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RESUMO 

A doença renal crônica emerge hoje como um sério problema de saúde pública em 
todo mundo, sendo considerada uma “epidemia” de crescimento alarmante. Um dos 

grandes desafios do século XXI será minimizar as implicações promovidas por essa 
patologia no nível econômico e social. O acesso vascular representa uma das 
principais causas mobilizadoras de recursos financeiros nas pessoas com 

insuficiência renal crônica terminal (IRCT). A canulação tradicional em fístula 
arteriovenosa era, até recentemente, a única prática no serviço de hemodiálise (HD). 
A partir da introdução de uma alternativa de canulação praticada na Europa e 

Estados Unidos, se evidenciaram melhorias para o paciente com um protocolo 
rigoroso que ameniza consideravelmente as complicações com os acessos 
vasculares definitivos para HD. Estudo descritivo, exploratório e retrospectivo de 

abordagem quantiqualitativa sobre a técnica de botoeira à pacientes com IRCT, com 
fístula arteriovenosa pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como objetivos: 
descrever a técnica de botoeira no serviço de hemodiálise; identificar os desfechos 

da utilização da técnica de botoeira dos pacientes em programa regular de HD 
durante os últimos três anos; comparar os desfechos obtidos da aplicação da técnica 
de botoeira em relação à ropeladder e; discutir a técnica de botoeira como indicador 

de qualidade do cuidado de enfermagem oferecido ao paciente em tratamento 
hemodialítico usuário do SUS no ambiente de um serviço privado. O cenário foi uma 
clínica privada conveniada ao SUS localizada na região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro. A amostra foi constituída por 94 pacientes, e a coleta de dados foi 
realizada por meio dos prontuários, questionário semiestruturado e entrevista 
semiestruturada. Do estudo emergiram dados que descrevem a implantação da 
técnica de botoeira, dados comparativos entre a técnica de botoeira e ropeladder e 

entrevista sobre a satisfação do uso da técnica de botoeira. Os dados foram 
analisados utilizando o programa SPSS 17.0, software Bioestat e análise de 
conteúdo de Bardin. Conclui-se que a técnica de botoeira demonstrou-se benéfica 

ao paciente em terapia hemodialítica em todos os aspectos, com ênfase nos 
aspectos de dor, autoimagem e autoestima. Permitiu observar, também, que os 
gastos dos cofres públicos com acesso vascular definitivo foram diminuídos e será 

necessária a divulgação deste estudo no âmbito nacional e internacional para 
disseminação da informação. Ressalta-se a importância de novos estudos para 
criação e validação de um protocolo que seja viável na utilização da técnica de 

botoeira aos pacientes submetidos à terapia hemodialítica no Brasil.  
 
Palavras-chave: Diálise; Fístula arteriovenosa; Enfermagem; Fístula vascular; 

Doença crônica.  



ABSTRACT 

Chronic kidney disease emerges today as a serious public health problem worldwide 
and is considered an "epidemic" of alarming growth. One of the great challenges of 

the 21st century will minimize the implications promoted by this pathology in the 
economic and social level. The vascular access is one of the main causes of 
mobilizing financial resources in people with chronic kidney disease (CKD). The 

traditional cannulation in arteriovenous fistula was, until recently, the only practical in 
hemodialysis (HD) services. From the introduction of an alternative cannulation 
practiced in Europe and the United States, noted improvements for the patient with a 

strict protocol that greatly eases the complications with the definitive vascular access 
for HD. Descriptive, exploratory and retrospective study of quantiqualitative approach 
about the buttonhole technique to CKD patients with arteriovenous fistula by the 

Unified Health System (UHS), having as objectives: to describe the buttonhole 
technique in HD services; identify the outcomes of using the buttonhole technique of 
the patients in a HD regular program during the last three years; compare outcomes 

obtained from the application of the buttonhole technique in relation to ropeladder 
and; discuss the buttonhole technique as a quality indicator of the nursing care 
provided to patients in UHS HD user treatment in a private service. The study setting 

was a private clinic contracted to UHS located in the metropolitan region of the state 
of Rio de Janeiro. The sample consisted of 94 patients, and data collection was 
performed by means of the medical records, semi-structured questionnaire and semi-

structured interview. Emerged data describing the implementation of the buttonhole 
technique, comparative data between the buttonhole technique and ropeladder and 
interview on satisfaction of using the buttonhole technique. Data were analyzed using 

SPSS 17.0 software and Bioestat and content analysis by Bardin. It concludes that 
the buttonhole technique proved to be beneficial to the patient in hemodialysis in all 
aspects, with emphasis on aspects of pain, self-image and self-esteem. Was 
observed that the expenditure of public funds with definitive vascular access were 

decreased and will require the disclosure of this study in the national and 
international level for dissemination of information. We emphasize the importance of  
new studies for the development and validation of a protocol that is viable in the use 

of the buttonhole technique for patients undergoing HD in Brazil. 
 
Keywords: Dialysis; Arteriovenous Fistula; Nursing; Vascular Fistula; Chronic 

Disease. 



RESUMEN 

La enfermedad renal crónica emerge hoy como un problema grave de salud pública 
en todo el mundo y es considerada una "epidemia" de crecimiento alarmante. Uno 

de los grandes retos del siglo XXI va a minimizar las consecuencias promovidas por 
esta patología en el plano económico y social. El acceso vascular es una de las 
principales causas de la movilización de recursos financieros en las personas con 

enfermedad renal crónica (ERC). La canulación tradicional en la fístula arteriovenosa 
era, hasta hace poco, la única práctica en los servicios de hemodiálisis (HD). Desde 
la introducción de una canulación alternativa se practica en Europa y los Estados 

Unidos, se observó mejoras para el paciente con un protocolo estricto que disminuye 
en gran medida las complicaciones con el acceso vascular definitivo para HD. 
Estudio descriptivo, exploratorio y retrospectivo de enfoque quantiqualitative en la 

técnica del ojal para los pacientes con insuficiencia renal crónica, con fístula 
arteriovenosa por el Sistema Único de Salud (SUS), que tiene como objetivos: 
describir la técnica del ojal en los servicios de HD; identificar los resultados de la 

utilización de la técnica del ojal en los pacientes en programa regular de HD durante 
los últimos tres años; comparar los resultados obtenidos de la aplicación de la 
técnica del ojal con la técnica de ropeladder y; discutir la técnica del ojal como 

indicador de calidad de la atención de enfermería prestada a los pacientes en 
tratamiento de HD, usuario del SUS en un servicio privado. El escenario del estudio 
fue una clínica privada contratada para SUS ubicado en la región metropolitana del 

estado de Río de Janeiro. La muestra consistió en 94 pacientes, y la recolección de 
datos se realizó a través de los registros médicos, cuestionario semi-estructurado y 
la entrevista semi-estructurada. El estudio surgió datos que describen la aplicación 

de la técnica del ojal, los datos comparativos entre la técnica del ojal y ropeladder y 
entrevista sobre la satisfacción de la utilización de la técnica del ojal. Los datos 
fueron analizados utilizando el software SPSS 17.0 y  Bioestat y análisis del 
contenido de Bardin. Se concluye que la técnica del ojal demostró ser beneficiosa 

para el paciente en HD en todos los aspectos, con énfasis en los aspectos de dolor, 
la autoimagen y la autoestima. Permitió observar, también, que el gasto de los 
fondos públicos con acceso vascular definitivo disminuyeron y requerirá la 

divulgación de este estudio en el nivel nacional e internacional para la difusión de 
información. Hacemos hincapié en la importancia de nuevos estudios para el 
desarrollo y validación de un protocolo que es viable en el uso de la técnica del ojal 

para los pacientes sometidos a HD en Brasil. 
 
Palabras-clave: Diálisis; Fístula Arteriovenosa; Enfermería; Fístula Vascular; 

Enfermedad Crónica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se por lesão renal com perda 

progressiva e irreversível da função dos rins, em sua fase mais avançada necessita 

de tratamento por diálise ou transplante renal (RIELLA, 2010). 

Os indivíduos com DRC que precisam de terapia dialítica, por vezes são 

submetidos à hemodiálise (HD) que é o método mais utilizado no manejo da DRC 

terminal, sendo necessário um acesso vascular para sua realização. Este pode ser 

obtido pela cateterização de veia central com cateter de dupla luz ou por meio de 

intervenção cirúrgica para instalação da fístula arteriovenosa (FAV) nativa, 

confeccionada através de anastomose da artéria radial ou braquial com uma veia 

superficial. A HD se estabeleceu definitivamente como terapia de substituição renal 

(TSR) na insuficiência renal crônica terminal (IRCT) após a descoberta da confecção 

de acessos vasculares permanentes como a FAV, uma vez que é considerada o 

acesso venoso preferencial para este tipo de terapia, pois apresenta índices de 

trombose baixos, menor risco de infecção e melhor qualidade de vida (RIELLA, 

2010). 

A canulação de acessos vasculares em HD no Brasil é tradicionalmente 

realizada pela técnica de ropeladder (escada de corda), na qual sítios de punção são 

alternados para evitar a formação de aneurismas, estenoses e traumas repetitivos 

da parede vascular utilizando-se agulhas cortantes. Porém, após determinado tempo 

de uso desta técnica se percebem alterações na FAV tais como: aneurismas, 

cicatrizes, hematomas e áreas de trombos ou de sensibilidade cutânea que causam 

dor no momento da canulação (SILVA et al, 2010). 

Atualmente, como alternativa de canulação, se pode utilizar a técnica de 

Buttonhole, inicialmente descrita por Twardowsky et al. (1979) era utilizada para 

pacientes com fístulas curtas, com dor severa pelas punções alternadas e, 

posteriormente, para autopunção em pacientes sob hemodiálise domiciliar. 

Buttonhole foi o termo em inglês para designar “casa de botão”, sendo esta uma 

tradução literal em português, embora correto, é um termo longo e pouco eufônico, 

sugerindo que se utilize o termo "botoeira", que tem o mesmo significado (GALANTE 

et al, 2011). 

A técnica de botoeira foi estipulada através da punção constante em um 

mesmo sítio, e vem sendo divulgada e encorajada em nosso país. Diferentemente 



16 

 

da técnica de Ropeladder, esta provoca menos danos ao endotélio, pois utiliza 

agulhas com bordas rombas, as quais são introduzidas por meio de túnel 

previamente construído (SILVA et al, 2010). 

Neste método alternativo, o sítio de canulação é constante, ou seja: as 

agulhas são introduzidas na FAV sempre no orifício da canulação anterior, 

objetivando a criação de um túnel. 

A criação do túnel demanda tempo variável e depende da destreza do 

puncionador, que deve introduzir as agulhas sempre no mesmo local e com mesma 

angulação, por pelo menos 10 a 12 canulações. Entretanto, a maneira para criação 

do túnel envolve diversas técnicas e o método ideal também não está 

completamente estabelecido. Outras dificuldades e complicações relatadas para 

implantação do método de punção da FAV em botoeira foi a utilização da agulha 

romba, após a criação do túnel (SILVA et al., 2010). 

Os benefícios gerais para os pacientes com a técnica de botoeira são: a 

canulação é menos dolorosa, permitindo que os pacientes eliminem o uso de 

anestésicos; as agulhas são mais fáceis de inserir no curso; e os pacientes podem 

usar agulhas cegas / rombas, que reduzem o corte do túnel e gotejamento / 

extravasamento subsequente durante a diálise (GOOVAERTS, 20051; TOMA, 20052; 

TWARDOWSKI; KUBARA, 19793 apud BALL, 2006). 

A partir do advento desta possibilidade de canulação, em minha experiência 

como enfermeiro, a técnica da botoeira mostrou-se útil e eficiente, permitindo um 

olhar sobre a possibilidade em ser amplamente utilizada para todos os pacientes, 

inclusive em envolvê-lo no tratamento com a possibilidade da autocanulação durante 

a terapia.  

Com isso, as suas principais vantagens são: a possibilidade de usar fístulas 

de trajeto curto; a não formação de aneurismas; a redução da dor durante a punção; 

o prolongamento da vida útil da FAV; a redução de sangramentos e de hematomas; 

e o melhor aspecto estético (GALANTE et al., 2011), pela não formação de 

aneurismas com o passar do tempo. 

                                                   
1
 GOOVAERTS, T. Long-term experience with buttonhole technique of fistula cannulation. Paper 

presented March 1, 2005 at the Annual Dialysis Conference, Tampa, FL, 2005. 
2
 TOMA, S.T. A timesaving technique (polypropylene peg) to create a fixed puncture route for the 

buttonhole technique. Paper presented March 1, 2005 at the Annual Dialysis Conference, Tampa, FL, 
2005. 
3
 TWARDOWSKI, Z.; KUBARA, H. Different sites versus constant sites of needle insertion into 

arteriovenous fistulas for treatment by repeated dialysis. Dialysis & Transplantation, v. 8, n. 10, p. 978-
980, 1979. 
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A FAV é uma forma de acesso venoso para o tratamento da IRC, mas para 

alguns pacientes ela representa bem mais que isso. Significa a sobrevivência, uma 

oportunidade de prolongar a vida, essa importância dada pelos pacientes pode ser 

justificada pela vivência de cada um e está relacionada às orientações fornecidas 

pelos profissionais de saúde que os assistem, pois ao se referirem à mesma como a 

melhor opção de acesso venoso para o tratamento, proporcionam baixos índices de 

complicações, um bom fluxo sanguíneo, além de uma meia vida longa comparada 

ao cateter. 

Smeltzer e Bare (2008)4 apud SPINOLA; GONÇALVES (2012), quando 

conceituam que a FAV é confeccionada por meio de um ato cirúrgico, no qual se faz 

uma anastomose de uma artéria com uma veia, colocam que só após algumas 

semanas ela estará pronta para a punção. Esse tempo se faz necessário para que 

ocorra a cicatrização venosa e a dilatação da mesma a fim de acomodar as agulhas 

no ato da punção. 

Riella (2010) enfatiza que um exame físico minucioso e detalhado deve ser 

realizado antes da confecção da FAV, evitando complicações, pois a mesma quando 

em boas condições contribui para uma diálise satisfatória e aumenta a sobrevida do 

paciente. São consideradas complicações de uma FAV: mau funcionamento; 

estenose; trombose; aneurisma; pseudoaneurisma e; infecção. Este autor ainda 

destaca que os melhores locais para a anastomose são artéria radial com a veia 

cefálica, artéria braquial com as veias cefálica ou basílica, pelos baixos índices de 

complicações, e preferencialmente no membro não dominante e na região distal, 

para que em caso de falência do acesso vascular possa ser usada a região 

proximal. 

Como enfermeiro, atuando em um serviço de hemodiálise privado conveniado 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), localizado no município de São Gonçalo, na 

qualidade Gerente dos serviços de enfermagem, considerei a possibilidade da 

aplicação da técnica de botoeira, a partir do acompanhamento do caso de um 

paciente em início de programa de hemodiálise com acesso vascular provisório por 

cateter duplo lúmen (CDL), que foi enviado à confecção de fístula.  

A minha trajetória profissional no cenário do estudo foi algo marcante em 

minha vida. Fundada no ano de 2010 após árduo trabalho de implantação de todos 

                                                   
4
 SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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os protocolos e requisitos necessários para licença de funcionamento, a PURA – 

Centro de Terapia Renal depositou-me a confiança na qualidade de gerente de 

enfermagem para implantar todas as rotinas de enfermagem e vivenciar o prazer de 

inaugurar um serviço de ambulatório de diálise. Não foi fácil crescer enquanto 

profissional e abraçar tamanha responsabilidade que o profissional enfermeiro 

possui no cuidado e na administração dos serviços de enfermagem.  

A enfermagem não se resume apenas ao cuidar, mas numa totalidade que 

envolve todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de um bom 

trabalho. Hoje, feliz e realizado pela confiança depositada, pois a autonomia no 

desenvolvimento das habilidades dos serviços de nefrologia fez-me acreditar na 

minha capacidade de gerir um serviço com tamanha responsabilidade e 

competência.  

Através do relato de um paciente que, pelo tipo de profissão que exercia e em 

razão da sua faixa etária, mostrou-se avesso ao uso da técnica de ropeladder, pois 

não queria ficar com “caroços no braço” (SIC). A partir de então, a equipe de 

enfermagem, médica e direção avaliaram a possibilidade e viabilidade da 

implantação da técnica de botoeira, valorizando principalmente a relação 

custo/benefício, pois, não obstante ao maior custo dessa técnica devido ao  uso da 

técnica de agulhas rombas, haveria maior satisfação, aderência ao tratamento, 

diminuição da dor e possibilidade de autopunção pelo paciente. A equipe apresentou 

os benefícios da técnica ao paciente, o qual se mostrou satisfeito e optou pela 

terapia proposta - uso da botoeira. 

Koepe e Araújo (2008)5 apud SPINOLA; GONÇALVES (2012) dizem que a 

percepção do paciente com insuficiência renal crônica, em relação a sua FAV é de 

comprometimento da autoimagem, porém vista como necessária a sua 

sobrevivência e, que também percebe essa interferência através dos sentidos da 

visão e audição, isso devido ao sentimento do paciente de se reafirmar através de 

olhares e comentários das pessoas que o cercam. 

                                                   
5
 KOEPE, G. B. O.; ARAÚJO, S. T. C. A percepção do cliente em hemodiálise frente à fístula 

arteriovenosa em seu corpo. Rev. Acta paul. enferm., São Paulo, v.21, n especial, p.147-151, 2008. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ape/v21nspe/a02v21ns.pdf >. Acesso em: 08 set. 2010. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A justificativa desse estudo se alicerça no caso clínico descrito acima, e 

detalhado abaixo, e nos dados epidemiológicos acerca da DRC. Em se tratando do 

caso, ele foi apresentado à direção da unidade de diálise como sendo um caso 

viável para iniciar a implantação técnica de botoeira.  

Caso Clínico 

Paciente do sexo masculino, negro, 46 anos, ainda mantendo vida social de 

acordo com os padrões naturais de trabalhador, sem queixas de interferência do 

tratamento em seu dia a dia. Tendo história pregressa de hipertensão arterial severa 

(HAS), insuficiência cardíaca congestiva (ICC), ex-tabagista, ex-etilista, tendo como 

o histórico patológico familiar de HAS e diabetes mellitus (DM). No que se refere a 

essa patologia, embora seus portadores apresentem uma cicatrização mais 

demorada ou até mesmo com complicações, há um bom prognóstico em relação ao 

uso da técnica de botoeira. No início de ano passado, notou edema bilateral de 

membros inferiores, porém como estava assintomático não procurou assistência 

médica. Meses após, apresentou perda de apetite, além de dispneia paroxística 

noturna. Evoluiu com piora progressiva do quadro, chegando a perder 35 quilos nos 

meses subsequentes.  

Na ocasião foi atendido por cardiologista que detectou severa hipertensão 

arterial, sendo prescritos hipotensores e solicitado exames de sangue que já 

evidenciaram aumento de escórias nitrogenadas. Foi, então, encaminhado ao 

nefrologista que indicou tratamento dialítico através de HD, iniciada no mês de 

agosto de 2010 em ambiente nosocomial por meio de CDL em veia jugular interna 

direita.  

Sendo constatada a cronicidade de sua condição patológica, após a alta 

hospitalar, foi encaminhado para dar continuidade do tratamento ao centro de diálise 

em que atuo como enfermeiro. 

No momento da entrevista clínica apresentou desconhecimento da doença, 

do tratamento e dos acessos vasculares necessários para diálise. Ao lhe ser 

apresentada a FAV como um acesso vascular definitivo demonstrou medo em ter 

sua estética corporal alterada em decorrência das complicações. Como alternativa 
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lhe foi apresentada a técnica de canulação por botoeira, no intuito de amenizar as 

complicações da FAV, conseguindo, assim, sua adesão. 

Após ser admitido foi enviado ao cirurgião vascular para confecção de FAV. 

Durante a fase de maturação da FAV, apresentou quadro infeccioso e este 

relacionado ao CDL, onde foi decidido retirar o referido acesso, iniciando 

antibioticoterapia adequada com cefazolina 1g, por nove doses, e por canular a 

fístula com apenas 11 (onze) dias de período pós-cirúrgico. A canulação ocorreu 

durante o tratamento medicamentoso para combater a infecção devido à 

necessidade de manutenção do tratamento hemodialítico. O paciente evolui com 

melhoras do quadro e sem complicações relacionadas à FAV. 

Verificou-se que o referido paciente se mostrou satisfeito com a utilização da 

técnica, pois não comprometeu a estética corporal, manifestou redução da dor e não 

ocasionou a presença de aneurisma. Tal caso clínico, me impulsionou a aplicar a 

técnica de botoeira em outros pacientes.  

A doença renal crônica emerge como um sério problema de saúde pública em 

todo o mundo, sendo considerada uma “epidemia” de crescimento alarmante. 

Estima-se que existam mais de dois milhões de brasileiros portadores de algum grau 

de disfunção renal. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento desta 

desordem são: DM, HAS, envelhecimento e história familiar de DRC.  

No Brasil, mais de 70.000 pacientes são dependentes dessa terapia, seja 

diálise ou transplante renal, com gasto anual de cerca de dois bilhões de reais. Com 

base no grande número de grupos de risco, a previsão é que esse número possa 

duplicar nos próximos cinco anos, ultrapassando os 125 mil casos em 2010 (SBN et 

al., 2007). 

Alguns acontecimentos têm chamado atenção e é pertinente descrevê-los 

neste estudo para que se possam compreender alguns problemas que serão 

apresentados ao longo dessa dissertação em razão do uso da técnica de botoeira. 

Vale destacar também que, recentemente, uma paciente em uso da técnica 

de botoeira por autopunção solicitou transferência para outra unidade de saúde 

localizada em município vizinho. Porém, após realizar uma visita para conhecer a 

referida unidade a qual seria transferida, ela declinou da transferência  alegando que 

a técnica de botoeira era realizada por agulha cortante, quando se sabe que o 

protocolo da dessa técnica é claro ao descrever que, a partir da formação do túnel 

e/ou após 10 punções com agulhas cortantes, deve-se iniciar a canulação com as 
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agulhas rombas ou dull. Ademais, segundo a paciente, lá não era permitida a 

autopunção. Tais fatores dificultaram a transferência da paciente, elevando o nosso  

serviço a um padrão de qualidade superior, em termos de SUS, quando comparada 

aos serviços do município do Rio de Janeiro. 

Como já referido, a técnica de canulação por botoeira é considerada de custo 

mais elevado para a maioria dos serviços de hemodiálise no Brasil, em razão do tipo 

ideal de agulha para punção. Apurou-se que o SUS paga por uma sessão de 

hemodiálise o valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) por paciente aos 

prestadores desse serviço (centros de diálise). Tais valores estão comparados na 

tabela abaixo, na qual se nota que a agulha do tipo cega tem seu valor estimado em 

R$ 1,30 (um real e trinta centavos), sendo um valor mais elevado em relação à 

agulha de punção de fístula mais comumente utilizada, do tipo cortante, com valor 

unitário de R$ 1,05 (um real e cinco centavos). Além disso, a preparação com 

soluções antissépticas necessárias antes da punção de maneira a permitir a retirada 

da crosta formada nos locais das punções, na tentativa de removê-la com facilidade 

sem trazer complicações pela abrasão de objetos no local, oneraria ainda mais a 

técnica de botoeira. Tais fatores se apresentam como empecilhos para a adesão por 

esta modalidade de punção, apesar de esta minimizar complicações no acesso 

vascular por fístula arteriovenosa. 

Tabela 1. Custo de material de consumo por sessão de hemodiálise segundo técnica de 
canulação empregada. Brasil, 2014  

Itens Tradicional Botoeira 

Agulha (par) R$ 2,10 R$ 2,60 
Álcool (5 ml) R$ 0,07 R$ 0,00 
Clorexidina Alcoólica (5 ml) R$ 0,00 R$ 0,18 
Fita (40 cm) R$ 0,02 R$ 0,02 
Gaze (2 e 4) R$ 0,18 R$ 0,30 
Clorexidina Sabão (2 ml) R$ 0,00 R$ 0,02 
Total Gasto R$ 2,37 R$ 3,12 

Fonte: Autor, 2014 

 

Com os dados apresentados acima, calcula-se que a técnica de botoeira 

custa 25,43% mais que a técnica tradicional. Há ainda que ser considerado os 

gastos subjetivos com o treinamento da equipe, o qual demanda tempo maior na 

elaboração dos cuidados prestados aos pacientes na utilização desta técnica. 

Ainda assim, o serviço recebe solicitação de alguns profissionais do município 

do Rio de Janeiro para conhecer o processo de canulação pela técnica de botoeira, 



22 

 

pois observamos que esse diferencial tem impulsionado outros serviços a implantar 

a referida técnica por já apresentar um grande quantitativo de pacientes utilizando 

tipo de canulação por botoeira. 

A experiência ganhou repercussão internacional, fato comprovado pela 

recepção recente de três enfermeiras do Equador para conhecer o serviço, e estas 

relataram não ter conhecimento da técnica de canulação por botoeira. Com isto, 

observa-se que muito ainda há para conhecer, explorar e difundir dessa nova 

tecnologia em prol da qualidade de tratamento de ponta aos pacientes vivendo com 

insuficiência renal crônica (IRC).  

Com base no exposto, apresento como situação problema as alterações 

anatomofisiológicas e emocionais decorrentes da técnica de punção em acesso 

vascular definitivo em pacientes com IRCT.  

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Geral 

Discutir a técnica de botoeira como indicador de qualidade do cuidado de 

enfermagem oferecido ao paciente em tratamento hemodialítico usuário do SUS no 

ambiente de um serviço privado. 

1.2.2 Específicos 

 Descrever a técnica de botoeira no serviço de hemodiálise oferecido aos 

pacientes em tratamentos hemodialítico usuário do SUS no ambiente de um 

serviço privado; 

 Identificar os desfechos da utilização da técnica de botoeira em pacientes 

usuários de uma unidade privada conveniada ao SUS em programa regular 

de HD durante os últimos três anos; 

 Comparar os desfechos obtidos da aplicação da técnica de botoeira em 

relação à ropeladder.  

1.3 HIPÓTESE 

A técnica de botoeira possibilita uma aderência maior ao tratamento por 

reduzir a formação de pseudoaneurisma, diminuir a dor, diminuir a formação de 
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hematoma, melhorar o aspecto estético, favorecer a autopunção e aumentar o 

tempo de vida útil do acesso vascular definitivo. 

1.4 OBJETO DE ESTUDO 

A técnica de botoeira como indicador de qualidade em usuários com IRCT em 

uso de fístula arteriovenosa. 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Com essa pesquisa pretende-se beneficiar todos pacientes submetidos à 

terapia hemodialítica com a adoção da técnica de botoeira no cuidado ao paciente 

em uso de FAV a fim de proporcionar uma melhor qualidade na assistência prestada 

aos pacientes portadores de IRCT.   

O estudo contribuirá para o ensino, uma vez que despertará nos graduandos 

o interesse por estudos que são pouco trabalhados durante a graduação, como é o 

caso da técnica de botoeira. Permitirá, ainda, a formação de profissionais mais 

críticos e reflexivos em sua prática profissional com o avanço de novas tecnologias.  

A introdução da técnica de botoeira no âmbito da TRS se faz primordial para 

uma melhor prática profissional, uma vez que estimula o investimento da instituição 

na qualificação de profissionais, tornando-os aptos para o mercado de trabalho que 

hoje está cada vez mais competitivo. 

Esta pesquisa com seu desfecho subsidiará a prevenção dos eventos 

provocados aos pacientes que, ainda hoje, em sua maioria, utilizam a técnica 

tradicional de punção de FAV durante a terapia hemodialítica. Em perspectiva mais 

ampla, esta se faz relevante por propor melhorias que possam diminuir os gastos 

com acessos vasculares, reduzir os danos, estimular os centros de tratamento de 

diálise na adesão da técnica de botoeira e estimular as indústrias na produção e 

divulgação de novas tecnologias, com consequente diminuição do monopólio. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E HEMODIÁLISE 

A DRC é uma doença crônica, com repercussões no comportamento 

individual, em que muitas vezes a identidade da pessoa é posta em causa no 

contexto das interações familiares e sociais. Perante esta patologia, o doente muda 

seus hábitos e estilo de vida, e apercebe-se das inúmeras perdas, nomeadamente 

ao nível da condição saudável; de responsabilidade e dependendo da cronicidade 

da doença, pode ter menor tempo de vida (MCDANIEL; HEPWORTH; DOHERTY, 

19946 apud SOUSA, 2009). Como tal, tenta readaptar-se às limitações e às novas 

condições geradas pela existência da IRC. 

Essas limitações impedem que os rins exerçam função importante de eliminar 

os produtos indesejáveis do metabolismo, que tem capacidade de filtrar, reabsorver, 

secretar e excretar, possibilitando a manutenção do volume, concentração e 

composição dos líquidos orgânicos (ABREU, 2005). 

Dentre as principais funções renais, destacam-se a conservação do volume 

líquido, osmolaridade das concentrações de eletrólitos e do estado acidobásico no 

organismo; excreção dos produtos finais do metabolismo como a ureia e substâncias 

farmacológicas como drogas e medicamentos; produção e secreção de hormônios e 

enzimas que agem na regulação hemodinâmica (renina, angiotensina II, 

prostaglandinas, bradicinina), no balanço de cálcio e fósforo e no metabolismo ósseo 

(forma ativa vitamina D 25 hidroxocalciferol); e ainda na eritropoiese, estimulando a 

medula óssea na formação de glóbulos vermelhos do sangue (ABREU, 2005). 

Quando os rins não realizam adequadamente suas funções, deixam de 

atender as demandas do organismo, o que indica que o paciente encontra-se com 

insuficiência renal aguda (IRA), com possibilidade de evolução crônica (SMELTZER; 

BARE, 2005). 

A IRA pode ser definida como uma síndrome reversível caracterizada por 

diminuição brusca da função do rim conservando-se por tempo variável. Ocasiona 

incapacidade renal de realizar as funções básicas de excreção e manutenção da 

homeostase hidroeletrolítica do organismo. Em caso mais avançado, a mesma 

                                                   
6
 MCDANIEL, S. H.; HEPWORTH, J.; DOHERTY, W. D. Os desafios da doença crônica. In: 

HEPWORTH, J. Terapia familiar médica: um enfoque biopsicossocial às famílias com problemas de 
saúde. Porto Alegre: Artes médicas, 1994. p. 179-223. 
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torna-se séria ocorrendo perda progressiva e irreversível da função do rim, evoluindo 

para IRC (COSTA, 2003). 

Riella (2010) conceitua IRC como diminuição da função renal progressiva e 

irreversível, pois o organismo não consegue manter o equilíbrio metabólico e 

hidroeletrolítico. Quando a redução da função renal ocorre de maneira lenta e 

progressiva, possibilita o organismo a desenvolver um mecanismo de adaptação e 

dificulta o diagnóstico de IRC precocemente. 

A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BSMS, 2011, p. 1) 

define a insuficiência renal como “a condição na qual os rins perdem a capacidade 

de efetuar suas funções básicas [...] pode ser aguda (IRA), quando ocorre súbita e 

rápida perda da função renal, ou crônica (IRC), quando esta perda é lenta, 

progressiva e irreversível”.  

Os rins eliminam resíduos e líquidos do organismo, assim como executam 

outras funções importantes, tais como: regular a água do organismo e outros 

elementos químicos do sangue como o sódio, o potássio, o fósforo e o cálcio; 

eliminam medicamentos e toxinas introduzidas no organismo; liberam hormônios no 

sangue cuja função é regular a pressão sanguínea; fabricam células vermelhas do 

sangue e; fortalecem os ossos.  

Diferencia-se a IRC da IRCT quando ocorre a “perda da função renal maior do 

que 85 a 90%, que leva ao aumento de toxinas e água no organismo mais do que 

ele consegue suportar, sendo necessário, então, iniciar um tratamento que substitua 

a função dos rins”. O diagnóstico torna-se mais difícil, pois as pessoas não 

costumam apresentar sintomas graves e relevantes antes que a doença esteja em 

estágio avançado, podendo ser observado alguns sintomas que normalmente são 

confundidos: sentir maior cansaço e menos energia, ter dificuldades para se 

concentrar, estar com o apetite reduzido, sentir dificuldade para dormir, sentir 

cãibras à noite, estar com os pés e tornozelos inchados, apresentar inchaço ao redor 

dos olhos, especialmente pela manhã, estar com a pele seca e irritada e urinar com 

mais frequência, especialmente à noite (BSMS, 2011, p. 1).  

Quando a doença se apresenta em estágio avançado (IRCT), o tratamento 

indicado é a diálise, havendo duas variedades de tratamento, sendo elas definidas 

como: 

Hemodiálise: diálise realizada por meio da filtração do sangue. O sangue é 
retirado pouco a pouco do organismo através de uma agulha especial para 
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punção de fístula arteriovenosa ou cateter (tubo) localizado numa veia 
central do pescoço, bombeado por uma máquina e passa por um filtro onde 
vão ser retiradas as toxinas e a água que estão em excesso no organismo. 
Depois de “limpo”, o sangue volta para o corpo através da fístula ou do 
cateter. A hemodiálise é realizada em clínicas especializadas, no mínimo 3 
vezes por semana e tem uma duração de aproximadamente 3-4 horas 
(BSMS, 2011, p. 1). 

Diálise peritoneal: diálise realizada através de uma membrana (fina camada 

de tecido) chamada peritônio. O peritônio está localizado dentro da barriga e reveste 

todos os órgãos dentro dela. Ele deixa passar, através de seus pequenos furos, as 

toxinas e a água que estão em excesso no organismo. A diálise peritoneal é feita 

com a colocação de um líquido extremamente limpo dentro da barriga através de um 

cateter. O líquido deve permanecer dentro da barriga por um período determinado 

pelo médico e, quando ele for retirado, vai trazer junto com ele as toxinas e o 

excesso de água e sais minerais. Esta diálise é feita em casa, após o treinamento do 

paciente e de seus familiares (BSMS, 2011, p. 1).  

Neste trabalho abordarei exclusivamente a HD. E para realização desta é 

necessário um acesso vascular provisório ou definitivo para realização do 

tratamento. 

Os acessos vasculares provisórios são cateteres que podem ser implantados 

em veias subclávias, jugulares internas e femorais, havendo ainda eventuais relatos 

de acessos translombar e jugular externo. Tradicionalmente, o acesso pela veia 

subclávia era o mais escolhido. Seu uso diminuiu na medida em que várias 

publicações associaram seu cateterismo à trombose profunda. O acesso de eleição 

é a veia jugular interna, preferencialmente à direita. Entre as razões que explicam 

essa preferência encontra-se a comodidade do executor, posição mais baixa da 

cúpula pleural e ausência de dutos linfáticos (RIELLA, 2010). 

As complicações decorrentes do mau funcionamento do cateter podem ser 

precoces ou tardias. Quando precoces deve-se, quase sempre, à posição do cateter 

em relação à posição do vaso. O mau funcionamento tardio pode ser provocado por 

estenose ou trombose do cateter ou ainda por formação de material gelatinoso em 

torno do cateter que obstrui o orifício de entrada do cateter durante a aspiração do 

sangue na diálise (RIELLA, 2010). 

Os acessos definitivos serão abordados sob este título como fístulas 

arteriovenosas nativas e as anastomoses arteriovenosas que envolvem a utilização 
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de enxertos tais como veia safena autóloga, enxertos heterólogos ou material 

sintético, como politetrafluoretileno (PTFE) (RIELLA, 2010). 

Um acesso vascular deve oferecer um fluxo sanguíneo satisfatório, ter uma 

meia vida longa e apresentar baixo índice de complicações. A FAV nativa é a que 

parece melhor preencher esses critérios. Realizada num ambiente cirúrgico e na 

maioria das vezes sob anestesia local, a FAV pode ser confeccionada através da 

anastomose da artéria radial com a veia cefálica, a braquial e cefálica ou a braquial 

e basílica, preferencialmente no membro não dominante. Embora a fístula 

confeccionada no antebraço possa apresentar fluxo sanguíneo menor que no braço, 

em média 938ml/min contra 1.247 ml/min, o local recomendado inicialmente é o mais 

distal, de preferência em tabaqueiras, poupando os vasos proximais. Assim, em 

caso de falência, precoce ou tardia, a fístula poderá ser reconstruída mais acima 

(RIELLA, 2010). 

Como a eficiência da diálise depende de um fluxo sanguíneo adequado, a 

preocupação com o desempenho do acesso vascular passou a ser prioridade. 

Dentre os acessos vasculares, a FAV nativa é a que tem apresentado melhores 

resultados no médio e longo prazo, com uma potência de aproximadamente 71% em 

um ano e 57% em cinco anos, contra 54% e 0% da fístula com PTFE, 

respectivamente, estando ainda associada a um menor índice de complicação. 

Entretanto, sua escolha como primeira opção de acesso mostra uma 

distribuição irregular. Enquanto no Brasil e na Europa é considerada como a primeira 

opção de acesso vascular definitivo e utilizado por cerca 80 a 90% dos pacientes em 

programa de hemodiálise, nos EUA, onde os gastos com acesso vascular chegam a 

representar 25% dos recursos destinados a TRS, somente 20 a 30% dos pacientes 

são dialisados através de uma FAV nativa. Em conformidade com o Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (KDOQI) (NKF, 2006), tem sido observado um 

incremento na indicação de fístula arteriovenosa nos EUA que, em alguns centros, 

chega a representar 70% dos acessos confeccionados a partir de 1996. Trabalhos 

que avaliam o impacto dessa mudança sugerem uma progressiva diminuição de 

complicações e também dos custos com acesso vascular (RIELLA, 2010). 

As principais complicações da fístula nativa são a falência primária, em que o 

mau funcionamento é detectado antes mesmo de ser utilizada, a estenose e a 

trombose secundária, todas levando à redução parcial ou total do seu fluxo. A 

falência primária ou secundária da fístula é observada com maior frequência em 
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pacientes idosos e diabéticos. Sua avaliação periódica, pela medida e 

acompanhamento da pressão negativa da linha arterial pré-bomba durante a diálise, 

pela ultrassonografia com Doppler ou através da técnica de termo diluição, pode 

detectar diminuições de fluxo, possibilitando a sua correção. Outras complicações 

incluem o aneurisma, o pseudo-aneurisma e a infecção. As duas primeiras são 

diagnosticadas através de exame físico e ultrassonográfico e sua correção é 

cirúrgica, via aneurismectomia ou ligadura da fístula AV. O Staphylococcus aureus é 

o agente etiológico responsável pela maioria das infecções (RIELLA, 2010). 

Todo paciente encaminhado ao serviço de cirurgia vascular para instalação 

de acesso provisório, confecção de fístula AV nativa ou implante de PTFE, recebe o 

termo de consentimento informado sobre os riscos relacionados aos acessos de um 

modo geral. 

Conforme RDC nº 154, de 15 de junho de 2004 a promoção e manutenção, 

no paciente, da via de acesso para o procedimento de diálise são de 

responsabilidade do serviço de diálise. 

O Manual de Boas Práticas em Diálise Crónica desenvolvido pelo Conselho 

Directivo do Colégio de Especialidade de Nefrologia da Ordem dos Médicos de 

Portugal (2011) exemplifica os tipos de acessos vasculares existentes e utilizados, e 

principalmente sugere um protocolo para controle e avaliação permanentes desse 

acesso. O protocolo serve como referencial para a educação do paciente a fim de 

que este cuide bem de seu acesso vascular, objetivando uma vida longa ao acesso 

e uma boa diálise ao paciente. 

2.2 AS TÉCNICAS DE PUNÇÃO, PRODUTOS E AGULHAS 

2.2.1 Agulhas de punção AVF NIPRO 

As agulhas de fístula arteriovenosa (AVF) NIPRO trifacetada são produzidas 

no Brasil dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, reconhecida nacional e 

internacionalmente como a melhor agulha para punção de FAV. Esse tipo de agulha 

possui cânula com paredes ultrafinas, sem películas ou rebarbas, o que diminui a 

resistência durante a punção e melhora o fluxo de sangue.  

O conector luer lock com rosca dupla impede a entrada de ar na junção com a 

linha de sangue. Todas as AVF NIPRO possuem back-eye, o que garante o fluxo 

ideal de sangue. A siliconização especial da agulha diminui o atrito e, 
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consequentemente, a dor no ato da punção. Ela está disponível nos calibres 14G, 

15G, 16G, 17G, permitindo adequação do fluxo de sangue (NIPRO MEDICAL, 

2013). 

As agulhas AVF NIPRO, esterilizadas sob a ação do gás de etileno (gás 

ETO), são dispositivos destinados à punção arterial e venosa, com finalidade de 

realizar a HD em pacientes com insuficiência renal. São indicadas para 

procedimentos que exigem a permanência das agulhas no vaso sanguíneo por um 

período aproximado de três horas (NIPRO MEDICAL, 2013). 

As cores das asas proporcionam uma identificação imediata dos tamanhos, 

evitando possíveis erros de manuseio e aplicação. A trava clamp permite uma 

utilização simples e fácil, proporcionando a interrupção imediata do fluxo de sangue, 

transmitindo, desta forma, maior comodidade e segurança durante a punção. O tubo 

é flexível e muito macio, o que faz com que absorva choques e reduza 

sensivelmente o movimento da agulha no paciente (NIPRO MEDICAL, 2013). 

As agulhas são lubrificadas com silicone especial, que garante um excelente 

desempenho através de uma resistência menor e sem traumas na penetração. O 

conector Luerlock proporciona uma conexão extremamente segura com as linhas de 

sangue, tanto arteriais como venosas (NIPRO MEDICAL, 2013). 

Figura 1. Agulhas para punção de fístula arteriovenosa. São Gonçalo-RJ, 2014 

 

Fonte: Alpro Medical, 2012. 
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Tabela 2. Fluxo de sangue e calibres de agulhas recomendados para punção. São 
Gonçalo-RJ, 2014  

Fluxo de sangue recomendado* Calibre da agulha recomendado 

<300mL/min 17 Gauge 
250-350mL/min 16 Gauge 
300-450mL/min 15 Gauge 

>400mL/min 14 Gauge 

Fonte: Pinto, 2014. 
*Estes são os calibres recomendados para os ajustes em função do fluxo sanguíneo. As 
agulhas de maior calibre reduzem a pressão arterial pré-bomba (fazem diminuir a pressão 
negativa) e aumentam o fluxo de entrada de sangue. 

 

As AVF DULL/CEGA/ROMBA são adequadas para punção pela técnica de 

botoeira, tem formato diferenciado da agulha para punção tradicional. Esse método 

consiste na inserção da agulha de AVF exatamente no mesmo ponto e penetração 

utilizado anteriormente, através de um túnel estável criado por punções feitas com a 

AVF NIPRO (com corte) no mesmo ângulo e local. Disponível nos calibres 15G e 

16G (com cânula de 25mm) e 17G (com cânula de 20mm). Possui clamp roxo, que 

facilita sua identificação após a punção, quando já está sendo utilizada pelo paciente 

no procedimento de hemodiálise. 

Figura 2. Agulha romba para punção de fístula arteriovenosa pela técnica de botoeira. São 
Gonçalo-RJ, 2014  

 

Fonte: Pronefro, 2014. 
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2.2.2  Solução de Clorexidina 

No final da década de 1940, a clorexidina foi criada por cientistas que 

procuravam um agente para curar a malária. Alguns anos depois, em 1950, foi 

descoberta sua verdadeira utilização, um poderoso antisséptico essencial 

reconhecido pelo órgão máximo de saúde internacional, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), e passou a ser um produto de primeira escolha.  

Figura 3. Solução de clorexidina para assepsia de fístula arteriovenosa. São Gonçalo-RJ, 
2014 

 

Fonte: Claramed, 2014 

 

A clorexidina possui duas principais formas de atuação, proveniente de dois 

tipos de sais: (i) como digluconato é um antimicrobiano de características 

desinfetantes e sanitizantes. Eficaz contra Salmonela spp., listeria spp., Clostridium 

spp., E. Coli, Staphylococcus spp. E pseudômonas spp.; (ii) como dicloridrato age 

por contato na parede do intestino, recuperando e estabilizando a integridade da 

microbiota intestinal, para melhorar a absorção de nutrientes e proporcionar melhor 

desempenho produtivo. 

Suas principais características que a diferenciam a destacam entre outras 

substâncias são: não desenvolve resistência bacteriana, tem baixíssima toxidez, não 

requer enxague, muito mais segurança, não é absorvida pelo organismo, não deixa 

resíduo, não exala gases, é inodora e incolor, tem ação rápida e prolongada, não 

agride a pele e as mucosas, não corrosiva, não volátil, biodegradável e fácil 

manuseio (NEOBRAX, 2010). 
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É um composto sintético derivado de uma bis-biguanida que apresenta um 

alto nível de atividade, própria dos antimicrobianos de alto padrão, sem, no entanto, 

ter os efeitos secundários que a maioria apresenta. Em função deste grau de 

atividade, pequenas concentrações de sais de clorexidina são geralmente 

suficientes para inibir o processo reprodutivo ou exterminar a maioria das espécies 

bacterianas, além do que, sendo praticamente isenta de toxicidade e efeitos 

corrosivos, proporciona extrema segurança no seu emprego (NEOBRAX, 2010). 

Assim, mostrou ser ativa em baixas concentrações contra um grande número 

de bactérias gram-positivas e gram-negativas, aeróbicas, anaeróbicas e fungos.  As 

concentrações mínimas inibitórias (MIC) situam-se bem abaixo de 4%, o que faz da 

Clorexidina um dos biocidas de melhor rendimento e total segurança. 

Sua toxidade conforme a DL50 é de 1.800 mg/kg/dia (peso corporal), o que a 

torna praticamente atóxica, além de não ser poluente, não exalar gases e não irritar 

a pele e as mucosas. 

Atua rapidamente, esterilizando no tempo médio de 30 segundos a 5 minutos, 

dependendo da concentração e do tipo de microrganismo a exterminar, sendo que a 

ação bactericida é mais rápida do que a fungicida (NEOBRAX, 2010). 

Desta forma, dispensa a prática de “rodízio”, pois comprovadamente, por 

relatos nacionais e internacionais, não permite o desenvolvimento, por parte dos 

microrganismos, dos mecanismos de resistência, mesmo com a aplicação 

intermitente. Por não ser volátil, permite que as soluções esterilizantes sejam 

preparadas previamente, mantendo-se ativas por até sete dias, desde que 

protegidas da luz (NEOBRAX, 2010). 

As agulhas AVF NIPRO afiada, AVF DULL, gaze e clorexidina são produtos 

necessários na utilização das punções, conforme descrito a seguir. 

A punção de FAV dever ser realizada de forma meticulosa e por enfermeiros 

da unidade de diálise experientes. Devem-se evitar punções em zonas endurecidas 

ou com superação, com hematomas, com crosta ou alterações de peles e em zonas 

apicais dos aneurismas (GALERA-FERNÁNDES; MARTÍNEZ-DE MERLO; 

OCHANDO-GARCÍA, 2005).  

A literatura evidencia três técnicas de punção de FAV: punção em escada ou 

corda; punção em área e punção em botão (Buttonhole) ou casa de botão. Todas as 

técnicas apresentam vantagens e desvantagens, devendo-se utilizar a mais 

adequada em cada pessoa. Na punção em escada ou corda, as punções são 
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distribuídas sistematicamente ao longo de todo o comprimento da veia arterializada 

(GALERA-FERNÁNDES; MARTÍNEZ-DE MERLO; OCHANDO-GARCÍA, 2005). 

Cada agulha é inserida aproximadamente 2 cm acima ou abaixo do último ponto de 

punção, gerando uso uniformizado do seguimento venoso (THOMAS, 2005).  

Na técnica de punção em área, as punções são restringidas a uma área muito 

pequena da veia, área venosa e arterial (2-3 cm) (GALERA-FERNÁNDES; 

MARTÍNEZ-DE MERLO; OCHANDO-GARCÍA, 2005). No caso da técnica em botão, 

a punção é executada exatamente sempre no mesmo orifício, exatamente no 

mesmo ângulo em cada sessão de HD (BALL, 20057 apud SOUSA, 2009; KONNER; 

NONNAST-DANIEL; RITZ, 2003; THOMAS, 2005). Com o tempo, esta técnica 

permite a formação de tecido cicatricial cilíndrico, pelo tecido subcutâneo na parede 

venosa, que orienta a agulha nesse túnel de punção (KONNER; NONNAST-

DANIEL; RITZ, 2003; GALERA-FERNÁNDES; MARTÍNEZ-DE MERLO; OCHANDO-

GARCÍA, 2005).  

Figura 4. Técnicas de punção da fístula arteriovenosa. São Gonçalo-RJ, 2014  

 

Fonte: Konner; Nonnast-Daniel; Ritz, 2003. 
1 - técnica de escada de corda; 2 - técnica de área; 3 - técnica de botoeira 

 

                                                   
7
 BALL, L. K. Improving arteriovenous fistula cannulation skills. Nephrology Nursing Journal, v. 32, n. 

6, p. 611-617, 2005. 
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Nas punções pela técnica de ropeladder segue-se o seguinte protocolo: o 

paciente chega à unidade, realiza a lavagem do braço da fístula com água e sabão, 

posteriormente entra na sala de diálise e, após sentar na cadeira, o profissional 

realiza a palpação do braço da FAV para avaliar o frêmito da mesma; em seguida, 

realiza assepsia no local da punção com gaze embebida com clorexidina de forma 

rotatória, do menos contaminado para o mais contaminado. O próximo passo será 

realizar a punção com tamanho da agulha de acordo com o vaso da FAV de cada 

paciente, ou seja, a utilização do calibre da agulha dependerá do calibre da fístula a 

ser puncionada. 

A técnica de botoeira consiste na inserção da agulha AVF exatamente no 

mesmo ponto de punção, através de um túnel estável. O método de punção em um 

sítio constante foi descrito há 30 anos, na Polônia. O primeiro artigo sobre o assunto, 

publicado pelo Dr. Zbylut J. Twardowski em 1977, relata o uso da técnica em um 

paciente com acesso vascular limitado. Este paciente relatou diminuição de dor no 

ato da punção. Também foi observada a redução de hematomas relacionados a 

erros de punção e infiltração no acesso vascular (TWARDOWSKI; KUBARA, 1979). 

O método desenvolvido por Twardowski foi denominado “Técnica e punção por 

Buttonhole” por George Kronung, em 1984. A partir deste caso, a técnica de botoeira 

começou a ser utilizada na Europa e na Ásia (KRONUNG, 1984). 

A seleção de local da técnica de botoeira deve incluir uma avaliação rigorosa, 

e em última análise, o que se deseja é criar dois locais que tenham boas (baixas) 

pressões arterial e venosa, boas (altas) proporções de escoamento, e que tenham 

poucas probabilidades de infiltrar (BALL, 2006). 

Após a seleção do local individualiza-se a canulação utilizando agulhas 

cortantes, onde se recomenda que um único profissional crie o túnel, o qual leva de 

03 a 04 semanas para se formar ou de 10 a 12 canulações consecutivas (BALL, 

2006). 

Canulação é um processo muito individualizado, pois cada profissional 

escolhe o ângulo de inserção com base em sua avaliação independente da 

profundidade do acesso. Devido a isto, dois diferentes indivíduos podem determinar 

dois ângulos de entrada levemente diferentes. O resultado será um túnel que não vai 

ter o mesmo formato que a agulha, o que resultará em gotejamento 

(extravasamento) quando o paciente for heparinizado. 
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A partir de então, percebe-se que três alterações particulares são 

identificadas, as quais indicam que a mudança da agulha cortante para a cega 

(romba) pode ocorrer (BALL, 2006): 

 Quando as agulhas de diálise são inseridas na pele, elas fazem um corte em 

“V”. Como as agulhas são colocadas no mesmo ponto todas às vezes, o corte 

em “V” gradualmente muda para um “U”, e finalmente para um buraco 

redondo “O”; 

 Formação de tecido granular ao redor da parte externa do local arterial. Uma 

pequena elevação, semelhante a um lábio carnudo, forma-se no local arterial 

e depois circunda o local da botoeira. Não está totalmente claro por que isto 

acontece, mas uma ideia é que a agulha arterial está “puxando” sangue para 

fora, então deve haver movimento da agulha nessa direção fazendo com que 

o tecido dobre-se para fora. O local venoso parece-se com covinhas sem 

formação de tecido granular. O que se pensa é que a agulha venosa está 

“empurrando” sangue para dentro, portanto, o movimento da agulha seria na 

direção da pele, causando uma pequena depressão;  

 E mudança na resistência da agulha. Como há cada vez menos pele com 

tecidos e nervos dentro do túnel, a agulha deve deslizar para dentro com 

cada vez menos resistência. Um túnel bem feito vai literalmente sugar a 

agulha pelo curso para a parede do vaso, e depois só é necessário um 

pequeno empurrão para entrar na FAV. 

 

O momento para a transição da mudança de agulhas cortantes para cegas 

(rombas) vai variar de indivíduo para indivíduo. O local da punção está conhecido, o 

seu trajeto está pronto e, não havendo formação de aneurismas nem de 

hematomas, não há necessidade de procurar novos pontos de canulação.  

A etapa seguinte é remover a crosta, essencial para evitar que a mesma, ou 

fragmentos dela, estando contaminados ocasionem infecção no paciente. A sua 

remoção exige tempo para evitar lesar a pele do paciente ou causar dor (GALANTE 

et al, 2011). 

Na clínica, cenário desse estudo, adota-se a seguinte conduta: quando o 

paciente chega à unidade, ele faz a higienização habitual do membro da FAV com 

água e sabão líquido neutro e, a seguir, coloca sobre o local da canulação uma gaze 

umedecida com clorexidina 0,5%; após 05 a 15 minutos retira-se o resíduo do sabão 
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friccionando com gaze umedecida com clorexidina 2% e, a seguir, com a ponta de 

outra gaze enrolada em forma cônica e também umedecida com clorexidina 2%, 

higieniza-se a região. Posteriormente, efetua-se a canulação. 

Alguns pontos importantes serão destacados na utilização desta técnica. É 

fundamental que, durante a criação do túnel, todas as punções sejam realizadas 

pelo mesmo profissional, respeitando o ponto de inserção, ângulo de inserção e a 

profundidade de inserção; não se utilize força excessiva para introduzir a agulha 

AVF DULL NIPRO pela primeira vez; sempre se remova o tecido de granulação 

antes de introduzir a agulha AVF DULL NIPRO na fístula do paciente; após a 

estabilização do túnel, não utilizar agulhas afiadas, pois elas podem cortar o tecido 

que formam suas paredes, impossibilitando a punção Bottonhole (botoeira) naquele 

ponto (NIPRO MEDICAL, 2010). 

2.2.3 Aspectos estéticos 

Questões relativas ao corpo estão longe de serem esgotadas, embora 

presente no mundo acadêmico. Apesar de estudos abordarem, sob os mais diversos 

olhares, algumas perspectivas sobre o corpo e o processo de construção corporal, 

ainda sim podemos encontrar lacunas nesse objeto de estudo tão rico e difundido 

nas mais diversas áreas de conhecimento. 

Uma das abordagens possíveis para esse objeto, e já realizadas em alguns 

âmbitos, é a imersão chamada cultura do consumo e as consequências desses 

processos nas relações da sociedade contemporânea da qual fazemos parte. O 

corpo é um dos objetos que assume valores simbólicos relevantes na atualidade, 

despertando grande interesse das pessoas e da mídia, podendo ser interpelado, 

também, pela lógica da cultura do consumo (MAROUN; VIEIRA, 2008, p.172). 

Para Le Breton (2006), o corpo é o vetor semântico pelo qual a relação do 

indivíduo com o mundo é construída, o que ocorre por meio do contexto cultural e 

social em que o indivíduo se insere. Dentre essas relações, encontram-se atividades 

perceptivas, mas também expressão de sentimentos, cerimoniais de ritos e de 

interação, conjuntos de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis de 

sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com dor e com o sofrimento. 

O corpo produz sentimento continuamente e, assim, insere-se ativamente no interior 

de dado espaço social e cultural; “antes de qualquer coisa, a existência é corporal” 

(LE BRETON, 2006, p. 7). 
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É possível observar que, nas últimas décadas do século XX, houve um 

crescimento no interesse por essa temática. Muitos teóricos com Michel Foucault 

(1987), Jean Baudrillard (1995), Marcel Mauss (1974) fizeram, por seus trabalhos, 

uma análise extensiva sobre as relações que a cultura estabelece com o universo do 

corpo e como um novo sistema de valores culturais corporais se desenvolve de 

forma a naturalizar as desigualdades econômicas, políticas e culturais (MAROUN; 

VIEIRA, 2008, p. 173). 

As análises apresentadas por esses autores podem ser facilmente 

observadas no contexto da pós-modernidade, em que indivíduos são incentivados a 

manter forma corporais que constituem simulacros aparentemente possíveis, mas, 

na verdade, nunca completamente atingíveis. Tudo o que é condição do corpo real 

(os efeitos degradantes do tempo, as formas naturais, a exposição a enfermidades, 

o fator genético e hereditário) parece ser negado e omitido. Há, com isso, a garantia 

do surgimento contínuo de novas demandas de consumo e novos mercados: 

cosméticos e farmacológicos para combater sinais do tempo, alimentos dietéticos, 

espaço para prática de exercícios, serviços médicos entre outros. Aqueles que se 

recusam ou que se veem impossibilitados de participar desse esforço pela boa 

forma (consumidores falhos) são, muitas vezes, submetidos a estigmas que 

reforçam um sistema de poder sobre o corpo (MAROUN; VIEIRA, 2008, p. 173). 

Os portadores de DRC vivenciam seu cotidiano estigmatizados pelas 

alterações corporais provocadas pelas doenças crônicas não transmissíveis, e traz 

consequências desagradáveis ao novo estilo de vida desses indivíduos.  

O paciente com DRC passa por graves mudanças na vida social, no trabalho 

e nos hábitos alimentares que acarretam alterações na sua integridade física e 

emocional. A doença representa prejuízo corporal e limitações, pois, em geral, há 

afastamento do paciente de seu grupo social, de seu lazer, da própria família. Diante 

da doença o indivíduo sente-se ameaçado, inseguro, por saber que sua vida vai ser 

modificada por causa do tratamento. Portanto, ocorre desorganização do seu senso 

de identidade (valores, ideias e crenças) e na imagem corporal pelas alterações 

orgânicas provocadas resultantes da doença, o que traz consequências à qualidade 

de vida (OLIVEIRA; MARQUES, 2011). 

O aparecimento dos primeiros sinais e sintomas da patologia, juntamente com 

o início das alterações corporais é o primeiro contato com a realidade da 

manifestação da doença, que vem acompanhado de sentimentos de medo, tristeza e 
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desespero. Na ocorrência de uma doença orgânica a imagem que o indivíduo tem 

do seu corpo é mudada imediatamente e tais alterações orgânicas ativam suas 

emoções, reestruturando sua imagem corporal (OLIVEIRA; MARQUES, 2011). 

O conhecimento do portador de DRC e que realiza a hemodiálise sobre a 

autoimagem é importante dentro do contexto da assistência. Dentre as alterações 

causadas na imagem corporal em decorrência do tratamento hemodialítico, pode-se 

destacar a FAV, que causa transtornos psicológicos e sociais nos pacientes 

portadores de DRC. 

Ramos et. al. (2008) relata que na convivência com os pacientes renais 

crônicos, escutando suas histórias diariamente, confirma-se o quanto a FAV lhes 

traz insatisfação. Com fluxo sanguíneo e o uso regular para HD, ela tende a dilatar-

se suportando as punções necessárias ao tratamento hemodialítico. Assim, pode ser 

facilmente percebida outras pessoas como sentida pelo próprio paciente, a 

hipertrofia dos vasos e o frêmito, respectivamente. 

As alterações corporais relatadas pelo paciente com FAV trazem um aspecto 

negativo, angústia, tristeza e depressão, mas por outro lado, mesmo com as 

alterações da autoimagem, a FAV representa a sua vida, pois é através dela que o 

paciente realiza a manutenção do seu tratamento, tornando-se ambíguo o seu 

sentimento. 

Desta forma, observou-se que a técnica de botoeira veio contribuir como fator 

que minimizará os aspectos negativos quando relatados pelos pacientes em uso da 

FAV, gerando um sentimento de conforto e trazendo qualidade de vida para os 

portadores de DRC, mesmo sabendo que alterações corporais provocadas pelo 

avanço da doença renal são minimizadas, mas impossível de controle.  

Neste sentido, a doença renal traz impacto negativo sobre a qualidade de vida 

relacionada à saúde. Esta constatação é confirmada mediante os avanços 

tecnológicos e terapêuticos na área de diálise, que possibilitam o aumento da 

sobrevida dos renais crônicos, porém sem lhes possibilitar o retorno à vida nos 

aspectos qualitativos (QUEIROZ; JORGE; SANTOS, 2008).  

De acordo Souza Neto (1996)8 apud Santos (2008, p. 1), “o corpo é a base da 

percepção e organização da vida humana no sentido biológico, antropológico, 

                                                   
8
 SOUZA NETO, S. Corpo, cultura e sociedade. In: ______. Corpo para malhar ou corpo para 

comunicar? São Paulo: Cidade Nova, 1996. p. 9-37. 
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psicológico e social. Desse modo, todo nosso agir, falar, sentir, andar e pensar 

representam modos de vida diferentes, de um determinado grupo social”. 

2.2.4 Segurança do paciente 

Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da 

assistência à saúde tem recebido atenção em âmbito global. 

No campo relacionado com assistência à saúde, Donabedian (1986)9 apud 

BRASIL (2011, p. 1) definiu qualidade como “a obtenção dos maiores benefícios 

com os menores riscos ao paciente a ao menor custo”, focando na tríade de gestão 

de estrutura, processo e resultado.  

Apesar de Hipócrates ter afirmado, há mais de dois mil anos, “primeiro, não 

cause danos”, até recentemente os eventos adversos, os erros, e o incidentes 

associados à assistência à saúde eram considerados inevitáveis ou reconhecidos 

como um ato realizado por profissionais mal treinados (BRASIL, 2011). 

A OMS estima que esses danos ocorram em dezenas de milhares de pessoas 

todos os anos em diversos países. Dados do Instituto de Medicina/EUA indicam que 

erros associados à assistência à saúde causam entre 44.000 e 98.000 disfunções a 

cada ano nos hospitais dos Estados Unidos (KHON; CORRIGAN; DONALDSON, 

2000). Na Europa, os estudos realizados sobre a qualidade da atenção hospitalar 

mostraram que um a cada dez pacientes nos hospitais europeus sofrem danos 

evitáveis e eventos adversos ocasionados durante a assistência recebida. Segundo 

Gallotti (2004)10 apud BRASIL (2011), 50 a 60% dos eventos são evitáveis.  

Esses danos podem ser incapacitantes com sequelas permanentes, além de 

levar ao aumento do custo e da permanência hospitalar e, até mesmo, resultar em 

morte prematura como consequência direta das práticas em saúde inseguras (WHO, 

2008). 

Entre várias iniciativas relacionadas à segurança do paciente, o marco de 

confluência do movimento mundial foi a publicação do relatório sobre erros 

relacionados com a assistência à saúde: Errar é humano: construindo um sistema de 

saúde mais seguro (To err is human: Building a safer health system), em 1999 

(BRASIL, 2011). 

                                                   
9
 DONABEDIAN, A. La investigación sobre la calidad de la Atención Médica. Salud Publica de 

México, v. 28, n. 3, p. 324-327, 1986. 
10

 GALLOTTI, R. M. D. G. Eventos Adversos – o que são? Revista da Associação Médica Brasileira, 
v. 50, n. 2, p. 109-26, 2004. 
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O movimento para segurança do paciente substitui “a culpa e a vergonha” por 

uma nova abordagem, a de “repensar os processos assistenciais”, com o intuito de 

antecipar a ocorrência dos erros antes que causem danos aos pacientes em 

serviços de saúde. Assim, já que o erro é uma condição humana, deve-se tirar o 

maior proveito desta condição, sempre conhecendo, aprendendo e prevenindo erros 

nos serviços de saúde. Entretanto, os profissionais de saúde respondem aos 

conselhos pelos atos de negligência, imperícia e imprudência, o que tem um papel 

importante na criação de uma cultura de responsabilidade (BRASIL, 2011). 

Neste contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por 

meio da Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES) vem 

instituindo uma sequência ordenada de atividades voltadas para a segurança do 

paciente e da qualidade em serviços de saúde. 

A preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente 

em serviços de saúde tem sido uma questão de alta prioridade na agenda da OMS, 

refletindo na agenda política dos Estados-Membros, desde 2000. 

Um marco importante nesse sentido se deu em outubro de 2004, quando a 

OMS lançou formalmente a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente por meio 

de resolução na 57ª Assembleia Mundial da Saúde, recomendando aos países maior 

atenção ao tema segurança do paciente (BRASIL, 2011). 

Esta aliança tem como objetivo despertar a consciência e o comprometimento 

político para melhorar a segurança na assistência, além de apoiar os países no 

desenvolvimento de políticas públicas e práticas para segurança do paciente em 

todo o mundo. 

Desde então, na América Latina, os países vêm se articulando para cumprir 

as ações previstas na Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. 

Diante disso, os países devem efetivar o compromisso político, lançando 

planos, gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos e realizar iniciativas 

que concorram para a garantia da segurança dos pacientes com base nas metas 

internacionais para a segurança do paciente (BRASIL, 2011). 

2.2.5 O desafio global para a segurança do paciente 

Um elemento central do trabalho da aliança é a formulação dos desafios 

globais para a segurança do paciente. Serão destacadas algumas ações da ANVISA 

para a segurança do paciente no Brasil: higienização das mãos, procedimentos 
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clínicos seguros, segurança do sangue e hemoderivados, administração segura de 

injetáveis e de imunobiológicos, segurança da água e manejo de resíduos (BRASIL, 

2011). 

2.2.6 Pacientes pela segurança do paciente 

Vale destacar, que o envolvimento do paciente na segurança em serviços de 

saúde é um elemento fundamental para a qualidade assistencial. Nesse sentido, o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) abriu frentes de comunicação com 

a sociedade que vão desde a apresentação de suspeitas de irregularidades pela 

ANVISA, passando pela notificação de queixas técnicas envolvendo irregularidades 

de medicamentos, produtos para a saúde, saneantes e outros, pelo Notivisa, até um 

informe, a ser desenvolvido, direcionado especificamente ao paciente, ao 

acompanhante e à sociedade em geral (BRASIL, 2011). 

2.2.7 Educação para o cuidado seguro e promoção do relato e aprendizagem 

Para o enfrentamento dos eventos adversos, erros e incidentes em serviços 

da saúde, que colocam em risco a segurança do paciente, é fundamental conhecer a 

magnitude da sua ocorrência, que vai muito além do desenvolvimento de um 

sistema informatizado. 

É essencial a organização de um sistema de informação que possibilite a 

notificação de dados qualificados e, sobretudo, que contribua para orientar as 

medidas a serem instituídas pelos gestores em saúde, pelos profissionais e pelos 

pacientes. 

Assim, o Brasil vem promovendo atividades em diversas frentes, no sentido 

de preparar os serviços e os profissionais de saúde para a identificação, notificação 

e gerenciamento do risco relacionado à assistência à saúde (BRASIL, 2011). 

A RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 dispõe sobre os requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde e, tem como objetivo 

estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, 

fundamentos na qualificação, na humanização da atenção e gestão, e na redução e 

controle de riscos aos usuários e meio ambiente. 

Conforme a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, há critérios específicos a 

serem seguidos para que se alcance a segurança do paciente dentro de uma 
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unidade de saúde. Esta resolução abrange todos os tipos de estabelecimentos de 

saúde, excetuando-se as unidades básicas. 

Orienta e esclarece sobre a necessidade da existência de um núcleo, grupo 

de funcionários, que terá a missão de verificar as possibilidades, viabilidades e 

necessidades de adequação dos estabelecimentos de saúde para o devido 

cumprimento da regulamentação. Observa-se que por ser uma resolução recente, 

de julho de 2013, ainda não se percebe um movimento dos estabelecimentos de 

saúde para o cumprimento desta legislação, embora seja hábil para adequação, 

adaptação e implementação. 

Aqui no Brasil os centros de diálise seguem a RDC nº 154, de 15 de junho de 

2004, a qual estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços 

de diálise. Nela estão descritos os critérios de elegibilidade de um serviço de diálise, 

seu funcionamento, recursos humanos e responsabilidades destes serviços. Já a 

RDC nº 11, de 13 de março de 2014, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 

funcionamento para os serviços de diálise.  

2.2.8 Criação do Núcleo de Segurança do Paciente no Serviço de Diálise 

O serviço deve estruturar um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), 

nomeado pelo responsável técnico com o objetivo de elaborar e implantar um plano 

de segurança, estabelecendo mecanismos de avaliação da qualidade e 

monitoramento dos seus processos por meio de indicadores ou outras ferramentas. 

Tais informações devem estar disponíveis para as autoridades sanitárias 

competentes, de acordo com a RDC nº 36 de 25 de julho de 2013 e Resolução nº 11 

de 12 de março de 2014 (VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

Recomenda-se que a composição do NSP se dê com médico nefrologista, 

enfermeiro, técnico de enfermagem, colaborador da área administrativa e 

funcionários de atividades gerais. Se a unidade de diálise for intra-hospitalar, 

recomenda-se a inclusão de um colaborador membro do NSP ou da Comissão de 

Controle Infecção Hospitalar (CCIH) do seu hospital (VIEIRA; SILVA; PRATES, 

2014). 

De acordo com sua realidade, cada unidade de diálise deverá elaborar 

protocolos de segurança do paciente. A seguir, elencaram-se os principais 

protocolos a serem desenvolvidos pelos serviços de diálise: 

 Identificação dos pacientes; 
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 Comunicação efetiva; 

 Higiene de mãos; 

 Uso seguro de medicamentos; 

 Check list de segurança; 

 Uso seguro dos equipamentos e materiais; 

 Prevenção de infecção relacionada a acessos vasculares. 

 

Sugere-se que os serviços de diálise desenvolvam ações de educação 

continuada com foco na segurança do paciente para equipe assistencial e que 

estejam contemplados os seguintes assuntos: prevenção de eventos adversos 

relacionados a medicamentos, prevenção de quedas, atendimento de parada 

cardiorrespiratória (PCR), prevenção de deslocamento de agulhas transdiálise, 

reconhecimento e manejo de hipotensões e reconhecimento de crises hipertensivas 

(VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

Vale ressaltar que para melhorar a qualidade da segurança do paciente em 

diálise, o serviço deverá promover ações para o envolvimento do paciente e da 

família visando a sua segurança no processo dialítico, como: estimulá-lo a 

questionar sobre seus medicamentos, aumentando o conhecimento a respeito do 

que ele está tomando e assim colaborar para que ele se responsabilize pelo seu 

tratamento fora da unidade. O questionamento que o paciente pode fazer a respeito 

de sua doença e seu tratamento deve ser bem recebido pela equipe, e acolhido 

como uma excelente manifestação de seu interesse em compartilhar conhecimento 

e responsabilidade (VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

As equipes de saúde têm de se adaptar às novas circunstâncias que são 

criadas pelo livre acesso à informação e o interesse dos pacientes pelo atendimento 

que recebem como consumidor do serviço de diálise. O conhecimento (pelo paciente 

e seus familiares) a respeito de problemas e potenciais eventos adversos pode 

colaborar com a solução de situações novas, num ambiente de esclarecimento, 

confiança e transparência (VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

Segundo Vieira, Silva e Prates (2014) a cultura da segurança de uma 

organização é produto de valores, atitudes competências e padrões de 

comportamentos, tanto individuais como coletivos, que determinam o 

comprometimento, o estilo e a facilidade de execução de programas de saúde e 

segurança institucional. Organizações com uma cultura de segurança positiva são 
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caracterizadas por comunicação baseada na confiança mútua, por percepções 

compartilhadas da importância da segurança pela crença na eficácia das medidas 

preventivas. 

O sucesso na gestão da segurança do paciente passa por um 

reconhecimento do risco relacionado à assistência moderna à saúde, que utiliza 

processos complexos e tecnologias potentes, cuja segurança muitas vezes depende 

da atenção e do desempenho humano. Os objetivos da organização precisam ser 

consistentes com a meta de melhoria da segurança, que passa por uma 

comunicação aberta e justa sobre os eventos adversos e falhas de segurança 

(VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

É preciso promover uma cultura de segurança, e ela deve ser levada a sério 

em todos os níveis da organização, e comprometer-se com a segurança dos 

pacientes e dos profissionais. Além disso, significa olhar os incidentes de segurança 

não simplesmente como problemas, evitando culpar aqueles profissionais que 

cometem erros não intencionais, mas como uma fortuna – a de poder tratar o 

assunto como uma oportunidade de aprendizado, destinada a melhorar a assistência 

à saúde (VIEIRA; SILVA; PRATES, 2014). 

2.2.9 O KTV na avaliação da eficácia do tratamento de hemodiálise 

Na atualidade, uma das maiores preocupações dos serviços especializados 

em hemodiálise é o que diz respeito à adequação do tratamento, visando 

especialmente às melhorias significativas nos quadros clínicos sintomáticos e nos 

níveis de qualidade de vida dos pacientes. Esta adequação está relacionada à 

quantificação do processo, ou seja, a determinação da dose hemodialítica ofertada 

aos pacientes renais crônicos (GOELZER NETO; CARLOSSO, 2011). 

Neste contexto, inúmeros indicadores assistenciais têm sido utilizados como 

forma de avaliar a adequação e eficácia da hemodiálise, entre eles, o chamado 

K.T/V de ureia (índice de remoção de ureia), é o mais empregado, e hoje, sem 

dúvida, é o melhor método de quantificação do tratamento hemodialítico. Por meio 

desse índice, a dose de hemodiálise ofertada a um paciente com IRC pode ser pré-

determinada quando se conhecem os valores de depuração do dialisador (K), o 

volume de distribuição de ureia no organismo do paciente a ser removida pelo 

processo (V) e o tempo de sessão de hemodiálise (T) na qual o K.T/V foi medido. 

Diretrizes internacionais de qualidade em hemodiálise recomendam um valor de 
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K.T/V ≥ 1,2 para portadores de IRC em sistema de hemodiálise crônica como forma 

de tratamento (GOELZER NETO; CARLOSSO, 2011).  

Alguns fatores interferem diretamente nos valores de K.T/V de ureia, 

contribuindo para que a diálise recebida por um paciente seja inferior à estimada, 

entre eles estão: acesso vascular, fluxo sanguíneo baixo, tempo prescrito realizado 

integralmente, superfície corporal e redução da eficácia do capilar pela reutilização. 

Assim, a detecção destes interferentes é de extrema relevância para correta 

quantificação da hemodiálise, garantido a eficácia e a adequação do tratamento 

(GOELZER NETO; CARLOSSO, 2011). 

Outro método simples, porém menos empregado para determinar a dose de 

hemodiálise, é a taxa de redução da ureia (TRU), a qual consiste em uma 

comparação direta entre as concentrações de ureia pré e pós-hemodiálise a fim de 

mostrar qual porcentagem de ureia foi reduzida durante o tratamento hemodialítico. 

Por convenção, a TRU é expressa em porcentagem e recomenda-se um valor de 

65% para os pacientes renais crônicos. 

O acesso vascular em boas condições para o tratamento está diretamente 

relacionado com a qualidade da adequação do tratamento hemodialítico, por isso a 

manutenção e preservação de um bom acesso definitivo para o tratamento ajudará a 

diminuir os índices de complicações, agregado aos outros fatores na avaliação da 

qualidade do tratamento. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

Estudo do tipo descritivo, exploratório de abordagem quanti-qualitativa. A 

modalidade de pesquisa empregada foi do tipo retrospectiva, descrito por Yin (2010) 

como sendo a pesquisa que proporciona uma visão geral sobre determinado caso.  

Para o autor há quatro aplicações para o método do estudo de caso: para 

explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são muito complexas 

para serem abordadas por pesquisas e/ou estratégias experimentais; para descrever 

o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; para fazer uma avaliação, 

ainda que de forma descritiva, da intervenção realizada; e para explorar aquelas 

situações onde as intervenções avaliadas não possuam resultados claros e 

específicos. 

O estudo de caso pode ser único ou múltiplo; e quando em caráter  

qualitativo atende a quatro características essenciais: particularidade, descrição, 

heurística e indução. A primeira característica diz respeito ao fato de que o estudo 

de caso focaliza uma situação, um fenômeno particular, o que o faz um tipo de 

estudo adequado para investigar problemas práticos. A característica da descrição 

significa o detalhamento completo e literal da situação investigada (YIN, 2010).  

A heurística refere-se à ideia de que o estudo de caso ilumina a 

compreensão do leitor sobre o fenômeno estudado, podendo “revelar a descoberta 

de novos significados, estender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” 

(ANDRÉ, 2005, p. 18). A última característica, indução, significa que, em sua 

maioria, os estudos de caso se baseiam na lógica indutiva.  

Para Yin (2010), estudo de caso é uma investigação empírica, um método 

que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos 

mesmos. O conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do 

conhecimento gerado a partir de outras pesquisas porque é mais concreto, mais 

contextualizado, mais voltado para a interpretação do leitor e baseado em 

populações de referência determinadas pelo leitor. Para o autor, esse tipo de estudo 

é preferido no exame dos eventos contemporâneos, mas quando os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados conta com muitas das 

técnicas que a pesquisa histórica utiliza, mas adiciona duas fontes de evidências 
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geralmente não incluídas no repertório do historiador: observação direta dos eventos 

e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos. Além disso, o estudo de caso 

completo deve demonstrar, de maneira convincente, que o pesquisador despendeu 

esforços exaustivos ao coletar as evidências relevantes. Ainda no que diz respeito à 

completude, é primordial destacar que um estudo de caso não estará completo se o 

estudo simplesmente terminar porque o pesquisador excedeu o tempo, ou porque 

ele enfrentou outras limitações que não tinham relação com a pesquisa.  

De acordo com André (2005), o desenvolvimento do estudo de caso realiza-

se em três fases: exploratória - momento em que o pesquisador entra em contato 

com a situação a ser investigada para definir o caso, confirmar ou não as questões 

iniciais, estabelecer os contatos, localizar os sujeitos e definir os procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados; coleta dos dados ou de delimitação do estudo;  

análise sistemática dos dados, traçadas como linhas gerais para condução desse 

tipo de pesquisa, podendo ser em algum momento conjugada uma ou mais fases, 

surgidas no desenrolar da pesquisa. 

Assim, a opção pelo estudo de caso nessa pesquisa possibilitou aprofundar 

a descrição da realidade das necessidades de cuidado de pacientes com DCR 

terminal em uma unidade ambulatorial de hemodiálise, envolvendo grupos 

específicos de sujeitos. Segundo Yin (2010), o estudo de caso emerge do anseio de 

apreender fenômenos sociais complexos e, portanto, permite uma investigação para 

preservação das características holísticas e significativas da realidade. 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido em um centro de hemodiálise, de tratamento 

ambulatorial, localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Trata-

se de uma unidade de hemodiálise privada conveniada ao SUS; especializada no 

atendimento a pacientes com IRCT, em nível primário de baixa complexidade, com 

teto para 186 pacientes ativos nos Serviços de Pacientes Externos (Ambulatório) e 

Serviço de Pacientes provenientes de internação hospitalar, com alta para indicação 

de tratamento ambulatorial de hemodiálise. 

Inaugurada em 2009, no bairro Mutondo, no município de São Gonçalo, a 

PURA - Centro de Terapia Renal encontra-se capacitada a oferecer o atendimento 

necessário à saúde e bem-estar da pessoa com alteração na função dos rins. 



48 

 

A opção por esse cenário se deu em razão da especialidade institucional e ao 

grande fluxo de pacientes portadores de DRC regulados pelo serviço de TRS do 

estado. 

Preconiza-se um serviço humanizado, tendo uma equipe multiprofissional 

apta a atender os problemas e dúvidas dos clientes, acreditando que a transparência 

e a informação são elementos essenciais para um bom relacionamento. 

Dispõe de equipamentos modernos e de última geração que garantem a 

qualidade e a segurança desejadas para hemodiálise, além de consultórios com 

corpo clínico especializado objetivando acompanhamento preventivo e tratamento 

humanizado. 

A estrutura está inserida em 710m2 de área construída, distribuída em dois 

pavimentos. O primeiro é composto de duas salas de hemodiálise com capacidade 

para atender 186 pacientes, distribuídos em seis turnos de 31 pacientes, e uma sala 

de urgência para o paciente crítico. O segundo pavimento é composto por sala de 

enfermagem e médicos, tratamento de água e sala de treinamento e educação 

permanente. 

O corpo clínico é composto por quatro médicos, um psicólogo, um 

nutricionista, um assistente social, quatro enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem. 

3.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A população do estudo foi constituída pelos pacientes, de ambos os sexos, 

com DRC admitidos no cenário do estudo pelo sistema de regulação da TRS do 

estado, para tratamento ambulatorial de HD. 

Para seleção dos pacientes os seguintes critérios de elegibilidade foram 

adotados: idade mínima de 18 anos, em uso de FAV com bom fluxo (pressão arterial 

< 200ml/min. e pressão venosa < 150 ml/min.), baixa resistência venosa e bom 

escoamento venoso ( pressão venosa < 150 ml/min), fístulas com trajeto longo ou 

curto, sem formação de pseudoaneurismas e disponibilidade de participar do estudo. 

Como critérios de exclusão: pacientes com fístula de alto fluxo, prótese de PTFE, 

pacientes com alto ganho interdialítico e ausentes do setor no momento da coleta de 

dados. 

Foram selecionados 64 pacientes submetidos à técnica de botoeira para a 

primeira fase do estudo, que se deu em caráter retrospectivo; 64 pacientes para a 
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segunda fase, sendo 32 submetidos à técnica de botoeira e 32 à técnica tradicional; 

e 15 pacientes para a fase de entrevista.  

3.4 A PRODUÇÃO DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2014, após a 

Coordenação de Enfermagem estar de acordo com o desenvolvimento do projeto e 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense. 

Foi acordado com a chefia do setor o melhor horário, nos períodos da manhã e 

tarde, em para não atrapalhar o andamento das atividades do setor.  

A coleta de dados se deu através da aplicação de três técnicas: levantamento 

dos registros nos prontuários, questionário semiestruturado e entrevista 

semiestruturada. Sendo desenvolvida em três etapas.  

 Etapa exploratória: levantamento dos registros em prontuários dos pacientes 

com DRC em uso de fístula arteriovenosa no ambulatório de hemodiálise para 

caracterização do perfil dessa clientela. Foi realizado o levantamento de 64 

prontuários contendo formulário próprio (Apêndice A) para o registro de todas 

as punções dos pacientes em uso da técnica de botoeira, desde a fase de 

criação do túnel até a fase final. Nesta primeira fase foi realizado um estudo 

retrospectivo considerando o período de três anos para atender aos objetivos 

do estudo. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. 

 Etapa de trabalho de campo: aplicação de questionários semiestruturados 

(Apêndice C), os quais ocorreram sempre nos períodos da manhã e tarde de 

acordo com a solicitação da chefia imediata. Os questionários foram 

aplicados em locais onde não havia interferências. Nesta fase participaram do 

estudo 64 pacientes que foram divididos em dois grupos: 32 pacientes 

portadores de DRC em uso de punção de FAV pela técnica de botoeira e, 

para realizar a comparação, 32 pacientes portadores de DRC em uso de FAV 

pela técnica de ropeladder. Os dados foram analisados através de estatística 

descritiva. 

 Etapa de trabalho de campo: realizada entrevistas semiestruturada 

(Apêndice D) com 15 pacientes portadores de DRC em uso de FAV pela 

técnica de botoeira para obter informações sobre o grau de satisfação do uso 

da técnica em questão. A entrevista ocorreu nos períodos da manhã e tarde, 

na sala de tratamento durante a HD para não atrapalhar o andamento da 
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rotina do serviço. Os dados foram analisados à luz de Bardin por meio da 

análise de conteúdo temática. 

3.5 TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para a realização da coleta de informações na implantação da técnica de 

botoeira foi necessária a participação de alguns colaboradores11. Os dados 

coletados foram tratados e apresentados na forma de tabelas e gráficos.  

Os roteiros de questionários e entrevista foram compostos de duas partes: a 

primeira contendo dados de identificação dos sujeitos (sexo, idade, cor e etiologia) e 

a segunda contendo as questões norteadoras referentes ao objeto em estudo. Os 

dados coletados do questionário foram analisados e apresentados em forma de 

gráficos para análise dos resultados. 

Todas as entrevistas foram gravadas individualmente em equipamento digital, 

sendo a transcrição realizada no mesmo dia. Cada entrevista foi transcrita de forma 

literal respeitando as características das falas dos sujeitos, sinalizando ainda as 

alterações tais como: silêncios, suspiros e mudanças no tom de voz.  

As transcrições foram revisadas pelo pesquisador, mediante escuta atenta da 

gravação, corrigindo palavras não compreendidas, especialmente nas expressões 

corporais e emoções evidenciadas pelos entrevistados nos trechos significativos. 

Depois de corrigidas, as transcrições foram impressas e submetidas à leitura 

aprofundada. Em seguida, a contribuição de cada entrevistado foi sistematizada em 

um plano de análise, contendo informações gerais sobre os sujeitos participantes, 

sinalização do conteúdo de cada trecho tomado como relevante, frases 

exemplificadoras e a localização desta temática na transcrição, relação com falas de 

outros participantes (concordância ou discordância). 

3.5.1 Análise de conteúdo 

O tratamento dos dados da entrevista compreendeu a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2011), em que os dados brutos foram transformados em texto, 

permitindo atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão e, por 

consequência,  esclarecer o pesquisador sobre as características do texto.  

                                                   
11

 Os colaboradores são técnicos de enfermagem com treinamento da técnica de botoeira pelo autor 
do estudo. 
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As entrevistas foram gravadas em aparelho mp3 e transcritas na íntegra 

para a utilização da análise de conteúdo que “é uma técnica de investigação que 

tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação” (BARDIN, 2011, p. 42). 

Inicialmente foi realizada uma leitura flutuante das entrevistas a fim de 

compreender o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações. Após a 

realização desta leitura, foram realizadas anotações com a finalidade de obter as 

unidades de significação, de registro. Adotou-se a análise de conteúdo temática a 

fim de realizar uma leitura do material para incorporar as mensagens dos 

entrevistados. Em sequência, deu-se a etapa de exploração do material, isto é, 

classificação e agregação dos dados, permitindo índices e quantificações simples. E, 

finalmente, na terceira e última fase de análise, após ter classificado os dados 

baseados, foram criadas categorias para análise e discussão. 

O material transcrito foi organizado em quadros para selecionar as unidades 

de registro. Com o objetivo de realizar a categorização dos dados, utilizou-se a 

unidade de contexto que funciona como uma unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas 

dimensões são ótimas para a compreensão do significado exato da unidade de 

registro (BARDIN, 2011). 

A análise dos dados seguiu com base em Bardin (2011), que a conceitua 

como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, procedimentos 

sistemáticos e objetivos para obtenção de indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

3.5.2 Análise qualitativa das imagens digitais 

Foram analisadas 20 imagens digitais, as quais estão separadas em duas 

categorias: 10 imagens de pacientes submetidos à terapia hemodialítica com FAV 

em membro superior submetidos à técnica de botoeira e 10 imagens de pacientes 

submetidos à técnica de ropeladder. As análises foram realizadas seguindo um 

roteiro com as seguintes variáveis: integridade da pele, formação de 

pseudoaneurisma, hematoma, infiltração, infecção e aspecto estético. 
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3.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

A normalidade dos dados foi verificada utilizando o teste Shapiro-Wilk. A 

apresentação dos resultados se deu na forma de estatística descritiva, com uso de 

média e desvio padrão para dados com distribuição normal; mediana e amplitude 

interquartil para dados com distribuição não normal. Além disso, os dados foram 

apresentados na forma de frequências absolutas e relativas. Para verificar as 

diferenças nas variáveis avaliadas entre os métodos de punção foi utilizado o teste t 

de Student para amostras independentes para as variáveis com distribuição normal; 

para as variáveis com distribuição não normal foi utilizado o teste Mann-Whitney. 

Para verificar as diferenças nas variáveis qualitativas foi utilizado o teste 

quiquadrado. O tratamento estatístico foi realizado utilizando o software SPSS 17.0 

e o software Bioestat. Para todos os testes o nível de significância utilizado foi o de p 

< 0,05. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Atendendo as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, a coleta de dados só foi iniciada após recebimento do parecer favorável 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o número 

531.731. Antes da coleta de informações, os sujeitos foram convidados e orientados 

quanto aos objetivos da pesquisa, bem como sobre a necessidade da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), assegurando a 

eles o direito de acesso aos dados, o anonimato na apresentação dos resultados e a 

garantia de poderem deixar a pesquisa se assim quisessem. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo, os resultados e discussão encontram-se pontuados da 

seguinte forma: A técnica de botoeira, características sociodemográficas dos 

sujeitos, registros da implantação da técnica de botoeira, comparação e desfecho da 

técnica, dimensões qualitativas da técnica de botoeira.  

4.1 A TÉCNICA DA BOTOEIRA: PASSO A PASSO 

No cenário do estudo a técnica de botoeira é mais utilizada, considerando 

como critério fundamental a apresentação de fístulas radiais com baixas pressões 

de retorno e bom escoamento venoso. Como descrito anteriormente, para a 

confecção da canulação realiza-se 10 sessões de hemodiálise com agulhas 

cortantes até a construção do túnel. A partir de então, retira-se as agulhas cortantes 

e iniciam-se as punções com agulhas cegas/rombas. 

Por meio das imagens apresentadas abaixo será possível compreender o 

passo a passo da utilização da técnica de botoeira realizado no cenário do estudo.  

Figura 5. Passo inicial da antissepsia para canulação pela técnica de botoeira. São 
Gonçalo-RJ, 2014 

 

(1) Ao chegar à clínica o paciente realiza a lavagem da FAV e, após, é orientado a 

colocar uma compressa de algodão embebida em clorexidine sabão sobre cada sítio 

de punção por 15 minutos para amolecer a crosta (Figuras 5A e 5B). O paciente 

realiza esta orientação sempre que chega à clínica. O preparo sempre será 

realizado antes da HD na antessala. 
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Figura 6. Passo de remoção da crosta para canulação pela técnica de botoeira. São 
Gonçalo-RJ, 2014 

 

(2) Os sítios de punção são limpos com clorexidine alcoólico utilizando uma folha de 

gaze para cada sítio. A antissepsia sempre é realizada em forma de círculo, do 

menos contaminado para o mais contaminado, e uma gaze é utilizada para remover 

a crosta através de fricção. Em alguns pacientes, isso já é suficiente, conseguindo 

desprender a crosta inteiramente (Figura 6A).  

(3) Para a remoção da crosta com sucesso, a gaze deve ser enrolada em formato 

cônico e embebida com clorexidine (Figura 6B). 

Figura 7. Punção para canulação pela técnica de botoeira. São Gonçalo-RJ, 2014 

 

(4) O sítio de punção é novamente limpo, utilizando duas folhas de gaze embebidas 

com clorexidine alcoólica e, finalmente, a punção pode ser iniciada (Figura 7A). 
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(5) A punção deve ser realizada respeitando o ângulo e a profundidade, e depois a 

fixação das agulhas é feita de modo semelhante à técnica tradicional (Figura 7B). 

(6) Em casos de pacientes que realizam a autopunção, após realizar a assepsia, 

remoção da crosta e nova assepsia, o paciente é auxiliado por um profissional 

treinado a realizar a punção respeitando, da mesma forma, o ângulo e a 

profundidade. 

4.2 ANÁLISE RETROSPECTIVA DA TÉCNICA DE BOTOEIRA: DIMENSÕES 

QUANTITATIVAS 

Com base no instrumento “Acompanhamento de punção de FAV pela técnica 

de botoeira” e questionário sobre “tipo e qualidade de uso da fístula”, apresentamos 

os resultados e discussão a seguir. 

A caracterização com relação ao sexo dos pacientes submetidos à técnica de 

botoeira encontra-se exposta no Gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribuição dos participantes do estudo submetidos à técnica de botoeira 
segundo sexo. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 

n=35
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n=29

45% Mulheres

Homens

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No Gráfico 1 observa-se maior prevalência do sexo feminino, o qual 

representa 55% (n=35) dos participantes do estudo; os homens somaram 29 (45%). 

Não obstante aos dados dessa pesquisa, Stein; Eick; Irigoyen (2008) afirmam que 

as mulheres na vida adulta apresentam menores níveis pressóricos, menor 

prevalência para DRC e menor progressão da doença renal. Os homens apresentam 
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maior incidência de IRC e quando este fator é ajustado para idade e etnia, observa-

se que é aproximadamente duas vezes menor em mulheres com doença renal 

hipertensiva e de forma menos intensa na doença renal diabética, glomerulonefrite e 

doença renal policística.  

Estudos comprovam que as mulheres tem maior cuidado com a sua saúde e 

que tendem adoecer mais após a idade produtiva, ao contrário do homem que além 

de cuidar pouco da sua saúde, adoecem mais cedo. 

Observou-se também que os homens tendem a morrer mais cedo do que as 

mulheres e que, muito em breve, o sexo feminino será em número maior do que o 

sexo masculino quando falamos de DRC devido ao aumento da expectativa de vida. 

Esta maior proporção de homens mais jovens com IRC terminal é evidente 

quando observamos os dados de pacientes em diálise no Brasil. Os registros do 

DATASUS para o de 2006 informam que, em todo país, 86.284 pacientes realizaram 

diálise, sendo que 39,45% foram mulheres. Este achado também é observado em 

outras populações étnicas. 

A incidência cumulativa de IRC permanece baixa na mulher durante todo 

período reprodutivo e aumenta dez anos mais tarde. De toda a forma, sabe-se que 

as mulheres parecem ter uma vida mais longa que os homens e ter algo que as 

proteja de desenvolver IRC (STEIN; EICK; IRIGOYEN, 2008). 

Apesar de alguns estudos não encontrarem diferença na progressão da 

doença renal entre homens e mulheres, a maior parte dos trabalhos demonstra uma 

maior progressão desta doença entre homens. Não somente a piora da função renal, 

como também a velocidade da deteriorização é maior em homens quando 

comparados a mulheres da mesma idade (STEIN; EICK; IRIGOYEN, 2008). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, há um número 

crescente de pessoas com DRC e submetido ao tratamento dialítico. No ano de 

2010 existiam 49.077 pacientes em uso de HD no Brasil, sendo 21.103 mulheres. 

Em 2011 foram 50.128 usuários, dos quais 21.389 mulheres (SESSO et al., 2010).  
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Gráfico 2. Distribuição dos participantes do estudo submetidos à técnica de botoeira 
segundo faixa etária. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No que tange à idade, constatou-se maior prevalência entre aqueles com 

idades entre 50-59 anos (25%), período em que geralmente começam a aparecer os 

primeiros sintomas de hipertensão, no entanto, possivelmente esse panorama 

poderá se alterar em razão do aumento da expectativa de vida da população.  

Na sequência, percebeu-se maior proporção de pacientes na faixa etária 60-

69 (18%), seguido da faixa 40-49 (9%), 39-39 (8%), 20-29 (2%) e, representando 

cada um 1% da população, aqueles com faixa etária entre 80-89 e 70-79 anos (Vide 

Gráfico 2).  

Atualmente, os países em desenvolvimento tem aumentado o número de 

indivíduos com idade superior a 60 anos. A expectativa de vida aumentou nos 

últimos anos e provavelmente existirão mais indivíduos em terapia hemodialítica nos 

próximos anos, fator este que contribuirá para mudança no perfil estatístico 

relacionado à idade. 

Existem poucos dados sobre a prevalência da doença renal no Brasil, mas 

baseados em um estudo populacional realizado na cidade de Bambuí (MG), a 

prevalência de alterações renais na população variou de 0,5% em adultos (18-59 

anos) até 5,1% em idosos (> 60 anos). Utilizando-se esses percentuais sobre a 

população brasileira por faixa etária do último censo, foram estimados mais de 

1.800.000 de indivíduos com algum grau de insuficiência renal. Apesar dos números 
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serem impressionantes, eles podem estar subestimados, uma vez que os pacientes 

com doença renal mais graves podem ter migrado para cidades maiores onde são 

realizados os procedimentos médicos mais complexos, ou morrido devido à falta de 

diagnóstico (SBN et al., 2007). 

Estima-se que pelo menos 25% da população brasileira tenha hipertensão 

arterial, ou seja, cerca de 26 milhões de indivíduos. Levando-se em conta que não 

mais do que 15% teriam a pressão arterial devidamente controlada, podemos 

concluir que 85% tem potencial pra evoluir com algum grau de insuficiência renal 

(SBN et al., 2007).  

Dentre os diabéticos (cerca de sete milhões), 30% teriam potencial para 

progredir para insuficiência renal. Ressalta-se que metade dos indivíduos 

hipertensos e diabéticos desconhece que são portadores dessas condições. Além 

disso, no Brasil, entre os indivíduos acima de 20 anos, 30 milhões estão acima do 

peso e, desse total, mais de 10 milhões são considerados obesos, outro importante 

fator de risco para a progressão da doença renal (SBN et al., 2007).  

Gráfico 3. Distribuição dos participantes do estudo submetidos à técnica de botoeira 
segundo etiologia da doença renal crônica. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Já estão estabelecidas as principais causas de DRC, sendo que a DM, HAS, 

história familiar de DRC e envelhecimento estão entre as principais. Além destas, 

outras moléstias podem estar relacionadas à perda de função renal, como 

glomerulopatias, rejeição crônica do enxerto renal, doença renal policística, doenças 
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autoimunes, infecções sistêmicas, infecções urinárias de repetição, uropatia 

obstrutiva e neoplasias (SBN et al., 2007).  

Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a HAS e o DM são 

responsáveis por cerca de metade dos pacientes que estão em tratamento dialítico. 

Esses números são comparáveis aos outros países da América Latina, mas são 

menores do que os dos Estados Unidos, onde as duas desordens são as causas de 

DRC em três quartos dos pacientes. Essas discrepâncias podem ser parcialmente 

explicadas pelo grande número de pacientes idosos, característica dos países 

desenvolvidos (SBN et al., 2007).  

Entretanto, deve-se chamar a atenção para a mudança que vem ocorrendo no 

Brasil em termos de idade média da população. O número de idosos cresce 

substancialmente, o que fará com que, em alguns anos, estas diferenças com os 

países desenvolvidos diminuia. 

No Gráfico 3 se nota que a HAS destacou-se como a primeira causa de IRC, 

representando 28% (n=18) dos pacientes. A segunda causa descrita foi o DM tipo II 

com 23% (n=15), seguida das causas incertas (14%; n=9), glomerulonefrite crônica 

(11%; n=7) e causas indeterminadas (11%; n=7), doença renal policística (5%, n=3), 

vasculite/lúpus (3%, n=2) e, por fim, representando 2% (n=1) do total cada, a DM 

tipo I, uropatia obstrutiva e a necrose tubular intersticial / pielonefrite. 

Observou-se que os dados apresentados estão de acordo com o panorama 

nacional apresentado na literatura.  

Outro dado importante que vale destacar neste estudo é o alto percentual de 

causas indeterminadas e incertas (25%), o que leva a refletir que muitos pacientes 

iniciam seus tratamentos hemodialíticos com várias comorbidades já instaladas, 

dificultando o diagnóstico precoce, seja pelo desconhecimento da doença, pelo 

abandono do tratamento na rede primária, pela inexistência de busca ativa nos 

serviços de atenção básica ou ainda pela ausência de estratégias de prevenção das 

doenças crônicas não transmissíveis.  

O número estimado de idosos, no Brasil é de 14,5 milhões com a perspectiva 

de dobrar em 20 anos. Além do envelhecimento da população, o número de 

hipertensos e diabéticos sem diagnóstico e sem tratamento adequado é muito alto, e 

há um grande potencial de que nos próximos anos essas enfermidades sejam, cada 

vez mais, as responsáveis pela IRCT, ampliando enormemente o número de 

pacientes que necessitarão de tratamento de substituição renal (SBN et al., 2007). 
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Gráfico 4. Distribuição dos participantes do estudo submetidos à técnica de botoeira 
segundo evolução. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Observa-se no Gráfico 4 que 81,25% dos pacientes obtiveram sucesso na 

construção do túnel pela técnica de botoeira e apenas 18,75% evoluíram com a 

construção de outra botoeira ou saíram do programa. 

Entre os que deixaram o programa, seis evoluíram a óbito (9,38%), um 

paciente saiu do programa para tratamento conservador (1,56%), um paciente 

transplantou (1,56%) e quatro pacientes tiveram a construção de uma nova botoeira 

em razão de dor local, sendo uma arterial (1,56%), uma venosa (1,56%) e duas 

botoeiras completas (3,13%). Após a construção de outra botoeira, os referidos 

pacientes apresentaram sucesso. 

Não existem muitas evidências na literatura que abordem a dor na construção 

da botoeira. Este achado está relacionado à realidade vivida na prática, que foi 

solucionada com sucesso. 

A literatura aponta que o número de óbitos nos pacientes em terapia 

hemodialítica é alto devido a outros fatores relacionados à DRC e, com o 

envelhecimento da população, a probabilidade da ocorrência de óbitos torna-se um 

dado importante. Ademais, é possível acreditar que a maior expectativa de vida 

aumentará as chances de desenvolvimento de comorbidades que contribuirão para 
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o aumento da taxa de mortalidade dessa população, especialmente as doenças 

cardiovasculares associadas à DRC. 

Segundo os dados disponibilizados pela pesquisa da SBN (2009), no que 

tange à faixa etária, há maior incidência de óbitos causados pela IRC entre os 

idosos (>60 anos). Segundo Oliveira, Romão e Zatz (2005), a população com IRC 

tem aumentado nos últimos anos, principalmente em razão do envelhecimento da 

população geral e do aumento no número de pacientes com HAS e DM que são as 

principais causas de IRCT no Brasil. 

Para SBN (2009), paralelamente às transformações demográficas temos a 

mudança no perfil de morbimortalidade da população que, ao envelhecer, assiste ao 

aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. 

Apesar do processo de envelhecimento não estar, necessariamente, 

relacionado a doenças incapacitantes, as doenças crônico-degenerativas são 

frequentemente encontradas entre os idosos. Assim, a tendência atual é termos um 

número crescente de indivíduos idosos que, apesar de viverem mais, apresentam 

maiores condições crônicas que estão diretamente relacionadas com a maior 

incapacidade funcional (ALVES et al, 2007). 

Tabela 3. Intercorrências relacionadas à técnica de botoeira para tratamento por 
hemodiálise. São Gonçalo, RJ, 2010-2013 

Intercorrências n % 

Sem intercorrências 627 98,0 
Hematomas 6 0,9 

Hematoma pós-punção 2 0,3 
Hematoma venoso 1 0,2 
Hematoma pós-hemodiálise 1 0,2 
Hematoma durante a hemodiálise 1 0,2 
Hematoma arterial 1 0,2 

Resistência venosa 2 0,3 
Difícil acesso 2 0,3 
Retardo da punção  2 0,3 
Punção com agulha calibre 16 1 0,2 

Total 640 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

A técnica de punção de FAV no mesmo local foi descrita por Twardowski et al. 

em 1977, em um artigo escrito na língua polonesa. Dois anos mais tarde, o mesmo 

grupo publicou um novo estudo comparando a técnica de punção em diferentes 

locais com a técnica de punção em um único local. Nesse estudo foram avaliados 16 
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pacientes durante seis meses e as punções foram realizadas com agulhas cortantes. 

Os autores concluíram que a inserção no mesmo local era mais fácil, rápida e menos 

dolorosa para o paciente; estava associada a menor número de complicações como 

erros de canulação e hematomas e a frequência da infecções locais não era superior 

àquela observada com a técnica de rotação das punções (CASTRO et al., 2010). 

O uso mais amplo dessa técnica permitiu reconhecer alguns aspectos 

fundamentais para o sucesso do método. Destes, o mais importante parece ser a 

criação do túnel por um único profissional experiente na punção de FAV. A técnica 

ganhou um novo impulso com a introdução das agulhas rombas. Essas agulhas são 

menos cortantes e provocam menos traumatismo, reduzindo o surgimento de 

lacerações e o aparecimento de múltiplos túneis, o que diminui o risco de 

sangramento ao redor das agulhas durante as sessões de HD (CASTRO et al., 

2010). 

Segundo Ball et al, 2006, para que uma técnica de canulação seja válida, ela 

precisa ser benéfica para a fístula do paciente, ser um benefício para equipe em 

atendimento ao paciente, mas acima de tudo beneficiar o paciente de modo geral. 

Twardowski e Kubara (1979) compararam a inserção de agulha por rotatividade de 

local e em local constante (botoeira), e concluíram que a falha da fístula com o uso 

da primeira técnica foi resultado de formação de hematoma, e que isto não ocorreu 

com a botoeira. Eles identificaram que a botoeira apresentou redução de dez vezes 

o risco de hematomas, e que a canulação demorou muito menos tempo. 

No período do estudo foram realizadas 640 punções (Tabela 3), 10 punções 

em cada paciente para tunelização, das quais 98% ocorreram sem intercorrências; 

ou seja, o número de intercorrências apresentadas durante o processo de canulação 

foi mínimo, compreendendo pouco mais de 2,0% (13 pacientes) do total. Esses 

dados sugerem que a técnica de botoeira apresenta muitos benefícios para o 

paciente em tratamento hemodialítico, minimizando, portanto, os riscos de 

comprometimento do acesso vascular definitivo. 

Para a equipe de atendimento ao paciente, o tempo de canulação é reduzido 

com a botoeira. Não há necessidade de identificar novos locais, há menos 

estocadas perdidas e infiltrações e nenhuma formação de hematomas nos locais de 

inserção. Entre outras palavras, as potenciais complicações associadas à canulação 

são reduzidas e/ou eliminadas, fazendo com que o tempo total para a canulação 

diminua. Outro benefício é que os pacientes podem fazer a canulação em si 



63 

 

mesmos, o que permite uma maior independência para os pacientes e mais tempo 

disponível para a equipe, para atendimento dos pacientes que tem acessos difíceis 

(BALL, 2006). 

Gráfico 5. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de ropeladder 
e botoeira segundo faixa etária. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Em se tratando dos dados comparativos entre a técnica de botoeira e a 

tradicional, constatou-se maior prevalência de pacientes na faixa etária entre 50-59 

anos nos dois grupos: 46,9% e 31,3%, respectivamente, porém sem significância 

estatística, dado que o p (qui-quadrado) foi igual a 0.2548 (Gráfico 5).  

Apesar da maior prevalência da DRC entre os idosos, vale destacar que 

indivíduos cada vez mais jovens estão a desenvolvendo, fato este que nos chama a 

atenção pelos serviços prestados pelas unidades de atenção básica. Indivíduos na 

faixa etária de 40-49 anos, que, nesse estudo, corresponderam a 6,3% do total de 

pacientes do grupo da botoeira e 21,9% no grupo da técnica tradicional, iniciaram 

terapia hemodialítica precocemente.  

Após a revolução industrial muitos indivíduos migraram para as grandes 

cidades, ocasionando mudanças do estilo de vida, e por consequência doenças que 

antes eram percebidas apenas em pessoas de mais idade, hoje acometem 

indivíduos de todas as idades.  

Hoje, devido ao mundo globalizado, o homem vive com mais pressa, pratica 

menos exercícios, tem uma alimentação menos saudável. Outro fator importante é o 



64 

 

estresse provocado pelo acúmulo de responsabilidades, fatores estes que 

contribuem para o avanço das doenças crônicas não transmissíveis. 

Existem poucos dados sobre a prevalência da doença renal no Brasil, mas 

baseados em um estudo populacional realizado na cidade de Bambuí (MG), a 

prevalência de alterações renais na população variou de 0,5% em adultos (18-59 

anos) até 5,1% em idosos (> 60 anos). Utilizando-se essas percentagens sobre a 

população brasileira por faixa etária do último censo, foram estimados mais de 

1.800.000 de indivíduos com algum grau de insuficiência renal. Apesar dos números 

serem impressionantes, podem estar subestimados, uma vez que os pacientes com 

doença renal mais graves podem ter migrado para cidades maiores onde são 

realizados os procedimentos médicos mais complexos, ou morrido em decorrência 

da falta de diagnóstico (SBN et al., 2007).  

Estima-se que pelo menos 25% da população brasileira tenha hipertensão 

arterial, ou seja, cerca de 26 milhões de indivíduos. Levando-se em conta que não 

mais do que 15% teriam a pressão arterial devidamente controlada, podemos 

concluir que 85% tem potencial pra evoluir com algum grau de insuficiência renal 

(SBN et al., 2007). 

Dentre os diabéticos (cerca de sete milhões) 30% teriam potencial para 

progredir para insuficiência renal. Ressalta-se que metade dos indivíduos 

hipertensos e diabéticos desconhece que são portadores dessas condições. Além 

disso, no Brasil, entre os indivíduos acima de 20 anos, 30 milhões estão acima do 

peso e, desse total, mais de 10 milhões são considerados obesos, outro importante 

fator de risco para a progressão da doença renal (SBN et al., 2007).  



65 

 

Gráfico 6. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de ropeladder e 
botoeira segundo sexo. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No Gráfico 6 observa-se que os pacientes masculinos em tratamento 

submetidos à técnica de botoeira eram 18 e à técnica de ropeladder eram 11, 

correspondente a 28,1% e 17,2%, nesta ordem, do somatório de pacientes dos dois 

grupos. As mulheres somaram 17 no grupo da botoeira e 21 no grupo da técnica 

tradicional.  

Compreende-se que hoje não só as mulheres, mas também os homens estão 

preocupados com a questão estética, já que muitos indivíduos mantêm suas vidas 

laborais ativas. Outro fato importante é inserir o indivíduo com DRC no contexto 

social, em que a estética faz uma grande diferença, evitando olhares curiosos e 

discriminatórios, promovendo, assim, maior conforto, segurança e tranquilidade no 

ambiente social. 

Já estão estabelecidas com clareza as principais causas de DRC, sendo que 

DM, HAS, história familiar de DRC e envelhecimento estão entre as principais. Além 

destas, outras moléstias podem estar relacionadas à perda de função renal, como 

glomerulopatias, rejeição crônica do enxerto renal, doença renal policística, doenças 

autoimunes, infecções sistêmicas, infecções urinárias de repetição, uropatia 

obstrutiva e neoplasias (SBN et al., 2007, p. 6). 

A hipertensão arterial e o diabetes são responsáveis por pouco mais da 

metade dos pacientes que estão em tratamento dialítico. Esses números são 

comparáveis aos outros países da América Latina, mas são menores do que nos 
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Estados Unidos, onde as duas desordens são a causa de DRC em três quartos dos 

pacientes. Essas discrepâncias podem ser parcialmente explicadas pelo grande 

número de pacientes idosos, característica dos países desenvolvidos (SBN et al., 

2007, p. 5).  

Entretanto, deve-se chamar a atenção para a mudança que vem ocorrendo no 

Brasil em termos de idade média da população. O número de idosos cresce 

substancialmente e, com certeza, esta diferença entre os países desenvolvidos 

diminuirá. 

Segundo a SBN et al. (2007), o número estimado de idosos, no Brasil, é de 

14,5 milhões com a perspectiva de dobrar em 20 anos. Além do envelhecimento da 

população, o número de hipertensos e diabéticos sem diagnóstico e sem tratamento 

adequado é muito alto, e há um grande potencial de que, nos próximos anos, essas 

enfermidades sejam, cada vez mais, os fatores causais de IRCT, ampliando, 

enormemente, o número de pacientes que necessitarão de tratamento de 

substituição renal. 

Gráfico 7. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de ropeladder e 
botoeira segundo etiologia da doença renal crônica. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 
DM I: diabetes mellitus tipo 1; DM II: diabetes mellitus tipo 2; GNG: glomerulonefrite crônica; DRPA: 
doença renal policística do adulto; NTI: necrose tubular intersticial / pielonefrite.  
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Como se observa no Gráfico 7, as etiologias da DRC mais prevalentes entre 

os pacientes submetidos à técnica de botoeira são o DM tipo II; a nefroesclorese 

hipertensiva; seguidas das glomerulonefrites crônicas, correspondentes a 18,8%; 

12,5%; e 7,8% do total de pacientes (n=64). Esses dados estão de acordo com o 

panorama nacional apresentado, mas podemos chamar a atenção para as causas 

indeterminadas que, nesse estudo, considerando o grupo de pacientes submetidos à 

botoeira, foram documentadas para quatro participantes (6,3% do todo), os quais, 

portanto, iniciaram o tratamento sem diagnóstico. 

Nas etiologias relativas à ropelaadder, nove pacientes tiveram como causa 

principal a nefroesclerose hipertensiva, correspondente a 14,1% do total de 

participantes desta fase; em oito pacientes (12,5% do todo) as causas são incertas, 

o que nos faz refletir que muitos usuários chegam ao serviço de ambulatório de 

hemodiálise com várias comorbidades instaladas, dificultando, assim, o diagnóstico 

principal da DRC. A terceira causa foi o diabetes tipo II com quatro pacientes (6,2% 

do todo), fato não surpreendente dado o panorama nacional das DRC. 

Houve uma grande diferença quando comparamos as etiologias em relação 

às técnicas de canulação abordadas, apesar de lembrar que a seleção foi aleatória, 

dentro das causas principais, a hipertensão ainda prevalece como fator principal da 

DRC, fator este que devemos chamar atenção para atenção primária no sentido de 

fortalecer os programas do Ministério da Saúde. O valor de P (qui-quadrado) = 

0.195. 

Segundo os dados da SBN (2014), podemos observar que a região onde mais 

se encontra pacientes em tratamento dialítico é a Sudeste, com 52,6% do total. 

Sabemos que nesta região se localizam as grandes metrópoles do país, e há grande 

massa de industrialização. O que solidifica a afirmativa de Rocha & Santos (2009), 

que o aumento da esperança de vida e consequente envelhecimento da população, 

aliando-se às mudanças nos hábitos de vida e, particularmente, ao progressivo 

aumento da industrialização, urbanização e globalização desses hábitos têm feito 

com que as doenças crônico-degenerativas destaquem-se na saúde da população, a 

exemplo do acometimento da DRC, em mais um grupo populacional. 

A pressa do homem contemporâneo, principalmente que vive em grandes 

cidades, em atender suas necessidades com agilidade e praticidade, implica em 

modificações nos padrões de alimentação - mais energia, açúcar, gorduras 

saturadas, menos furtas, hortaliças e grãos – e à redução da atividade física levaram 
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ao crescimento da participação das doenças crônicas não transmissíveis no perfil de 

morbimortalidade da população (CARVALHAES; MOURA; MONTEIRO, 2008). 

Observou-se também que a HAS representa a maior porcentagem como 

doença de base da IRC em relação à DM, GNC e outras patologias, sendo 

representada por 35,8% do total. 

Segundo Sesso et al. (2014), a diabetes é doença de base em 29% dos casos 

de IRC no Brasil, ocupando segundo lugar, logo após a HAS (34%). As doenças 

glomerulares representam 13% do total como doença de diagnóstico de base da 

IRC. 

Gráfico 8. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de ropeladder e 
botoeira segundo tipo de fístula arteriovenosa. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 
PTFE: Prótese de politetrafluoretileno 

 

Conforme se observa no Gráfico 8, a FAV radial-cefálica foi estabelecida em 

maior número de pacientes, correspondente a 50% do total do grupo, sendo 21 

(32,8%) no grupo da botoeira, e 11 (21,9%) no grupo de ropeladder. O segundo 

acesso mais utilizado foi a FAV em braquial (37,5%), com 14 pacientes (21,9%) na 

técnica de ropeladder e 10 pacientes (15,6%) em botoeira. Em igual número de 

pacientes (n=3; 4,7%) se efetivou o acesso por FAV braquiobasílica e por meio de 

prótese de PTFE. Em dois pacientes o acesso de deu por alça de basílica (3,1%). 

Os dois últimos tipos de acesso foram empregados apenas no grupo em que se 

canulou pela técnica de ropeladder. Considerando esses dados, obteve-se uma 

diferença significativa entre os grupos com um p (qui-quadrado) = 0.155. 
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As fístulas construídas na radial são mais viáveis para utilização da técnica de 

botoeira por apresentarem pressão venosa de retorno menor, e a área para 

construção do túnel se torna mais fácil por não apresentar excesso de pele 

favorecendo um túnel estável. 

As fístulas devem ser construídas na parte mais distal do corpo e, segundo a 

literatura, as partes proximais devem ser preservadas para não queimar as etapas 

de possibilidades de construção de um novo acesso vascular definitivo no mesmo 

membro quando houver necessidade.  

Apesar de vários pacientes com FAV em braquiobasílica se beneficiarem da 

técnica de botoeira, apenas aqueles que não apresentavam excesso de pele na 

região do antebraço foram selecionados para se beneficiar da técnica de botoeira, 

caso contrário seria difícil de construir um túnel numa região instável. Outro fator 

impeditivo seria o aumento de pressão venosa no ramo venoso (>150mmhg), pois 

ocasionaria extravasamento de sangue na saída do túnel, tornando a técnica 

ineficaz.  

A FAV pode ser construída no nível do punho, antebraço, fossa antecubital ou 

no braço. A sua construção no punho é considerada o local ideal, utilizando 

preferencialmente a artéria radial e a veia cefálica em látero-lateral, término-terminal 

ou término-lateral (BALLARD, 2002). Pode ser realizada, também, no nível do terço 

médio e terço superior do antebraço (PENA, 1982). A construção da fístula na fossa 

antecubital ocorre quando não é possível ou não resulta a sua criação do punho 

e/ou antebraço (WILSON, 2002), sendo utilizado, usualmente, a artéria radial e a 

veia cefálica ou basílica. Normalmente são utilizadas para a construção da FAV, no 

nível do braço, a artéria umeral (ou braquial) e a veia cefálica ou basílica. Contudo, a 

veia basílica, na maioria das pessoas, é de difícil acesso à punção para o enfermeiro 

da unidade de diálise. 

A primeira FAV foi construída em 19 de fevereiro de 1965 por James Cimino e 

Michael Brescia, com a finalidade de permitir a conexão da pessoa com IRCT ao 

monitor de HD (KONNER, 2005). Foi confeccionada cirurgicamente ao nível do 

punho através da anastomose (látero-lateral) entre a artéria radial e a veia cefálica 

para possibilitar a sua cateterização. A construção da anastomose subcutânea entre 

uma artéria e veia periférica possibilita que o sangue arterial, proveniente da rede 

arterial, seja forçado a fluir para a veia, onde circula em direção retrógrada. A FAV 

radiocefálica descrita por Brescia-Cimino continua a ser considerada o acesso 



70 

 

vascular de excelência, apesar dos desenvolvimentos realizados com materiais 

heterólogos (PV e CVC). É considerada, unanimemente pela comunidade científica, 

o acesso vascular por excelência para o tratamento de HD e “[...] desde 1966 têm-se 

acumulado uma larga experiência da técnica da sua construção, do seu 

manuseamento e das suas complicações e respectivo tratamento” (HENRIQUES, 

1997, p. 46), apesar de apresentar algumas desvantagens. É, por diversas razões, 

considerada o acesso vascular de eleição por apresentar durabilidade superior, 

menor número de infecções, de tromboses e de hospitalizações, bem como menor 

mortalidade em comparação com os outros acessos vasculares (BESARAB; 

BROUWER, 200412; SCHON et al., 200713 apud SOUSA, 2009). 

Gráfico 9. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de ropeladder e 
botoeira segundo tipo de agulha utilizada durante as punções. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No Gráfico 9 observa-se que 28 pacientes (43,8%) em uso da técnica de 

botoeira já utilizavam a agulha sem corte/romba/dull, e apenas quatro pacientes 

ainda estavam usando agulha cortante nº 15, devido à finalização da construção do 

túnel. Quando observamos o grupo em que a técnica empregada foi a de 

ropeladder, 25 pacientes (39,1%) utilizavam a agulha cortante de nº 15, 1 paciente 

(1,6%) utilizava agulha 17 por ser a primeira punção de FAV e 6 (9,4%) utilizavam 

                                                   
12

 BESARAB, A.; BROUWER, D. Improving arteriovenous fistula construction: fistula first initiative. 
Hemodialysis International, v. 8, n. 3 p. 199-206, 2004. 
13

 SCHON, D.; BLUME, S. W.; NIEBAUER, K.; et al. Increasing the use of arteriovenous fistula in 
Hemodialysis: economic benefits and economic barriers. Clinical Journal of the American Society of 

Nephrology, v. 2, n. 2, p. 268-276, 2007. 
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agulha nº 16 devido ao calibre do vaso não permitir uma agulha com diâmetro maior. 

A diferença encontrada no uso de agulhas foi significativa, com um p (qui-quadrado) 

= 0.001, o que demonstrou que os pacientes em uso de agulhas cegas estavam se 

beneficiando da técnica de botoeira. 

Existem vários calibres de agulhas, mas nos pacientes com botoeira todos 

obtiveram seus túneis construídos com agulha cortante de nº 15, pois o calibre da 

agulha cega/romba deve ser do mesmo calibre da cortante, caso contrário será 

impossível puncionar o túnel se as agulhas apresentarem calibres diferenciados. Na 

unidade onde o estudo foi realizado todos os pacientes selecionados para a técnica 

de botoeira foram aqueles compatíveis para o uso das agulhas com calibre de nº 15. 

Quanto menor for o número da agulha, maior será o diâmetro interno da 

agulha, mais sangue será filtrado e a diálise será mais eficiente. Como os pacientes 

da pesquisa eram adultos, o calibre de nº15 foi a escolhido como ideal para 

manutenção do tratamento e qualidade da diálise, apesar de existir outros calibres 

de agulha, porém com uma dose menos eficiente do tratamento. 

A maneira pela qual as agulhas são inseridas afeta a patência em longo prazo 

e a sobrevida dos acessos, particularmente das fístulas arteriovenosas. As agulhas 

de punções devem ser colocadas em toda a extensão do acesso, sem localizar as 

agulhas de punção em dois locais apenas. Agrupar as agulhas em uma ou duas 

áreas específicas enfraquece a parede do vaso, produzindo um aneurisma. Na 

fístula arteriovenosa, uma alternativa usada menos frequente é o método em botão. 

Com este método, a fístula arteriovenosa é sempre puncionada em um número 

limitado de áreas. A agulha deve ser colocada precisamente através do mesmo trato 

usado previamente. Teoricamente, as agulhas especiais devem ser usadas para 

minimizar a laceração do local de punção. 

A decisão da seleção do calibre das agulhas é realizada pelo enfermeiro da 

unidade de diálise, mas em muitas vezes de forma arbitrária, sem analisar todos os 

parâmetros para a sua correta seleção. Assim, o enfermeiro deve promover a 

utilização de agulhas com calibres de acordo com a rede vascular, as pressões 

arteriais e o fluxo sanguíneo da FAV prescrito, com o objetivo de, em longo prazo, 

poder melhorar os índices de morbidade e mortalidade, sem custos adicionais.  

A seleção adequada das agulhas vai possibilitar a obtenção de fluxos 

sanguíneos ótimos (THOMAS, 2005). A seleção do calibre (17G; 16G; 15G ou 14G) 

depende do tipo de acesso, calibre da veia e do fluxo sanguíneo prescrito (GALERA- 
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FERNÁNDEZ, MARTÍNEZ-DE MERLO, & OCHANDO-GARCÍA, 2005). O calibre das 

agulhas 17G e 16G “[…] produzem muita resistência quando o bombeamento de 

sangue é aumentado”, enquanto o calibre 15G e 14G “[…] produzem menor 

resistência e por isso evitam a pressão negativa quando a velocidade da bomba de 

sangue é aumentada” (THOMAS, 2005, p. 192). 

Gráfico 10. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo desenvolvimento ou não de pseudoaneurisma. São Gonçalo-
RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

O número de pacientes que não apresentaram pseudoaneurismas na técnica 

botoeira, conforme o Gráfico 10, foi de 27 (42,2%), e apenas 5 (7,8%) apresentaram 

discreto aneurismas que não havia indicação de intervenção do acesso vascular 

definitivo após avaliação do cirurgião vascular. 

Quando analisamos a formação de pseudoaneurismas nos pacientes 

submetidos à ropeladder, constata-se que 18 pacientes (28,1%) não desenvolveram 

pseudoaneurisma. Entretanto, 14 pacientes apresentaram a formação de 

pseudoaneurismas com indicação de intervenção no acesso vascular definitivo 

(aneurismectomia) e outros com indicação de confecção de um novo acesso 

vascular definitivo devido ao comprometimento cardiovascular, síndrome do roubo e 

isquemia da mão.  

Os eventos descritos acima da técnica de ropeladder não foram observados 

na técnica de botoeira. Esses dados apontam para essa técnica como alternativa 

para minimizar as complicações decorrentes do uso de agulhas cortantes em FAV, 

caso dos pseudoaneurismas. 
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Observou-se que houve diferença significativa na formação de 

pseudoaneurisma, após as análises estatísticas apresentadas, constatando-se que a 

técnica de ropeladder favorece a formação de pseudoanueirsma com o uso das 

agulhas cortantes. Já na técnica de botoeira esse evento foi minimizado. O teste 

utilizando o qui-quadrado comprova os achados com um p = 0.286. 

Pseudoaneurisma da parte venosa é muito mais comum do que um 

aneurisma verdadeiro. Resulta de uma hemostasia inadequada e extravasamento de 

sangue após a retirada da agulha da diálise. Muitos pseudoaneurismas ou 

aneurismas verdadeiros são tratados apenas por observação e punção da parte 

venosa da fístula, longe do local do aneurisma. Quando uma significativa dilatação e 

um comprometimento da pele acima se desenvolvem, uma ruptura produzindo 

hemorragia pode ocorrer. Grandes lesões podem impedir a colocação adequada das 

agulhas e limitar os locais potenciais para punção (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 

2008). 

A formação, o desenvolvimento e a degeneração aneurismática dos vasos da 

FAV são favorecidos através das repetidas punções no mesmo local, ao longo do 

segmento da veia arterializada. Este processo pode ocasionar um traumatismo do 

vaso que predispõe ou conduz à formação posterior de aneurismas (SOUSA, 2009), 

podendo constituir-se num problema sério pelo risco de infecção e ruptura 

espontânea. 

Gráfico 11. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo nível de dor referido. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 

0

5

10

15

20

25

Ausência de 
dor

Dor leve Dor 
moderada

Botoeira

Ropeladder

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 



74 

 

No que tange à dor, não se verificou diferença significativa quando da 

comparação das técnicas em questão, onde apresentou um p (qui-quadrado) = 

0,497. O nível de dor que se destacou foi a leve, referida por 25 pacientes (39,1%) 

do grupo da botoeira e por 22 (34,4%) do grupo ropeladder. 

Apesar de a literatura apontar que técnica de botoeira está relacionada a um 

menor nível de dor quando comparada à ropeladder, neste estudo não foi possível 

associar quantitativamente esta ocorrência a uma das técnicas. 

Em estudo de Castro et al. (2010), durante a fase de tunelização com agulha 

cortante e de punção em casa de botão com agulha romba, a intensidade da dor 

durante a punção da fístula foi avaliada por meio de uma escala visual-numérica de 

0 a 10. Para melhor entendimento e padronização da resposta, era explicado ao 

paciente que uma nota entre 0 e < 1 indicava ausência de dor; entre ≥ 1 e < 3 muito 

pouca dor; entre ≥ 3 e < 5 dor leve; entre ≥ 5 e < 7 for forte; entre ≥ 7 e < 9 dor muito 

forte; e ≥ 9 a 10 dor insuportável. Na fase de tunelização, a escala para avaliação da 

intensidade da dor foi aplicada a cada três sessões de HD e na fase de casa de 

botão a cada cinco sessões de HD. 

Confirmando resultados de outros estudos, verificou-se que a intensidade da 

dor provocada pela punção em casa de botão foi menor que aquela observada na 

punção com agulha cortante na fase de tunelização. Na ausência de um grupo-

controle não se pôde fazer comparações com a técnica em área ou de punções 

rotativas (CASTRO et al, 2010). 

Gráfico 12. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo tempo de hemostasia pós-punção. São Gonçalo-RJ, 2010-
2013 
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No Gráfico 12 observou-se que o tempo de hemostasia ≥ 10’ em pacientes 

submetidos à técnica de botoeira ocorreu em apenas 3 pacientes (4,8%), enquanto 

no grupo submetido à ropeladder se deu em 10 pacientes (15,6%), demonstrando 

diferença significativa com um p (qui-quadrado) = 0.0533. 

Quando o paciente é puncionado por profissionais treinados, com agulha 

cega/romba respeitando o ângulo e a profundidade, a ocorrência de sangramento é 

minimizada fortalecendo a técnica de botoeira como acesso viável, que oferece 

grandes vantagens aos pacientes submetidos à terapia hemodialítica.  

Segundo Daugirdas, Blake e Ing (2008), o tempo de hemostasia é obtido por 

pressão direta seguida de remoção da agulha. É preciso prevenir a formação de 

hematoma no local de acesso, bem como controlar o sangramento no local de saída 

na pele. A pressão tem de ser mantida por pelo menos 10 minutos antes de se 

verificar o local da agulha para sangramento. Sangramento prolongado (mais de 20 

minutos) pode indicar pressão intra-acesso aumentada (PIA), comum nos pacientes 

em terapia com uso de warfarin. Curativos adesivos não devem ser aplicados até 

que a hemostasia completa seja obtida. 

Gráfico 13. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo satisfação com a punção utilizada. São Gonçalo-RJ, 2010-
2013 
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No Gráfico 13 se observa que não houve diferença significativa na 

comparação da satisfação dos pacientes com relação à técnica de punção 
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empregada, obtendo-se um p (qui-quadrado) = 0,154. Do total de pacientes, 25 

pacientes (39,1%) relataram muita satisfação com a técnica de botoeira, enquanto 

no grupo de ropeladder esse nível de satisfação foi apontado por 20 pacientes 

(31,3%), não obstante às complicações decorrentes dessa técnica, apresentadas 

anteriormente.  

Um dado importante é que muitos pacientes provenientes de outras unidades 

de saúde apresentavam a formação de pseudoaneurismas na FAV, impossibilitando 

o emprego da técnica de botoeira. Da mesma forma, outros pacientes não 

atenderam aos critérios de inclusão para essa técnica, o que os impossibilitou de 

experienciá-la. 

Considerando dados da literatura, é possível crer que a redução da dor 

percebida com a técnica de botoeira promove maior satisfação dos pacientes e dos 

profissionais de enfermagem que a realizam. Nesse contexto, estudo apontou que a 

satisfação dos pacientes que utilizaram a técnica de botoeira fez com que outros 

pacientes solicitassem essa técnica em detrimento da tradicional (PUEYO et al., 

2011).  

Gráfico 14. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo formação ou não de estenose. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Observa-se no Gráfico 14 que não houve formação de estenose nos 

pacientes submetidos à técnica de botoeira, o que traz grandes benefícios para os 

pacientes e evita a necessidade de intervenção no acesso vascular definitivo, 

minimizando os gastos e preservando a rede vascular dos pacientes com FAV. 
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A técnica de ropeladder mostrou-se menos eficiente, apresentando a 

formação de estenose em sete pacientes (10,9%). Nestes casos, o favorecimento da 

formação de estenose ocorreu devido à formação de pseudoaneurismas, gerando 

aumento com gastos em intervenções na correção da ocorrência. Desta forma, 

percebeu-se que houve diferença significativa na formação de estenose quando 

comparamos as duas técnicas em questão, com p = 0.0001 pelo teste qui-quadrado. 

Mais de 85% das tromboses de FAV estão associadas à estenose 

hemodinamicamente significativas. A causa mais comum de estenoses em enxertos 

AV é a hiperplasia miontimal, que geralmente ocorre na anastomose veia-enxerto ou 

longo distal a ela. Atualmente não existe maneira de prevenir este processo, ainda 

que abordagens farmacológicas sejam empregadas, a causa de estenose tende a 

ser variada e pode se dá em razão da turbulência, formação de pseudoaneurisma e 

lesão pela agulha. A detecção precoce permite a correção da estenose (por 

angioplastia ou revisão cirúrgica) antes da trombose e aumenta a vida útil do 

acesso. A monitorização do acesso vascular para estenose também ajuda a manter 

o fluxo sanguíneo adequado para prevenir subdiálise (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 

2008). 

Gráfico 15. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo formação ou não de hematoma. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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No Gráfico 15 observa-se que não houve diferença significativa na formação 

de hematomas. O mesmo cuidado prestado aos pacientes submetidos à técnica de 

botoeira foi realizado nos pacientes submetidos à técnica de ropeladder, 
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minimizando os riscos decorrentes do uso de agulhas cortantes que são fácies de 

provocar transfixação da FAV no momento da punção, o que não ocorre com a 

botoeira já que a agulha cega/romba não tem corte, o túnel está formado e a 

probabilidade de transfixação não existe. Estes achados foram observados após a 

análise dos dados utilizando o teste estatístico qui-quadrado, cujo valor p = 1. 

A FAV tem uma representatividade importante para os pacientes e o cuidado 

é primordial para a manutenção do tratamento, seja o cuidado do próprio paciente 

com o tratamento, seja o cuidado da equipe de enfermagem no momento da 

punção. Os mesmos cuidados foram dados no momento da retirada da agulha e 

compressão, evitando laceração do vaso provocado pela agulha cortante.  

Considerando que o paciente precisa realizar minimamente 12 horas de 

tratamento por semana, para a concretização do tratamento de HD é necessário 

realizar a punção da FAV três vezes por semana, com sucesso. Durante esse 

processo ou no decurso do tratamento pode ocorrer hematoma, com o 

desenvolvimento de infiltrado subcutâneo (LEE; BARKER; ALLON, 2006). Os 

hematomas também podem ocorrer pela ineficiência ou insuficiência da hemostase, 

como tal é necessário particular atenção à retirada das agulhas. Um hematoma, de 

grandes dimensões, pode prejudicar a posterior utilização da FAV, podendo 

impossibilitar a punção temporariamente ou, em casos extremos, levar à trombose 

(LEE; BARKER; ALLON, 2006 apud Sousa, 2009).   

Na prática do cuidar à pessoa com FAV em HD, os hematomas são um 

problema bem conhecido dos enfermeiros das unidades de diálise, sendo 

necessário realizar determinados cuidados. Após a sua ocorrência é necessário 

efetuar a aplicação imediata de gelo no local (ANDRÉS, 1994; VASCULAR ACCESS 

WORK GROUP, 2006). A sua aplicação não deverá ser colocada diretamente sobre 

o local do hematoma, mas efetuar a proteção da pele. Contudo, é aconselhável, 

efetuar previamente uma massagem com um cubo de gelo na área da infiltração, 

para favorecer a vasoconstrição do local e diminuir o infiltrado subcutâneo. Só após 

este procedimento é que se aplica o gelo, mas nunca diretamente sob a zona.  

A aplicação de gelo deve ser efetuada apenas nas primeiras 24h após o 

hematoma. Após esse período efetua-se a aplicação de calor no local, com o auxílio 

de banhos de água quente e realizam-se massagens com pomadas heparinóides, 

para ajudar a reabsorver o hematoma (ANDRÉS, 1994; FURTADO; LIMA, 2006). A 

aplicação dessas pomadas deve ser efetuada duas vezes ao dia e sua aplicação 
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nunca deve ser realizada nos dias de sessões de HD. Esta situação pode promover 

a ocorrência de novo hematoma, pelo fato de a região se encontrar “embebida” em 

heparina. Durante todo o processo o membro da FAV deve ser elevado para 

favorecer a circulação de retorno (ANDRÉS, 1994). 

Gráfico 16. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo ocorrência ou não de infecção. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Quando orientações são fornecidas aos pacientes no cuidado com a FAV, as 

chances de ocorrência de infecção relacionada ao acesso são minimizadas. As 

infecções podem ocorrer em razão de hematomas, infiltração, germes nosocomiais, 

intervenção cirúrgica, e deve ser considerada como uma situação que requer 

intervenção imediata devido aos riscos de contaminação da rede vascular. Ainda 

assim, o mais importante são as orientações fornecidas ao paciente e a importância 

do cuidado asséptico no momento da punção. 

Apesar de não se constatar diferença significativa na ocorrência de infecção 

entre os grupos de canulação (p = 1), conforme Gráfico 16, sabe-se que os 

pacientes portadores de DRC são imunocomprometidos, e que a vigilância da CCIH 

é de extrema importância no contexto do ambulatório de HD, diminuindo os riscos de 

infecção. 

As pessoas em HD apresentam elevado risco de desenvolver infecção no 

acesso vascular, em virtude do seu estado urémico (origina deficiência imunológica), 

à interrupção da integridade cutânea (punção) e à exposição a infecções 

nasocomiais hospitalares e cirúrgicas (HIGGINS; EVANS, 2008). A infecção na FAV 
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é pouco frequente (1%-5%) (COLAÇO; SANTOS, 1997), diferindo consoante o tipo 

de acesso vascular, sendo mais frequente no cateter venoso central (CVC) (OLMOS; 

LÓPEZ PEDRET; PIERA, 2000). Esta complicação pode ocorrer após a construção 

da FAV por contaminação direta; pelo não cumprimento da técnica asséptica de 

inserção das agulhas ou por processos de revisão do acesso (cirúrgicas, 

angiográficas e angioplásticas).  

Na maioria das pessoas os sinais de infecção, da FAV, são reconhecidos pelo 

exame físico, através da observação. Identifica-se na zona envolvente à FAV e/ou 

punções rubor; eritema; edema; celulite; drenagem purulenta e a existência de 

feridas (VASCULAR ACCESS WORK GROUP, 2006; MCCANN et al., 2008). No que 

concerne à palpação pode-se reconhecer aumento da temperatura na zona 

envolvente à FAV e/ou punções; presença de edema; existência de abscesso 

(VASCULAR ACCESS WORK GROUP, 2006) e endurecimento ou flutuações do 

local do abscesso e/ou zona de punção.  

A infecção pode não ser fácil de diagnosticar, quando associada a 

hematomas, aneurismas ou abscesso relacionado com os locais de punção. 

Contudo, a própria palpação do membro da FAV pode ajudar a detectar esta 

complicação. No processo infeccioso, o Staphylococus aureus e Staphylococus 

epidermidis estão implicados em 70%, “[...] uma vez que a infecção geralmente 

ocorre por manipulação do acesso” (COLAÇO; SANTOS, 1997, p. 50). Com menor 

frequência o acesso pode ser colonizado por outras bactérias como Streptococci e 

bacilos gram-negativos (COLAÇO; SANTOS, 1997; WILSON, 2002). Nessa 

conjuntura, imprime-se que o enfermeiro efetue uma adequada desinfecção dos 

locais de punção, para evitar as infecções associadas aos cuidados de saúde. 

No que tange à ocorrência de infiltração, ela não ocorreu em pacientes de 

nenhum dos dois grupos. Fato este que está diretamente relacionado com a 

ocorrência de hematomas ou retirada de agulha pós-hemodiálise. Outro dado 

importante a destacar aqui, é que probabilidade de ocorrer hematoma durante o 

tratamento é maior nos pacientes que usam agulhas cortantes. A ocorrência de 

hematoma com a agulha cega não foi observada durante o tratamento, reafirmando 

que a técnica de botoeira traz mais segurança para o paciente. Quando observamos 

a ocorrência de hematomas e os cuidados são prestados de imediato, dificilmente 

haverá infiltração de sangue para o subcutâneo. 
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A ocorrência de infiltração pode comprometer a FAV e se for de grande 

extensão pode provocar síndrome do compartimento e necessitar de intervenção de 

emergência por comprometimento não só da FAV, mas de todo membro superior. 

Porém, quando os cuidados são realizados seguindo as condutas, o sucesso do 

tratamento é evidenciado.  

Para a concretização do tratamento de HD é necessário realizar a punção da 

FAV três vezes por semana, com sucesso. Durante esse processo ou no decurso do 

tratamento pode ocorrer hematoma, com o desenvolvimento de infiltrado subcutâneo 

(LEE; BARKER; ALLON, 2006).  

Gráfico 17. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo formação ou não de trombose. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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No Gráfico 17 se nota que 2 dos pacientes (3,2%) desenvolveram trombose 

de FAV pela técnica de ropeladder. Este ocorrência se deu como um evento tardio e 

não estava relacionada com a confecção de FAV. Nenhum paciente submetido à 

técnica de botoeira apresentou tal evento, o que afirma que os riscos de 

complicação de acesso vascular definitivo pela botoeira são menores quando 

comparados à ropeladder. O valor de p (qui-quadrado) = 0.4725. 

Vale ressaltar a importância das orientações quanto aos cuidados no 

momento de retirada das agulhas, pois a se compressão realizada no local da 

punção for excessiva, provocará oclusão do vaso e promoverá a ocorrência de 

trombose da FAV. 



82 

 

Um número de pacientes em diálise pode ter acentuação súbita da 

hemostasia, incluindo altos níveis de fibrinogênio, níveis reduzidos de proteína S ou 

C, mutação do fator V de Leiden, ou anticoagulante lúpico. Se estas condições estão 

ou não associadas ao aumento de trombose no acesso é controverso. 

Aparentemente, os níveis de hematócrito superiores a 40% estão associados ao 

risco aumentado de trombose (BESARAB; RAJA, 2003). Warfarin pode estar 

indicado para alguns destes pacientes, embora naqueles com deficiência de 

proteína S ou C, o uso de warfarin pode precipitar necrose de pele, e em pacientes 

com anticoagulantes lúpicos, o tempo de protrombina é uma medida de 

anticoagulação em que não se pode confiar (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

Em fístulas arteriovenosas a trombose ocorre logo após a sua confecção ou 

como um evento tardio. A trombose precoce resulta de fatores técnicos (e quase 

exige revisão cirúrgica), ainda que possa haver compressão inadvertida durante o 

sono. O fluxo baixo precede a trombose tardia em muitos casos, mas hipotensão ou 

hipercoagulabilidade também pode precipitar a trombose (DAUGIRDAS; BLAKE; 

ING, 2008) 

A trombose é o mecanismo mais comum de falha tardia na FAV. Quando não 

é resolvida a tempo, ela é responsável por mais de 80% das perdas de acesso 

vascular. A importância do diagnóstico precoce se deve à possibilidade de 

intervenção cirúrgica para salvar o acesso, principalmente se for realizada nas 

primeiras 48 horas. Em geral a trombose está associada a algum tipo de lesão 

anatômica nas veias de escoamento, sendo bem menos comum a trombose que 

acomete o ramo arterial (CRUZ; KIRSZTAJN; BARROS, 2012, p. 526). 
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Gráfico 18. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo avaliação de KTV. São Gonçalo-RJ, 2010-2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

No Gráfico 18 observou-se que 26 pacientes (40,6%) submetidos à técnica de 

ropeladder obtiveram o KTV ≥ 1,4 e apenas seis pacientes (9,4%) apresentaram um 

KTV menor. Quando comparados à técnica de botoeira, 22 pacientes (34,4%) 

obtiveram um KTV ≥ 1,4 e 10 pacientes (15,6%) apresentaram um KTV ≤ 1,4. Os 

dados apresentados demonstraram que não houve diferença significativa. O valor de 

p (qui-quadrado) =0.3865. 

Apesar de a literatura considerar que o KTV ideal seja 1,2, no serviço cenário 

deste estudo, o KTV foi superestimado para 1,4 como forma de melhorar a 

qualidade da diálise.  

Observou- se que apenas dois pacientes do grupo de ropeladder e três 

pacientes da botoeira obtiveram suas KTV abaixo de 1,2. Sabemos que existem 

vários fatores relacionados à obtenção de um KTV ideal, e é importante ressaltar 

que o paciente precisa aderir o tratamento conforme o que preconiza, ou seja, 

realizar o tempo de diálise, seguir as dietas, tomar medicamentos, cuidar do acesso 

vascular. A outra parte cabe à equipe multidisciplinar que inclui fornecer as 

orientações.  O serviço de diálise deve estar comprometido com o tratamento, 

oferecendo um capilar ideal de acordo com a massa corpórea, realização de um 

bom acesso venoso, adequação correta durante o tratamento. 

A maior parte dos estudos publicados sobre adequação em diálise usa o KTV 

como medida da remoção de ureia. O KTV foi popularizado for Gotch e Sargent em 
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suas reanálises do Estudo cooperativo Nacional de Diálise (1985). Nesse estudo, 

um KTV abaixo de 0,8 era associado à alta probabilidade de morbidade e/ou falência 

do tratamento. Desde aquela época, vários estudos adicionais têm sido publicados 

ou apresentados sugerindo que o KTV fornecido está relacionado à mortalidade dos 

pacientes em diálise (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

O KTV é uma relação adimensional que representa o clearance fracionado de 

ureia. O K é o clearance de ureia da porção aquosa do sangue do dialisador 

(L/hora), t é a duração da sessão de diálise (horas, h) e V representa o volume de 

distribuição de ureia (litros, l) (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

O KTV mínimo recomendado para diálise de três vezes por semana é de 1,2 

por sessão. 

Gráfico 19. Distribuição dos participantes do estudo submetidos às técnicas de 
ropeladder e botoeira segundo orientações e cuidados recebidos no serviço. São Gonçalo-
RJ, 2010-2013 
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Observa-se no Gráfico 19 que vários requisitos foram analisados nas 

orientações sobre os cuidados com a FAV. Não houve comparação significativa das 

orientações recebidas quanto aos cuidados realizados pelos pacientes relacionados 

à técnica de botoeira e ropeladder, pois o nível de significância foi p (quiquadrado) = 

0.6171. 

As orientações de enfermagem realizadas aos pacientes nos requisitos 

cuidados com a FAV evidenciam frequências diversas. Em cada uma dos requisitos 
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existem itens que representam orientações sobre cuidados específicos dirigidos à 

pessoa com FAV. Cada um dos requisitos das orientações é apresentado individual, 

de forma a facilitar a análise, encontrando-se as frequências mais elevadas dos 

diferentes cuidados. 

Em relação às orientações de cuidados básicos com a FAV, observou-se que 

as percentagens das orientações realizadas pelos enfermeiros demonstram 

diversidade na sua frequência, desde baixa até muito elevada. Os cuidados 

associados à dimensão “Lavagem do membro da fístula arteriovenosa” foram 

realizados em 28 pacientes, seja na técnica de botoeira quanto na ropeladder. 

Apesar de não haver 100% dos pacientes representando o cuidado neste requisito, 

as orientações de enfermagem realizadas nos procedimentos pré-punção como 

assepsia, foram reforçados pela rotina sistemática dos profissionais de saúde. 

Também vale destacar que os dados apresentados estão de acordo com o controle 

de infecção conforme apresentado nos dados anteriores. 

Em relação aos cuidados associados à dimensão “não carregar peso”, “palpar 

e sentir o fluxo da FAV” e “não dormir em cimo do braço da FAV” são realizados na 

frequência elevada, o que reforça que as orientações realizadas pela equipe de 

enfermagem quanto aos cuidados com a FAV são realizadas de forma rotineira. 

Outro fato importante é que a linguagem utilizada para o alcance das metas nas 

orientações dos cuidados com os acessos vasculares definitivos realizados pelos 

profissionais de saúde tem sido adequada e satisfatória aos portadores de DRC. 

Os programas de educação continuada realizados no cenário de estudo têm 

contribuído para que todos os profissionais tenham condições de dar as orientações 

básicas para manutenção e vigilância das orientações fornecidas aos pacientes com 

acesso vascular para hemodiálise. 

No que concerne às dimensões “uso de compressas locais”, “retirada de 

curativo após 4 horas”, “não coçar no local da punção”, “não remover a crosta local” 

“fazer exercícios diariamente”, “uso de óleo de amêndoa” e “usar solução 

degermante para umidificar a crosta”, apresenta frequência intermediária e baixa 

conforme os dados apresentados no Gráfico 19. A prática dessas orientações tem 

sido reforçada de forma sistemática a todos os pacientes em uso de acesso vascular 

definitivo para hemodiálise. 

Alguns programas têm sido desenvolvidos no cenário do estudo para o 

alcance das metas, no sentido de encorajar os pacientes na realização das 
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orientações fornecidas. São eles: palestras, gincanas, semana do renal, bingo entre 

outros. À medida que se avança nas orientações através desses programas com o 

objetivo de minimizar as complicações, orientam-se os pacientes para importância 

dos cuidados de uma forma geral e aproveita-se para direcionar o autocuidado no 

que de mais importante é destacado por eles, a FAV. 

Ainda assim, denota-se que os enfermeiros não promovem, de forma 

contínua, o desenvolvimento de comportamentos de orientações pela pessoa com 

FAV, bem como não possibilitam que a pessoa possa harmonizar e ajustar os 

cuidados com a fístula ao seu estilo de vida (CAMPBELL, 1983).  

4.3 DIMENSÕES QUALITATIVAS DA TÉCNICA DE BOTOEIRA 

Neste capítulo apresentam-se os resultados da análise de conteúdo que 

foram agrupadas em quatro categorias através de entrevistas realizadas com 15 

pacientes para avaliar o nível de satisfação quando submetidos à punção pela 

técnica de botoeira. Entre participantes dessa fase da pesquisa, nove eram homens 

e seis mulheres, com idade entre 20 e 60 anos e com média de dois anos de terapia 

hemodialítica. As categorias foram: 

 Caracterização da dor dos pacientes submetidos à técnica de botoeira; 

 Avaliação da segurança e qualidade dos pacientes submetidos à técnica de 

botoeira; 

 A valorização da estética dos pacientes submetidos à técnica de botoeira; 

 Satisfação dos pacientes submetidos à técnica de botoeira. 

4.3.1 Caracterização da dor dos pacientes submetidos à técnica de botoeira 

Para descrever sobre o nível de dor dos pacientes submetidos à punção de 

fístula pela técnica de botoeira, foi realizado um levantamento dos dados obtidos 

para descrever como os pacientes se sentem no momento da punção em ralação à 

dor. 

Falas expressivas (n=28) mencionadas pelos pacientes em relação ao 

momento de punção demonstram satisfação com a técnica em questão quando 

relacionadas à dor, como podemos observar as falas abaixo: 

“Eu me sinto bem. No começo é difícil por que é o início, tá formando o botton, mas 
depois que você consegue formar o botton pra mim não tem outra técnica melhor do que 
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essa. È uma técnica que eu apoio e que eu conheço a respeito dela na prática e não 
sinto dor.” (p1) 

“À medida que você vai furando com a cortante no mesmo local, você não vai sentindo 
mais dores. Seria diferente se você fosse usar uma punção onde cada dia furasse em 
um local diferente. E isso dói mais!” (p2) 

“A dor é bem menor. Você quase não sente dor, tanto menos ainda quando você se 
autopunciona. Mesmo assim ainda a dor é bem menor do que aquela dor de cada dia 
num outro lugar.” (p3) 

“Sem problemas. Muito boa! Não sinto nem dor e na verdade quando tira da até uma 
coceirinha.” (p4) 

Em estudo observacional e prospectivo realizado entre 2008 a 2009 na Santa 

Casa de Misericórdia de Marília/SP com 164 pacientes, observou-se eliminação 

completa da dor em alguns pacientes com o aumento do tempo de utilização da 

FAV. A satisfação de alguns pacientes com a técnica foi tão grande que alguns 

chegaram a pedir para não retornarem a serem puncionados pela técnica de 

ropeladder (SILVA et. al, 2010). 

Estudo realizado em um serviço de nefrologia de Barcelona (PUEYO et. al 

2011), apontou  que a técnica de botoeira estava associada a um menor nível de  

dor, o que demonstrou uma maior satisfação dos pacientes e dos profissionais que 

realizaram a técnica. A satisfação dos pacientes que utilizaram a técnica motivou 

outros pacientes a solicitar a utilização da técnica de botoeira. 

Apesar de quantitativamente não haver diferença significativa quando 

analisamos o nível de dor entre as técnicas de botoeira e ropeladder, 

qualitativamente foi possível afirmar que a dor relacionada aos pacientes submetidos 

à técnica de botoeira foi menor e em alguns casos se constatou ausência de dor, 

demonstrando uma maior satisfação pelo uso da botoeira. 

Vários pacientes relataram que o uso da punção em locais diferentes provoca 

mais dor do que quando puncionados em um único local (túnel), demonstrando, 

assim, uma maior adesão pela técnica de botoeira.  

4.3.2 Avaliação da segurança e qualidade dos pacientes submetidos à técnica 

de botoeira 

Outra abordagem expressiva (n=35) foi a relação da segurança e da 

qualidade sobre a técnica de botoeira, conforme as falas abaixo: 
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“Eu acho que o botton traz mais segurança, mais firmeza e a gente que faz hemodiálise, 
não podemos mexer muito com esse braço, né?” (p1) 

“Eu vim para esta clínica aqui porque soube que tinha a técnica de botton. Esta técnica é 
a melhor que tem. Eu quero ir para clínica de São Gonçalo que é a Central de terapia 
renal. Não importa! Mesmo que fosse longe, eu não quero fazer a técnica tradicional. 
Não quero nem saber da tradicional. Não quero!” (p2). 

“Eu não sei com relação à máquina. Sei que ela tem um fluxo melhor, mas 
particularmente eu já to na máquina há quase três anos e eu me sinto como uma pessoa 
normal. Faço todas as bobagens que não posso fazer, inclusive tô pretendendo voltar 
pra academia. Vou fazer exercícios leves naturalmente. Ergometria e alongamento. É 
por ai...” (p3) 

“Essa aqui eu acho bom. Acho uma coisa boa. Eu acho que a outra fica aquele negócio 
grandão, feio pra caramba, entendeu? Essa aqui é melhor mil vezes!” (p4) 

“O benefício de não sentir dor como eu acabei de dizer. Sentir aquela dor ao ser 
puncionada cada dia em um lugar diferente. A satisfação ao fazer o botton, e creio que é 
a melhor técnica. Eu já vou fazer dois anos que estou com o botton e creio que é a 
melhor técnica.” (p5) 

Os pacientes portadores de DRC em tratamento sofrem mudanças drásticas 

no estilo de vida, gerando uma série de frustrações, desespero e medos, 

contribuindo para o abandono do tratamento. O enfermeiro tem um papel importante 

na educação permanente desse paciente, pois além desse papel ser de toda a 

equipe multidisciplinar, o enfermeiro é o profissional que mais mantém contato com 

o paciente, se tornando responsável pelas orientações sobre o tratamento 

hemodialítico, esclarecendo dúvidas e fornecendo um maior amparo emocional para 

o paciente. Os pacientes ainda recebem orientações sobre o tratamento, sobre a 

máquina de hemodiálise, a via de acesso entre outros que deixam os pacientes 

angustiados e preocupados (DALLACOSTA; SOUZA; CASTEGNARO, 2013). 

Torna-se essencial manter uma relação educativa com os pacientes, já que 

isso contribui positivamente no tratamento dos mesmos, um paciente bem orientado 

sobre a sua patologia passa a ter autocuidado mais assíduo, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida. Além disso, as orientações do tratamento de hemodiálise 

são importantes, pois será proporcionado o conforto ao paciente durante a sessão, a 

melhor aceitação e confiança do tratamento e do profissional, realizando um cuidado 

humanizado (DALLACOSTA; SOUZA; CASTEGNARO, 2013). 

Por meio das falas expressivas constatou-se que a técnica de botoeira trouxe 

grande satisfação e segurança para os pacientes. A qualidade do tratamento é 

expressivamente apontada pelos relatos acima. O fato de não sentir dor, realizar a 
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autopunção com agulhas cegas e manter a estética preservada diminuiu a angustia 

do paciente devido à tensão pré-diálise. Quanto mais o paciente estiver envolvido 

com seu tratamento, maior será a satisfação, a adesão, e comprometimento na 

manutenção da qualidade de vida. 

A qualidade da assistência se revela nos cuidados que o paciente tem com 

sua fístula. A continuidade das orientações fornecidas pelo enfermeiro com relação 

ao autocuidado tanto no domicílio quanto na clínica é realizada por todos os 

pacientes. Ao serem questionados quais os cuidados que devem ter com a fístula, 

os mesmos elencam: limpar o braço; exercícios com bolinha; umedecer a crosta; 

verificar frêmito; não pegar peso; proteger o braço; lavar as mãos; evitar sujeiras; 

utilizar óleo de girassol na crosta. 

“Sim, eu pratico. Não pegar peso, não dormir em cima do braço, usar sempre a bolinha e 
quando chego aqui, eu lavo e coloco aquele sabão.” (p1) 

“Sim. Em casa eu tenho medo e nem durmo direito, por que eu tenho medo de dormir 
em cima do braço. Eu tenho medo de voltar pro hospital e fazer outra fístula. Ai, quando 
eu chego em casa, eu tiro o curativo e tomo banho, passo álcool e vira e mexe to sempre 
colocando a mão pra vê se tá funcionando.” (p2) 

“Não faço esforço com o braço, lavo direitinho e quando eu chego aqui, eu lavo e uso o 
produto que tem lá fora.” (p3) 

“Eu pratico. Eu uso a bolinha, eu uso a compressa quente e venho exercitando o braço 
constantemente. Eu lavo o braço e coloco aquele produtinho com o braço limpo.” (p4) 

“Eu pratico. Olha, quando saio daqui, eu vou para casa, dentro de um espaço de 4 
horas, eu retiro o banda-id e ponho óleo de girassol e deixo cobertinho e no dia seguinte, 
eu começo a fazer compressa quente. Faço três vezes por dia. Faço o exercício com a 
bolinha apertando a mão direita. Quando venho da academia, venho com compressa no 
braço, passo o óleo também sobre.” (p5) 

“Eu procuro fazer os cuidados, não sigo tudo certinho. Só faço quando chego aqui. Eu 
lavo o braço, faço assepsia, fico com o braço esticadinho, sempre mantendo assim.” (p6) 

Observou-se que as orientações fornecidas pelo enfermeiro quanto aos 

cuidados com as FAV foram seguidas pelos pacientes de uma forma geral. Também 

vale destacar que essas orientações contribuíram para o alcance do sucesso dos 

pacientes submetidos à técnica de botoeira, melhorando a qualidade da assistência 

de enfermagem desenvolvida pela equipe e manutenção da segurança do paciente 

na terapia hemodialítica. 
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4.3.3 A valorização da estética dos pacientes submetidos à técnica de 

botoeira 

Um fato importante a ser destacado foi que muitas falas (n=24) dos pacientes 

destacam a importância da estética, e apontam para a importância da preservação 

da imagem corporal: 

“Sim, traz de novo a estética, porque eu passo na rua e as pessoas andando assim do 
meu lado nem sabem que eu faço hemodiálise. Eu não tenho aqueles hematomas, 
aquelas coisas grandes que as pessoas ficam olhando. Comigo nunca aconteceu.” (p1) 

“Não ficam aqueles hematomas. Eu vejo muitas pessoas que têm aquele calombinho no 
braço, e eu não tenho. Tô fazendo há três anos e graças a Deus, eu não tenho!” (p2) 

“A técnica tradicional está causando um dano terrível para os pacientes. Aqueles 
aneurismas enormes, deformidades das pessoas de uma maneira horrorosa. Eu sou a 
favor do botton.” (p3) 

“Pelo menos meu braço não tá encaroçado, né? Aqueles braços grandes, feios.” (p4) 

“Ah! Olha, pelo menos eu com essa terceira fístula, nè? No caso, não fica aquela cicatriz, 
aquele caroço, aqui pelo menos a estética influencia.” (p5) 

“Não cria os caroços que os pacientes antigos têm, reduz os hematomas e você faz uma 
diálise melhor.” (p6) 

“Essa fístula tem o tempo que você me conhece. Acho bom pra caramba. Não é igual 
aos pacientes que ficam com o braço cheio de caroço.” (p7) 

Ball (2006) descreveu em um estudo de revisão que através do uso de alguns 

testes simples, mais observação, não houve formação documentada de aneurisma 

com esta técnica, o que poderia possivelmente estender a vida útil das fístulas. Sem 

estocadas perdidas, formação de hematomas ou infiltrações haverá uma redução de 

hospitalizações e perdas de tratamento associadas às aplicações. Com base em 

muitas pesquisas, ela conclui que a técnica de botoeira é uma técnica viável para 

reduzir a dor da canulação, que pode ajudar os pacientes que têm medo de agulhas. 

E, por fim, a técnica de botoeira pode promover a autocanulação e permitir que os 

pacientes sejam autossuficientes, mais confiantes e fiquem no controle do principal 

aspecto de seu tratamento – o acesso. 

A questão estética tem sido muito discutida pelos pacientes que usam a 

técnica de botoeira. Este fator tem sido um agravante, pois os pacientes ficam 

angustiados e deprimidos com as alterações corporais provocadas pela FAV.  
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Atualmente com a possibilidade de alternativa da técnica de botoeira, os 

relatos apresentados anteriormente reafirmam que ela seja  a técnica ideal na 

obtenção de uma melhor qualidade de vida. A reinserção dos pacientes na vida 

social e laboral ficou mais fácil, pois não vivenciam a negação da sociedade com os 

olhas curiosos e discriminatórios. O ato de vestir-se fica mais fácil, não precisam 

andar escondendo a FAV, podem frequentar ambientes sociais e não serão 

excluídos da sociedade. 

Com o aumento do número de pacientes jovens na terapia hemodialítica, a 

botoeira constitui-se como alternativa, permitindo que  eles  frequentem ambientes 

abertos e sintam-se como indivíduos inseridos no mundo atual. 

4.3.4 A satisfação dos pacientes submetidos à técnica de botoeira 

Outro fator interessante a ser colocado, foi o fato de que a maioria dos 

pacientes (n=26) relataram se sentir bem com a técnica de botoeira: 

“Bem melhor do que a outra, pelo menos a outra dói mais, fica ardendo. O botton não, a 
gente só sente a entrada e acabou. A outra não, ela fica meio dolorida. É uma coisa mais 
agressiva.” (p1) 

“Eu me sinto bem. Bom, devido ao fato da forma como eu estava e como eu estou hoje, 
eu me sinto bem.” (p2) 

“Eu prefiro essa. Não sei porque, mas a cortante eu acho mais dolorida, eu creio. Mas 
acho que essa é mais tranquila.” (p3) 

“Eu tô me sentido muito bem. Me sinto outro, ta entendendo?” (p4) 

“Eu me sinto bem melhor. Acho melhor do que o cateter. Eu só usei cateter até agora 
uma vez.” (p5) 

“Eu me sinto bem. É tranquilo. O negócio é só quando passa esse álcool porque ele 
queima muito, mas graças a Deus nunca senti nada.” (p6) 

Observou-se que o nível de satisfação relatado pelos pacientes com a 

botoeira foi tão grande que muitos pacientes têm medo de retornar para técnica 

tradicional, por esse motivo a adesão ao tratamento é maior, o cuidado com o 

acesso é redobrado. 

Pode-se dizer que esta técnica é a ideal para todo aquele que atende ao 

protocolo para punção pela técnica de botoeira devido ao nível de satisfação 

relatado pelos pacientes no estudo. Oferecer segurança, tranquilidade e tecnologia 
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de ponta trouxe satisfação e aderência ao tratamento e ajudou a diminuir a maior 

preocupação do pacientes renais, que são as complicações do acesso vascular 

definitivo. 

Apesar das dificuldades descritas no início do estudo realizado por GALANTE 

et. al, 2011, a equipe não deve desanimar, pois uma vez dominada a técnica, a 

aceitação é excelente. Considerando que a perseverança na fase inicial do 

treinamento compensa no benefício final ao paciente. Segundo o autor, recente 

publicação mostrou que 86% dos pacientes (n=19) que dialisavam pela técnica de 

punções múltiplas e foram transferidos para a da botoeira estavam satisfeitos e 

preferiam a nova técnica. 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS FOTOS DIGITAIS DAS TÉCNICAS DE 

PUNÇÃO BOTOEIRA E ROPELADDER 

Figura 8. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de botoeira. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

Nas figuras acima podemos perceber que existe um diferencial quando 

analisamos a imagens digitais obtidas.  
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Na Figura 8A observou-se que a integridade da pele foi mantida, mas 

apresenta um discreto aumento volumoso na fístula arteriovenosa no ramo venoso, 

com a utilização da técnica de botoeira, não há evidências de infecção, hematoma e 

infiltração. Apesar do discreto aumento volumoso no ramo venoso, o paciente se 

beneficiou na não evolução do aneurisma, e ainda assim o membro superior não 

apresenta grandes alterações esteticamente. 

Nas Figuras 8B e 8C observa-se integridade da pele mantida, sem formação 

de pseudoaneurisma, e sem evidências de infecção e infiltração; os locais de 

punção estão marcados como se fossem duas picadas de mosquito. As cicatrizes 

cirúrgicas são decorrentes da anastomose realizadas durante a confecção de FAV 

pelo cirurgião vascular e não tem relação com a punção pela técnica de botoeira, 

onde podemos observar que esta técnica apresenta de um modo geral grandes 

benefícios para os pacientes devido à preservação da estética corporal. 

Figura 9. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de botoeira. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

Na figura 9A observou-se que a integridade da pele foi mantida. Ao longo do 

membro superior desenvolveram vários vasos paralelos que não são considerados 
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pseudoaneurismas. Não há evidências de infecção e infiltração, mas ainda assim, há 

preservação do padrão estético. 

Nas figuras 9B se nota que a FAV confeccionada foi em alça de basílica e que 

apesar desta área apresentar mais dificuldades para criação da botoeira em razão 

da facilidade da área apresentar tecido flácido, podemos perceber que o túnel está 

integro e estável, pois segundo a literatura as dificuldades são maiores para 

construir a botoeira nessa área. A integridade da pele foi mantida, não há evidências 

de infecção e infiltração. Padrão estético corporal relacionado à técnica está 

preservado, apesar de apresentar cicatriz cirúrgica relacionada à superficialização 

da FAV.  

Na figura 9C observou-se que a FAV apresenta discreta elevação próxima a 

anastomose devido ao aumento do fluxo do ramo arterial. A integridade da pele foi 

mantida, não há sinais de infecção e infiltração e padrão estético moderado, mas 

sem aumento da formação da pseudoaneurisma. No ramo venoso podemos 

observar a formação do túnel com clareza. 

Figura 10. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de botoeira. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

Nas figuras 10A e 10B observou-se que a integridade da pele foi mantida, não 

há formação de pseudoaneurismas nas FAV, não há evidências de infecção e 
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infiltração, porém o que nos chama atenção é a cicatriz cirúrgica realizada durante a 

confecção dos acessos. Na Figura 10B percebemos que há uma pequena formação 

de queloide na área da anastomose que não está diretamente relacionada com a 

técnica em questão. Observaram-se apenas dois pontos marcados caracterizando a 

formação do túnel da botoeira.  

Destaco a importância da questão estética preservada para os pacientes com 

botoeira, pois com o avanço da doença crônica degenerativa não transmissível, o 

número de pacientes em vida laboral ainda é muito grande, e a estética tem 

influenciado como um fator que tem ajudado na melhora da autoestima dos 

portadores de insuficiência renal em terapia hemodialítica. 

Outra questão que ressaltamos é inserção de nosso pacientes em suas vidas 

sociais, evitando, assim, o despertar de olhares curiosos e discriminatórios. 

Figura 11. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de botoeira. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

Como já foi descrito nas figuras anteriores, ficou claro que o enfermeiro tem 

um papel fundamental na divulgação da técnica de botoeira como forma de 
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minimizar as complicações dos acessos vasculares provocadas pela técnica 

tradicional. 

Observou-se nas figuras acima que apesar de dois pontos marcados nos 

membros superiores caracterizando a formação do túnel para punção pela técnica 

de botoeira, a integridade da pele foi mantida, a cicatrização cirúrgica da 

anastomose é visível, não há formação de pseudoaneurismas, não há sinais de 

infecção e infiltração e a preservação da estética corporal foi mantido. 

Nas figuras 11A e 11B ficou claro que o prolongamento da vida útil dos 

acessos vasculares com uso da técnica de botoeira são maiores quando 

comparados à técnica tradicional e o dano causado é menor. Sabemos que a 

técnica em questão tem um gasto maior por punção, porém, em longo prazo, os 

serviços de diálise terão seus gastos com intervenção em acessos vasculares 

diminuídos, o paciente sofrerá menos com a utilização de acessos provisórios, 

evitando as infecções e construção de uma novo acesso vascular por complicações 

da técnica tradicional. 

Para exemplificar melhor, quando um paciente necessita fazer uma 

intervenção cirúrgica na FAV por conta de complicações do acesso vascular 

definitivo, o primeiro passo é a confecção de um acesso provisório, ou seja, haverá 

invasão de um vaso de grande calibre para manutenção da terapia hemodialítica. 

Assim, o paciente ficará mais exposto a infecções por corpo estranho e os serviços 

de hemodiálise gastarão com intervenção nos acessos vasculares definitivos para 

correção e/ou confecção de um novo acesso, e ainda gastará com a implantação do 

acesso provisório. Quanto ao uso da técnica de botoeira, a probabilidade de gastos 

com intervenção serão menores e tanto o serviço quanto o paciente ficarão mais 

satisfeitos.  
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Figura 12. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de ropeladder. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

 

Na figura 12A observou- se integridade da pele alterada devido ao aumento 

volumoso dos vasos característico de formação de pseudoaneurisma em toda 

extensão da FAV. Observou-se que devido à formação do pseudoaneurisma, as 

punções são realizadas com cuidado na base dos vasos, sendo impossível 

puncionar em cima dos vasos com volume aumento pelo risco de rompimento da 

FAV. Não há sinais de infecção e infiltração. Padrão estético prejudicado, o que traz 

angustia e insatisfação ao paciente. Neste caso, o paciente mantém o membro da 

FAV coberto para evitar os olhares curiosos. 

Observou-se na Figura 12B que a integridade da pele está prejudicada devido 

às áreas esbranquiçadas na FAV, sugestiva de perda da elasticidade do tecido com 

risco de ruptura da FAV. Há aumento volumoso dos vasos característicos de 

pseudoaneurisma em FAV com trajeto curto. Não há sinais de infecção e infiltração. 

Padrão estético modificado. 

Na figura 12C observou-se que a integridade da pele está prejudicada em 

razão da existência de área de ressecamento, formação de pseudoaneurisma ao 
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longo da FAV com comprometimento da anastomose e formação de estenose em 

alguns pontos da FAV. Não há sinais de infecção e infiltração. Padrão estético 

corporal muito prejudicado trazendo desconforto ao paciente. 

Figura 13. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de ropeladder. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

 

Na figura 13A observou-se um gigantesco pseudoaneurisma formado ao 

longo da extensão da FAV com comprometimento dos vasos colaterais à FAV. A 

integridade da pele está prejudicada em razão das dificuldades de áreas para a 

realização da punção, pois há fragilidade dos locais onde são permitidos à punção, 

os quais apresentam risco de ruptura e não podemos puncionar onde há volume 

aumentado do vaso. Não há sinais de infecção e infiltração, mas há sinais de 

ressecamento da pele. Quanto aos aspectos estéticos, a FAV provocou 

modificações corporais no paciente provocando baixa da autoestima e 

constrangimento. 

Por meio das figuras 13B e 13C, apesar da integridade da pele mantida, nota-

se que houve formação de pseudoaneurisma ao longo da FAV, não há sinais de 
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infecção e infiltração, os locais para punção também são limitados e a estética 

corporal apresentou-se prejudicada. 

Figura 14. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de ropeladder. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 
Fonte: Autor, 2014 

 

Nas figuras 14A e 14B evidenciou-se que a integridade da pele está 

prejudicada, pois há vários pontos esbranquiçados ao longo da FAV com riscos de 

ruptura do vaso. Não há sinais de infecção e infiltração. A estética corporal está 

modificada, porém o maior risco neste momento ainda está voltado para os sinais 

característicos de rompimento, que pode ocorrer tanto durante o tratamento devido 

ao uso de heparina, quanto durante o retorno para residência pelo risco aumentado 

de pancadas no braço.  

Apesar de todas as alterações já apresentadas provocadas pelo uso da 

agulha cortante, é muito difícil convencer o paciente a realizar algumas intervenções 

na FAV, seja pelo medo de comprometimento do acesso e a possibilidade 

aumentada do uso de acesso provisório. 
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Figura 15. Fístulas arteriovenosas em membro superior de pacientes submetidos à técnica 
de ropeladder. São Gonçalo-RJ, 2010-2013  

 

Fonte: Autor, 2014 

 
Na figura 15A e 15B, é possível identificar pseudoaneurisma ao longo da 

FAV, que ocasionou  odesligamento do acesso em razão do  comprometimento 

cardíaco provocado pelo roubo de volume sanguíneo na FAV. A integridade da pele 

está prejudicada, não há sinais de infecção e infiltração e a estética corporal está 

totalmente comprometida. 

Após avaliação da cirurgia vascular, este acesso tem indicação de 

desligamento e confecção de novo acesso, sendo impossibilitado a realização de 

aneurismectomia devido aos riscos de sangramento e o comprometimento cardíaco 

já instalado provocado pelo uso da técnica de ropeladder. 



101 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu identificar que a técnica de punção por botoeira em 

fístula arteriovenosa trouxe grandes benefícios aos pacientes submetidos à terapia 

hemodialítica em uso de acesso vascular definitivo, entre eles: o alívio da dor, a 

redução da formação de pseudoaneurismas, a tensão pré-punção, riscos diminuídos 

de infecção e estenose, melhora da autoestima e a satisfação quanto aos aspectos 

estéticos. Nesse sentido, a botoeira revelou-se como uma técnica promissora ao 

avanço do tratamento dos pacientes com DRC. 

Percebeu-se que para os pacientes em terapia hemodialítica, a técnica de 

botoeira veio contribuir de forma satisfatória e significativa em todos os aspectos. 

Também se constatou que com a implantação da técnica de botoeira, a adesão dos 

pacientes ao tratamento trouxe grandes avanços como o estímulo à autopunção e 

melhoria na qualidade vida. 

Observou-se que, em curto prazo, a técnica de botoeira mostrou-se bastante 

onerosa quanto aos gastos, mas, em longo prazo, os gastos com a intervenção em 

acessos vasculares definitivos foram minimizados com o surgimento desta nova 

tecnologia, o que hoje é um grande fator de impacto nos cofres públicos devido ao 

grande número de internações decorrentes das complicações dos acessos 

vasculares definitivos. 

Os desfechos encontrados após as análises comparativas da técnica de 

botoeira em relação à ropeladder demonstraram que os benefícios oferecidos pela 

botoeira apresentaram vantagens significativas, sendo, portanto, uma técnica viável 

na redução dos eventos provocados pelo uso das agulhas cortantes. 

Com investimentos e modificações em um curto período de tempo, podem-se 

obter muitas melhorias para a qualidade de vida dos portadores de DRC, 

principalmente o que tange à estética e autoimagem. 

Vale destacar que muitos estudos ainda serão necessários para aprimorar o 

uso da técnica em questão, e sua divulgação será muito importante no âmbito 

nacional e internacional, já que muitos países e cidades do Brasil ainda não tem o 

conhecimento desta nova tecnologia. 

Desta forma, penso em me projetar para a criação de um protocolo que valide 

a técnica de botoeira como viável na utilização aos nossos pacientes em terapia 

hemodialítica no Brasil. 
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Os programas de educação em saúde são estratégicos, para desencadear e 

difundir o conhecimento desta nova tecnologia, visto que hoje o mercado de trabalho 

está cada vez mais competitivo, e que nós, profissionais de uma forma geral, 

precisamos estar atualizados para oferecer o melhor que temos do conhecimento 

aos portadores de DRC. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Ficha de acompanhamento de punção de FAV pela técnica de Buttonhole 

 

ACOMPANHAMENTO DE PUNÇÃO DE FAV PELA TÉCNICA BUTTONHOLE 

PACIENTE:         IDADE     SEXO     

AGULHA N°:     

  

ETIOLOGIA       FAV     

RESPONSÁVEL/CARGO:                     

PRIMEIRAS PUNÇÕES: 1ª   /   /  2ª   /   /  3ª   /   /  4ª   /   /  5ª   /   /  6ª   /   /  7ª   /   /  8ª   /   /  9ª   /   /  10ª   /   /  

OBSERVAÇÕES: 

          

 

 

OBSERVAÇÃO APÓS 3 MESES DA 

1ª PUNÇÃO:         

  

OBSERVAÇÃO APÓS 1 ANO DA 1ª PUNÇÃO:       
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Estudo Clínico Randomizado da Técnica de Bottonhole no serviço 
de hemodiálise em pacientes do sistema único de saúde- SUS. 
Pesquisador Responsável: Enf. Msd Dejanilton Melo da Silva 

Orientadora: Prof. Dr. Jonas Lírio Gurgel 
Coorientadora: Dra. Cristina Lavoyer Escudeiro 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense Telefones para contato: (21) 8149-5391 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: ____ anos                                              R.G.: __________________________ 
Responsável legal: ____________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ____________________ 

 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Estudo 
clínico randomizado da técnica de Bottonhole em pacientes do sistema único de 

saúde - SUS”, de responsabilidade do pesquisador Enf. Msd Dejanilton Melo da 

Silva. A canulação tradicional em FAV (fistula arteriovenosa) até recentemente, era a 
única prática no serviço de hemodiálise. A partir da introdução de uma alternativa de 
canulação por bottonhole, existente na Europa e EUA, evidenciaram melhorias para 

o paciente com um protocolo rigoroso que ameniza consideravelmente uma das 
etapas do tratamento. Na aplicabilidade desta técnica, recentemente introduzida no 
Brasil, a partir da prática no serviço de hemodiálise, se apresentam algumas 

considerações no desenvolvimento desta. Baseado em um caso clínico, buscou-se 
embasamento teórico através de pesquisa nas bases de dados da internet. Os 
objetivos específicos são: verificar a aplicabilidade da técnica de bottonhole na 

literatura; verificar as complicações da utilização da técnica de bottonhole durante os 
últimos três anos; e comparar a técnica do bottonhole x ropeladder. O cenário deste 
estudo é uma clínica privada localizada na Região Metropolitana de São Gonçalo 

conveniada ao SUS. Esta pesquisa será objeto de avaliação da influência da técnica 
de canulação em indicadores das complicações de acessos vasculares definitivos 
em pacientes portadores de insuficiência renal crônica. O questionário é a técnica 

escolhida para coleta de dados, e como instrumento dois questionários estruturados  
com perguntas fechadas. Os dados serão tratados estatisticamente em dados 
percentuais. Não há qualquer risco ou desconforto para os participantes. Espera-se 

como meta que este estudo promova por meio de estratégias de cuidados de 
enfermagem à melhoria na qualidade da assistência de enfermagem aos pacientes 
portadores de insuficiência renal crônica, favorecendo sua inserção social e laboral 

com vistas a novas tecnologias de cuidado no âmbito ambulatorial e domiciliar, bem 
como forneça contribuições com a produção e o aprimoramento do cuidado de 
enfermagem na prevenção das complicações dos acessos vasculares, através da 

construção ou aplicação de novas intervenções técnicas no cuidado de enfermagem 
e saúde, objetivando a manutenção não somente do sujeito, mas da família 
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envolvida no processo de cuidar. Caso necessite, poderão ser marcados encontros 

para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos 
relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em 
trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de 

realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga 
prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas 
à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado 

em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 
uma arquivada pelo pesquisador. Contando com sua colaboração, obrigada pela 
atenção. 

 
Eu,__________________________________________,RG nº ________________, 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 
 
(quando responsável legal) 

Eu,__________________________________________, RG nº ________________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável por obter o consentimento 

 

 

_________________________________________________________ 

Testemunha 

 

_________________________________________________________ 
Testemunha 
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Apêndice C – Questionário de pesquisa sobre tipo e qualidade de uso da FAV 

 

Universidade Federal Fluminense – EAAC 

Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 
Mestrando: Dejanilton Melo da Silva 
Orientador: Dr. Jonas Lirio Gurgel 

TCC: Estudo Clínico Randomizado da Técnica de Buttonhole no Serviço de 
Hemodiálise em Pacientes do SUS 

 

Pesquisa sobre tipo e qualidade de uso da FAV 

 

Nome: ______________________________________________________________  

Idade: ________ Sexo: F (   )  M (   ) Etiologia: ______________________________  

 

1 – Tipo de FAV: 

(   ) Braquial 
(   ) Radial 
(   ) Femural 

(   ) Poplitea 
(   ) Braquio basílica 
(   ) Alça basílica 

(   ) PTFE 
 
2 – Tempo de uso da FAV: 

(   ) 6 meses 
(   ) 1 ano 
(   ) 2 anos 

(   ) mais de 2 anos 
 
3 – Tipo de punção: 

(   ) hopeladder 
(   ) buttonhole 
 

4 – Tipo de agulha para punção de FAV: 
(   ) cortante nº 15 
(   ) cortante nº 16 

(   ) cortante nº 17 
(   ) sem corte/ dull 
 

5 – A FAV possui formação de pseudoaneurisma? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
6 – Em relação à dor no momento da punção, qual seria a o seu nível na escala 
abaixo? 

|-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
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7 – Em relação às complicações com a FAV, quais são recorrentes? 
 
Buttonhole 

(   ) hematoma 
(   ) infecção 
(   ) infiltração 

(   ) trombose 
(   ) estenose 
(   ) pseudoaneurisma 

(   ) não funcionante 
 
Hopeladder 

(   ) hematoma 
(   ) infecção 
(   ) infiltração 

(   ) trombose 
(   ) estenose 
(   ) pseudoaneurisma 

(   ) não funcionante 
 
8 – Qual o tempo de hemostasia? 

(   ) ≥ 10’ 
(   ) ≤ 10’ 
 

9 – Em relação ao KTV, este é: 
(   ) ≥ 1.4 
(   ) ≤ 1.4 
 

10 – Quais as orientações que você segue repassadas pela Equipe de Enfermagem 
em relação ao cuidado com a FAV? 
(   ) uso de óleo da amêndoa 

(   ) uso de compressas locais 
(   ) retirada do curativo após 4h 
(   ) não coçar no local da punção 

(   ) não remover a crosta local 
(   ) fazer exercícios diariamente 
(   ) palpar e sentir o fluxo da FAV 

(   ) não carregar peso 
(   ) não dormir por cima do braço da FAV 

 

11 – Quais os cuidados pré-punção que você segue ao chegar ao centro de diálise? 
(   ) lavar o braço da FAV corretamente 
(   ) usar solução degermante para umedecer a crosta 15’ antes  

 
12 – Numa escala de 0 a 5 qual seria a sua satisfação com a técnica de punção que 
é utilizada? 

|-----1-----2-----3-----4-----5 
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Apêndice D – Questionário de pesquisa de qualidade do uso da técnica de 

botoeira 

 

Universidade Federal Fluminense – EAAC 
Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 
Mestrando: Dejanilton Melo da Silva 

Orientador: Dr. Jonas Lirio Gurgel 
Co-orientadora; Cristina Lavoyer Escudeiro 
TCC: Estudo Clínico retrospectivo da Técnica de Buttonhole no Serviço de 

Hemodiálise em Pacientes do SUS 
 

Pesquisa de qualidade do uso da técnica de botoeira 

 

Nome: ______________________________________________________________  

Idade: ________ Sexo: F (   )  M (   ) Etiologia: ______________________________  

 

1- Quais são as técnicas de punção para hemodiálise que você conhece?  

2- Como você se sente usando a técnica de botoeira? 

3- Você acredita que a técnica de botoeira tem influência na dor no ato da punção? 

Por quê? 

4- Você acredita que a técnica de botoeira lhe proporciona algum benefício? Quais? 

5- Você acha que a sua qualidade de vida mudou com o uso desta técnica? Por 

quê? 

6-Você pratica todas as orientações realizadas pelo enfermeiro quanto aos cuidados 

com a sua fístula em casa e quando chega para fazer a diálise? Quais são? 
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Apêndice E – Autorização para realização da pesquisa no cenário de estudo 
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Apêndice F – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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