observando 

aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais para compreender as reais 

necessidades de cuidado desempenhando um cuidado humanizado. Uma das 

principais ações do enfermeiro é a educação em saúde voltada para prevenção e 

mudança do estilo de vida (NOLETO et al., 2015).  

O enfermeiro deve atuar com competência através de orientações que 

contribuam para a redução de ocorrência de insuficiência renal crônica incentivando 

os pacientes hipertensos e diabéticos a participar dos grupos realizados 

mensalmente de acordo com o protocolo de cada instituição de saúde. Também é 

imprescindível que o profissional avalie a família, os aspectos de interação, 

integridade saúde e enfrentamento, pois podem afetar a saúde do indivíduo e os 

resultados de intervenção (TORREÃO; SOUZA; AGUIAR, 2009). 

A preparação do paciente para hemodiálise é um desafio para o enfermeiro, 

as diferentes formas de cuidado devem ser ativadas a partir da criação de um 

vínculo terapêutico, onde barreiras como diferenças econômicas e socioculturais não 

devem existir. É dever de o profissional encorajar o paciente até mesmo a questionar 

as dúvidas que surgem durante o tratamento, atentando para as modificações físicas 

e fisiológicas que ocorrem durante a evolução da doença (NOLETO et al., 2015). 



34 
 

Segundo Nascimento e Marques (2005) a equipe de enfermagem pode ajudar 

salvar vidas e evitar muitas complicações ao fazer os diagnósticos precoces durante 

as seções de hemodiálise, pois é o grupo profissional que mais participa diretamente 

no processo que envolve a hemodiálise, atuando na resolução de possíveis 

complicações. 

[...] o enfermeiro, entre os profissionais de saúde, é o que atua de modo 
mais próximo e constante com os pacientes. A interação entre o enfermeiro 
e um paciente em diálise vai durar por muitos anos e, por vezes, ser 
bastante intensa. Dessa maneira, no desenvolvimento de práticas 
educativas, o enfermeiro deve ter, além da fundamentação científica e da 
competência técnica, conhecimentos dos aspectos que levam em 
consideração os sentimentos, necessidades e desejos do paciente sob sua 
orientação. Nesse sentido, não basta um material didático flexível que não 
promova questionamentos e não origine motivação interna para mudar. 
Certamente, faz-se necessária essa abertura ao diálogo, a possibilidade do 
outro se perceber como ser único, embora com vivências comuns com seu 
semelhante (DIAS et al., 2014, p. 2136). 

O enfermeiro precisa incentivar o paciente renal a adesão ao método dialítico, 

proporcionando o conforto e ambiente favorável, para que este sinta-se seguro e 

descontraído para expressar seus medos e esclarecimentos de qualquer dúvida que 

possa surgir sobre o método e sua adaptação da nova rotina de vida (TORREÃO; 

SOUZA; AGUIAR, 2009). 

 Noleto et al. (2015) aponta que o processo de orientação dos pacientes deve 

ser contínuo, mantendo um vínculo entre enfermagem e paciente tornando a 

assistência fácil e, com isso, evitando possível abandono do tratamento. O 

profissional por ser preparado e ter conhecimento na área, deve utilizar-se do seu 

papel de educador para conscientizar os pacientes quanto as suas restrições e 

atribuições no tratamento trabalhando por uma mudança do estilo de vida. 

O enfermeiro precisa ser apto a desenvolver habilidades técnicas e humanas 

capaz de favorecer o relacionamento interpessoal. Usando de uma comunicação 

clara com o paciente que podemos compreendê-lo em seu todo e ajudá-lo a 

reequilibrar-se mais rapidamente. A responsabilidade desses profissionais é 

indispensável, visto que, o foco principal é serviço de qualidade que dê condições da 

manutenção da vida do cliente renal (TORREÃO; SOUZA; AGUIAR, 2009). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Pesquisar é buscar resposta para alguma coisa, as razões que levam à 

realização de uma pesquisa científica podem ser pelo simples desejo de conhecer 

ou desejo de conhecer com intuito de fazer algo para melhorar. Para se fazer uma 

pesquisa científica, não basta somente o desejo do pesquisador em realizá-la, é 

fundamental que tenha o conhecimento do assunto a ser pesquisado, além de 

recursos humanos, materiais e financeiros (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

[...] a pesquisa qualitativa não tem como preocupação número de dados e 
sim interpretar o fenômeno em observação, [...] trabalha-se com indução, 
pois é possível construir hipóteses após a observação. [...] O pesquisador 
de nada tem certeza antes da pesquisa ser iniciada, fazendo com que ele 
possa ser influenciado pelos resultados que esta apresentar (NEVES, 2015, 
p. 19). 

Neste tipo de pesquisa o pesquisador vai a campo buscar a perspectiva das 

pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista consideráveis. São 

variados os tipos de dados a ser coletados e analisados para que se entenda a 

dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995). 

De acordo com Neves (2015), na pesquisa qualitativa, os participantes são 

escolhidos por similaridade, uma amostragem baseada em critérios para que se 

tenha uma resposta efetiva, pois é a partir dela que é possível chegar à conclusão 

em relação à pesquisa realizada. 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância 
das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 
interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas 
orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais 
fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo 
único de pesquisa para todas as ciências (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 
34). 

O presente estudo revela o Discurso do Sujeito Coletivo que, por meio de 

questões abertas, relata o depoimento e a opinião dos entrevistados com vista a 

produzir o efeito de uma opinião coletiva. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é uma técnica de tabulação e 
organização de dados qualitativos, desenvolvido por Lefevre e Lefevre no 
fim da década de 90, e tem como fundamento a teoria da Representação 
Social. O DSC é um discurso-síntese elaborado com partes de discursos de 
sentido semelhante, por meio de procedimentos sistemáticos e 
padronizados (FIGUEIREDO; CHIARI; GOULART, 2013, p. 130). 

Segundo Santos e Shimo (2007) o DSC é um discurso-síntese, construído 
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com base nas semelhanças dos discursos individuais emitidos pelos sujeitos da 

pesquisa respondendo sobre determinado tema. 

Tendo como base os DSCs obtidos, e seu contexto, pode-se discutir sobre o 

motivo das pessoas terem tais pensamentos, bem como quais suas consequências 

e implicações práticas. Definido qualitativamente o caráter coletivo do pensamento 

social, é realizada a coletivização dos resultados pela quantidade. Os dados são 

organizados em gráficos representativos da frequência que cada opinião aparece em 

relação ao número total de opiniões (FIGUEIREDO; CHIARI; GOULART, 2013). 

Define-se, para este trabalho, estudo descritivo, com abordagem qualitativa, 

onde foi realizada uma entrevista semi-estruturada gravada e após transcrita, a qual 

foi por meio de uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado com o objetivo 

de extrair as informações do mesmo. A pesquisa foi realizada com três pacientes de 

uma cidade do meio oeste catarinense que realizam hemodiálise três vezes na 

semana pelo Sistema Único de Saúde. Foi entregue um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo B) para a coleta da assinatura como permissão para a 

participação da pesquisa. 

Por meio de um questionário (apêndice A), elaborado com dez questões 

abertas e definição exata daquilo que se pretende obter, o entrevistado pode 

expressar suas ideias. Para a análise dos dados foi utilizado a ferramenta de apoio 

de análise qualitativa, o software NVIVO.   

O NVivo consiste numa ferramenta sofisticada de análise de texto resultado 
de entrevistas, técnica de coleta de dados muito utilizada nos Estudos 
Organizacionais, a qual traz vantagens tanto para qualificar os resultados da 
pesquisa, quanto para os pesquisadores, minimizando a influência 
positivista que ainda faz parte do método de análise de conteúdo, 
originalmente apresentada por Laurence Bardin. De maneira sintética, 
afirma-se que a correta utilização do software aumenta a clareza teórica das 
pesquisas, auxilia no rigor científico necessário, potencializa as análises 
qualitativas, aumenta a percepção dos dados “ocultos”, em especial nas 
imagens e sons, auxilia na triangulação dos dados que se encontram 
dispersos em diferentes fontes e otimiza o tempo, qualificando todo o 
processo das análises qualitativas (MOZZATO; GRZYBOVSKI; TEIXEIRA, 
2016, p. 585). 

Santos (2001 apud AMES, 2013, p. 231) alega que: 

O NVivo permite a análise do material resultante da aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas ou em profundidade, história de vida, história oral e 
gravações de grupos focais, através da codificação, categorização, 
indexação e organização deste material. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As categorizações foram desenvolvidas de acordo com a percepção dos 

pacientes para análise do sujeito coletivo em: equipe assistencial, esperança, 

enfrentamento familiar, adesão à terapêutica, percepção do paciente a terapêutica, 

implicações à saúde relacionada à hemodiálise, hábitos alimentares e autocuidado 

com a fístula. Em relação aos sentimentos quanto à modalidade dialítica 

categorizamos em positivos e negativos, conforme as imagens abaixo. 

Figura 8 - Software NVIVO 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Figura 9 - Software NVIVO 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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ü Code 1: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente em 

hemodiálise referente ao cuidado prestado durante a sessão de hemodiálise.  

Percebemos, nas falas abaixo, a satisfação dos entrevistados com relação à 

prestação dos cuidados da equipe com os pacientes. A criação do vínculo entre as 

partes envolvidas estabelece uma relação de confiança. 

“Olha pra mim os enfermeiros, médicos todo mundo que trabalha na clínica 
de hemodiálise [...] pra mim são excelentes desde o começo que eu 
comecei nunca tive problema são profissionais mesmo que cuidam de nós 
tratam nós super bem então pra mim hoje eles são nota 10 pra mim sempre 
tão com nós sempre tão ajudando apoiando conversando então são 
profissionais que são muito bom pra nós”. 

“Eles são tudo baozinho tudo bem atencioso atendem bem a gente cuidam 
do remédio bem certinho não tenho o que falar de nenhum deles tudo eles 
são muito queridinhos. Se fosse pra dar uma nota eu dava 10”. 

Para que o autocuidado seja incorporado na vida do paciente renal crônico é 

necessário que suas capacidades, habilidades e potencial de reação humana sejam 

estimulados, com isso, haverá adaptação de maneira positiva ao novo padrão de 

vida. Os profissionais de saúde têm o papel de facilitar essa etapa por meio de 

cuidados planejam intervenções ajudando na adaptação de viver com a nova 

realidade que a doença renal crônica proporciona (NOGUEIRA et al., 2016). 

ü Code 2: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente em 

à equipe assistencial durante a sessão de hemodiálise.  

Os profissionais contribuem da melhor maneira para uma adaptação efetiva 

dos pacientes, com isso, eles sentem-se mais seguros e conquistam confiança para 

encarar a vida de forma mais positiva (PICHINELI; MILAGRES, 2018). 

 Dentre os relatos, pode ser percebida a evidência da importância desses 

profissionais para os pacientes, entre as qualidades relatadas se destacam a 

amizade, confiança, companheirismo e orientações de saúde. 

“Olha apesar de que lá agente tem psicóloga a gente tem nutricionista tem 
as enfermeiras tem o enfermeiro chefe tem médico então a gente consegue 
ter um papo com cada um deles então eles demonstram muito eles sempre 
apoia nós ajuda nós sempre levantando nosso astral então pra mim eu 
nunca tive problema com isso eles sempre apoiaram eu já tive conversas só 
com enfermeira só com a psicóloga só com a nutricionista sempre que eu 
precisei conversar particularmente eu sempre fui muito bem recebido pra 
conversar com eles e eles sempre souberam ajudar o que eu precisava”. 

“Tem eles se interessam muito querido que eles são todos eles la da clínica 
até a diretora que é bem exigente ela me trata super bem muito querida não 
posso falar, o doutor cada passo ali atendendo nós muito bom. Se a diretora 
tiver que te falar alguma coisa pro teu bem ela não deixa pra depois elas 
falam mesmo, pra por agente no caminho mas ela ta fazendo serviço dela é 
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pro nosso bem”. 

ü No code 3 observou-se que há um vínculo forte entre os profissionais 

de modo geral, mas em especial entre profissionais de enfermagem e pacientes 

onde eles demonstram amor e confiança na equipe. 

“Quando eu passo mal elas tiram as enfermeiras me querem muito bem [...] 
que é a gerente da enfermagem me quer um bem que nossa n ao perdi 
nenhum dia não perdo nenhum dia”. 

“Atendem bem me levam de cadeira de roda dão café são bem queridos”. 

“Eles cuidam muito bem sou amiga das enfermeiras elas vem me abraçar to 
tranquila já fiz amizade com elas sempre tenho fé em Deus que vou sair 
melhor de lá porque a gente sofre não pode nem ir no banheiro quando ta 
na máquina”. 

Na análise textual dos termos relatados nos discursos, quanto à percepção da 

equipe assistencial, possibilitado a construção de palavras comuns e com maior 

relevância significativa ao sujeito coletivo, onde se destaca a equipe de enfermagem, 

conforme a imagem abaixo: 

Figura 10 - Nuvem de palavras: termos mais relevantes de pesquisa 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

ü Code 4: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente ao 

sentimento de esperança em relação à terapia dialítica. 

As mudanças nos hábitos de vida vão muito além da restrição alimentar e 

hídrica. Após a descoberta de uma doença crônica a necessidade de mudança pode 

se estender a hábitos relacionados com atividade física, laser e trabalho. Isto causa 
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um impacto, pois o paciente se torna dependente de tecnologias, podendo ser 

necessário a utilização medicamentosa contínua, bem como dependência familiar e 

de profissionais de saúde (SILVA et al., 2011). 

 Quanto à restrição física de um dos braços em decorrência da fistula 

arteriovenosa (FAV) pode ser observado no depoimento a seguir. 

“Não ser um dia que agente faça um transplante ela é desativada, mas fica 
no braço então o que gente não pode fazer é realizar algum tipo de 
atividade”. 

A adaptação da doença é um processo complexo que leva o paciente a lidar 

com perdas, sendo a aceitação uma forma de enfretamento das limitações impostas 

(CAVALCANTE et al., 2015). 

 Apesar de todo o processo vivenciado nas seções de hemodiálise percebe-se 

certo conformismo na fala do entrevistado. 

“Mas o meu emocional hoje eu me sinto assim forte eu me vejo que eu me 
sinto cada vez mais fortalecido estar lá nunca tive problema com depressão 
sobre fazer hemodiálise e essas coisas mas hoje meu emocional ta super 
bom me sinto forte me sinto cada vez mais melhor me sinto muito bem 
mesmo”. 

ü Code 5: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente em 

hemodiálise quanto ao enfrentamento familiar em relação à terapia dialítica. 

O doente renal crônico, na maioria das vezes, tem a necessidade de 

compartilhar este enfrentamento com pessoas da família e as mais próximas. O 

apoio, por sua vez, ajuda enfrentar as dificuldades que doença proporciona, pois a 

mesma traz limitações que exigem adaptação familiar e individual. O apoio de 

vizinhos e pessoas amigas também ajuda e encoraja no enfrentamento da doença e 

no tratamento (SCHWARTZ et al., 2009).  

O apoio familiar pode ser evidenciado nas declarações realizadas pela 

maioria dos participantes. 

“Em questão de família, amigos, vizinhos isso pra mim eu nunca tive 
problema quanto a isso eles sempre tiveram ao meu lado”. 

“Olha minha família como eu já tive um irmão que já fez hemodiálise 
também já é transplantado a uns 13 anos mais ou menos que ele é 
transplantado então minha família ela já sabe lidar com isso e e m questão 
de amigos também nunca tive problemas com isso sempre souberam lidar 
com isso também minha família meus amigos qualquer pessoa que está 
próxima de mim sempre souberam lidar com isso super tranquilo”. 

“Tudo bem, não interfere em nada nada nada, me dou bem com família, me 
dou bem com meus vizinhos graças a Deus tudo bem, os meus filhos me 
acompanham na hemodiálise tudo bem”. 
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“To muito satisfeita com a minha família se não é eles não sei o que era da 
minha vida”. 

“Me dou bem com todo mundo mas não saio caminhar fico só na casa aqui 
na área sentadinha tem horas que eu durmo sentada na cadeira”. 

Para Silva et al. (2016) fatores que influenciam em situações difíceis em 

decorrência da doença é a crença em Deus, otimismo e o pensamento positivo com 

foco na religião. Esta participante tem como estratégia de enfrentamento a fé em 

Deus. 

“Eles me ajudam eu vou sozinha na hemodiálise minha filha me acompanha 
as vezes no sábado meu filho e meu marido trabalham durante a semana. 
Mas eu não vou sozinha vou com Deus eu estou bem conhecida lá brinco 
dou rizada e faço bagunça lá”. 

ü Code 6: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção (relato) do 

paciente em hemodiálise sobre a adesão à terapia dialítica. 

Conforme Pichinelli e Milagres (2018) ainda se encontram na literatura que a 

doença renal crônica e tratamento hemodialítico podem ser enfrentados como uma 

dificuldade ocasionando sofrimento físico e psíquico. No entanto, esses sentimentos 

tendem a desaparecer ao longo do tratamento com o conhecimento acerca da 

hemodiálise, podendo desaparecer tornando as seções menos dolorosas e 

aceitáveis como um processo fundamental na vida desses pacientes. 

“Hoje como já fez 11 anos as vezes eu penso assim fico imaginando nossa 
eu tenho que ir lá tenho que ficar na máquina eu tenho que ficar lá três 
horas na máquina três vezes por semana [...]”. 

A insuficiência renal crônica e a necessidade de realizar a hemodiálise trazem 

mudanças na vida dos pacientes, a necessidade de modificar os hábitos 

alimentares, a ingestão de líquidos as atividades rotineiras diárias (PCHINELLI; 

MILAGRES, 2018).  

Conforme evidenciado na fala a seguir: 

“[...] mais salgada com bastante tempero da pra utilizar bastante tempero 
mas o mínimo de sal mas pode comer bem normal sem problema algum 
mas tem que saber controlar o sal e controlar a água no caso pra não 
ganhar peso né”. 

ü Code 7: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente em 

hemodiálise quanto à modalidade de terapia dialítica. 

 Nascimento e Marques (2005) apontam que as alterações hemodinâmicas 

são uma das principais complicações no decorrer da hemodiálise, pois há uma 

remoção de grande quantidade de líquidos em um curto período. Dentre elas estão 
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hipertensão, febre, calafrios, prurido, cefaleia, náuseas e vômito, dor torácica e 

lombar, cãibras musculares e hipotensão arterial. 

“ [...] Quando eu passo mal sinto uma agonia uma ansiedade tontura baixa 
minha pressão minha pressão vai a zero, eles tem que correr me acudir me 
deitar bem de costa é só isso, mas não é sempre é la de vez em quando 
disserto quando eu to nesvosa to meia adoentada dai me da isso senão 
passo bem”. 

De acordo com Oliveira e Soares ( 2011) as  mudanças enfrentadas na vida 

do indivíduo com IRC, em seu estilo de vida, requerem uma série de adaptações, o 

que pode dificultar a adesão ao tratamento, as restrições dietéticas e hídricas 

desencadeiam desconforto e insatisfação, pois há necessidade de mudanças 

radicais  que foram moldados durante uma vida inteira.  

O que pode ser observado no discurso a seguir. 

“Tenho dificuldade porque eu gosto de café com leite la elas falam o que 
não pode comer dai eu me cuido não como comida que me faz mal não 
como doce to acostumada a não comer muita coisa não tenho muita fome e 
não posso beber muita agua”. 

No que se diz respeito ao funcionamento físico também se torna afetado, isto 

inclui a independência, o autocuidado, as limitações na realização das atividades de 

vida diária sejam elas básicas ou que requerem mais esforço (OLIVEIRA; SOARES, 

2012). 

“Eu me sinto bem, tem dias que me sinto mal das vistas não enxergo muito 
bem ai eu preciso de ajuda pra fazer comida, quando tem alguém em casa 
eles sempre me ajudam”. 

ü Code 8: Análise do sujeito coletivo quanto percepção do paciente em 

hemodiálise quanto às implicações à saúde relacionada à hemodiálise. 

Mesmo cientes do seu quadro patológico alguns se prendem a falsa realidade 

de que a hemodiálise é algo passageiro, no entanto, ao descobrir uma doença 

incurável a pessoa passa por uma série de sentimentos que provocam conflitos, em 

geral são sentimentos de negação, raiva, barganha, depressão, isolamento e 

aceitação. Aceitar a condição se saúde se torna um tanto quanto difícil, pois o fato 

da doença renal crônica aliada ao tratamento por hemodiálise trazer restrições 

significativas a vida desses pacientes, a negação da própria patologia e da 

necessidade do tratamento torna-se uma opção de enfrentamento encontrado 

(SILVA et al., 2016). 
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“Eu não gosto da hemodiálise é a única coisa que eu tenho eu não gosto da 
hemodiálise eu falei até pra diretora né ela perguntou o que que eu tinha ver 
eu falei que eu não gosto da hemodiálise. Tem dias que eu passo muito mal 
mas tem dias que não normal [...]”. 

“Eu me sinto bem, tem dias que me sinto mal [...] eu não posso fazer nada 
fico maior parte do tempo sentada”. 

A convivência com a máquina, embora vital, não é vivenciada sem 

contradições ou dificuldade pelas possíveis intercorrências e desconforto da 

situação, até mesmo em virtude do tempo que a pessoa fica na máquina dialisando, 

uma escolha que não foi pessoal e livre, mas uma imposição dos problemas 

decorrentes da saúde (SANTOS et al., 2018). 

“[...] Eu não faço mais xixi a máquina que tira entro as oito e saio as três da 
tarde”. 

ü Code 9: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção do paciente em 

hemodiálise quanto às mudanças dos hábitos alimentares. 

Normalmente, a adaptação no início do tratamento dialítico se torna difícil, 

pois os pacientes estão amadurecendo a ideia de estarem cronicamente debilitadas 

e dependentes de uma máquina para sua sobrevivência. Porém, as pessoas com 

maior tempo de tratamento são mais conformadas com as alterações e, 

consequentemente, mais adaptadas ao estilo de vida (SOUTO et al., 2017).  

A seguir o depoimento de um paciente com onze anos de tratamento. 

“[...] Estou acostumada a não comer muita coisa não tenho muita fome e 
não posso beber muita água”. 

ü Code 10: Análise do sujeito coletivo quanto ao auto cuidado com a 

fístula. 

Conforme Clementino et al. (2018) a necessidade dos cuidados para a 

manutenção da fístula arteriovenosa é de extrema importância, tanto por parte dos 

profissionais de saúde quanto pelo próprio paciente. Quanto aos cuidados com a 

fístula arteriovenosa, ressalta-se uma série de ações a serem desenvolvidas no 

período pré-operatório de confecção da FAV, no período de maturação, antes, 

durante e após as sessões de HD.  

Ao serem realizados os devidos cuidados, como consequência, haverá a 

maior durabilidade da fístula, os mesmos incluem realização da antissepsia com 

solução antisséptica antes da HD, alternância dos pontos de punção na FAV, manter 

a distância adequada para as punções arterial que são de 3 cm da anastomose e a 
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venosa  de 5 cm da punção arterial, realizar a fixação adequada das agulhas, evitar 

curativos circunferenciais ajustados, poupar o membro do acesso, evitar carregar 

peso, não dormir sobre o braço, não permitir a verificação da pressão arterial (PA) e 

de coleta de sangue no membro, não remover crostas formadas pelas punções na 

região, realizar exercícios diários no membro em que foi feita a FAV, proceder com a 

compressão adequada para hemostasia após a diálise, verificar diariamente a 

presença de frêmito na FAV, atentar para qualquer alteração no local da FAV, entre 

outros tipos de cuidados(CLEMENTINO et al., 2018). 

Quando a realização dos cuidados é efetiva a durabilidade da FAV é 

expressiva, como nos mostra o depoimento a seguir. 

“Olha eu nunca tive problema com a fístula minha fístula ela foi feita muito 
bem, ela se encontra no braço esquerdo é uma fístula que já ta a 11 anos 
comigo nunca tive problema com ela dor, nunca parou também nunca nunca 
mesmo uma fístula que vai durar em torno de uns 20 anos mais ou menos”. 

“Tive que fazer três tentativas de fístula e não deu certo tive que usar aquele 
cateter no pescoço quatro meses eu usei aquele cateter até conseguir fazer 
funcionar no braço a fístula”. 

Para Santos et.al. (2017) com a evolução da hemodiálise e dos acesos 

vasculares para a realização do tratamento existe o fato de conviver com constantes 

intervenções para a confecção da fístula arteriovenosa o paciente sofre com o 

procedimento doloroso durante a punção para a realização da hemodiálise, que para 

os profissionais se torna um ato comum, mas que para os pacientes gera desgaste e 

desconforto. 

“Não tenho nenhum problema com a fístula faz mais de cinco anos que faço 
hemodiálise não dói nada só quando faz a hemodiálise dai dói [...]”. 

ü Code 11: Análise do sujeito coletivo quanto à percepção positiva da 

modalidade: dialítica. 

 Souto et al. (2017) indaga que pacientes que realizam o tratamento 

hemodialítico a mais de um ano apresentam maior aceitação em comparação com 

os pacientes com menor tempo em tratamento, pois a maioria das pessoas que 

passam por episódios degradáveis reagem com tristeza ou comportamento 

depressivo quando enfrentam situações que, devido à gravidade e duração, são 

maiores que a capacidade de adaptar-se. 

“Eu como faço 11 de hemodiálise eu me sinto hoje até uma cara forte até 
me sinto bem até pela minha idade que sou novo então a hemodiálise pra 
mim me faz muito bem porque as máquinas elas substituem os rins nosso 
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então tem vezes que gente sai um pouco ruim, mas agora eu me sinto bem 
melhor apesar dos 11 anos que eu já faço me sinto muito forte”. 

“[...] mas gente vê a gente na máquina lá no começo a gente fica bem 
assustado com isso a gente sofre um pouco tem muitas pessoas que 
acontece de ficar depressivo por isso mas depois de um tempo você já 
acostuma você fica bem tranquilo[...]”. 

Análise do sujeito coletivo quanto à percepção negativa da modalidade 

dialítica: 

 Cavalcante et al. (2015) atentam que uma das questões a ser considerada é 

a alteração da imagem corporal referente a fístula, onde os pacientes refletem 

insatisfação e ao mesmo tempo dependência e, com isso, vem à tona sentimentos 

como tristeza, amargura, vergonha. 

“Na verdade, como agente uma fístula no braço a gente é considerado 
deficiente”. 

Em relação à alteração da aparência física, ou seja, a imagem corporal 

alterada devido a FAV, os pacientes podem apresentar alteração em seu estado 

psicológico. 

“Olha isso não interfere em nada até no começo a gente fica meio assim 
meio assustado as pessoas também se assustam com nós quando verem o 
braço né porque afistula ela deixa um caroço no braço são aonde é 
ponhado duas agulhas são uma que tira o sangue e outra que devolve o 
sangue isso interfere um pouco o emocional nosso também a gente olha 
isso a gente fica assim né”. 

Silva et al. (2011) aborda que a descoberta da doença crônica e a 

necessidade do tratamento dialítico ocasionam sofrimento físico e psíquico aos 

pacientes, pois no início são encaradas com dificuldade pela mudança brusca no 

estilo de vida e as limitações, tendo como enfrentamento os pacientes vivem com 

incerteza com a necessidade contínua da hemodiálise e a possibilidade da morte. 

“Mas a hemodiálise era a última coisa que eu queria fazer na minha vida 
tentei até não aguentar mais quando vi que não tinha mais jeito daí me 
obriguei a ir”. 

“Às vezes eu passo muito mal na hemodiálise fico pra morrer mês passado 
tive uma perda de sangue na fístula quando faço a hemodiálise sinto muita 
fraqueza e mal estar". 

Dentre os termos com maior frequência no discurso do sujeito coletivo, 

apresentam-se os seguintes descritores, como se descreve na tabela abaixo: 
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Quadro 3 –Termos e conhecimentos relacionados: citados pelo sujeito coletivo 

Word Length Count Weighted Percentage (%) 

Hemodiálise 11 22 001 

Fístula 7 15 001 

Problema 8 13 001 

Família 7 12 001 

Emocional 9 9 000 

Saúde 5 9 000 

Profissionais 13 8 000 

Respeito 8 6 000 

Dificuldades 12 4 000 

Dificulta 9 4 000 

Doença 6 4 000 

Enfermeiras 11 4 000 

Cuidados 8 3 000 

Nutricionista 13 2 000 

Psicóloga 9 2 000 

Fonte: A Autora (2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo foram entrevistados 3 indivíduos e avaliados 11 

categorias relacionadas a percepção da qualidade de vida do paciente com 

Insuficiência Renal Crônica em tratamento hemodialítico. Os depoimentos foram 

prestados acerca da equipe assistencial, esperança, enfrentamento familiar, adesão 

à terapêutica, percepção do paciente a terapêutica, implicações à saúde relacionada 

à hemodiálise, hábitos alimentares e autocuidado com a fístula. 

Foi evidenciada a importância da equipe multiprofissional de saúde, 

principalmente, da Enfermagem, pois é a que permanece a maior parte do tempo 

com o paciente auxiliando na manutenção da estabilidade emocional, ajudando na 

adaptação do novo estilo de vida em que a doença os submete. 

É notável que, apesar do conflito de sentimentos como a negação, 

insatisfação em que estes indivíduos passaram com a descoberta da doença e início 

do tratamento hemodialítico isto foi modificando durante o processo de 

enfrentamento da terapêutica. 

De acordo com a percepção dos pacientes, ficou contatado que IRC e o 

tratamento hemodialítico trazem alterações significativas na qualidade de vida de 

quem a possui. Dentre as mudanças na rotina de vida estão às limitações físicas, 

restrição alimentar e ingestão hídrica, o deslocamento para realização da seção três 

vezes na semana, o tempo que dura cada sessão e a dificuldade dos cuidados com 

a fístula. 

Em relação ao enfrentamento familiar, na maioria dos relatos, há uma boa 

compreensão da família, percebe-se que quando se tem apoio à superação das 

limitações e a readaptação à nova rotina de vida se torna mais evidente. 

 O seguinte estudo demonstrou que os pacientes que realizam hemodiálise 

têm impacto na sua qualidade de vida, porém, relatam ainda que esta terapêutica 

prolonga o tempo de vida do paciente. 

Pode-se perceber uma falha dos profissionais quando se trata da assistência 

desses pacientes pela Unidade Básica de Saúde, pelo fato de estarem frequentando 

a clínica que oferece a terapia substitutiva renal e por terem acompanhamento com 

a equipe multiprofissional da clínica, esses pacientes acabam ficando desassistidos 

pelas UBSs. 

Seria de grande importância que os Doentes Renais Crônicos fossem 
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acolhidos e inclusos nos programas de ações da atenção básica sendo uma deles o 

Núcleo de Apoio de Saúde da Família, realizando atividades educativas e de apoio 

ao autocuidado ampliando a autonomia da pessoa com Doença Renal Crônica.  

 Esta pesquisa é inicial em relação a qualidade de vida, no entanto, há muito 

que se conhecer e investigar, sugere-se a continuidade por uma outra aplicação em 

uma cidade com um maior número de pacientes para a verificação dos mesmos 

dados relativos a qualidade de vida na percepção dos pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica em hemodiálise em pequenas cidades do interior de Santa Catarina, 

pois é relevante a construção de novos conhecimentos a partir de outras pesquisas 

que possam contribuir para uma melhor convivência com a doença e seu tratamento. 
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Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – maiores de idade 
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Apêndice A – Questionário 

 

QUESTIONÁRIO:  

 

1. Em geral como você se sente a respeito de sua saúde? 

2. Seu estado de saúde atual o dificulta a realizar algum tipo de atividade? Qual? 

3. Até que ponto os problemas com sua saúde física ou emocional interferem 

com atividades sociais normais com família, amigos, vizinhos ou grupos? 

4. Quanto ao seu estado emocional como você se sente? 

5. Quais as dificuldades encontradas nas seções de hemodiálise relacionadas 

ao procedimento e seus efeitos colaterais? 

6. Teve algum problema com a via de acesso fístula ou cateter? Qual? 

7. Até que ponto a doença renal lhe afeta quanto aos hábitos alimentares e 

ingestão de líquidos? 

8. Como é a sua relação com família e amigos, você está satisfeito? 

9. A respeito dos cuidados que você recebe na diálise. Como os profissionais 

tem se demonstrado? Como você classificaria o cuidado? 

10. De que modo os profissionais têm ajudado no tratamento, tem demonstrado 

amizade e interesse em você como pessoa? 


