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Introdução
O envelhecimento populacional associado aos hábitos de vida atuais conduzem a população a
desenvolver problemas de saúde e patologias de características crônico-degenerativas como a
hipertensão e diabetes. Um dos órgãos mais afetados a partir das alterações decorrentes dos
quadros de hipertensão e diabetes são os rins, que sofrem alterações importantes e que tem como
consequência graves a insuficiência. Um dos tratamentos mais utilizados para a manutenção da
qualidade de vida nos casos de insuficiência renal é a Hemodiálise. Por ser um procedimento de alta
complexidade é considerado de risco, portanto, da-se-a importância da equipe de enfermagem estar
bem treinada e qualificada para o atendimento.
Objetivo
Conhecer o preparo e a prática da equipe de enfermagem para a manipulação do acesso vascular no
procedimento de hemodiálise e delimitar um estudo levantando as principais dificuldades e dúvidas
dos profissionais, verificando o envolvimento ético, teórico e prático dos mesmos a fim de estruturar
estudos posteriores para a padronização do manejo do acesso vascular quanto à prática da equipe
de enfermagem.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, de cunho qualiquantitativa, onde serão utilizados
recursos da pesquisa qualitativa para obtenção e análise de dados como será apresentado a seguir.
A amostra do estudo será composta por profissionais de enfermagem que prestam serviços em
unidades de hemodiálise manipulando o acesso venoso de clientes em tratamento. Para a coleta de
dados optou-se por: -observação não participante para adquirir dados sobre a prática dos
profissionais de enfermagem em sua rotina diária no serviço de Hemodiálise tratando-se da
organização do setor, atendimento ao paciente e anotação de enfermagem; -instrumento para obter
dados sobre o conhecimento dos profissionais de enfermagem a respeito da atividade exercida e sua
complexidade além do engajamento ou não pela prática correta de suas atividades.
Resultados
Projeto em andamento.
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