
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

ADRIANA DIAS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA UNIDADE DE DIÁLISE NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2016 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679


2 

 

ADRIANA DIAS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA UNIDADE DE DIÁLISE NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL 

 

 

 

     

   

 

Projeto de Intervenção apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 

Pública, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre no Curso de 

Mestrado Profissional em Gestão Pública 

 

Orientadora: Prof. Drª Maria Teresa Pires Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL  

2016 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ADRIANA DIAS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA UNIDADE DE DIÁLISE NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL 

 

   

Projeto de Intervenção apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 

Pública, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre no Curso de 

Mestrado Profissional em Gestão Pública 

 

Aprovado em ____/____/____. 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Drª Maria Teresa Pires Costa 

Orientadora (UFRN) 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr Antônio Alves Filho 

Avaliador Interno (UFRN) 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr Anielson Barbosa da Silva 

Avaliador (UFPB) 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679


5 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

Acredito que, não muito diferente dos outros mestrandos, a minha trajetória no mestrado 

foi árdua. Não obstante, a minha jornada ainda tinha um agravante, o fato de estar cursando 

uma pós-graduação num programa totalmente distinto da minha graduação em Enfermagem e 

Obstetrícia. Confesso que não foi fácil. A cada aula do primeiro semestre eu me perguntava o 

que eu estava fazendo ali, estudando disciplinas até então desconhecidas por mim. Pensei em 

desistir em vários momentos, mas fui dando o melhor de mim, buscando assimilar os novos 

conhecimentos, e fui vencendo uma batalha por dia, até que consegui concluir o primeiro 

período do curso. 

Nas primeiras férias do mestrado, recebemos um e-mail da coordenação do programa 

contendo uma lista dos discentes e os seus respectivos orientadores, e ao lado do meu nome 

estava o nome da Professora Maria Teresa Pires Costa. Até então eu não a conhecia, mas para 

aliviar a ansiedade que me cobria naquele momento fui em busca do seu currículo lattes para 

tentar descobrir um pouco mais sobre ela. E para minha surpresa, descobri que ela tinha 

formação em psicologia e trabalhava com linhas de pesquisa em saúde. Nesse momento a 

ansiedade transformava-se em felicidade.  

Já no início do segundo semestre, cursei uma disciplina em que ela era a professora. No 

nosso primeiro encontro, ao saber que ela já havia trabalhado no setor de diálise no HUOL, o 

mesmo que o meu, e onde eu iria desenvolver o meu projeto de intervenção, minha felicidade 

só aumentava. A partir de então, eu sentia que deixaria de destoar dos demais, e que apesar de 

trabalhar numa área de saúde bem específica, ela iria me compreender e que nós iríamos falar 

a mesma língua. Não fosse o suficiente, percebi que essa felicidade era mútua, pois a professora 

guarda um carinho muito especial pelo HUOL, lugar em que trabalhou por tantos anos. A partir 

desse dia, entendi o porquê de Deus ter me reservado esse mestrado, e desde então nunca mais 

pensei em desistir. E a cada novo encontro nosso mais surpresas, ela sempre me ofertando 

grandes lições, não apenas intelectuais, mas valores fundamentais à vida pessoal e profissional: 

humildade, gratidão, ética, amizade, dedicação, companheirismo, perseverança, entre outros 

que a sua forma de ser e agir me ensinaram.  

 À você, professora Teresa, gostaria de agradecer de forma muito especial por tudo o 

que fez por mim. Obrigada por ser sempre tão solícita e enfrentar junto comigo as dificuldades 

que se colocaram no caminho. Obrigada por toda segurança e tranquilidade me passada. 

Obrigada por sempre me incentivar e me fazer acreditar que o que eu fazia era bom. Obrigada 



6 

 

por abrir as portas da sua casa para mim. Obrigada por tornar tudo mais fácil. Serei eternamente 

grata por seus ensinamentos, conselhos e orientações. Nunca te esquecerei! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, toda a minha gratidão, por me conceder o dom da vida e pela certeza de que 

está comigo em todos os momentos da minha vida, iluminando os meus caminhos e me dando 

forças para prosseguir em busca dos meus objetivos e sonhos de vida. 

 Aos meus pais, Reginaldo e Lucenilde, por desde criança me conscientizarem que a 

maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a educação, estimulando sempre os 

meus estudos e nunca deixando eu me acomodar, me orientando a sempre buscar algo melhor. 

À vocês devo tudo o que sou e o que conquistei. Amo vocês. 

Ao meu amor dessa e de outras vidas, Diego. Obrigada por ser tão companheiro e me 

apoiar desde a decisão de fazer o mestrado até este momento final. Sem o seu otimismo e o seu 

jeito leve de ver a vida, tudo teria sido mais difícil.  

Aos meus irmãos, Andrea e Artur, por torcerem sempre por minhas conquistas e se 

alegrarem com a minha alegria. 

À amiga, Érida Diniz, que mesmo diante das atribulações do seu mestrado reservou uma 

parte do seu tempo para me dar sugestões e dicas de projeto de pesquisa, para que assim eu 

pudesse desenvolver um projeto e participar da seleção do mestrado. 

À Enfermeiranda Maria Mônica por todo o tempo dedicado à coleta dos dados. Sem 

você essa etapa certamente seria mais difícil. 

Aos colegas de mestrado, especialmente a Elzeni. A nossa parceria desde o início tornou 

o caminho mais leve, através das risadas que demos juntas e da força mútua nos momentos 

difíceis, nos complementando e nos fortalecendo.     

Aos Professores Doutores Antônio Alves Filho e Thiago Ferreira Dias, pela participação 

no exame de qualificação e valiosas contribuições nesse trabalho.  

Aos colegas enfermeiros do Hospital Universitário Onofre Lopes, pelo carinho, pela 

amizade e pelo companheirismo de todos os dias, e por vibrarem comigo a cada passo dado 

para essa conquista. 



8 

 

Às enfermeiras Neuma, Fátima Olivar e Érida, pela compreensão e apoio nas minhas 

escalas, facilitando a conciliação entre trabalho e mestrado. 

Aos colegas de trabalho e aos portadores de doenças renais em tratamento hemodialítico 

que aceitaram participar da pesquisa. Obrigada pela disponibilidade, contribuindo e 

possibilitando a coleta de dados.   

Aos docentes e ao programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, pela oportunidade de aprendizado e crescimento. 

A todos, que direta ou indiretamente, contribuíram para a construção desse trabalho. 

Muito Obrigada!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMO 

Ao longo dos anos houve uma ampliação na definição do termo saúde. Concomitantemente 

constatou-se também uma evolução do conceito de assistência à saúde que por sua vez tem 

provocado mudanças de enfoque na prestação dos serviços de saúde e, consequentemente, em 

sua gestão. Nesse sentido, atualmente, os serviços de nefrologia têm buscado qualidade por uma 

necessidade técnica e social. Frente a estas inovações e na busca pela qualidade, elaborou-se 

como objetivo geral: desenvolver um protocolo de avaliação de qualidade para o serviço de 

diálise do Hospital Universitário Onofre Lopes. Trata-se de um projeto de intervenção efetivado 

através de uma pesquisa-ação, que consistiu em 4 passos. Inicialmente foi identificado, através 

de uma pesquisa bibliográfica na literatura científica, quais indicadores de qualidade seriam 

aplicáveis a uma unidade de diálise sendo selecionados os seguintes: Taxa de infecção no local 

de acesso para hemodiálise, Controle microbiológico da água empregada para hemodiálise e 

Índice de Satisfação dos Usuários. Através da reflexão crítica sobre a temática pesquisada na 

etapa anterior, elaborou-se três instrumentos de coleta de dados, do tipo formulário de 

entrevista, aplicados entre os meses de Outubro e Novembro de 2015. Para complementar as 

informações obtidas, também fez-se uso da técnica de pesquisa documental. Os resultados 

foram organizados em gráficos e tabelas e analisados segundo abordagem qualitativa e técnica 

exploratória. Em seguida, foi realizada uma análise reflexiva dos dados obtidos e o diagnóstico 

da realidade estudada foi traçado e confrontado com a literatura pertinente. Os dados produzidos 

nesse estudo revelaram que a Unidade de Diálise do HUOL está aquém do desejável, haja vista 

que algumas fragilidades foram identificadas em sua estrutura. Diante desta constatação foram 

propostas, a título de contribuição e objetivando nortear o desenvolvimento de ações futuras, 

sugestões de melhoria que deveriam ser implementadas e acompanhadas para que fosse 

assegurada a superação dessas dificuldades encontradas, permitindo uma reestruturação 

organizacional adequada, e resultando numa melhoria do serviço público ofertado. Concluiu-

se que para os resultados da terapêutica de hemodiálise serem alcançados e positivos, faz-se 

necessário ter estrutura física e infraestrutura adequada, equipe multiprofissional especializada, 

treinada e em quantitativo suficiente, processos bem desenhados para que os profissionais 

tenham padrões a serem seguidos diminuindo a chance de errarem, além de um sistema de 

gerenciamento de risco para detectar e controlar situações que coloquem em risco a segurança 

do paciente.  

 

Palavras-chave: Indicadores. Qualidade. Hemodiálise. 
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ABSTRACT 

Over the years there has been a broader definition of the term health. At the same time it was 

found also an evolution of the concept of health care which in turn has led to changes in the 

approach to delivery of health services and hence in its management. In this regard, currently 

the nephrology services have been searching for quality technical and social need. In view of 

these innovations and the quest for quality, it elaborated the general objective: to develop a 

quality assessment protocol for dialysis service Onofre Lopes University Hospital. It is an 

intervention project effected through an action research, which consisted of 4 steps. Initially 

was identified through a literature search in scientific literature, which quality indicators would 

apply to a dialysis unit being selected as follows: infection rate in hemodialysis access site, 

microbiological control of water used for hemodialysis and Index User satisfaction. Through 

critical reflection on the theme researched in the previous step, it was drawn up three data 

collection instruments, interview form type, applied between the months of October and 

November 2015. In addition to the information obtained, also made up of the use of information 

retrieval technique. The results were organized in graphs and tables and analyzed using 

qualitative and exploratory technical approach. Then a reflective analysis of the data obtained 

and the diagnosis of reality studied was traced and confronted with the literature was performed. 

The data produced in this study revealed that the Dialysis Unit of HUOL is much to be desired, 

considering that some weaknesses have been identified in its structure. Faced with this finding 

have been proposed, as a contribution and aiming to guide the development of future actions, 

suggestions for improvement that should be implemented and monitored to be assured 

overcoming these difficulties, allowing an appropriate organizational restructuring, and 

resulting in improved service public offered. It was concluded that for hemodialysis treatment 

results are achieved and positive, it is necessary to have physical structure and adequate 

infrastructure, multidisciplinary team specialized, trained and in sufficient quantity, well 

designed processes for professionals to have standards to be followed decreasing the chance to 

err, and a risk management system to detect and control situations that endanger patient safety. 

 

Keywords: Indicators. Quality. Hemodialysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consiste em um projeto de intervenção. É sabido que um projeto de 

intervenção caracteriza-se por ser um documento de realização de mudanças ou inovação 

administrativa em uma determinada instituição, objetivando benefícios ao desempenho 

institucional. Logo, a finalidade do presente estudo foi desenvolver um protocolo de avaliação 

de qualidade para serviços de diálise que possibilitasse o diagnóstico da Unidade de Diálise do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), pois sabe-se que o diagnóstico é uma ferramenta 

que auxilia as organizações provendo-as de informações estratégicas para que os gestores 

decidam que atitudes devem tomar a favor da instituição. Como a autora deste projeto é também 

enfermeira da unidade de diálise do referido hospital, portanto assumindo atividades de gestão,  

esse diagnóstico possibilitou traçar estratégias e ajustes a serem feitos na dinâmica interna com 

a intenção de maximizar o potencial e o desenvolvimento o setor. 

Essa intervenção contribui ainda para a operacionalização das políticas públicas. Por 

política pública entende-se um conjunto de ações e decisões voltadas para a solução de 

problemas coletivamente relevantes e a sua elaboração abrange um ciclo de fases sequencias e 

interdependentes, a saber: identificação do problema, formação da agenda, formulação de 

alternativa, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. As áreas de intervenção 

das políticas públicas são diversas e dentre elas destaca-se a saúde.  

As políticas de saúde, por sua vez, são definidas como ações a serem desempenhadas 

tendo por objetivo maior a qualidade de vida da população. Dentro dessas políticas existem 

temas específicos, que também demandam políticas específicas, como por exemplo, a Política 

Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, institucionalizada pelo Ministério da Saúde 

(MS) e instrumentalizada pelo Sistema Único de Saúde. 

Entre outros aspectos, essa política contempla a necessidade de: definir critérios técnicos 

mínimos para o funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam 

diálise, bem como os mecanismos de sua monitoração com vistas a diminuir os riscos aos quais 

fica exposto o portador de doença renal; fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos 

que visem ao estudo da qualidade dos procedimentos de Terapia Renal Substitutiva; e contribuir 

para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e organização dos resultados 

das ações decorrentes da Política em análise, permitindo que a partir de seu desempenho seja 

possível um aprimoramento da gestão, disseminação das informações e uma visão dinâmica do 

estado de saúde das pessoas com doença renal, assegurando assim a qualidade do processo de 
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diálise visando alcançar impacto positivo na sobrevida, na morbidade e na qualidade de vida 

(BRASIL, 2004). 

Sabendo disso, buscou-se uma integração entre a teoria e prática, o ensino e a pesquisa, 

a academia e o serviço, justamente por acreditar que essa articulação é imprescindível para que 

o serviço de Diálise do HUOL funcione com qualidade e ofereça segurança ao paciente. 

O HUOL possui 105 anos de existência, e se caracteriza por ser um Hospital de Ensino, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certificado pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação. Desenvolve atividades de formação de recursos humanos, pesquisa, extensão e 

assistência e está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) como referência de alta 

complexidade em diversas áreas para todo o Estado do Rio Grande do Norte (SOUZA, 2014). 

Em sua interface com as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, eixo 

fundante de sua missão institucional, têm sido inegáveis os esforços empreendidos pelo HUOL 

para atender às necessidades e demandas de assistência à saúde dos pacientes do SUS, seja na 

atenção primária desenvolvida no anexo hospitalar da Unidade de Saúde Familiar e 

Comunitária (USFC) como, principalmente, na atenção terciária através das especialidades de 

referência nesse nível.  

No cenário do Rio Grande do Norte, especialmente, o HUOL desempenha um papel 

significativo nos sistemas de educação e saúde do Estado, sendo um dos maiores e mais 

importantes hospitais públicos prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde.  

O HUOL era um órgão suplementar da UFRN, um dos quatro hospitais do Complexo 

Hospitalar e de Saúde (CHS) e um dos 45 hospitais de ensino do Ministério da Educação 

(MEC). Entretanto, em 2009, o hospital teve o novo Regimento Interno aprovado pela 

Resolução nº004/2009 - Conselho Universitário (CONSUNI), de 30.06.2009 e, em 2013, o 

Hospital passou a integrar a estrutura da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) por meio de contrato assinado entre a UFRN e a empresa (SOUZA, 2014). 

Está situado no Distrito Leste da cidade de Natal e conta com instalações amplas e 

modernamente equipadas, o que faz do HUOL um dos hospitais mais bem aparelhados do 

Nordeste. O hospital dispõe de uma estrutura arquitetônica verticalizada,  com unidades 

assistenciais em mais de 30 especialidades: Angiologia; Cardiologia; Cirurgia Cabeça e 

Pescoço; Cirurgia Cardíaca; Cirurgia da Obesidade Mórbida; Cirurgia Geral; Cirurgia Plástica; 

Cirurgia Torácica; Cirurgia Vascular; Clínica Geral; Dermatologia; Endocrinologia; 

Fisioterapia; Fonoaudiologia; Gastroenterologia; Geriatria; Hematologia; Mastologia; 

Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; 

Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Proctologia; Psicologia; Psiquiatria; 
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Reumatologia; Urologia; Unidade de Diálise; Unidade de Terapia Intensiva Geral; Unidade de 

Reabilitação Cardíaca; Centro Cirúrgico; Central de Material; Hemodinâmica; Laboratório; 

Banco de Sangue; e Centro de Diagnóstico de Imagem constando de setores como raio-x, 

tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, e ressonância magnética. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Uma das questões mais importantes, presentes na definição do Sistema Único de Saúde 

(SUS), é o conceito de saúde. Durante muito tempo, predominou o entendimento de que saúde 

era sinônimo de ausência de doenças. Entretanto, em 1946, a Organização Mundial de Saúde 

propõe uma nova definição que consiste em um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não restrito apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Esse conceito com o 

passar do tempo também se tornou limitado haja vista que a mudança, e não a estabilidade, é 

predominante na vida, logo, saúde não é um estado estável, que uma vez atingido possa ser 

mantido. Dessa forma, na VIII Conferência Nacional de Saúde, houve uma ampliação nessa 

definição, entendendo-se por saúde a resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 

da terra e acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 1986). Percebe-se assim, uma visão mais 

abrangente e sistêmica, que identifica a saúde como diretamente relacionada a três elementos: 

meio físico; meio socioeconômico e cultural (CUNHA; CUNHA, 2008).  

Acompanhando esse desenvolvimento, constata-se também uma evolução do conceito 

de assistência à saúde que por sua vez tem provocado mudanças de enfoque na prestação dos 

serviços de saúde e, consequentemente, em sua gestão (STUMPF,1996). Dentro dessa nova 

conjuntura, a configuração do setor hospitalar deve considerar fatores contextuais importantes, 

como ampliação dos sistemas de saúde, aumento da complexidade do atendimento, 

modificações em práticas clínicas, mudanças no perfil da demanda, entre outras, que 

configuram um processo de mudança no setor de saúde (BORBA E NETO, 2008). 

Segundo Ojha e col. (2002), essa mudança de paradigma abandona uma visão vinculada 

ao atendimento de padrões, que percebia a qualidade como custo, enfatizava a gestão como 

controle e identificava a delegação de poder como problema, em detrimento de uma nova visão, 

que busca por sua vez, uma melhoria contínua, detentora de recursos, com foco na qualidade, 

nas melhorias entre departamentos, trabalhando com o conceito de gestão baseada em evidência 

e que considera o gestor colaborador e os empregados solucionadores de problemas. Portanto, 

a missão essencial das instituições hospitalares é atender sua clientela da forma adequada. Por 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html


21 

 

isso, todo hospital deve preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e 

assistência.  

A organização hospitalar, por sua vez, é considerada um sistema complexo, onde as 

estruturas e os processos são de tal forma interligados, que o funcionamento de um componente 

interfere em todo o conjunto e no resultado final, devendo assim, existir uma integração 

harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for o 

caso, de docência e pesquisa (BRASIL, 2002). 

Há uma relação direta entre a estrutura disponível (recursos técnicos ou humanos que 

permitem a realização do atendimento), os processos de atendimento (envolvendo os cuidados 

médicos e as relações sociais e psicológicas entre o paciente e o médico, bem como outros 

profissionais do sistema de saúde) e os resultados alcançados nos processos (indicadores e itens 

de controle relacionados à satisfação do usuário e ao estado final do paciente). Esse modelo de 

sistema pressupõe uma relação circular, na qual os resultados finais causam forte impacto na 

estrutura e na definição dos processos de atendimento. Percebe-se, portanto, uma compreensão 

clara da importância de vários atributos para a construção de um conceito abrangente de 

qualidade em ambientes hospitalares (BORBA E NETO, 2008). 

Os princípios da gestão da qualidade são utilizados por uma organização para planejar, 

identificar e controlar processos, promover organização ambiental, capacitar recursos humanos, 

realizar análise crítica, atender aos requisitos dos clientes e promover melhoria contínua (LIMA 

et al., 2009). 

Uma das formas de inovar o processo de organização do sistema de saúde, é restabelecer 

a coerência entre a sua situação e os seus serviços, redirecionando suas ações e atividades na 

implantação das redes de atenção à saúde (RASs), uma nova forma de organizar o sistema de 

atenção à saúde em sistemas integrados que permitam responder, com efetividade, eficiência, 

segurança, qualidade e equidade, às condições de saúde da população brasileira. O 

desenvolvimento dessas redes surge então como uma estratégia utilizada para superar a 

fragmentação da atenção assim como auxiliar a reestruturação do referido sistema (MENDES, 

2011). 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é, pois, definida como arranjos organizativos de 

ações e serviços de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão, buscam promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, 

eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica (BRASIL, 2010). 
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Um conceito fundamental na construção e organização das redes supracitadas é o de 

nível de atenção à saúde. Esses níveis estruturam-se por arranjos produtivos conformados 

segundo as densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade, a 

Atenção Primária à Saúde, ao de densidade tecnológica intermediária, a atenção secundária, até 

o de maior densidade tecnológica, a atenção terciária (MENDES, 2011).  

Dessa forma, no SUS, o cuidado com a saúde está organizado em níveis de atenção 

(Atenção Primária, Média Complexidade e Alta Complexidade), buscando uma melhor 

programação e o planejamento das ações e serviços do sistema, conforme observado no artigo 

oitavo da Lei nº 8080, de 19 de Setembro de 1990, o qual determina que as ações e serviços de 

saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação 

complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente (BRASIL, 2009). 

Esse novo arranjo do sistema de atenção à saúde possibilita um seguimento contínuo e 

proativo dos usuários, sendo a atenção primária a responsável pela comunicação das redes de 

atenção à saúde, sendo, portanto, o elo intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os 

contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações entre os diferentes componentes das 

redes (MENDES, 2011). 

A atenção básica corresponde ao primeiro nível de atenção, e caracteriza-se por um 

conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, e dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território. Por tecnologia de baixa densidade, fica subentendido 

que a atenção básica inclui um rol de procedimentos mais simples e de baixo custo capazes de 

atender a maior parte dos problemas comuns de saúde da comunidade, embora sua organização, 

seu desenvolvimento e sua aplicação possam demandar estudos de alta complexidade teórica e 

profundo conhecimento empírico da realidade (BRASIL, 2009). 

Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas 

para atuação em todo o território nacional: a) a eliminação da hanseníase; b) o controle da 

tuberculose; c) o controle da hipertensão arterial; d) o controle do diabetes mellitus; e) a 

eliminação da desnutrição infantil; f) a saúde da criança; g) a saúde da mulher; h) a saúde do 
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idoso; i) a saúde bucal, e j) a promoção da saúde; l) saúde do trabalhador; m) saúde do homem 

(BRASIL, 2009). 

A Atenção de Média Complexidade por sua vez, compreende um conjunto de ações e 

serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da 

população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua 

oferta em todos os municípios do país (BRASIL, 2009). 

Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do Sistema de 

Informações Ambulatoriais são os seguintes: a) procedimentos especializados realizados por 

profissionais médicos, outros de nível superior e nível médio; b) cirurgias ambulatoriais 

especializadas; c) procedimentos traumato-ortopédicos; d) ações especializadas em 

odontologia; e) patologia clínica; f) anatomopatologia e citopatologia; g) radiodiagnóstico; h) 

exames ultrassonográficos; i) diagnose; j) fisioterapia; l) terapias especializadas; m) próteses e 

órteses; n) anestesia (BRASIL 2009). 

Por fim, tem-se a alta complexidade, a qual engloba um conjunto de procedimentos que, 

no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população 

acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção 

básica e de média complexidade) (BRASIL, 2009).  

As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas 

em “redes”, são: assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos 

procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; cirurgia 

vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos da cardiologia intervencionista; 

procedimentos endovasculares extracardíacos; laboratório de eletrofisiologia; assistência em 

traumato-ortopedia; procedimentos de neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de 

implante coclear; cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota 

craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio palatais; 

reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistema 

estomatognático; procedimentos para a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios do 

sono; assistência aos pacientes portadores de queimaduras; assistência aos pacientes portadores 

de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; 

distrofia muscular progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução assistida 

(BRASIL, 2009).  

Dentre os procedimentos de alta complexidade, presentes na RAS, destaca-se a 

assistência ao portador de Doença Renal Crônica (DRC). A DRC consiste na perda progressiva 
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e irreversível da função renal e em suas etapas mais avançadas, não permite ao rim manter suas 

funções e a normalidade do meio interno do paciente, e em virtude desse declínio na função 

renal, surge a necessidade dele submeter-se a uma terapia renal substitutiva (SMELTZER, 

2012). Essa doença é considerada um grande problema de saúde pública pois causa elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade e, além disso, apresenta um impacto financeiro extremamente 

alto, em virtude do aumento crescente no número de pacientes portadores de DRC tratados com 

terapias renais substitutivas (TRS) no mundo, sendo a taxa de crescimento anual de, 

aproximadamente, 7% ao ano. Aumento esse tão significativo que excede a taxa de crescimento 

da população (GRASSMANN ET AL., 2005). 

As principais modalidades de terapia de substituição renal são a hemodiálise, a diálise 

peritoneal e o transplante renal, sendo sua escolha determinada de acordo com o estado clínico 

do paciente, e principalmente pela escolha do paciente ou familiares, após o devido 

esclarecimento sobre as diferentes alternativas de tratamento, seus benefícios e riscos, 

respeitando sempre as contraindicações (RIELLA, 2010). 

De acordo com o censo realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) em 

2013, existem cerca de 100.397 mil pacientes em diálise no Brasil, dos quais 90,8% realizam a 

modalidade do tipo de hemodiálise (HD). Nos últimos 10 anos, esse número cresceu 84,13% e 

deve aumentar em uma proporção de 500 casos por milhão de habitantes a cada ano. O gasto 

com o programa de diálise e transplante renal no Brasil situa-se ao redor de 1,4 bilhões de reais 

ao ano (SBN, 2013). 

Em consonância com esse crescimento, atualmente, os serviços de nefrologia têm 

buscado qualidade por uma necessidade técnica e social, além da adoção de um sistema de 

gestão de qualidade, considerado uma decisão estratégica das organizações (LIMA et al, 2009). 

O Ministério da Saúde através da Resolução da Diretoria Colegiada nº 11/2014 e da 

Portaria 389/2014, que estabelecem, respectivamente, o regulamento técnico para o 

funcionamento dos serviços de diálise e os critérios para a organização da linha de cuidado da 

Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC), determina que os mesmos devam funcionar 

atendendo os requisitos de qualidade e um padrão de assistência médica. Sendo assim, é de 

responsabilidade dos centros de diálise prestar atendimento de qualidade e seguro a estes 

clientes, oferecendo o tratamento mais apropriado a sua condição de saúde. 

Diante do exposto, e considerando que os serviços de Diálise podem dispor de 

ferramentas para tornarem-se mais qualificados, não apenas no sentido da melhoria da 

assistência prestada, mas enquanto processo de aprendizagem organizacional, idealizou-se a 

realização do presente projeto de intervenção, direcionado para a Unidade de Diálise do 
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Hospital Universitário Onofre Lopes. A questão principal que nos interessou compreender é em 

que medida o uso de indicadores específicos padronizados pode contribuir para elevar a 

qualidade da assistência prestada em seu Serviço de Diálise. Derivam desta, as seguintes 

questões: Quais desses indicadores são mais adequados para garantir a qualidade de tal serviços, 

acreditando que os Serviços de Diálise podem dispor de ferramentas para tornarem-se mais 

qualificados? Quais os itens necessários para a construção de instrumento sobre a qualidade da 

assistência do Serviço de Diálise? Quais os aspectos importantes para que o Programa de 

Diálise funcione com qualidade?  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse por esse tema surgiu inicialmente diante da necessidade de ampliar a 

produção de pesquisas avaliativas sobre Unidades de Diálise no Brasil e de gerar conhecimentos 

que auxiliem no aperfeiçoamento das políticas públicas locais sobre o portador de Doença 

Renal Crônica assim como no direcionamento de investimentos a serem implementados nessa 

área. Acredita-se pois, que os resultados obtidos neste estudo possam sensibilizar os gestores 

da instituição em análise sobre a necessidade de melhorar as estruturas necessárias para o 

atendimento ao paciente portador de insuficiência renal crônica. 

A avaliação é, portanto, uma ferramenta importante de apoio à gestão. Faz-se necessário, 

portanto, o desenvolvimento de parâmetros avaliativos nos serviços de hemodiálise, uma vez 

que a maioria desses serviços não possui instrumentos que mensurem o cumprimento das 

exigências normativas do Ministério da Saúde nem a qualidade das práticas assistências 

executadas. Logo, a construção e o emprego de instrumentos que mensurem essa qualidade 

conforme propõe-se esse estudo é fundamental.  

Além disso, o instrumento de coleta de dados do presente estudo constitui-se de um 

protocolo de avaliação de qualidade de um serviço de diálise, o qual poderá ser uma referência 

útil para outras instituições, servindo de consulta e subsídio para casos semelhantes. O 

instrumento em questão permitirá ainda que seja exercido um controle social nas instituições 

através da participação dos usuários, haja vista que uma das partes que o compõe levará em 

consideração a opinião dos usuários, possibilitando dessa forma a diminuição do hiato existente 

entre as demandas sociais e os cargos de diretorias/chefias proporcionando a adoção de decisões 

e ações objetivando atender o interesse público. 

Acrescenta-se que há lacunas na literatura científica de estudos no que tange à avaliação 

de qualidade de serviços de diálise. Embora as discussões nesse sentido estejam se 

desenvolvendo e conquistando dimensões significativas, geralmente, quando feitos, se detém a 

estudar de forma isolada um único problema e não a totalidade do processo. Dessa forma, a 

pesquisa se propõe a gerar conhecimentos científicos sobre a temática Avaliação e Indicadores 

de Qualidade em uma Unidade de Diálise, oferecendo assim, subsídios para o meio acadêmico, 

proporcionando maior fundamentação científica aos profissionais de saúde e gestores, além de 

mostrar-se uma importante contribuição teórica para a área da Nefrologia, trazendo elementos 

de discussão e de novos estudos. 

Somado a isso, tem-se que a avaliação é uma diretriz qualificadora da assistência em 

saúde, sendo, portanto um tema relevante para ser pesquisado visto que os seus resultados 
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poderão trazer benefícios para organização e seus usuários.  No âmbito da instituição hospitalar 

a avaliação da qualidade sobre uma Unidade de Diálise permitirá a identificação do perfil de 

um setor. Para além do conhecimento do desenho setorial, este trabalho tem sua relevância 

porque pretende indicar as principais problemáticas da Unidade de Diálise do HUOL, ao mesmo 

tempo que contribuirá com sugestões para possíveis intervenções que poderão atenuar as 

dificuldades encontradas e melhorar a sua política assistencial no sentido de tornar o serviço de 

diálise mais qualificado. Com os resultados dessa pesquisa espera-se ainda colaborar com a 

efetivação do controle social no âmbito dessa instituição através da publicização e transparência 

das informações, cooperando para que a unidade de diálise se torne reconhecida pela população, 

pacientes e profissionais, como sinônimo de segurança, qualidade, credibilidade, excelência, 

além de referência no atendimento à saúde. 

Por fim, a motivação pessoal para este projeto de intervenção técnica decorre da 

experiência profissional da pesquisadora como enfermeira assistencial de uma Unidade de 

Diálise de uma instituição hospitalar, o que possibilitou a oportunidade de ampliar a percepção 

sobre a importância e a complexidade da prestação de assistência aos pacientes renais que se 

submetem ao tratamento dialítico. Assim sendo, sinto-me instigada a buscar avaliar o nível de 

qualidade do serviço que atuo, acreditando que este estudo fornecerá contribuições no âmbito 

da assistência através de subsídios para a organização e planejamento de ações adequados, pois 

é por meio do levantamento dos problemas que se poderá propor ações que direcionem o 

cuidado, com embasamento científico, proporcionando assim uma assistência de maior presteza 

e qualidade ao portador de doença renal crônica em tratamento dialítico. 

Além dessa introdução, em que se encontra a delimitação do tema, as questões 

norteadoras, os objetivos e a justificativa da proposta de intervenção, a estrutura desse projeto 

é composta de outros quatro capítulos. O segundo capítulo trata da Gestão Pública e qualidade 

aplicada à saúde e da Doença Renal Crônica (DRC) sendo abordadas questões teóricas centrais 

da pesquisa, além da apresentação dos indicadores de qualidade em que se alicerceará a 

pesquisa. O terceiro capítulo expõe o caminho metodológico percorrido para o 

desenvolvimento do projeto. O quarto capítulo, apresenta a análise e discussão realizadas a 

partir das entrevistas dos participantes e da pesquisa documental em interlocução com estudos 

acerca do tema da pesquisa, sendo retratado a situação do cenário estudado e indicado as suas 

principais problemáticas, além de apresentar sugestões de ações a serem implementadas pelo 

ente pesquisado, a fim de melhorar o serviço e minimizar os problemas identificados. E por 

fim, as considerações finais diz respeito as conclusões alcançadas após a análise dos dados 

obtidos. 
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1.3 OBJETIVOS 

Na busca pela qualidade, elaborou-se os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 Avaliar a qualidade do serviço de diálise no HUOL a partir do desenvolvimento de um 

protocolo de avaliação 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Levantar, através de uma revisão de literatura, que indicadores de qualidade são 

aplicáveis a unidade de diálise onde será desenvolvido o projeto; 

 Elaborar instrumento para avaliar à qualidade das práticas assistenciais em um serviço 

de Diálise;  

 Testar o instrumento elaborado para avaliar as práticas assistenciais em um serviço de 

Diálise  

 Analisar os resultados obtidos com o uso do instrumento criado com vistas a validação 

do seu uso. 

 Propor adequações do serviço de diálise a partir da avaliação realizada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar a revisão de literatura que norteará teoricamente 

a intervenção técnica. Portanto, esta revisão abordará em tópicos Gestão Pública e qualidade na 

saúde, Indicadores e seu papel no controle de qualidade da assistência ao doente renal crônico 

e a Doença Renal Crônica (DRC).  

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE NA SAÚDE 

 

A década de noventa testemunhou um movimento de trocas na configuração da 

Administração Pública contemporânea. A administração burocrática começou a dar sinais de 

ruína, tornando-se obsoleta e incompatível com as necessidades de um mundo em plena 

transformação tecnológica e social, uma vez que não garantia rapidez, nem boa qualidade, nem 

baixo custo para os serviços. Ficava claro assim, que se tornava necessário adotar novas formas 

de gestão da coisa pública, mais ágeis e compatíveis com os avanços tecnológicos (BRESSER 

PEREIRA, 1996).  

Ideias de descentralização e de flexibilização foram então ganhando espaço, resultando 

numa revolução da administração pública em direção à uma administração pública gerencial, 

inspirada na administração das empresas (BRESSER PEREIRA, 1998). O fruto dessas reformas 

administrativas é denominado de gerencialismo e trata-se de um modelo baseado na busca de 

eficiência e efetividade, privilegiando o desempenho organizacional, os resultados e o 

gerenciamento dos recursos (humanos, materiais, financeiros e informacionais), em detrimento 

da administração de atividades, normas, procedimentos, entre outros, o que torna o aparato 

estatal mais flexível e adaptável às mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e 

intelectuais que se apresentavam. Esse novo paradigma focaliza ainda a questão da qualidade 

na provisão de serviços públicos tornando-se uma administração descentralizada, eficiente e 

voltada para o atendimento dos cidadãos (MICHAEL; MAYER, 1999. REZENDE, 2002). 

Percebe-se que passou a existir uma preocupação sobre a qualidade dos serviços. E 

associado a isso, o conceito de qualidade tem variado bastante ao longo da história da teoria 

administrativa. Do controle clássico de qualidade, como forma de detectar desajustes em 

especificações técnicas de um produto, passou-se a definir qualidade como o conjunto de 

características de um produto ou serviço que satisfazem as necessidades e expectativas do 

cliente (PLEGUEZUELOS, 2000). 
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Assim como a qualidade, a gestão de qualidade também tem sido amplamente discutida 

e praticada nas esferas públicas e privadas, influenciando significativamente nos modelos 

gerenciais, assistenciais, na política de recursos humanos e nos aspectos econômicos das 

organizações de diversas áreas, inclusive na área de saúde (NICOLE, 2009). 

Observa-se, nos hospitais e outras instituições de saúde, uma constante preocupação 

com a modernização nos modelos gerenciais, visão de processos e de indicadores, evidenciando 

uma busca pela qualidade dos serviços, pela excelência do atendimento, custos reduzidos e 

diminuição do retrabalho (SOUZA, 2001). 

Na área da saúde se faz necessário organizar e estabelecer princípios de assistência, 

ofertando o cuidado esperado e tendo os resultados percebidos pelo cliente, garantindo desta 

forma as dimensões da qualidade, e assegurando uma assistência melhor e mais humanizada à 

saúde dos seres humanos que procuram os hospitais, necessitados de cuidados e apoio 

(BRASIL, 2002). Neste sentido, a sobrevivência das instituições de saúde está ligada 

diretamente aos processos de melhoria contínua da qualidade, processo que envolve toda a 

instituição desde a parte administrativa até a operacional, constituindo-se um sistema de 

gerenciamento com ampla visão da instituição (TREVISO, 2009). 

Diante deste contexto, uma das estratégias principais adotadas pelas organizações é 

inovar nos serviços prestados, oferecendo um serviço que não só satisfaça o desejo do paciente, 

mas que também o surpreenda, superando suas expectativas. Nesse sentido, a adoção de um 

sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica das organizações e a busca por um 

melhor padrão na prestação de serviços à saúde, uma necessidade social e técnica, evidenciando 

que uma maior qualificação leva diretamente à maior eficiência e a redução de custos (SOUZA, 

2001).  

O Institute of Medicine (1999) conceitua qualidade em saúde como sendo o aumento do 

grau de chance dos serviços de saúde ao atingirem desfechos desejados. Por sua vez, a qualidade 

possui dimensões ou atributos que são imprescindíveis para a excelência percebida de um 

serviço, podendo ser analisadas através da pesquisa de opinião. As principais dimensões da 

qualidade compreendem, a confiabilidade, entendida como a entrega do que foi prometido de 

forma segura e precisa; A segurança, referente ao atendimento de forma segura, confiante e 

gentil; Os aspectos tangíveis, como a aparência e qualidade das instalações físicas, dos 

equipamentos e apresentação da equipe funcional; Empatia, correspondente a um atendimento 

cuidadoso, demonstrando atenção e sensibilidade e por fim, a receptividade, compreendida 

como a disposição e presteza no atendimento. Estas dimensões são importantes em todo o 

processo de atendimento ao paciente, desde a recepção, a assistência à saúde propriamente dita, 
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até a alta. Portanto, a qualidade é um componente que deve fazer parte de todo processo (LAS 

CASAS, 2006). 

O Ministério da Saúde tem desenvolvido grandes esforços para incentivar o 

aprimoramento da assistência hospitalar à população e a melhoria na gestão das instituições 

hospitalares (BRASIL, 2002). Desde 1997, o Ministério da Saúde vem persistentemente 

investindo em palestras de sensibilização, na criação e consensualização de padrões e níveis de 

qualidade, e na sistematização de mecanismos que garantam a credibilidade de todo o processo 

de maneira sustentável.  

O Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar vem sendo desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde, dentro do Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em 

Saúde, criado pela Portaria GM/MS n.º 1.107, de 14 de junho de 1995, devido à necessidade de 

adotar medidas que apontem para a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada 

pelos hospitais brasileiros, independentemente de seu porte, complexidade e vinculação 

institucional (BRASIL, 2002). 

Donabedian (1994) descreveu sete pilares que norteiam e caracterizam a qualidade, 

sendo estes: a eficiência, que significa diminuir custos sem diminuir a efetividade; esta por sua 

vez, também considerada um pilar, que refere-se a relação entre a melhoria possível e a 

efetividade obtida; a otimização, sinônimo de equilíbrio entre a melhoria da saúde e seu custo; 

eficácia, obtida através da melhoria do serviço pela utilização de tecnologia e ciência; a 

aceitabilidade, entendida como a adequação dos cuidados de saúde às expectativas dos 

pacientes; legitimidade, como conformidade dos serviços com as preferências da comunidade 

expressas nos princípios éticos, valores e costumes; e por fim a equidade, conformidade com o 

princípio da justiça e honestidade no atendimento.  

Entende-se que esse sistema é perfeitamente aplicável aos serviços de diálise e que os 

responsáveis por estes serviços devem ter compromisso com o desenvolvimento e com a 

implementação do sistema de gestão da qualidade, assim como devem conhecer e aplicar, 

sempre que possível, os conceitos de gestão visando melhorar os processos e a sua eficácia. 

Somando-se a isto, almeja-se também a otimização dos recursos disponíveis e a elevação do 

nível de satisfação dos clientes, que se faz necessário para melhoria contínua dos processos 

onde o foco principal é a satisfação dos mesmos, pois são eles o foco do serviço (LIMA et al, 

2009). 
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2.2 INDICADORES E SEU PAPEL NO CONTROLE DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA 

AO DOENTE RENAL CRÔNICO 

 

Para o gerenciamento de um serviço é necessário que haja elaboração de informações. 

São elas que dão respaldo à tomada de decisão. Portanto, estabelecer parâmetros para a 

produção de informações e facilitar o fluxo destas para os diversos públicos interessados é 

construir uma base para a tomada de decisão. Cada vez mais, a informação é fator determinante 

do sucesso da gestão, pois é a partir de sua interpretação que o gestor toma decisões e formula 

planos que vão reger o destino da organização (FERNANDES, 2004).  

Ao tecer esse comentário, Fernandes (2004) referia-se ao ramo da Gestão Empresarial. 

Entretanto, a informação também é um elemento indispensável na Gestão Pública, pois além 

de fornecer subsídios para a tomada de decisão, ela possibilita o desenvolvimento de um 

controle social efetivo através do cumprimento dos princípios da publicização e da 

transparência e ainda possibilita avaliar se uma prática decorrente de uma política pública está 

contribuindo para que esta política alcance seus objetivos. 

Contudo, para ser bem utilizada, a informação necessita ser traduzida em uma 

linguagem de uso comum e adequada para a análise e tomada de decisão. Assim surge o 

indicador, que é o agente tradutor da informação (FERNANDES, 2004). O indicador é, 

portanto, uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e 

utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o 

objeto da observação. Trata-se de um recurso metodológico que informa empiricamente, de 

maneira única e universal, sobre a evolução do aspecto observado (FERREIRA; 

CASSIOLATO; GONZALES, 2009). 

Esses indicadores possuem, minimamente, duas funções básicas: a primeira é descrever 

por meio da geração de informações o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento; 

e a segunda é de caráter valorativo, que implica em agregar informação de juízo de valor à 

situação em foco a fim de avaliar a importância relativa de determinado problema ou verificar 

a adequação do desempenho de um programa (BRASIL, 2009). 

Além disso, os indicadores servem para: embasar a análise crítica dos resultados obtidos 

e do processo de tomada de decisão; contribuir para a melhoria contínua dos processos 

organizacionais; facilitar o planejamento; e viabilizar a análise comparativa do desempenho da 

organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes 

semelhantes (BRASIL, 2009). 
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Percebe-se dessa forma, que os indicadores são instrumentos essenciais de apoio à 

gestão, uma vez que utilizar indicadores é fazer medição do que se quer administrar. Logo, 

fazer uso de indicadores é gerenciar com base em informações, facilitando o planejamento e a 

ação gerencial, além de proporcionar um maior respaldo na tomada de decisão.  

Corroborando com o autor acima, Lima et al. (2009) acrescenta que um sistema de 

informação construído por indicadores fidedignos e o seu acompanhamento sistemático com 

análise crítica dos resultados permite identificar necessidades de mudanças e correção rápida 

de desvios, evitando o retrabalho e garantindo ainda maior segurança e rapidez nas decisões, 

melhoria do sistema de gestão através do controle mais consistente dos processos, e melhoria 

do clima organizacional. 

Submeter os serviços de saúde a processos contínuos de monitoramento e avaliação, 

através de indicadores, possibilita revelar características importantes e embasar medidas de 

melhoria desses serviços, assim como permite modificar rotinas e trabalhar para a obtenção de 

resultados mais satisfatórios (FERNANDES, 2004). 

Dentre os diversos tipos de indicadores, tem-se os de qualidade, os quais caracterizam-

se por medir o grau de satisfação do cliente com os produtos ou serviços oferecidos, assim como 

o grau de atendimento aos requisitos definidos. A utilização desse tipo de indicador em uma 

Unidade de Diálise justifica-se por inúmeras razões, dentre as quais destacam-se: contribuir 

para a melhor qualificação das práticas clínicas através do desenvolvimento de parâmetros 

avaliativos dos Serviços de Diálise entre si; alinhamento mínimo de indicadores clínicos em 

hemodiálise; proporcionar uma prática assistencial capaz de garantir os melhores resultados 

para a manutenção da qualidade de vida do indivíduo; monitorar e garantir a qualidade dos 

Serviços de Terapia Renal Substitutiva como uma necessidade técnica e um compromisso 

social; e desenvolvimento de um sistema estruturado, periódico e permanente para avaliação de 

desempenho dos Serviços de Diálise (SOCIEDADE GAÚCHA DE NEFROLOGIA, 2012). 

Nessa área, inúmeros indicadores têm sido sugeridos ao longo dos anos por diferentes 

entidades. Pioneiramente, a National Kidney Foundation (NKF) iniciou em 1995, a produção 

de um manual – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-K/DOQI) – contendo 

orientações de condutas clínicas ideais, objetivando aumentar a eficiência do tratamento e 

produzir um impacto positivo na evolução clínica dos usuários (NKF, 1997). Esse manual 

americano indica como medidas avaliativas de qualidade assistencial, a monitorização dos 

seguintes elementos: adequação de diálise (kt/v), nutrição, controle da anemia, controle do 

metabolismo cálcio e fósforo, a taxa de hospitalização, o número de transplantes realizados, a 

qualidade de vida e a satisfação do usuário (NKF, 2006). 
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Por sua vez, no Brasil, ocorre em 1999 a fundação da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), na busca da promoção da melhoria contínua da qualidade da assistência à 

saúde. Com o auxílio da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que colabora ativamente na 

produção do sistema de avaliação destinado a ser empregado aos serviços de Terapia Renal 

Substitutiva, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a ONA elaborou um 

Manual de Acreditação para as organizações prestadoras de serviços de hemodiálise e terapia 

renal substitutiva com a finalidade de auxiliar estas organizações na implantação de melhorias 

da qualidade neste tipo de serviço, descrevendo também indicadores para acompanhamento e 

avaliação dos processos que envolvem o procedimento de diálise (QUINTO, 2000). Dentre os 

padrões de qualidade sugeridos às instituições e aos profissionais de saúde para que possibilitem 

um impacto positivo na prevenção, proteção e promoção da saúde estão itens relacionados à: 

serviços profissionais e organização da assistência (corpo clínico e de enfermagem), processos 

operacionais, serviços de apoio ao diagnóstico, serviços de prontuário de pacientes, higiene e 

limpeza, controle de infecções, estrutura físico funcional e tratamento da água para hemodiálise 

(ONA; ANVISA, 2003).  

Adicionalmente, em 2006, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), considerando a necessidade de redefinir os critérios para a avaliação dos 

serviços públicos e privados que realizam tratamento dialítico e a necessidade de redução dos 

riscos aos quais fica exposto o paciente que se submete à diálise estabelece os indicadores para 

subsidiar a avaliação contínua do desempenho desses serviços. Entre os parâmetros para 

avaliação estão indicadores baseados em taxas, quais sejam: de mortalidade, de saída de 

usuários da terapia dialítica em decorrência do transplante renal, de soroconversão para 

Hepatite C, de internação dos usuários em diálise ou em uso e cateter venoso central temporário, 

de infecção em local de acesso para hemodiálise, de transferência de diálise peritoneal para 

hemodiálise ou o inverso, e de incidência de peritonite e pirogenia. 

Nessa mesma direção, foi instituído em 2007, também pelo Governo Federal, o 

Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS). Nessa perspectiva, os 

serviços passaram a ser avaliados a partir de quatro componentes que abrangem diferentes 

aspectos e visões:  a) Avaliação da estrutura: existência de recursos físicos, humanos e 

organizacionais adequados; b) Avaliação dos processos de trabalho nas áreas de gestão, 

serviços de apoio e serviços assistenciais: organização e documentação, protocolos, normas e 

rotinas; c) Avaliação dos resultados: o impacto da assistência prestada na situação de saúde, 

conhecimento e comportamento do paciente; e, d) Avaliação da satisfação dos pacientes em 



35 

 

relação ao atendimento recebido e dos provedores destes serviços em relação aos seus 

ambientes de trabalho (BRASIL, 2007).   

Este programa prevê ainda a avaliação dos serviços de saúde por categorização, na qual 

dentre outros, encontram-se estabelecimentos que contemplem a Atenção ao renal crônico – 

Terapia renal substitutiva e Serviços que tenham os serviços especializados de nefrologia, e 

sugere que os serviços de hemodiálise sejam avaliados no que diz respeito ao quantitativo de 

recursos humanos, ao controle de qualidade da água, às medidas preventivas para 

soroconversão e ao sistema de atenção integral à saúde (BRASIL, 2007). 

Para se entender a importância do que está sendo discutido faz-se necessário alguns 

esclarecimentos. Dessa forma, no item seguinte será apresentada uma abordagem sobre os 

aspectos da Doença Renal Crônica e da Terapia Renal Substitutiva do tipo Hemodiálise. 

 

2.3 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

O Sistema urinário é composto pelos seguintes órgãos: rins, ureteres, bexiga e uretra 

sendo encarregado da produção e armazenamento temporário de urina, e de sua eliminação ao 

meio externo. Os rins são órgãos pares, avermelhados, em forma de grãos de feijão, de 

localização retroperitonial, compostos por unidades funcionais chamadas néfrons que são 

envolvidas em três processos básicos, o de filtragem do sangue, reabsorção e remoção de 

substâncias do organismo (RIELLA, 2010).  

Além de filtrar o sangue, dele removendo os resíduos tóxicos produzidos nos tecidos do 

corpo e fazer a regulação das concentrações eletrolíticas, e da composição e do volume de 

líquidos corporais, os rins possuem outras funções igualmente importantes. Dentre elas 

podemos citar: regulação da pressão sangüínea arterial; regulação da produção de eritrócitos; 

síntese de vitamina D; e secreção de prostaglandinas (SMELTZER, 2012). 

À medida que os rins tornam-se incapazes de realizar essas funções, desenvolve-se a 

insuficiência renal, implicando em danos ao organismo. As doenças renais podem ser 

classificadas em duas importantes categorias, a Injúria Renal Aguda (IRA) e a Doença Renal 

Crônica (DRC) (GUYTON, 2006) 

A IRA pode ser definida como perda da função renal, de maneira súbita, 

independentemente da etiologia ou mecanismos, provocando acúmulo de substâncias 

nitrogenadas (uréia e creatinina), acompanhada ou não da diminuição da diurese, porém com 

possibilidade de resgate futuro de sua função (COSTA; NETO, 2003). 
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Por sua vez, na DRC, os néfrons são destruídos irreversivelmente, de forma lenta, 

silenciosa e progressiva.  De forma compensatória, os néfrons remanescentes vão assumindo 

essa função a fim de manter o ritmo de filtração glomerular (RFG) em valores aceitáveis e 

garantindo a homeostasia do organismo. Esse processo de adaptação dos néfrons para manter a 

função renal tem um limite imposto pelos néfrons remanescentes que, não mais conseguindo 

compensar a função daqueles perdidos, também se danificam, e assim instala-se a falência total 

dos rins (ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

As causas de DRC são diversas. Segundo o Censo de Diálise da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, a Hipertensão e Diabetes Mellitus são as duas principais doenças de base para o 

desenvolvimento da DRC, apresentando prevalência de 35% e 30%, respectivamente (SBN, 

2013). Outros fatores de risco para o desenvolvimento desta desordem são: glomerulonefrite 

crônica, pielonefrite crônica, obstrução do trato urinário, doenças hereditárias, distúrbios 

vasculares, infecções, medicamentos e agentes tóxicos (SMELTZER, 2012).  

A depender do grau de adaptação dessas unidades funcionais e da sua respectiva taxa 

de filtração glomerular, a DRC pode ser classificada em 5 estágios, conforme disposto na tabela 

1.  

Tabela 1 – Estágios da insuficiência renal crônica de acordo com a Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG). 

Estágio Descrição TFG 

1 Lesão renal com TFG normal ou supranormal ≥90 

2 Lesão renal com discreta redução da TFG 60 – 89 

3 Redução moderada da TFG 30 – 59 

4 Redução acentuada da TGF 15 – 29 

5 Insuficiência Renal < 15 

Fonte: National Kidney Fundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI), 

2013.  

  

Essa perda progressiva da função renal representa um acometimento potencialmente 

grave e compromete, paulatinamente, o metabolismo e a vida celular de todos os órgãos do 

corpo humano. Essas alterações da função renal desencadeiam sinais e sintomas que variam de 

intensidade conforme o nível da lesão, com repercussão em outros sistemas orgânicos, como o 

gastrintestinal, cardiorrespiratório, neurológico, hematológico, endócrino, dermatológico, 

provocando dentre outros sintomas: inapetência, náuseas, vômitos, sangramentos, anemia, 

catabolismo aumentado, perda de massa muscular, dispneia, hipertensão, insuficiência 
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cardíaca, edema pulmonar, arritmias, sonolência, tremores, agitação, convulsão, coma, 

depressão imunológica, entre outros (RIELLA, 2010). 

 Para evitar e diminuir os sintomas e complicações da DRC, o paciente precisa ser 

submetido a alguns tratamentos, que dependerão do curso de evolução da doença. Inicialmente, 

o tratamento poderá ser conservador através de uma terapêutica medicamentosa e dietética e 

adesão a um estilo de vida saudável, objetivando a prevenção de agravos e o retardo no 

desenvolvimento dos estágios da doença. Entretanto, quando os medicamentos e dieta se tornam 

insuficientes, surge a necessidade da terapia renal substitutiva que engloba Diálise Peritoneal, 

Hemodiálise e Transplante Renal (RIELLA, 2010).  

 Segundo as diretrizes da National Kidney Foundation (2013), a necessidade de TRS 

acontece quando o TFG apresenta um valor menor que 15 mL/mim/1,73m2, sinalizando que as 

formas conservadoras de tratamento não são mais suficientes.  

Em 2013, o número de pacientes em tratamento dialítico foi alarmante, correspondendo 

a um quantitativo superior a cem mil pessoas. Desse total, 90% faziam TRS do tipo hemodiálise 

(SBN, 2013). A hemodiálise é um tratamento de circulação extracorpórea que remove as 

substâncias tóxicas e o excesso de líquido acumulado no sangue e tecidos do corpo em 

consequência da falência renal. Através de um acesso vascular, o sangue, carregado de toxinas 

e resíduos nitrogenados, é desviado do paciente para uma máquina, composta por um filtro 

dialisador com membrana semipermeável, sendo então limpo e, em seguida, devolvido ao 

paciente em concentrações eletrolíticas próximas as concentrações de solutos dos níveis 

plasmáticos normais (SMELTZER et al, 2012). As sessões ocorrem conforme as necessidades 

do paciente, podendo variar tanto a duração quanto as frequências dessas, sendo normalmente 

realizada três vezes por semana, em dias alternados, com duração média de quatro horas por 

sessão (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008).  

Durante as sessões de hemodiálise, os pacientes estão suscetíveis a certas complicações, 

dentre as quais destacam-se: hipotensão, câimbra muscular, exsanguinação, disritmias, embolia 

gasosa, dor torácica e síndrome do desequilíbrio (SMELTZER et al, 2012). Logo, a 

complexidade dessa terapêutica exige dos profissionais constante observação dos sinais e 

sintomas apresentados pelos usuários, preparo técnico-científico para manipular os materiais e 

equipamentos, competência para fazer julgamentos e tomar as decisões adequadas, visando 

impedir ou minimizar os riscos, os eventos adversos e as complicações inerentes a essa 

modalidade terapêutica, que é essencial para a manutenção da vida dos pacientes renais 

terminais (NICOLE, 2009). Nesse sentido, os serviços de nefrologia devem estar sempre 
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buscando oferecer melhores condições aos pacientes, frente às necessidades do tratamento, 

garantindo uma assistência segura. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 CENÁRIO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

O projeto de intervenção foi realizado na Unidade de Diálise do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL). A Unidade de Diálise oferece atendimento em terapia renal substitutiva 

do tipo hemodiálise, dispondo para isso de profissionais especializados e modernas máquinas. 

A unidade conta atualmente com sete máquinas para realizar esse tipo de tratamento, sendo 

uma localizada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), juntamente com uma máquina de 

osmose portátil para tratamento da água. As instalações físicas da unidade compreendem: sala 

para tratamento hemodialítico e outra destinada a implantes de cateteres para hemodiálise, sala 

de reprocessamento dos filtros dialisadores, expurgo, estação para tratamento de água para 

hemodiálise, sala de estudos, além de recepção, vestiário e banheiros.  

Em relação à equipe médica, a unidade dispõe de quatro médicos 

nefrologistas/preceptores (responsável por conduzir e supervisionar, através de orientação e 

acompanhamento, o desenvolvimento dos médicos residentes nas especialidades de um 

hospital), além de residentes de clínica médica e de nefrologia. A equipe de enfermagem é 

composta por nove enfermeiros fixos, atribuídos dois para cada turno, sendo um enfermeiro 

coordenador e os demais, assistenciais e treze técnicos em enfermagem. O serviço dispõe ainda 

de um engenheiro clínico e um técnico em eletrônica.  

A clientela atendida nessa unidade é composta exclusivamente de pacientes internados 

no próprio hospital, não sendo, portanto, aberta ao público externo. Os usuários são, pois, 

provenientes das enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva e Unidade de Transplante Renal e 

que por motivos clínicos ou cirúrgicos não podem ser encaminhados para as clínicas de                      

hemodiálise de origem.  

  O atendimento transcorre nos turnos matutino, vespertino e noturno de domingo a 

domingo, com capacidade para atender 20 pacientes por dia, e 600 por mês. Entretanto, em 

média, mensalmente, são admitidos 33 pacientes e realizadas 268 hemodiálises, o que implica 

em aproximadamente 9 diálises por dia, valores esses abaixo da capacidade instalada. Contudo 

por se tratar apenas de uma média de atendimentos, esse número não reflete as particularidades 

do dia-a-dia, havendo dias de vagas ociosas e outros de superlotação, pois essa ocupação 

independe de planejamento prévio, e sim da avaliação diária de cada paciente. 
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3.2 ELEMENTOS DO PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

O projeto de intervenção surge a partir de interrogações formuladas em relação a pontos 

ou fatos que permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que 

venham a elucidá-las. Portanto, o projeto apresenta conotações de uma pesquisa com caráter 

intervencionista. Para isso, há vários tipos de pesquisas que proporcionam a coleta de dados 

sobre o que desejamos investigar. Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam 

de acordo com o enfoque dado, os interesses, os campos, as metodologias, as situações e os 

objetos de estudo (PRODANOV, 2013). Neste caso, optou-se pela pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão 

envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 1998).  

A metodologia da pesquisa-ação segundo Bosco Pinto (1989), é entendida em sentido 

mais restrito, como sequência lógica e sistemática de passos intencionados, ou seja, passos com 

objetivos que se operacionalizam através de instrumentos e técnicas. 

Dessa forma, a presente pesquisa constituiu-se de quatro passos que resultaram, ao final 

em um projeto de intervenção, sendo eles:  

 

 1º Passo: Levantar que indicadores de qualidade são aplicáveis a uma unidade de diálise 

 

A identificação de quais indicadores de qualidade são aplicáveis a uma unidade de 

diálise foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica na literatura científica, com a 

sistematização das informações acerca desse objeto de estudo, seguido de uma construção de 

um referencial teórico para que posteriormente se pudesse confrontar os conceitos recolhidos e 

sistematizados com as informações que foram estudadas. 

Após esse levantamento de indicadores de qualidade observou-se que neste âmbito da 

avaliação da qualidade de instituições de saúde aspectos distintos e igualmente importantes, 

relacionados à gestão, à estrutura, ao processo e aos resultados podem ser quantificados. Assim, 

percebe-se a necessidade de que a avaliação de qualidade seja ampla, e contemple diferentes 

aspectos e visões, haja vista que estas diferentes abordagens estão relacionadas entre si e devem 

ser analisadas em conjunto. Considerando ainda que alguns indicadores apresentam uso 

limitado para esse projeto em virtude da necessidade de um período de tratamento superior a 

90 dias, para que eles possam refletir com maior fidedignidade a característica assistencial do 
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serviço e menos as condições clínicas iniciais do paciente, e por se tratar de uma unidade de 

diálise hospitalar é raro as vezes em que o paciente permanece em tratamento no setor durante 

um período superior ao recomendado, optou-se por selecionar três indicadores para serem 

trabalhados: um indicador técnico, um indicador clínico e um indicador de satisfação do 

paciente. 

O Indicador clínico utilizado foi: Taxa de infecção no local de acesso para hemodiálise. 

Este consiste em seu numerador o quantitativo de pacientes com infecção da via de acesso 

venoso para hemodiálise, e em seu denominador o número total de pacientes submetidos à 

hemodiálise. Para efeitos de cálculo utilizou-se a fórmula: Número de pacientes com infecção 

da via de acesso venoso para hemodiálise / Número total de pacientes submetidos à hemodiálise 

∗ 100 [%].  Trata-se de um indicador de resultado, em que a fonte de avaliação para informação 

foi a análise dos consolidados mensais construídos pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do referido hospital, os registros de enfermagem referentes às sessões de 

HD e os prontuários dos usuários. Salienta-se que foram analisadas, por mês, todas as sessões 

de hemodiálise, que totalizaram duas mil cento e quarenta e cinco.  Associado a isso, aplicou-

se um questionário estruturado aos profissionais de enfermagem do setor em estudo para 

verificar o nível de conhecimento deles acerca dessa temática e assim obter informações 

secundárias para o cumprimento do objetivo proposto. 

Para localizar os potenciais participantes deste estudo, tomaram-se como referência os 

critérios de inclusão a seguir: ser servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN ou contratado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, ser 

prestador de assistência de enfermagem na Unidade de Diálise e estar trabalhando no setor há 

um período superior a três meses. Foram excluídos os profissionais que estavam de licença 

médica e licença maternidade. Dentre os enfermeiros e técnicos em enfermagem que atendiam 

os critérios de inclusão, foram escolhidos esses em sua totalidade. Dessa forma, foram 

entrevistados cinco enfermeiros e onze técnicos em enfermagem, totalizando 16 participantes.  

O Indicador técnico utilizado foi: Controle microbiológico da água empregada para 

hemodiálise. Este consiste em verificar se a água de abastecimento do serviço de diálise tem o 

seu padrão de potabilidade em conformidade com a normatização vigente. Trata-se de um 

indicador de estrutura, em que a fonte de avaliação para informação foram os laudos mensais 

de análise microbiológica provenientes das coletas de água. Adicionalmente, entrevistou-se o 

técnico de engenharia responsável pelo serviço de abastecimento de água do setor, no intuito 

de comparar os resultados dos laudos com as respostas provenientes do questionário e verificar 

se existe o devido atendimento às recomendações da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 
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N° 11, de 13 de Março de 2014, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras providências. 

E por fim, o último indicador trabalhado foi: Índice de Satisfação dos Usuários, que 

trata-se de um indicador de processo, em que a fonte de avaliação para informação foi a pesquisa 

transversal com usuários que realizam hemodiálise na referida unidade, mediante entrevista. Os 

dados populacionais necessários ao cálculo amostral foram extraídos dos registros de admissão 

dos pacientes na unidade que possui universo de 33 pacientes em média por mês. Levando-se 

em consideração que 40% dos pacientes admitidos são provenientes da  Unidade de Terapia 

Intensiva, o que pressupõe estado geral grave e nível de consciência rebaixado ou ausente, 

situação que impossibilita a participação nesta pesquisa, foi então estimado um número de 20 

pacientes. Este cálculo teve o intuito apenas de verificar o quantitativo mínimo amostral para 

se ter um parâmetro de comparação pois, nessa população não seria indicada a amostra 

probabilística aleatória, uma vez que precisavam ser instituídos parâmetros de inclusão e 

exclusão de respondentes baseados em critérios clínicos. Fizeram então parte do estudo 

pacientes renais conscientes e orientados, de ambos os sexos, que realizam hemodiálise no 

referido hospital, maiores de dezoito anos, que não possuam distúrbios mentais, não grávidas, 

que aceitaram participar da pesquisa. O processo de amostragem foi por conveniência do tipo 

consecutiva. Segundo Gil (2008), este é um tipo de amostragem não probabilística, em que o 

pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso por meio dos critérios de inclusão, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 

 Sabendo que, de acordo com Marconi e Lakatos (2003) a variável independente é 

definida como aquela que influencia, determina ou afeta outra variável, sendo condição ou 

causa determinante para um resultado, efeito ou consequência, nesse estudo, as variáveis 

independentes referem-se à estrutura da Unidade de Diálise onde os pacientes submetem-se ao 

tratamento dialítico, tais como: recursos físicos / instalações, recursos materiais / equipamentos, 

recursos humanos e estrutura organizacional. Já a variável dependente é definida como aquela 

em que o pesquisador tem interesse em explicar, compreender ou prever, sendo influenciada, 

determinada ou afetada pela variável independente (MARCONI; LAKATOS, 2003). Sendo 

assim, as variáveis estudadas foram: complicações interdialíticas (pirogenia), infecção em 

acesso vascular e satisfação do cliente. Por fim, as variáveis de caracterização dos profissionais 

foram: idade, gênero, categoria profissional, grau de instrução, vínculo empregatício, tempo de 

serviço na instituição e turno de trabalho; enquanto que a dos usuários: a idade, gênero, estado 

civil, raça, grau de escolaridade, atividade profissional, etiologia da doença renal crônica, tempo 
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em diálise e acesso para diálise. Concluída esta etapa, passou-se ao segundo passo da pesquisa-

ação, descrito a seguir. 

 

 2º Passo: Elaborar instrumento para avaliar à qualidade das práticas assistenciais em um serviço 

de Diálise 

 

Através da reflexão crítica sobre a temática pesquisada na etapa anterior, elaborou-se 

um instrumento de pesquisa que facilitasse a obtenção dos dados desejados.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário, uma vez que este permite 

uma interação efetiva entre o entrevistador e o informante. Esta técnica consiste em um roteiro 

de perguntas enunciadas pelo entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do 

pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Foram desenvolvidos três tipos de instrumentos baseados na literatura científica recente 

e na experiência da prática hospitalar. O primeiro, que foi aplicado à equipe de enfermagem, 

consiste em perguntas fechadas disposta em duas etapas: Dados sócio demográficos e Dados 

relacionados ao conhecimento sobre infecção de CDL. O segundo, respondido pelo Técnico de 

Engenharia, é composto por questões fechadas relacionadas à adequabilidade da água. E o 

terceiro, aplicado aos usuários, constituiu-se de perguntas abertas e fechadas, constando de 03 

partes assim distribuídas: Identificação Pessoal, Informações atuais sobre a Insuficiência Renal 

e Questões norteadoras relacionadas ao índice de satisfação dos pacientes. 

Concomitantemente, fez-se uso da técnica de pesquisa documental. Segundo Ludke e 

André (1986), esse tipo de análise faz-se importante na pesquisa qualitativa por possibilitar a 

complementação das informações obtidas por outras técnicas, ou ainda por desvelar aspectos 

novos de um tema ou problema. Assim sendo, após o consentimento da instituição, os registros 

de enfermagem, os prontuários e os impressos contendo estatísticas e resultados de exames 

também foram consultados para obtenção de dados que pudessem complementar as 

informações prestadas pelos participantes das entrevistas. Ressalta-se que foram respeitadas as 

normas para manuseio dos documentos. Logo, esses foram consultados em local adequado, 

mantendo a organização e a preservação dos mesmos, não sendo dobrados, extraviados nem 

rasgados.  
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 3º Passo: Avaliar à qualidade das práticas assistenciais em um serviço de Diálise com o 

instrumento criado 

 

A coleta de dados ocorreu nos meses de Outubro e Novembro de 2015. Para o 

desenvolvimento deste processo, algumas etapas foram executadas previamente: inicialmente 

enviou-se uma Carta de Anuência à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do HUOL a fim 

de adquirirmos permissão para a realização da pesquisa bem como a utilização do nome da 

instituição, respeitando os princípios éticos segundo a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde Nº 466/12. 

Após esse primeiro momento, encaminhou-se o projeto para ser avaliado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes. Ao ser aprovado pelo 

Comitê, sob o parecer 1.202.732, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) número no 45362615.6.0000.5292, deu-se início a primeira etapa de coleta de dados, 

pré-teste, o qual visou testar a viabilidade dos instrumentos e verificar a necessidade de 

correções e reajustes dos seus conteúdos. 

Para que se evitassem vieses de resposta, uma vez que a autora deste projeto de 

intervenção é enfermeira da unidade de diálise, foi treinada uma acadêmica do Curso de 

Enfermagem da UFRN que aplicou os instrumentos de pesquisa, para que os participantes se 

sentissem à vontade em expor suas reais opiniões e percepções. Desta forma acredita-se que 

evitou-se que funcionários e pacientes se sentissem coagidos a dar respostas tendenciosas e que 

a pesquisa fornecesse resultados imprecisos. O treinamento prévio com a acadêmica que 

aplicou o instrumento de pesquisa consistiu tanto em conteúdos teóricos da temática abordada 

quanto na familiaridade com o instrumento e seu uso.  

Os instrumentos de coleta foram aplicados inicialmente, sob a forma de pré-teste, a 10% 

das amostras. Destaca-se que, como não houve necessidade de alterações relacionadas aos 

conteúdos, os instrumentos foram utilizados na íntegra e os participantes do pré-teste foram 

incluídos na amostra. 

Ressalta-se que antes da coleta de dados, o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) foi lido aos entrevistados, sendo retiradas todas as dúvidas e prestadas todas as 

orientações para que, assim, os participantes pudessem ter consciência do caráter da pesquisa e 

permitissem sua livre autorização para participação, podendo os mesmos abandonar o projeto 

quando achassem necessário. Após todos os esclarecimentos foi obtida a assinatura dos 

mesmos, sendo os participantes não-alfabetizados identificados através da impressão 

datiloscópica. 
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Nessa oportunidade, procurou-se deixar claro que seriam respeitados todos os aspectos 

éticos por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, como preconizado na 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Ministério da Saúde.  Todos foram 

esclarecidos quanto a voluntariedade da participação, garantindo-lhes a liberdade para 

participar ou não do estudo, sem prejuízo algum ao seu tratamento, bem como sobre os riscos 

da pesquisa que são mínimos, semelhantes àquele sentido num exame físico de rotina. Poderia 

acontecer um desconforto ou constrangimento ao responder a entrevista, o que foi minimizado 

com a garantia de sigilo absoluto sobre a identificação, e o direito de se negar a responder a 

pergunta ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. Com o consentimento em 

mãos, a abordagem aos participantes foi feita através de entrevistas com utilização de um 

formulário composto por questões estruturadas abertas e fechadas com duração média de 15 

minutos.  

 Os dados coletados das questões fechadas foram categorizados e processados 

eletronicamente, utilizando-se o programa para base de dados, Microsoft-Excel. Esses dados 

colhidos pela pesquisa apresentaram-se em valores numéricos absolutos, necessitando da 

utilização da estatística para seu arranjo, análise e compreensão. Sendo a estatística um 

instrumento importante para análise e interpretação de um grande número de dados, cuja a visão 

global, pela complexidade, torna-se difícil (LAKATOS; MARCONI, 2003). Dessa forma, esses 

dados foram processados eletronicamente e os dados apresentados em gráficos e tabelas sob a 

forma de números absolutos e percentuais. 

Após a realização da coleta de dados fez-se a interpretação e análise de cunho qualitativo 

do material colhido mediante a leitura completa das respostas dos formulários através da técnica 

exploratória. Segundo Martins (2004), existem três aspectos que permitem caracterizar uma 

abordagem qualitativa. O primeiro é de caráter epistemológico, e se relaciona à visão de mundo 

implícita na pesquisa, isto é, o pesquisador que se propõe a realizar uma pesquisa qualitativa 

busca uma compreensão subjetiva da experiência humana. O segundo aspecto se relaciona ao 

tipo de dados que se objetiva coletar, isto é, dados ricos em descrições de pessoas, situações, 

acontecimentos, vivências. E o terceiro, relaciona-se ao método de análise que, na pesquisa 

qualitativa, busca compreensão e significado e não evidências.  

Já a análise exploratória tem como finalidade familiarizar-se com o fenômeno, 

proporcionando mais informações sobre o assunto que irá ser investigado, possibilitando sua 

definição e seu delineamento, isto é, facilitando a delimitação do tema da pesquisa, a definição 

dos objetivos, a formulação das hipóteses ou a descoberta de um novo tipo de enfoque para o 

assunto. Além disso, os estudos exploratórios realizam descrições precisas da situação e quer 
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descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes, levando em consideração 

os mais diversos aspectos de um problema ou de uma situação (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007; PRODANOV, 2013). 

Com as informações em mãos, realizou-se uma análise reflexiva dos dados obtidos, de 

forma que o diagnóstico da realidade estudada foi traçado e confrontado com o referencial 

teórico já elaborado e dessa forma foi desvelado as contradições existentes.  

 

 4º Passo: Propor adequações do serviço de diálise a partir da avaliação realizada. 

 

Esta etapa se caracteriza num feedback do pesquisador ao setor estudado, na forma de 

uma proposta de intervenção técnica. Após a reflexão crítica sobre a realidade estudada, a partir 

do trabalho comparativo entre a produção teórica e o diagnóstico situacional encontrado, será 

dado um retorno das informações encontradas assim como dos pontos críticos identificados ao 

Hospital.  

Além disso, foi feito um levantamento de ações e recomendações que possam auxiliar 

na superação dos obstáculos encontrados. Espera-se que as sugestões de melhoria sejam 

implantadas, e que por fim, consigam transformar o ambiente pesquisado.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para a apresentação dos resultados esse capítulo foi subdividido em cinco tópicos, 

abordando os seguintes temas que representam os indicadores eleitos para o projeto de 

intervenção técnica: infecção de Cateter Duplo-Lúmen (CDL); adequabilidade da água; 

satisfação dos usuários; situação diagnosticada; e sugestões de melhoria. A análise de cada uma 

dessas dimensões proporcionará a avaliação da qualidade do serviço de diálise do HUOL.  

 

4.1 ANÁLISE DA INFECÇÃO DE CDL COMO INDICADOR CLÍNICO DE 

QUALIDADE 

 

O conhecimento sobre a magnitude das infecções hospitalares constitui medida 

importante para a avaliação da qualidade da prática assistencial. Essa importância é ainda mais 

acentuada nas unidades de Diálise haja vista que os pacientes submetidos à hemodiálise 

apresentam desordens do sistema imunológico que os tornam mais suscetíveis a processos 

infecciosos. Segundo Oliveira (2005) as infecções compõem a principal causa de hospitalização 

e a segunda maior causa de morte de pacientes em hemodiálise, perdendo somente para os 

motivos cardiovasculares, sendo o principal fator que contribui para essa elevada incidência o 

uso de cateteres venosos centrais.  

A infecção é portanto uma complicação grave associada aos cateteres e pode estar 

relacionadas ao seu implante, à manipulação e à manutenção, variando ainda de acordo com o 

tipo de cateter, a frequência da manipulação, o tempo de permanência e os fatores relacionados 

ao paciente (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

Mediante a importância das informações apresentadas, da relação direta do uso de 

cateteres duplo lúmen (CDL) com as infecções de corrente sanguínea (ICS), infecção de orifício 

de saída (IOS) e infecção de túnel subcutâneo (IT) e do seu impacto negativo na morbidade e 

mortalidade dos pacientes, esta seção do estudo buscou investigar a incidência de infecção de 

CDL nos usuários da unidade de Diálise do HUOL como também contribuir para melhorar a 

qualidade da assistência aos pacientes em uso de cateteres para hemodiálise a fim de diminuir 

as taxas de infecção relacionadas ao seu uso. 

Os documentos utilizados para coleta de dados foram os consolidados mensais de 

indicadores de infecção em pacientes em hemodiálise construídos pela Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH) do referido hospital, os registros de enfermagem e prontuários 
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dos pacientes. Também foi aplicado um formulário à equipe de enfermagem com o objetivo de 

obter informações secundárias para o cumprimento do objetivo proposto. 

Em relação à densidade de incidência de infecção relacionada ao CDL para hemodiálise, 

verificou-se que a média do serviço durante o período de Janeiro a Agosto de 2015, foi de 

13,79%, havendo 3 picos nos meses de Fevereiro, Abril e Agosto, conforme representado no 

gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Taxa de infecção de CDL, por 100 pacientes-mês 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Silva, Oliveira e Prattes (2014) apontaram resultado semelhante (12,01%) em estudo 

sobre a incidência de infecção no período de Janeiro a Junho de 2012 realizado em um Serviço 

de Nefrologia em Minas Gerais. 

Tendo em vista que o hospital em questão é de grande porte e trata-se de um hospital-

escola, o dado encontrado é aceitável e está dentro do esperado de acordo com a  literatura 

nacional e internacional que aponta índices entre 15 a 20%. 

Os números encontrados anteriormente foram desmembrados, e reagrupados de acordo 

com o tipo de cateter: temporário ou longa permanência, conforme pode ser visualizado no 

gráfico abaixo: 

0

10

20

30

40

50

60

70

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Taxa de infecção de CDL, por 100 pacientes-mês

Taxa de infecção de CDL



49 

 

Gráfico 02 – Taxa de infecção por tipo de CDL

 

 

Esses dados apontam uma maior incidência de infecção relacionada ao cateter 

temporário, estando ausente apenas nos meses de Janeiro, Abril e Junho. Em contrapartida, 

embora haja maior incidência de infecção relacionada ao cateter temporário, a média de 

infecções por esse acesso é menor no intervalo de tempo estudado (4,07%) quando comparado 

à média de infecções por cateter de longa permanência (9,72%).  

Esse achado torna-se preocupante haja vista que conforme subentende-se do próprio 

nome, esse tipo de cateter deveria ter uma permanência prolongada no sítio de implantação. 

Além disso, ele representa uma forma alternativa de acesso vascular de longo prazo para 

aqueles cujas outras formas de acesso fracassaram. Logo, eles são característicos de pacientes 

com escassez de acesso venoso podendo inclusive representar a última forma disponível de 

acesso. Faz-se necessário, portanto, analisar minuciosamente as causas determinantes destes 

agravos. Dessa forma, no intuito de adquirir mais informações que pudessem auxiliar a análise 

dos dados encontrados, foram aplicados formulários à equipe de enfermagem.  

Inicialmente fez-se a análise dos dados sociodemográficos dos respondentes das 

entrevistas objetivando a distribuição dos participantes com relação às variáveis 

sociodemográficas e profissionais (sexo, idade, grau de instrução, vínculo empregatício, 

categoria profissional e tempo de serviço no setor de Diálise).  As tabelas abaixo apresentam o 

perfil dos profissionais de enfermagem entrevistados. 
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Tabela 02  – Distribuição da equipe de enfermagem segundo categorial profissional e turno de 

trabalho. 

Variáveis N % 

Categorial Profissional 

Enfermeiro 05 31,25 % 

Técnico em Enfermagem 11 68,75 % 

Total 

 
16 100,0 % 

Turno de Trabalho 
Manhã 05 31,25 % 

Tarde 05 31,25 % 

Noite 06 37,5 % 

Total 16 100,0 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Em relação à caracterização dos 16 profissionais de Enfermagem que participaram do 

estudo, os resultados analisados apontaram que 05 (31,25%) eram enfermeiros e 11 (68,75%) 

técnicos em enfermagem.  De acordo com o artigo 27 da Portaria nº 389/2014 que define os 

critérios para a organização da linha de cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica (DRC), 

a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia que ofertar a modalidade de 

HD, deverá obedecer, no mínimo, a seguinte proporção: 1 (um) enfermeiro para cada 35 (trinta 

e cinco) pacientes; e 1 (um) técnico de enfermagem para cada 4 (quatro) pacientes por sessão 

de HD. Sabendo que setor comporta no máximo sete pacientes simultaneamente, observa-se o 

cumprimento dessa recomendação haja vista que em cada turno haverá no mínimo um 

enfermeiro e dois técnicos de enfermagem, havendo pois um dimensionamento de pessoal 

adequado à demanda. 

Essa adequação do quantitativo de profissionais permite o atendimento às necessidades 

dos pacientes, garantindo a qualidade do cuidado além de aumentar as possibilidades para uma 

assistência segura (GAIDZINSKI; FUGULIN; CASTILHO, 2005). 

Do ponto de vista do gênero, verifica-se na tabela 03 que a maioria, 68,75% da equipe, 

é do sexo feminino, confirmando as informações do DIEESE - Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos  (2012), que aponta as mulheres como maioria entre os 

servidores públicos, além de reforçar que essa presença feminina é mais forte em funções 

historicamente atribuídas às mulheres, tais como educação e saúde, como é o caso do setor em 

estudo.   

Em relação à idade, a pesquisa identifica uma maior frequência (75%) de pessoas adultas 

jovens com idade entre 30 e 39 anos.  Sendo estes profissionais servidores públicos, esses dados 
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confirmam a tendência apresentada pelo DIEESE (2012), o qual afirma que aproximadamente 

83% dos servidores públicos estão compreendidos nas faixas etárias entre 30 e 64 anos.  

A predominância desses servidores nessa idade é importante em virtude de ser uma faixa 

etária em que costuma-se estar pessoas centradas, maduras e que buscam ascensão profissional. 

Além disso, ter mais idade em profissões como na área de saúde é considerado um indicativo 

positivo pois pressupõe uma maior experiência. Outro ponto a ser destacado é a existência de 

servidores com idades distintas nessa organização, o que pressupõe que haja uma integração 

entre o conhecimento e experiência de funcionários mais velhos com as competências de outros 

mais novos, estimulando o trabalho em equipe e a troca de informações entre eles, para que 

juntos consigam desenvolver um processo de trabalho adequado para atender às necessidades 

do serviço.  

 

Tabela 03 – Distribuição da equipe de enfermagem segundo gênero e idade. 

Variáveis Enfermeiros 

 

Técnicos em 

enfermagem 

 

Total 

Gênero     N %     N %     N % 

Masculino 0 0 % 5 45,45 % 5 31,25 % 

Feminino 5 100 % 6 54,55 %     11 68,75 % 

Total 

 

    5 100 %     11 100 %     16 100 % 

Idade N % N % N % 

20 – 29 anos 0 0 % 3 27, 28 % 3 18,75 % 

30 – 39 anos 5 100% 7 63,63 % 12 75 % 

40 – 49 anos 0 0 % 1 9,09 % 1 6,25 % 

50 – 59 anos 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Acima de 60 anos 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Total 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

       

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Com relação ao grau de instrução dos entrevistados, as informações demonstram que 

56,25% da equipe possuem, no mínimo, terceiro grau completo, o que representa um perfil de 

alta qualificação e de interesse dos trabalhadores pela continuidade dos estudos. O desejo em 

evoluir na área educacional e profissional está ligado mais ao enfermeiro do que ao técnico de 

enfermagem. Todos os enfermeiros tem titulação mínima de especialista, além de um destes 

possuir titulação de mestre. Enquanto isso, observou-se que 63,64% dos técnicos de 

enfermagem possuem apenas o ensino médio e 36,36% possuem o terceiro grau, sendo 18,18% 

destes enfermeiros com especialização, porém atuam na unidade como técnicos de 

enfermagem. 
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Assim como o perfil brasileiro de servidores públicos no tocante a escolaridade, 

observa-se que o perfil educacional dos servidores da referida unidade também evoluiu em 

relação ao nível de escolaridade dos seus servidores, prevalecendo assim pessoas com maior 

nível de escolaridade. Essa estatística aponta ainda para um quadro de servidores mais 

qualificados, e com grau de profissionalização mais elevado, resultando, portanto, na melhoria 

dos serviços prestados por esses profissionais, e tornando a administração mais produtiva e 

eficiente. 

Em relação aos vínculos empregatícios, a Constituição Federal Brasileira (1988) sofreu 

uma mudança a partir da Emenda Constitucional nº 19, que modificou a exigência do regime 

jurídico único para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas e 

passou a instituir o regime estatutário ou o contratual, permitindo existir os dois regimes numa 

mesma entidade ou órgão, não havendo necessidade de que seja adotado o mesmo regime. 

Observa-se assim, a distribuição entre servidores da UFRN e contratados pela EBSERH, 

havendo predominância equivalente a 87,5% de funcionários regidos pela forma de contrato 

(EBSERH). Além desses dois tipos estão ausentes outras formas de vínculos no setor. Essa 

constatação é considerada positiva, uma vez que todos os servidores possuem vínculo 

permanente e estabilidade, não ficando suscetíveis a demissões arbitrárias ou sem justa causa, 

o que implica em pouca rotatividade de funcionários, continuidade de ações e memória 

administrativa. 

O tempo de serviço no HUOL também foi averiguado. A pesquisa desvelou  que a 

maioria dos funcionários (62,5%) estão na unidade de 1 a 2 anos ao passo que 25% tem de 6 a 

12 meses e os outros 25% acima de 8 anos, deixando claro que os sujeitos entrevistados 

possuem pouca experiência profissional no hospital em questão. Contudo, sabendo que a equipe 

é predominantemente composta por funcionários da EBSERH e sabendo ainda que as 

admissões por esse vínculo iniciaram-se em Agosto de 2014, esse dado está dentro do esperado.   
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Tabela 04 – Distribuição da equipe de enfermagem segundo grau de instrução, vínculo 

empregatício e tempo de serviço. 

Variáveis Enfermeiros 

 

Técnicos em 

enfermagem 

 

Total 

Grau de instrução N % N % N % 

Ensino Médio 0 0 % 7 63,64 % 7 43,75 % 

Ensino Superior 0 0 % 2 18,18 % 2 12,5 % 

Especialização 4 80 % 2 18,18 % 6 37,5 % 

Mestrado 1 20 % 0 0 1 6,25 % 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 % 

Total 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

 

Vínculo Empregatício N % N % N % 

UFRN 1 20 % 1 9,10 % 2 12,5 % 

EBSERH 4 80 % 10 90,90 % 14 87,5 % 

Total 

 

      

Tempo de serviço       N     %      N     % N % 

0 – 6 meses 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

6 – 12 meses 1 20 % 3 27,28 % 4 25 % 

1 – 2 anos 3 60 % 7 63,63 % 10 62,5 % 

2 – 4 anos 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

4 – 8 anos 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Acima de 8 anos 1 20 % 1 9,09 % 2 12,5 % 

Total 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

       

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

 Ao serem questionados sobre quais são os profissionais que implantam os cateteres 

duplo lúmen, todos os entrevistados assinalaram mais de uma opção, sendo informada a 

alternativa de médicos nefrologistas por 93,75% dos entrevistados, a de residentes de nefrologia 

por 100 % e a de residentes de clínica médica por 37,5%.  
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Tabela 05 - Frequência das alternativas da assertiva 2.1 

2.1) Quais os profissionais que implantam os CDL’s no setor? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Médicos 

Nefrologistas 

 

5 

 

100 % 

 

10 
90,90 % 

 

15 

 

93,75% 

2 – Médicos 

cirurgiões 

vasculares 

0 

 

0 % 

 

0 0 % 

 

0 

 

0 % 

3 – Residentes 

de Nefrologia 
5 

 

100 % 

 

11 
100 % 

 

16 

100 % 

4 – Residentes 

de Clínica 

Médica 

4 
 

80% 

 

2 18,18% 
 

6 

 

37,5 % 

5 – Outro 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

E ainda 75 % afirmaram que esses residentes não são supervisionados por nenhum 

preceptor durante o procedimento. 

 

Tabela 06 - Frequência das alternativas da assertiva 2.2 

2.2) Em caso da resposta ser afirmativa para residentes, existe supervisão de algum 

preceptor durante a implantação do CDL? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 1 20 % 3 27,28 % 4 25 % 

2 – Não 4 80 % 8 72,72 % 12 75 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Entretanto, é sabido que a residência médica constitui uma modalidade de ensino de 

pós-graduação caracterizada pelo treinamento em serviço sob a orientação de profissionais 

médicos qualificados. Logo, os residentes não devem assumir atribuições sem supervisão, 

devendo as mesmas serem realizadas somente se houver um preceptor responsável, situação 

contrária à que foi encontrada no setor.  

Como agravante tem-se o fato do procedimento de inserção oferecer riscos imediatos 

ou tardios ao paciente. Dessa forma, faz-se necessário que tanto os médicos como os demais 
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membros da equipe conheçam as complicações e riscos da sua utilização, e estejam preparados 

para agir em caso de eventualidades. Situação essa que reforça ainda mais a importância de um 

profissional experiente conduzindo o processo. 

 Ao serem questionados se durante o implante de CDL é utilizada a técnica asséptica, 

100 % afirmaram que sim. A literatura aponta que os cuidados para a prevenção da infecção 

dos cateteres venosos devem se iniciar desde o momento de sua implantação, sendo a inserção 

e o manuseio com técnica asséptica a medida mais simples e efetiva. 

 

Tabela 07 - Frequência das alternativas da assertiva 2.3 

2.3) Durante a implantação do CDL é utilizada técnica asséptica? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Não 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Segundo Slavish (2012), os profissionais de saúde podem utilizar diversas formas para 

combater a transmissão de infecção, incluindo: fazer uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI), que além de proteger o profissional evita a contaminação dos pacientes e 

superfícies do ambiente, e barreiras de precaução. O que determinará a extensão das precauções 

necessárias será o tipo de interação entre profissional e o paciente e o tipo de procedimento a 

ser realizado (SLAVISH, 2012). Ao abordar esse item, 100% da equipe indicou que são 

utilizados touca, máscara, luvas estéreis, e capote. O uso de campos fenestrados grandes foram 

citados por 87,5%, e o pequeno por 68,75%. Adicionalmente, 6,25% informou o uso de 

compressas estéreis. Observa-se portanto o relato do uso de muitas barreiras estéreis durante o 

implante de CDL, conforme recomendado por se tratar de uma técnica invasiva. 
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Tabela 08 - Frequência das alternativas da assertiva 2.4 

2.4) Quais barreiras de precaução são utilizados durante o implante de CDL? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Touca 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Máscara 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

3 – Luva estéril 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

4 – Capote 5 
100 % 11 

100 % 
16 

 

100 % 

5 – Bata 1 20 % 2 18,18 % 3 18,75% 

6 – Campo 

fenestrado 

grande 

4 

 

 

80 % 

10 

90,90 % 

14 87,5 % 

7 – Campo 

fenestrado 

pequeno 

2 

 

40 % 

9 

81,81 % 

11 68,75% 

8 – Outros: 

óculos 
1 

20 % 2 
18,18 % 

3 18,75% 

9 – Outros: 

compressa 

estéril 

0 

 

0 % 

 

1 9,09 % 

1 6,25 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Quanto aos protocolos, Ataka (2007) aponta que eles são elaborados para facilitar e 

tornar mais eficiente o processo de trabalho, uniformizando e padronizando a assistência. 

Sabendo disso, questionou-se os participantes acerca da existência de protocolo de inserção de 

CDL e 43,75% afirmaram que sim, enquanto 12,5% negaram a existência e ainda 43,75% não 

souberam responder se existia ou não. Na sequência, indagou-se sobre a existência de 

protocolos para a manipulação dos CDL, e 68,75% responderam que sim, ao passo que 6,25% 

respondeu que não, e 25 % não souberam responder.. 

 

Tabela 09 –Frequência das alternativas da assertiva 2.5 

2.5) Existe protocolo de inserção de CDL nesse setor? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 0 0 % 7 63,63 7 43,75% 

2 – Não 1 20 % 1 9,09 2 12,5 % 

3 – Não sabe  4 80 % 3 27,28 7 43,75% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 
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Tabela 10 - Frequência das alternativas da assertiva 2.6 

2.6) Existe protocolo de manipulação de CDL nesse setor? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 5 100 % 6 54,55 % 11 68,75% 

2 – Não 0 0 % 1 9,09 % 1 6,25 % 

3 – Não sabe 0 0 % 4 36,36 % 4 25 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

A existência desses protocolos apresenta-se em consonância com a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) N° 11, de 13 de março de 2014, a qual dispõe sobre os requisitos de 

boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise, e  exige que o serviço de diálise 

disponha de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas de todos os seus 

processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe levando em consideração as 

normativas vigentes e as melhores evidências científicas disponíveis garantindo uma prática 

mais segura. 

Entretanto, não basta dispor de protocolos, faz-se necessário ainda que a equipe tenha 

conhecimento do seu conteúdo, para que saibam conduzir os casos de acordo com as 

recomendações, e que haja o seguimento dele pois os cuidados adequados no manuseio e 

manipulação desses cateteres são fundamentais para garantir sua vida útil por período 

prolongado e livre de infecções. Ao indagar sobre o cumprimentos dos passos sugeridos, 75% 

afirmaram que sim, enquanto que 25% não souberam responder.  

 

Tabela 11 – Frequência das alternativas da assertiva 2.7 

2.7) Os passos do protocolo são seguidos? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 4 80% 8 72, 73 % 12 75 % 

2 – Não 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

3 – Não sabe 1 20 % 3 27,27 % 4 25 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

 Ao serem interrogados sobre as barreiras de precaução utilizadas durante a manipulação 

dos CDL’s, 100% da equipe indicou que são utilizados touca, máscara, luvas estéreis, e 
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compressas estéreis. O uso de capotes foi citado por 50%, e o de bata por 37,5%. 

Adicionalmente, 12,5% informou o uso de campos fenestrados grandes, e 56,5 % o de campos 

pequenos. Através desses dados, concluiu-se que assim como no implante de CDL, também 

observa-se o uso de barreiras de proteção máxima para auxiliar o cumprimento da técnica 

asséptica durante a manipulação dos CDL. 

Fram et al. (2009) afirma que as infecções relacionadas ao cateter podem ser reduzidas 

quando as medidas de prevenção como uso de técnica asséptica em cada manipulação do CDL 

e paramentação adequada da equipe durante a manutenção do cateter são aplicadas 

adequadamente. 

 

Tabela 12 - Frequência das alternativas da assertiva 2.8 

2.8) Quais barreiras de precaução são utilizadas durante a manipulação do CDL? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Touca 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Máscara 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

3 – Luva estéril 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

4 – Capote 1 
20 % 07 

63,63 % 
 

08 

50 % 

5 – Bata 3 60 % 03 27,27 % 6 37,5 % 

6 – Campo 

fenestrado 

grande 

0 

0 % 02 

18,18 % 

2 12,5 % 

7 – Campo 

fenestrado 

pequeno 

4 

 

80 % 

05 

45,45 % 

9 

 

56,25% 

8 – Compressa 

estéril 
5 

 

100 % 

11 
100 % 

16 100 % 

9 – Outros: 

óculos 
1 

20 % 1 
9,09 % 

2 12,5 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

No tocante ao diagnóstico de risco de infecção em acesso venoso, a Classificação de 

Intervenções de Enfermagem (NIC, 2004) apresenta um conjunto de intervenções que tem por 

meta o não desenvolvimento de infecções, tal como: monitorar os sinais e sintomas sistêmicos 

e locais de infecção e vulnerabilidade à infecção e orientar o paciente e a família sobre os sinais 

e sintomas de infecção e sobre como evitá-la. E assim como o preconizado, nessa unidade 100% 

referiram considerar os sinais locais e sistêmicos de infecção. 
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Tabela 13 - Frequência das alternativas da assertiva 2.9 

2.9) Quais os sinais clínicos de infecção em CDL são considerados no serviço? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Local 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

2 – Sistêmico 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

3 – Local e 

Sistêmico 

 

5 

 

100 % 

 

11 
100 % 

 

16 

 

100 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

A NIC (2004) recomenda ainda como intervenção de combate a infecção examinar a 

pele e as mucosas em busca de hiperemia, de calor extremo ou drenagem, pois as infecções 

relacionadas ao acesso vascular central podem ser definidas pela presença de sinais locais de 

infecção (secreção purulenta ou hiperemia). Além de sinais locais de infecção do cateter, a 

ANVISA (2009) destaca a importância de também ter conhecimento sobre a presença ou 

ausência de hemocultura positiva e sinais sistêmicos de infecção de forma a otimizar o 

tratamento. 

Confrontando a informação acima com o achado na pesquisa, verifica-se uma falta de 

padronização dos critérios indicativos de infecção adotados pelos técnicos de enfermagem, 

assim como conhecimento inadequado deles sobre os critérios diagnósticos que devem ser 

utilizados como indicativo de infecção. 

 

Tabela 14 - Frequência das alternativas da assertiva 2.10 

2.10) Quais os critérios diagnósticos utilizados no serviço como indicativos de infecção 

em sitio de inserção de CDL? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Dor 01 20 % 03 27 % 04 25 % 

2 – Rubor 04 80 % 08 72,72 % 12 75 % 

3 – Edema 00 0 % 06 54,54 % 06 37,5 % 

4 - Secreção 05 100 % 11 90,90 % 16 100 % 

5 – 

Hemocultura 

Positiva 

05 

 

100 % 

08 

72,72 % 

13 81,25% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 
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 Em relação ao monitoramento do sítio de inserção dos CDL’s e o seu devido registro 

nos prontuários e anotações de enfermagem, 100% informaram que essa rotina está presente no 

setor. 

 

Tabela 15 - Frequência das alternativas da assertiva 2.11 

2.11) Existe monitoramento do sítio de inserção dos CDL’s e o seu devido registro no 

prontuário e anotações de enfermagem? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Não 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Esse achado também está em consonância com a RDC N° 11, pois segundo ela, os 

profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente no serviço de diálise devem 

registrar no prontuário todas as informações de forma clara referente à evolução clínica e a 

assistência prestada. 

Essa rotina de vigilância e notificação de ocorrência de infecção mostra-se de 

fundamental importância uma vez que possibilita uma diminuição do número de 

subnotificações, permitindo a adoção de medidas de prevenção, além de assegurar agilidade 

na assistência prestada ao paciente com infecção em inserção de cateter de duplo lúmen.  

Ao ser identificada a presença de sinais de infecção no CDL, o cateter precisa ser 

removido. De forma complementar, deve ser realizada hemocultura de um segmento do cateter 

venoso central e cultura da ponta do cateter (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

Conforme as respostas atribuídas a esse questionamento, certificou-se através de 100% 

dos respondentes, que a conduta adotada no setor quando identificado sinais de infecção no 

CDL é: coleta de hemoculturas (via periférica e via cateter) e cultura da ponta do cateter. 
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Tabela 16 - Frequência das alternativas da assertiva 2.12 

2.12) Qual(is) conduta(s) adotada(s) quando identificados sinais de infecção de 

inserção do CDL?  

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Coleta de 

hemocultura 

periférica, do 

cateter e ponta 

do cateter 

5 

 

 

 

100 % 

 

 

11 100 % 

 

 

16 

 

 

100 % 

2 – Iniciar 

antibiótico 

sistêmico e 

manter o 

cateter 

0 

 

 

0 % 0 

 

 

0 % 

0 0 % 

3 – Remoção 

do cateter sem 

culturas 

0 

 

 

0 % 
0 

 

 

0 % 

0 0 % 

4 - Uso de 

antibiótico 

tópico e 

manutenção do 

cateter. 

0 

 

 

0 % 0 

 

 

0 % 

0 0 % 

5 – Outros 0 
 

0 % 
0 

 

0 % 

0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

 Em consonância com o resultado encontrado na questão anterior, 100% informaram que 

após a retirada do CDL é encaminhada a ponta deste para cultura com fins de análise 

microbiológica. 
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Tabela 17 - Frequência das alternativas da assertiva 2.13 

2.13) Após a retirada do CDL é encaminhada a ponta do CDL para cultura para análise 

microbiológica? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Não 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Segundo a ANVISA (2009), a cultura de cateter é um exame de baixa especificidade e 

não é necessária para diagnóstico de infecção de acesso venoso central. Entretanto, sempre que 

houver suspeita de infecção relacionada a cateter de natureza sistêmica (não restrita ao local), 

deve ser encaminhado a ponta do cateter para cultura. 

Quanto à responsabilidade pela manipulação dos CDL’s durante a instalação dos 

pacientes na hemodiálise observou-se a padronização das respostas indicando que o profissional 

responsável pela troca dos curativos é o enfermeiro, cabendo aos técnicos essa atribuição apenas 

em momentos pontuais. 
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Tabela 18 - Frequência das alternativas da assertiva 2.14 

2.14) Quem é responsável pela manipulação dos CDL’s durante a instalação dos 

pacientes na hemodiálise? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 -

Exclusivamente 

enfermeiros 

0 

 

0 % 

0 

0 % 

0 0 % 

2 – Enfermeiros 

e 

esporadicamente 

técnicos de 

enfermagem 

5 

 

 

100 % 

11 

100 % 

16 100 % 

3 - Técnicos de 

enfermagem e 

esporadicamente 

enfermeiros 

0 

 

0 % 

0 

0 % 

0 0 % 

4 - Apenas 

técnicos de 

enfermagem 

0 

 

0 % 

0 

0 % 

0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Levando em consideração que os profissionais que manipulam o CDL devem ser 

cientes dos fatores de risco e ter conhecimento sobre técnicas de prevenção de infecção do 

cateter, o enfermeiro apresenta-se como o profissional melhor habilitado, uma vez que o 

mesmo possui capacidade técnica e teórica para realizar tal procedimento.  

Por fim, outras recomendações de alto impacto na prevenção da infecção associada ao 

acesso venoso são apontadas pela ANVISA (2009): higienização das mãos e antissepsia com 

Clorexidina. 

Ao serem indagados sobre o seguimento dessas orientações, 100% asseguraram que era 

rotina a limpeza das mãos antes e após a manipulação dos cateteres. Apesar de ser um 

procedimento relativamente simples, trata-se de um importante meio para reduzir a chance de 

ocorrência de infecção pois, de acordo com a ANVISA (2009), a transmissão de 

microorganismos pelas mãos dos profissionais de saúde é a principal via para as infecções 

exógenas, logo a sua lavagem adequada impede a transferência de microorganismos presentes 

na mão da equipe de saúde para o paciente.  
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Tabela 19 - Frequência das alternativas da assertiva 2.15 

2.15) Realiza-se a higienização das mãos antes e após a manipulação do cateter? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Sim 5 100 % 11 100 % 16 100 % 

2 – Não 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

 E no tocante à solução antisséptica utilizada, também verificou-se o seguimento da 

recomendação da ANVISA, sendo o antisséptico de escolha, relatado por 93,75% a clorexidina 

alcóolica 0,5%.  

 

Tabela 20 - Frequência das alternativas da assertiva 2.16 

2.16) Qual a solução utilizada para a antissepsia da pele? 

Alternativas Enfermeiro 
Técnico em 

Enfermagem 

Total 

 N % N % N % 

1 – Álcool 70% 0 0 % 1 9,09 % 1 6,25 % 

2 – Clorexidina 

Alcóolica 0,5% 
5 

100 % 10 
90,91 % 

15 93,75% 

3 – PVPI 

alcóolico 10% 
0 

0 % 0 
0 % 

0 0 % 

4 - Outra 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Corroborando com essa sugestão, Mimoz et al (2007) demonstrou em estudo 

randomizado que a utilização de clorexidina antes da inserção do cateter e durante as trocas de 

curativo estão associada a menor colonização e incidência de infecções quando comparada ao 

uso de PVP-I alcoólico. 

Diante dos resultados encontrados e de suas respectivas análises, observou-se que a 

redução da incidência de infecções de acesso venoso central, assim como de seus agravos é 

possível quando um conjunto de medidas de prevenção é aplicado adequadamente. 

Considerando que essas medidas preventivas que visam interromper a cadeia de uma possível 

infecção são em sua quase totalidade passíveis de serem adotadas pelos profissionais de saúde, 

e considerando ainda que a equipe multidisciplinar da diálise está diretamente envolvida desde 

a inserção, a manutenção e a retirada do cateter, é essencial que todos os profissionais sejam 
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continuamente treinados acerca das medidas de prevenção, contribuindo assim para que cada 

um perceba seu papel na redução e gravidade das infecções e, consequentemente na melhora 

da qualidade da assistência prestada ao paciente, reduzindo assim, os riscos e as consequências 

drásticas decorrentes da inobservância de princípios básicos da cadeia de infecção. Além disso, 

a experiência adquirida através dos treinamentos é de fundamental importância pois ela resulta 

em habilidade, comprometimento com o trabalho, segurança,  discernimento, e capacidade 

superior de julgamento, o que interfere positivamente no ambiente de trabalho e fortalece o 

trabalho em equipe. 

 

4.2 ANÁLISE DA ÁGUA COMO INDICADOR TÉCNICO DE QUALIDADE 

 

A água é um componente muito importante para a realização do tratamento 

hemodialítico, sendo utilizada na preparação da solução de diálise e nas operações de limpeza 

da máquina de hemodiálise e dialisadores. Durante cada sessão de hemodiálise, o paciente fica 

exposto a grande volume de água, cerca de 120 litros. A separação entre o sangue e o fluido de 

diálise é feita por meio de uma membrana semipermeável, logo as substâncias presentes na 

água podem ter acesso direto a corrente sanguínea do paciente. Dentre os vários contaminantes 

que podem estar presentes na água e ocasionar complicações estão as bactérias e endotoxinas, 

as quais são responsáveis por reações pirogênicas e bacteremia, uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em pacientes em hemodiálise (CECIL; GOLDMAN; AUSIELLO, 

2005; MOSSINI et al., 2014). 

Em virtude disso, é imprescindível que haja um rígido controle da água utilizada no 

tratamento dialítico em todas etapas de sua produção de forma que a sua qualidade seja 

garantida evitando riscos adicionais ao paciente. Considerando, pois, que as características da 

água podem influenciar a qualidade do tratamento dialítico e a sobrevida dos pacientes, a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por intermédio da Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 11/2014, que determina parâmetros diversos para funcionamento da clínica 

de diálise, dispõe de recomendações para que seja assegurado um padrão mínimo de qualidade 

da água.  

 Dada a importância do assunto, este estudo avaliou os procedimentos de tratamento e a 

qualidade da água de hemodiálise da unidade em estudo e a sua conformidade com a 

normatização vigente. 

As análises de água para hemodiálise apresentadas a seguir são realizadas pelo 

laboratório CONÁGUA Ambiental, o qual é habilitado pela Rede Brasileira de Laboratórios 
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Analíticos em Saúde – REBLAS, constando nos laudos a identificação com o selo de 

licenciamento conforme exigência da ANVISA.  

Em relação à potabilidade da água de abastecimento do serviço de diálise verifica-se 

que ela atende ao padrão recomendado, conforme disposto na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Resultado das amostras de água coletadas nos pontos de pré-purificação / Água 

potável – Sala de tratamento de água 

Mês Bactérias Heterotróficas 

(UFC/ml) 

Coliforme termotolerantes 

(P-A/100ml) 

Coliformes totais 

(UFC/ml) 

Janeiro 4 Ausência Ausência 

Fevereiro 4 Ausência Ausência 

Março 3 Ausência Ausência 

Abril 0 Ausência Ausência 

Maio 0 Ausência Ausência 

Junho 1 Ausência Ausência 

Julho 4 Ausência Ausência 

Agosto 0 Ausência Ausência 

Setembro 0 Ausência Ausência 

*Limite aceitável: bactérias heterotróficas 500 UFC/ml / coliformes termotolerantes: ausência 

/ coliformes totais: ausência.  

Fonte: CONÁGUA. 2015. 

 

No entanto, essa qualidade da água potável que também deveria ser monitorada e 

registrada diariamente não é realizada. Não existe verificação diária quanto a turbidez, cor, 

sabor, odor, pH, teste de cloro e presença de sujidades, e o principal motivo para esse não 

cumprimento das normatizações é o quantitativo insuficiente de recursos humanos, haja vista 

que o serviço dispõe de apenas um técnico responsável pela operação do sistema de tratamento 

e distribuição de água para hemodiálise (STDAH), sendo esse também o responsável por fazer 

as manutenções preventiva e corretiva das máquinas de hemodiálise, ficando o mesmo 

sobrecarregado e não conseguindo cumprir todas as suas atribuições. Já a condutividade da água 

para hemodiálise é monitorada continuamente por instrumento que apresenta compensação para 

variações de temperatura e ainda apresentam dispositivo de alarme visual e auditivo quando 

identificadas alterações. 
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 Assim como a água potável, a água tratada pelo STDAH também deve apresentar um 

padrão de qualidade em conformidade com a normatização vigente. Em consonância com a 

legislação, as coletas para fins microbiológicos objetivando avaliar as condições sanitárias do 

sistema de distribuição da água são realizadas mensalmente, sendo colhidas amostras dos 

seguintes pontos pós purificação: pós-osmose reversa, ponto de retorno da alça de distribuição 

(sala de diálise), solução de diálise (máquinas de hemodiálise) e na sala de reprocessamento de 

capilares, conforme observado na descrição dos pontos nos laudos das análises, as quais ficam 

disponíveis para consulta no serviço de diálise. A seguir serão apresentados os resultados 

encontrados em cada ponto de coleta citado anteriormente. 

 

Tabela 22 - Resultado das amostras de água coletadas nos pontos de pós-purificação / Pós-

Osmose Reversa 

Mês Bactérias 

Heterotróficas 

(UFC/ml) 

Coliforme 

termotolerantes 

(P-A/100ml) 

Coliformes 

totais 

(P-A/100ml) 

Endotoxinas 

(EU/ml) 

Janeiro 0 Ausência Ausência Ausência 

Fevereiro 0 Ausência Ausência Ausência 

Março 0 Ausência Ausência Ausência 

Abril 0 Ausência Ausência Ausência 

Maio 0 Ausência Ausência Ausência 

Junho 0 Ausência Ausência Presença 

Julho 3 Ausência Ausência Ausência 

Agosto 0 Ausência Ausência Ausência 

Setembro 0 Ausência Ausência Ausência 

*Limite aceitável:  bactérias heterotróficas 100 UFC/ml / coliformes termotolerantes: não 

regulamentado / coliformes totais: ausência / endotoxinas: 0,25 EU/ml 

Fonte: CONÁGUA. 2015. 
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Tabela 23 - Resultado das amostras de água coletadas nos pontos de pós-purificação / Sala de 

Diálise 

Mês Bactérias 

Heterotróficas 

(UFC/ml) 

Coliforme 

termotolerantes 

(P-A/100ml) 

Coliformes 

totais 

(P-A/100ml) 

Endotoxinas 

(EU/ml) 

Janeiro 0 Ausência Ausência Presença 

Fevereiro 0 Ausência Ausência Ausência 

Março 1 Ausência Ausência Ausência 

Abril 0 Ausência Ausência Ausência 

Maio 0 Ausência Ausência Ausência 

Junho 0 Ausência Ausência Presença 

Julho 0 Ausência Ausência Ausência 

Agosto 0 Ausência Ausência Ausência 

Setembro 0 Ausência Ausência Ausência 

*Limite aceitável:  bactérias heterotróficas 100 UFC/ml / coliformes termotolerantes: ausência 

/ coliformes totais: ausência / endotoxinas: 0,25 EU/ml. 

Fonte: CONÁGUA. 2015. 

 

Tabela 24 - Resultado das amostras de água coletadas nos pontos de pós-purificação / Solução 

dialítica 

Mês Máquina Bactérias Heterotróficas 

(UFC/ml) 

Coliformes totais 

(P-A/100ml) 

Janeiro 06 0 Ausência 

Fevereiro 06 0 Ausência 

Março 05 0 - 

Abril 04 0 Ausência 

Maio 02 0 Ausência 

Junho 03 0 Ausência 

Julho 07 0 Ausência 

Agosto 07 0 - 

Setembro 06 3 - 

 *Limite aceitável: bactérias heterotróficas: 200 UFC/ml / coliformes totais: ausência. 

Fonte: CONÁGUA. 2015. 
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Tabela 25 -  Resultado das amostras de água coletadas nos pontos de pós-purificação / Sala de 

Reprocessamento 

Mês Bactérias 

Heterotróficas 

(UFC/ml) 

Coliforme 

termotolerantes 

(P-A/100ml) 

Coliformes 

totais 

(UFC/ml) 

Endotoxinas 

(EU/ml) 

Janeiro 1 Ausência Ausência Ausência 

Fevereiro 1 Ausência Ausência Ausência 

Março 0 Ausência Ausência Ausência 

Abril 4 Ausência Ausência Ausência 

Maio 0 Ausência Ausência Ausência 

Junho 1 Ausência Ausência Presença 

Julho 0 Ausência Ausência Ausência 

Agosto 0 Ausência Ausência Ausência 

Setembro 0 Ausência Ausência Ausência 

*Limite aceitável: bactérias heterotróficas 100 UFC/ml / coliformes termotolerantes: não 

regulamentado / coliformes totais: ausência / endotoxina: 0,25 EU/ml.  

Fonte: CONÁGUA. 2015. 

 

Observa-se que todos os valores encontrados atendem aos limites estabelecidos pela 

RDC nº 11 de 13 de Março de 2014, com exceção do mês de Janeiro e Junho em que as amostras 

dos pontos da pós-osmose reversa, sala de diálise e sala de reprocessamento apresentaram 

números acima do recomendado. Ao ser detectado essa não conformidade foi realizada 

desinfecção extra do sistema de tratamento da água conforme rotina padronizada do setor, de 

forma que houve um retorno ao valor normal nos meses seguintes. 

Ainda nos resultados dos exames é possível perceber que os pontos de coleta das 

soluções dialíticas seguem-se em rodízio mensal, de forma que anualmente as análises 

microbiológicas tenham sido realizadas em amostras colhidas de todas as máquinas. 

Entretanto, quando algum paciente apresenta sinais ou sintomas típicos de bacteremia 

ou reações pirogênicas durante a hemodiálise não procede-se à coleta imediata de amostra e o 

envio para análise. Mais uma vez a falta de recursos humanos prejudica o cumprimento dessa 

orientação, pois o setor não dispõe de técnico em quantitativo suficiente para cobrir todos os 

horários de funcionamento de serviço e realizar a coleta sempre que necessário.  
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Em relação à manutenção, limpeza e desinfecção do STDAH, a sua frequência de 

realização é mensal, objetivando evitar o crescimento bacteriano e para isso utiliza-se de 

desinfetantes como o ácido peracético e hipoclorito. Por serem produtos altamente tóxicos, após 

o processo de limpeza e desinfecção do STDAH é efetuada e registrada a análise de resíduos 

dos produtos saneantes utilizados de forma que o setor possa voltar a funcionar com segurança. 

No entanto, observa-se que durante a execução desse procedimento não são colocados alertas 

junto às máquinas de hemodiálise vedando sua utilização, o que pode ocasionar em uso 

acidental da máquina acarretando riscos e complicações ao paciente. 

Por fim, conclui-se que apesar da grande maioria dos resultados microbiológicos serem 

satisfatórios, o setor apresenta falhas preocupantes associadas a não-conformidades 

encontradas que requerem o desenvolvimento de ações que visem garantir a adequação do 

sistema de tratamento da água de modo que os fatores de risco sejam eliminados e a água 

ofertada tenha a qualidade requerida para a diálise garantindo assim uma assistência de saúde 

segura e em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

 

4.3 ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COMO INDICADOR DE 

QUALIDADE 

 

A avaliação da satisfação dos usuários permite que as organizações conheçam o seu 

desempenho e organizem os serviços de acordo com a demanda e necessidades dos seus 

clientes, que são e sempre serão sua razão de ser. Diante disso, foram entrevistados 20 pacientes 

e os dados obtidos foram expostos em 14 tabelas, as quais exibirão os dados socioeconômicos, 

clínicos e de satisfação dos usuários que foram identificados nos participantes do estudo. 

 A Tabela 26 apresenta os dados referentes à caracterização sociodemográfica dos 

participantes da pesquisa. 
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Tabela 26 - Caracterização sociodemográfica dos pacientes submetidos à hemodiálise.  

Variáveis n % 

Sexo 

Feminino 10 50 

Masculino 10 50 

Total 20 100,0 

Cor 

Pardo 16 80 

Branco 04 20 

Negro 00 00 

Total 20 100,0 

Estado Civil 
Com companheiro 10 50 

Sem Companheiro 10 50 

Total 20 100,0 

Religião 
Praticante 20 100 

Não praticante 00 00 

Total 20 100,0 

Procedência 
Interior 18 90 

Capital 02 10 

Total 20 100,0 

Ocupação 
Aposentado/Beneficiado 06 30 

Desempregado 05 25 

Outros (Empregados) 09 45 

Total 20 100,0 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Conforme mostrado na Tabela 26, no que se refere ao perfil socioeconômico dos 

pacientes do estudo ora apresentado a maioria dos pacientes era de cor parda (80%), praticante 

de alguma religião (100%) e encontrava-se na condição de trabalhador ativo (45%). Houve um 

equilíbrio dos respondentes em relação ao sexo, sendo 50% do sexo masculino e 50% do 

feminino, e ao estado civil, dos quais 50% informaram ter companheiro e os outros 50% não 

ter. A média de idade da amostra foi de 41,9 anos, com média de 7,45 anos de estudo e de 1,96 

salários mínimos como renda familiar. Para a variável procedência, 90% dos pacientes 

referiram ser do interior do Estado do Rio Grande do Norte. 

A Tabela 27 apresenta os dados clínicos dos pacientes renais submetidos à hemodiálise. 
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Tabela 27 - Caracterização clínica dos pacientes submetidos à hemodiálise. 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico 
Doença Renal Crônica 14 70 

Insuficiência Renal Aguda 06 30 

Total 20 100 

Conhecimento sobre a causa da Doença Renal 

Conhecem 15 75 

Desconhecem 05 25 

Total 20 100 

Tipos de Acesso 

Fístula arteriovenosa – FAV  02 10 

Cateter duplo lúmen – CDL  15 75 

Cateter de longa permanência  03 15 

Total 20 100,0 

Local de Acesso 
Membros superiores 02 10 

Veia jugular 10 50 

Veia femoral  08 40 

Veia subclávia  00 00 

Total 20 100 

Problemas com o acesso venoso para hemodiálise   

Sim 06 30 

Não 14 70 

Total 20 100 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 
  

As características clínicas dos pacientes pesquisados mostram que, em relação aos dados 

sobre a insuficiência renal, 70% possuíam diagnóstico de DRC, com média de 22,8 meses de 

tratamento hemodialítico, tendo como via predominante de acesso vascular o cateter duplo 

lúmen (70%). Apenas 30% dos participantes informaram já ter tido problemas com os acessos. 

No tocante a localização do acesso, 50% estavam inseridos nas veias jugulares e 40% nas 

femorais. E no que se refere ao conhecimento sobre a causa da doença renal, 75% dos 

informaram ter conhecimento. 

A seguir, serão abordadas as questões norteadoras relacionadas ao índice de satisfação 

dos pacientes. Para cada questionamento existiam cinco opções de respostas. E a cada resposta 

dada, era atribuída uma nota, a qual variava de 1 a 5, de acordo com a alternativa escolhida. As 

alternativas disponíveis e suas respectivas pontuações são: excelente (5 pontos), bom (4 

pontos), razoável (3 pontos), ruim (2 pontos) e péssimo (1 ponto).  

Cada questão desse item abordado no formulário será analisada individualmente e 

detalhadamente. Para isso, serão utilizadas tabelas que constarão de três colunas. Na primeira 

coluna estarão discriminadas as alternativas de respostas disponíveis para cada assertiva assim 
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como a pontuação de referência para as respostas das questões. Já a segunda coluna apresentará 

a frequência absoluta com que cada resposta foi utilizada. E por fim, a terceira coluna consistirá 

na frequência relativa sob a forma de valores percentuais com que cada alternativa foi 

empregada. Ao final de cada tabela estará a média de respostas por questão, a qual será obtida 

através da soma de cada pontuação, seguida da divisão pelo número total de questionários 

aplicados (20).  

Analisando-se a questão 3.1, a qual aborda “Qual o seu nível de satisfação com o serviço 

de diálise?”, verificou-se uma média de “bom” nas respostas. É importante também destacar 

que 35% responderam “excelente” e que somado ao “bom” resulta em 95% de aprovação do 

setor.  

 

Tabela 28 – Frequência das alternativas da assertiva 3.1 

3.1) Qual o seu nível de satisfação com o serviço 

de diálise? 

Alternativas N % 

1 – Péssimo 00 0 % 

2 – Ruim 01 5 % 

3 – Razoável 00 0 % 

4 – Bom 12 60 % 

5 – Excelente 07 35 % 

Média:  4,25 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

A Unidade de Diálise do HUOL é, portanto, considerada um ambiente de boa qualidade, 

e uma das razões que justificam esse ponto de vista é a existência de uma busca constante de 

formas para obter melhores resultados nesse ambiente de trabalho e consequentemente 

melhorar a qualidade de assistência prestada aos seus usuários, seja através da adaptação à 

realidade do setor de experiências externas bem sucedidas vivenciadas por outros setores de 

hemodiálise, ou seja na busca por novas soluções para problemas e necessidades.  

Em relação à questão 3.2, “Qual o grau de satisfação em relação à equipe de 

profissionais?”, obteve-se como média de resposta a alternativa “bom”. Fazendo uma somatória 

dos valores percentuais das alternativas “bom” e “excelente”, observa-se uma visão positiva de 

95% dos entrevistados frente à essa questão.  
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Tabela 29 – Frequência das alternativas da assertiva 3.2 

3.2) Qual o grau de satisfação em relação à equipe 

de profissionais? 

Alternativas N % 

1 – Péssimo 00 0 % 

2 – Ruim 00 0 % 

3 – Razoável 01 5 % 

4 – Bom 09 45 % 

5 – Excelente 10 50 % 

Média:  4,45 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Por se tratar de um setor hospitalar, que lida com a vida de seres humanos, e 

considerando ainda o fato de que os pacientes admitidos neste setor são em sua maioria graves 

e com estado geral comprometido, os seus funcionários são devidamente treinados para 

executarem suas atividades adequadamente, haja vista que esses pacientes necessitam de 

profissionais capacitados no setor para atendê-los.  

 A questão 3.3 retratou o grau de satisfação em relação às instalações e áreas física. Mais 

uma vez, encontrou-se uma média de respostas “bom”, com 95% de aprovação por parte dos 

participantes. 

 

Tabela 30 – Frequência das alternativas da assertiva 3.3 

3.3) Qual o grau de satisfação em relação às 

instalações e a área física? 

Alternativas 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

1 – Péssimo 00 0 % 

2 – Ruim 00 0 % 

3 – Razoável 01 05 % 

4 – Bom 13 65 % 

5 – Excelente 06 30 % 

Média:  4,25 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

O setor situa-se em local de fácil acesso e possui ambientes climatizados com dimensões 

compatíveis com a demanda de serviços e das atividades desenvolvidas, contendo: posto de 
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enfermagem, área de espera de pacientes e acompanhantes, sanitários para pacientes, sanitários 

para funcionários, vestiário, depósito de material de limpeza, depósito para soluções de 

hemodiálise, sala para hemodiálise, sala de implante de cateter duplo lúmen, área para lavagem 

de fístulas, sala para processamento dos dialisadores, expurgo, estação para tratamento de água 

para hemodiálise e sala de estudos. Suas instalações constam ainda de gerador e luzes de 

emergência que garantem a continuidade do tratamento, em situações de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. 

  Trata-se de um setor exclusivo, em que a entrada é restrita aos pacientes em tratamento 

dialítico e esquipe multidisciplinar, sendo portanto vedada a circulação de pessoas que não 

pertença ao serviço.  

Já a questão 3.4 aborda o grau de satisfação em relação aos equipamentos. 90% dos 

usuários afirmaram estar satisfeitos, enquanto 5% adotou uma posição neutra e 5% revelou estar 

insatisfeito. 

 

Tabela 31 – Frequência das alternativas da assertiva 3.4 

3.4) Qual o grau de satisfação em relação aos 

equipamentos? 

Alternativas N % 

1 – Péssimo 00 0 % 

2 – Ruim 01 05 % 

3 – Razoável 01 05 % 

4 – Bom 13 65 % 

5 – Excelente 05 25 % 

Média:  4,1 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

O setor em estudo é composto pelos seguintes equipamentos: 07 máquinas de 

hemodiálise, 01 máquina de osmose portátil, 05 camas articuladas, 02 poltronas reclináveis, 01 

esfigmomanômetros, 01 estetoscópio, 01 termômetro, 01 aparelho de hemoglicoteste (HGT),  

01 balança, 05 pontos de oxigênio, 01 electrocardiógrafo, 01 monitor cardíaco, 04 bombas de 

infusão e 01 carro de urgência contendo materiais e medicações necessários para realização de 

técnica de suporte avançado de vida. Observa-se que esse quantitativo é compatível com a 

demanda diária do serviço.  

Esses equipamentos são manuseados por profissionais treinados que os operam de 

acordo com as recomendações dos fabricantes. Após utilizados, os mesmos são limpos e 
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desinfectados para que possam ser usado com segurança no paciente seguinte, e dispostos de 

uma forma que permita a livre circulação dos profissionais. 

Em relação às manutenções, verifica-se que apenas as máquinas de hemodiálise e 

osmose portátil são submetidas à revisões preventivas, enquanto que os demais equipamentos 

recebem assistência apenas quando apresentam algum defeito. 

 Por sua vez, a questão 3.5 questiona o nível de satisfação dos usuários em relação à 

assistência prestada pelos funcionários. Assim como na questão 3.2, em que 95% afirmou estar 

satisfeitos com a equipe, os mesmos 95% estão satisfeitos com a assistência prestada por essa 

equipe. 

 

Tabela 32 – Frequência das alternativas da assertiva 3.5 

3.5) Qual o nível de satisfação em relação a 

assistência prestada pelos funcionários? 

Alternativas N % 

1 – Péssimo 00 0 % 

2 – Ruim 00 0 % 

3 – Razoável 01 5 % 

4 – Bom 14 70 % 

5 – Excelente 05 25 % 

Média:  4,2 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Neste setor existe um rígido cumprimento das operações descritas nos protocolos 

operacionais padrão (POP’s) para que dessa forma seja minimizada a ocorrência de desvios na 

execução de tarefas fundamentais, aumentando-se a previsibilidade dos seus resultados, 

minimizando as ações causadas por imperícia e adaptações aleatórias, e proporcionando assim, 

uma assistência mais segura e de maior qualidade ao paciente.  

Além disso, os bons exemplos e novas idéias são propagados no setor em questão, de 

forma que os funcionários tornam-se multiplicadores dos novos conhecimentos adquiridos, 

sendo essas novas abordagens executadas pelos demais funcionários com o intuito de prestar 

seus serviços com maior presteza e qualidade. 

A assertiva 3.6 indagou o grau de satisfação dos usuários com a qualidade do tratamento 

executado neles. A soma da frequência de respostas entre “bom” e “excelente” foi de 85%. 
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Tabela 33 – Frequência das alternativas da assertiva 3.6 

3.6) Qual o grau de satisfação com a qualidade de 

seu tratamento? 

Alternativas N % 

1 – Péssimo 00 % 

2 – Ruim 00 % 

3 – Razoável 02 10 % 

4 – Bom 11 55 % 

5 – Excelente 07 35 % 

Média:  4,25 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Sabendo da complexidade do tratamento de hemodiálise, existe nesse setor uma busca 

constante de formas para melhorar a qualidade de assistência prestada aos seus usuários. Essas 

tentativas são vistas como uma oportunidade de otimizar o trabalho, obter melhores resultados 

no ambiente de trabalho e melhorar a assistência prestada aos pacientes.  

Além disso, as ações desenvolvidas no setor são embasadas em estudo e planejamento 

prévio para que as consequências involuntárias sejam as mínimas possíveis, contribuindo assim 

para a redução do risco de complicações e auxiliando na segurança e qualidade na terapia dos 

usuários do serviço. 

Na tabela a seguir (Tabela 34) iremos apresentar uma síntese das tabelas individuais 

apresentadas acima, permitindo assim, uma visualização global de todas as questões, e de suas 

respectivas respostas que lhes foram atribuídas, assim como a média de cada questão. 

 

Tabela 34 – Síntese das tabelas individuais 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 6 

RESPOSTAS 

PÉSSIMO 00 00 00 00 00 00 

RUIM 01 00 00 01 00 00 

RAZOÁVEL 00 01 01 01 01 02 

BOM 12 09 13 13 14 11 

EXCELENTE 07 10 06 05 05 07 

MÉDIA POR 

QUESTÃO 

4,25 4,45 4,25 4,1 4,2 4,25 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 



78 

 

Já a tabela nº 35 possibilita a percepção da quantidade de respostas atribuídas a cada 

alternativa disponível no questionário. Essa tabela aponta para a predominância de “bom” nas 

respostas do questionário, sendo na sequência a opção “excelente” a mais citada. Tal episódio 

aponta que os usuários do setor tem uma percepção de boa qualidade, estando satisfeita com o 

serviço, a equipe de profissionais, a assistência oferecida, as condições físicas do local e os seus 

equipamentos. Observa-se níveis de satisfação acima de 85% para todos os itens. 

 

Tabela 35 – Frequência das assertivas por categoria de resposta 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

RESPOSTAS 

PÉSSIMO 00 00 00 00 00 00 00 

RUIM 01 00 00 01 00 00 02 

RAZOÁVEL 00 01 01 01 01 02 06 

BOM 12 09 13 13 14 11 72 

EXCELENTE 07 10 06 05 05 07 40 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Estudo realizado por Silva et at (2011) aponta que o nível de satisfação do usuário com 

a hamodiálise está diretamente relacionado com a sua adesão ao tratamento, o que por sua vez 

afeta os resultados em saúde e impacta em sua qualidade de vida. Faz-se preciso pois, que os 

serviços especializados em atender pessoas portadoras de insuficiência renal crônica (IRC), 

conheçam o ponto de vista e as expectativas dos seus pacientes, para que assim possam oferecer 

um atendimento que os satisfaçam de acordo com as suas necessidades. 

 Ao serem questionados se precisaram de algo no setor e não foram atendidos, 100% dos 

entrevistados informaram que não, conforme apresentando na tabela abaixo. 

 

Tabela 36 – Frequência das alternativas da assertiva 3.7 

3.7) Você precisou de alguma coisa e não foi 

atendido no setor? 

Alternativas N % 

Sim 00 0 % 

Não 20 100 % 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 
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Embora tenha-se verificado alto grau de satisfação, 30% dos usuários, conforme 

disposto na tabela 37, relataram limitações e sugeriram melhorias. Dentre as sugestões citadas 

estão a ampliação da área física e aquisição de mais máquinas de hemodiálise para que assim 

mais pessoas pudessem usufruir do serviço ofertado; contratação de mais profissionais de 

enfermagem;  e substituição das camas articuladas manuais por automáticas. 

 

Tabela 37 – Frequência das alternativas da assertiva 3.8 

3.8) Teria alguma sugestão de melhoria ? 

Alternativas N % 

Sim 06 30 % 

Não 14 70 % 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

É de grande valor identificar a opinião dos pacientes e suas percepções relativas às 

condições gerais da unidade e do atendimento, haja vista que o paciente, como parte integrante 

e fundamental nos serviços de saúde, pode auxiliar a gestão, seja apontando opções para um 

repensar da prática dos profissionais da saúde ou oferecendo subsídios para a tomada de 

decisão, contribuindo para a melhoria contínua do serviço e da assistência prestada. 

Silva et al. (2011) em estudo semelhante realizado em serviços de diálise e centros 

transplantadores do Brasil, reforça a importância da realização de pesquisas de avaliação de 

satisfação em pacientes, visto que os resultados encontrados são capazes de apontar importantes 

pontos de atuação tanto para iniciativas locais dos profissionais e prestadores de serviço quanto 

para os gestores, garantindo assim o suporte para o enfretamento das peculiaridades desse 

tratamento e tendo por consequência o aumento da qualidade da atenção prestada a esses 

pacientes. 

As perguntas 3.09 e 3.10 foram respondidas apenas pelos usuários que iniciaram o 

tratamento dialítico no setor em estudo. Dessa forma, essas questões foram aplicadas à 80% da 

amostra (16 pacientes), uma vez que os outros 20% (04 pacientes) não se encaixava na 

descrição. 

 Ao serem questionados se foram orientados sobre a sua doença, 81,25% dos 

respondentes afirmaram que sim, enquanto que 18,75% não. Já quando perguntados se 

receberam orientação sobre o tratamento, observou-se um número maior de pacientes que não 

foram orientados (37,5%) e apenas 62,5% informaram ter sido esclarecido sobre a hemodiálise. 

 



80 

 

Tabela 38 – Frequência das alternativas da assertiva 3.9 

3.9) Você foi orientado sobre o que é a sua 

doença? 

Alternativas N % 

Sim 13 81,25 % 

Não 03 18,75 % 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Tabela 39 – Frequência das alternativas da assertiva 3.10 

3.10) Você foi orientado sobre o que é 

hemodiálise? 

Alternativas N % 

Sim 10 62,5 % 

Não 06 37,5 % 

   Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 2015. 

 

Em virtude dos participantes da pesquisa estarem internados em uma instituição que 

está inserida no SUS e é adepta ao programa Humaniza SUS que tem como um de seus 

princípios o direito do paciente à informação, e ainda por se tratar de Hospital-escola, cujo perfil 

é caracterizado pela presença constante de estudantes e professores junto aos pacientes, 

esperava-se um maior nível de troca de informações na relação profissionais-usuários.  

 Esse processo de comunicação em saúde é de extrema importância na prática assistencial 

visto que a informação e comunicação são as bases de mudança do comportamento do paciente 

e estimulam a sua adesão ao tratamento e consequentemente auxiliam no enfrentamento da 

doença. Percebe-se portanto a necessidade da equipe multidisciplinar, em especial a equipe de 

enfermagem, por encontrar-se em posição privilegiada em razão do contingente de 

trabalhadores que aloca, e por exercer a maioria das ações de cuidado de forma contínua e 

ininterrupta, permanecendo mais tempo com o paciente, fornecer orientações tanto para o 

paciente quanto para sua família, sobre a doença e seu tratamento, de forma que as orientações 

fornecidas contribuam com o processo de adesão à terapêutica.  

 

4.4 SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

 

O levantamento e a análise dos dados permitiram que fossem identificados problemas 

que interferem no funcionamento da Unidade de Diálise do HUOL, dentre estes destacam-se 
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- Inexistência de supervisão dos preceptores responsáveis pelos residentes médicos 

durante a execução de procedimentos invasivos realizadas por eles; 

- Carência de conhecimento por parte dos profissionais relacionada à existência e ao 

conteúdo dos protocolos do setor; 

- Déficit de conhecimento dos técnicos em enfermagem referente aos critérios 

diagnósticos indicativos de infecção em CDL; 

- Escassez de Técnico responsável pelo controle de qualidade do sistema de tratamento 

e distribuição de água para hemodiálise; 

- Privação de coleta de água para análise microbiológica após episódios de bacteremias 

nos pacientes em tratamento dialítico; 

- Ausência de identificação das máquinas de hemodiálise durante o processo de 

desinfecção da água para hemodiálise; 

- Inexistência de manutenção preventiva nos equipamentos do setor; 

- Déficit na transmissão de informações relacionadas a doença e ao tratamento aos 

pacientes renais crônicos em programa de hemodiálise. 

 

4.5 SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

O diagnóstico realizado permite apontar algumas recomendações que poderão contribuir 

e nortear o desenvolvimento de ações futuras da Unidade em análise. Dentre elas, destacam-se: 

 

Sugestão Unidade responsável 

- Exigência da presença de preceptores 

durante a execução de procedimentos pelos 

residentes no setor de Diálise; 

 

- Superintendência 

- Gerência de ensino e pesquisa 

- Unidade de Gerenciamento das Atividades 

de Pós-Graduação 

- Esclarecer a equipe multidisciplinar sobre 

as normas, procedimentos e rotinas técnicas 

existentes no setor; 

- Superintendência 

- Gerência Administrativa 

- Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 

- Chefia da Unidade de Diálise 

- Revisão sistemática do processo de trabalho 

com reavaliação em equipe das rotinas 

assistenciais; 

- Superintendência 

- Gerência Administrativa 

- Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 
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- Educação em serviço com treinamentos e 

capacitações da equipe multiprofissional para 

prevenção de infecção do acesso vascular 

para hemodiálise; 

- Superintendência 

- Gerência Administrativa 

- Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 

- Aquisição de novos funcionários para o 

cargo de técnico do sistema de tratamento e 

distribuição de água para hemodiálise; 

- Superintendência 

- Gerência Administrativa 

- Divisão de Logística e Infraestrutura 

- Setor de Engenharia Clínica 

- Implementação de rotina de coleta de água 

para fins microbiológicos após episódios de 

bacteremia nos pacientes em tratamento no 

setor; 

- Superintendência 

- Gerência de Atenção à Saúde 

- Setor de Vigilância em Saúde 

- Unidade de Vigilância em Saúde 

- Identificação das máquinas de hemodiálise 

durante o processo de desinfecção do sistema 

de água; 

- Superintendência 

- Gerência de Atenção à Saúde 

- Setor de Vigilância em Saúde 

- Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais 

- Implementação de rotina de manutenção 

preventiva dos equipamentos tecnológicos 

utilizados; 

- Superintendência 

- Gerência Administrativa 

- Divisão de Logística e Infraestrutura 

- Setor de Engenharia Clínica 

- Educação em saúde direcionada aos 

pacientes. 

- Superintendência 

- Gerência de Atenção à Saúde 

- Divisão de Gestão do Cuidado 

- Chefia da Unidade de Diálise 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central deste estudo foi avaliar a qualidade do serviço de diálise no HUOL a 

partir dos dados coletados por meio de aplicação dos instrumentos construídos assim como da 

análise dos dados de fontes secundárias, apresentar o diagnóstico da Unidade de Diálise do 

Hospital Universitário Onofre Lopes.  

Essa avaliação envolveu três dimensões: infecção em CDL, adequabilidade da água e 

satisfação dos usuários, conforme disposto na tabela abaixo: 

Dimensão 

da 

Qualidade 

Indicadores de 

avaliação 

Caracterização Fonte de avaliação Periodicidade 

Clínico Taxa de 

infecção de 

CDL 

Consiste em seu 

numerador o 

quantitativo de 

pacientes com 

infecção da via de 

acesso venoso para 

hemodiálise, e em 

seu denominador o 

número total de 

pacientes 

submetidos à 

hemodiálise 

Consolidados da 

CCIH 

 

Prontuários 

 

Registros de 

enfermagem 

 

Aplicação de 

questionário aos 

profissionais de 

enfermagem 

relacionado à 

temática infecção 

de CDL 

Mensal 

Técnico Controle 

microbiológico 

da água 

Consiste em verificar 

se a água de 

abastecimento do 

serviço de diálise 

tem o seu padrão de 

potabilidade em 

conformidade com a 

Laudos mensais 

de análise 

microbiológica 

provenientes das 

coletas de água. 

 

Mensal 
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normatização 

vigente. 

 

 Aplicação de 

questionário ao 

técnico de 

engenharia 

responsável pelo 

serviço de 

abastecimento de 

água do setor 

Satisfação 

do usuário 

Índice de 

satisfação dos 

usuários 

Consiste em verificar 

o nível de satisfação 

dos usuários 

Pesquisa 

transversal 

mediante 

entrevista com 

usuários que 

realizam 

hemodiálise 

Diária 

 

A escolha dessa instituição se deu por ela possuir as seguintes características: ser o 

principal Hospital de retaguarda dos serviços de Diálise autônomos que prestam atendimento 

pelo SUS, sendo referência para todos os atendimentos do Estado; por ser um campo de prática 

da área da saúde em cursos de graduação e pós-graduação tanto na área do ensino como de 

pesquisas científicas, logo, não seriam encontradas grandes resistências nem da direção nem 

dos pacientes quanto à sua implementação; e manter convênio com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Além da relação de compromisso da pesquisadora, pertencente 

ao quadro de enfermeiros da unidade, em contribuir para a melhoria do atendimento dessa 

clientela. 

Durante o desenvolvimento do presente estudo, algumas dificuldades foram 

encontradas. Primeiramente, a falta de cultura avaliativa no setor e a inexistência de avaliações 

anteriores fizeram com que o presente trabalho fosse visto sob o prisma de um paradigma 

punitivo, o que de fato não era a intenção do estudo. O segundo ponto a ser considerado é a 

expansão de leitos ocorridas nesse Hospital, o que elevou bastante o número de pacientes 

internos. Porém em vez de acompanhar essa ampliação, o espaço físico, o quantitativo de 

equipamentos e os leitos disponíveis no setor de diálise permaneceram inalterados. Somado a 

isso, a burocracia e as dificuldades nos processos licitatórios, atrasam a entrega de materiais e 
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muitas vezes faltam insumos para que o setor possa realizar os tratamentos dialíticos, o que 

resulta no encaminhamento dos pacientes para realizarem diálise em clínicas de hemodiálise 

externas ao Hospital, situação essa que dificultou a coleta de dados. E por fim, o último 

obstáculo é a existência de uma centralização de atribuições e responsabilidades da 

Superintendência e Gerências e ausência de autonomia das Unidades subordinadas à elas, o que 

pode acabar dificultando a implementação das ações propostas ao fim desse estudo. 

Entretanto, apesar das fragilidades encontradas, ressalta-se que os objetivos propostos 

neste trabalho foram alcançados a partir de todas as análises realizadas e informações obtidas 

durante a etapa de coleta de dados e também através da pesquisa bibliográfica que trouxe 

maiores conhecimentos em relação ao assunto, fatores estes que contribuíram para a conclusão 

do trabalho. 

Os três instrumentos elaborados mostraram-se válidos quanto ao seu conteúdo, e 

compreensíveis e coerente com os atributos que pretendeu medir, permitindo uma avaliação 

objetiva e clara da qualidade do serviço e com risco mínimo de distorção dos resultados, 

constituindo-se pois de ferramentas úteis para observar a qualidade das unidades de diálise em 

relação ao nível de satisfação dos usuários, adequabilidade da água e infecção de CDL.   

Nesta perspectiva, buscou-se compreender o desenvolvimento das ações no setor em 

estudo a partir do atendimento, ou não, às exigências que delineiam a literatura a cerca da 

temática sobre hemodiálise. E o exame dos dados obtidos a partir desse diagnóstico revelou que 

a Unidade de Diálise do HUOL está aquém do desejável em alguns aspectos, haja vista que 

algumas fragilidades foram identificadas em sua estrutura, tais como:  

- Inexistência de supervisão dos preceptores responsáveis pelos residentes médicos 

durante a execução de procedimentos invasivos realizadas por eles; 

- Carência de conhecimento por parte dos profissionais relacionada à existência e ao 

conteúdo dos protocolos do setor; 

- Déficit de conhecimento dos técnicos em enfermagem referente aos critérios 

diagnósticos indicativos de infecção em CDL; 

- Escassez de Técnico responsável pelo controle de qualidade do sistema de tratamento 

e distribuição de água para hemodiálise; 

- Privação de coleta de água para análise microbiológica após episódios de bacteremias 

nos pacientes em tratamento dialítico; 

- Ausência de identificação das máquinas de hemodiálise durante o processo de 

desinfecção da água para hemodiálise; 

- Inexistência de manutenção preventiva nos equipamentos do setor; 
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- Déficit na transmissão de informações relacionadas a doença e ao tratamento aos 

pacientes renais crônicos em programa de hemodiálise. 

Para que os resultados da terapêutica de hemodiálise sejam alcançados e positivos, faz-

se necessário portanto ter estrutura física e infraestrutura adequada, equipe multiprofissional 

especializada, treinada e em quantitativo suficiente, processos bem desenhados para que os 

profissionais tenham padrões a serem seguidos diminuindo a chance de errarem, além de um 

sistema de gerenciamento de risco para detectar e controlar situações que coloquem em risco a 

segurança do paciente.  

Diante desta constatação foram propostas, a título de contribuição e objetivando nortear 

o desenvolvimento de ações futuras, sugestões de melhoria que deveriam ser implementadas e 

acompanhadas para que fosse assegurada a superação dessas dificuldades encontradas, 

permitindo uma reestruturação organizacional adequada, e resultando numa melhoria do 

serviço público ofertado. Dentre elas, destacam-se: 

- Exigência da presença de preceptores durante a execução de procedimentos pelos 

residentes no setor de Diálise; 

- Esclarecer a equipe multidisciplinar sobre as normas, procedimentos e rotinas técnicas 

existentes no setor; 

- Revisão sistemática do processo de trabalho com reavaliação em equipe das rotinas 

assistenciais; 

- Educação em serviço com treinamentos e capacitações da equipe multiprofissional 

para prevenção de infecção do acesso vascular para hemodiálise; 

- Aquisição de novos funcionários para o cargo de técnico do sistema de tratamento e 

distribuição de água para hemodiálise;  

- Implementação de rotina de coleta de água para fins microbiológicos após episódios 

de bacteremia nos pacientes em tratamento no setor. 

- Identificação das máquinas de hemodiálise durante o processo de desinfecção do 

sistema de água. 

- Implementação de rotina de manutenção preventiva dos equipamentos tecnológicos 

utilizados; 

- Educação em saúde direcionada aos pacientes. 

Dentre as proposições de melhorias aqui indicadas, verifica-se que para alcançá-las faz-

se necessário adoção de medidas simples, porém muito eficazes. Essas condutas baseadas em 

evidências científicas direcionam para uma assistência consistente e segura que podem trazer 
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reais mudanças no quadro clínico dos pacientes, além de influenciar os índices de 

morbimortalidade e a qualidade de vida destes.  

Com a consolidação dos dados deste estudo, pretende-se apresentar estes resultados aos 

gestores da instituição campo de pesquisa, na intenção de que, em consonância com eles, se 

possa implementar as ações propostas para mudar a realidade constatada. Espera-se ainda que 

os resultados desse estudo possam contribuir para uma análise crítica por parte dos profissionais 

e chefias sobre a qualidade do cuidado e que estimule o desenvolvimento de processos de 

avaliação das ações nessa instituição para o diagnóstico das não conformidades, no sentido de 

implementar ações corretivas, garantindo melhoria na qualidade da assistência.  

Espera-se ainda que este estudo seja uma oportunidade para reafirmar a importância de 

gerenciar riscos a que os pacientes estão expostos nas unidades de diálise, desenvolver ações  

para identificar e controlar situações de riscos, como forma de estabelecer procedimentos  mais 

seguros e garantir a qualidade do cuidado, e fomentar o desenvolvimento de pesquisas nessa 

área. 

No mais, espera-se que o protocolo elaborado e testado para a Unidade de Diálise do 

HUOL seja institucionalizado pela gestão como prática diagnóstica para o gerenciamento 

assistencial e que também sirva de modelo para outros serviços dialíticos semelhantes no país.  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

ESCLARECIMENTOS 

  Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação de qualidade da Unidade 

de Diálise no Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL, que tem como pesquisadora 

Adriana Dias de Araújo, sob orientação da Profª Drª Maria Teresa Pires Costa.  

Esta pesquisa pretende desenvolver um protocolo de avaliação da qualidade para 

serviços de diálise. O motivo que nos leva a fazer este estudo é o desejo de avaliar à qualidade 

das práticas assistenciais em um serviço de Diálise com o instrumento criado. 

 Caso você decida participar, será realizada uma entrevista semi-estruturada com 

questões norteadoras de duração aproximada de 30 minutos em ambiente reservado após 

assinatura de autorização para esta. Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é 

mínima. Pode acontecer um desconforto ou constrangimento ao responder a entrevista, o que 

será minimizado com a garantia de sigilo absoluto sobre sua identificação, e com direito de se 

negar a responder a pergunta ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

Serão respeitados todos os aspectos éticos por se tratar de uma pesquisa envolvendo 

seres humanos, como preconizado na Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do 

Ministério da Saúde.   

O senhor não estará recebendo, diretamente, benefício algum com esta pesquisa, no 

entanto, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado prestado pela enfermagem. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito 

a assistência gratuita que será prestada a partir do contato com o pesquisador responsável e a 

comprovação de sua real necessidade. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profª 

Drª Maria Teresa Pires Costa ou Adriana Dias de Araújo pelo número 3342-2288. Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
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sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Dúvidas a respeito 

da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Endereço: Av. Nilo Peçanha, nº 620 – Petrópolis – Natal/RN - 

CEP 59.012-300 – Telefone: 3342 – 5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Adriana Dias de Araújo.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido   

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Avaliação de qualidade da Unidade de Diálise no Hospital Universitário Onofre Lopes – 

HUOL”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.   

 

 Natal/RN, ___ de ____________ de 2015.  

 

Assinatura do Participante / Representante legal 

________________________________________ 

Impressão datiloscópica do participante / Representante legal 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: ________________________________________ 

 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3679
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

JUSTIFICATIVA 

A avaliação é uma ferramenta importante de apoio à gestão e uma diretriz qualificadora 

da assistência em saúde visto que os seus resultados poderão trazer benefícios para organização 

e seus usuários.   

 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

A avaliação da satisfação dos usuários permite identificar a opinião dos pacientes e suas 

percepções relativas às condições gerais da unidade e do atendimento, haja vista que o paciente, 

como parte integrante e fundamental nos serviços de saúde, pode auxiliar a gestão, seja 

apontando opções para um repensar da prática dos profissionais da saúde ou oferecendo 

subsídios para a tomada de decisão, contribuindo para a melhoria contínua do serviço e da 

assistência prestada. 

Estudo realizado por Silva et al (2011) aponta que o nível de satisfação do usuário com 

a hamodiálise está diretamente relacionado com a sua adesão ao tratamento, o que por sua vez 

afeta os resultados em saúde e impacta em sua qualidade de vida. Faz-se preciso pois, que os 

serviços especializados em atender pessoas portadoras de insuficiência renal crônica (IRC), 

conheçam o ponto de vista e as expectativas dos seus pacientes, para que assim possam oferecer 

um atendimento que os satisfaçam de acordo com as suas necessidades. 

 

1) DADOS GERAIS:  

1.1 Nome (iniciais): ___________________________   1.2 Idade: ________________  

1.3 Sexo: 1- (  ) Masculino    2- (  ) Feminino                  1.4 Cor: _________________ 

1.5 Estado civil: 1- (  ) Com companheiro    2- (  ) Sem companheiro   

1.6 Religião: __________________________                 1.7 Número de filhos: ______ 

1.8 Procedência (cidade): ____________________       1.9 Anos de estudo: _________  
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 1.10 Ocupação/profissão: _____________________  1.11 Renda familiar:__________  

 

2 ) INFORMAÇÕES SOBRE A INSUFICIÊNCIA RENAL 

2.1 Tipo de DR: 1- (  ) Aguda    2- (  ) Crônica  

2.2 Data do início da HD: ____ /____ /____  

2.3 Tipo de acesso venoso para HD? 1- (  ) FAV    2- (  ) CDL    3- (  ) Splitcath 

2.4 Localização do acesso:____________   2.5 Tempo de acesso: _______________  

2.6 Já teve problema com o acesso venoso para hemodiálise? 1- (  ) Sim    2- (  ) Não     

Se sim, Qual? 1- (  ) Edema em FAV    2- (  ) Infecção em CDL    3- (  ) Outro: 

________________  

2.7 Houve troca do cateter: 1- (  ) Sim    2- (  ) Não    Se sim, por que: ______________  

2.8 Sabe a causa da DR? 1- (  ) Sim     2- (  ) Não      

Se sim, Qual?: 1- (  ) Diabetes    2- (  ) Hipertensão    3- (  ) Glomerulonefrite     4- (  ) Outra: 

________________ 

 

3) QUESTÕES NORTEADORAS RELACIONADAS AO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS 

PACIENTES: 

3.1 Qual o seu nível de satisfação com o serviço de diálise? 

 (  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente  

 

3.2 Qual o grau de satisfação em relação à equipe de profissionais? 

(  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente 

 

3.3 Qual o grau de satisfação em relação às instalações e a área física? 

(  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente  

 

3.4 Qual o grau de satisfação em relação aos equipamentos? 

(  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente 

 

3.5 Qual o nível de satisfação em relação a assistência prestada pelos funcionários? 

(  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente 
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3.6 Qual o grau de satisfação com a qualidade de seu tratamento? 

(  ) 1 - Péssimo (  ) 2 - Ruim (  ) 3 - Razoável (  ) 4 - Bom (  ) 5 - Excelente 

 

3. 7 Você precisou de alguma coisa e não foi atendido no setor? 

( ) Sim  (  ) Não  Se sim, o quê? ______________________________ 

 

3.8 Teria alguma sugestão de melhoria? 

( ) Sim  (  ) Não  Se sim, qual? _______________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: As próximas perguntas deverão ser respondidas apenas por usuários que 

iniciaram o tratamento dialítico no setor em estudo. 

3.09 Você foi orientado sobre o que é a sua doença? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

3.10 Você foi esclarecido sobre o que é hemodiálise? 

(  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ACESSO VASCULAR DO TIPO CATETER 

DUPLO LÚMEN (CDL) 

JUSTIFICATIVA 

A avaliação é uma ferramenta importante de apoio à gestão e uma diretriz qualificadora 

da assistência em saúde visto que os seus resultados poderão trazer benefícios para organização 

e seus usuários.   

 

INFECÇÃO DE CDL 

As infecções compõem a principal causa de hospitalização e a segunda maior causa de 

morte de pacientes em hemodiálise, perdendo somente para os motivos cardiovasculares, sendo 

o principal fator que contribui para essa elevada incidência o uso de cateteres venosos centrais 

(OLIVEIRA, 2005).  

A infecção é portanto uma complicação grave associada aos cateteres e pode estar 

relacionadas ao seu implante, à manipulação e à manutenção, variando ainda de acordo com o 

tipo de cateter, a frequência da manipulação, o tempo de permanência e os fatores relacionados 

ao paciente (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

Mediante a importância das informações apresentadas, da relação direta do uso de 

cateteres duplo lúmen (CDL) com as infecções de corrente sanguínea (ICS), infecção de orifício 

de saída (IOS) e infecção de túnel subcutâneo (IT) e do seu impacto negativo na morbidade e 

mortalidade dos pacientes, esta seção do estudo buscou investigar a incidência de infecção de 

CDL nos usuários da unidade de Diálise do HUOL como também contribuir para melhorar a 

qualidade da assistência aos pacientes em uso de cateteres para hemodiálise a fim de diminuir 

as taxas de infecção relacionadas ao seu uso. 

 

1)DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS 

1.1) Sexo 

(  ) Masculino  (  ) Feminino 
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1.2) Idade  

(  ) 20 – 29 anos 

(  ) 30 – 39 anos 

(  ) 40 – 49 anos 

(  ) 50 – 59 anos 

(  ) acima de 60 anos 

 

1.3) Categoria profissional 

(  ) Enfermeiro  (  ) Técnico em Enfermagem 

 

1.4) Grau de instrução 

(  ) Ensino Médio  (  ) Graduação  (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

 

1.5) Vínculo empregatício 

(  ) UFRN  (  ) Ebserh 

 

1.6) Tempo de serviço no setor de Diálise do HUOL? 

(  ) 0 – 6 meses (  ) 6 – 12 meses  (  ) 1 ano – 2 anos  (  ) 2 anos – 4 anos  (  ) 4 – 8 anos 

(  ) Acima de 8 anos 

 

1.7) Turno de trabalho 

(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite 

 

2) DADOS RELACIONADOS AO CONHECIMENTO SOBRE INFECÇÃO DE CDL 

2.1) Quais os profissionais que implantam os CDL’s no setor? 

(  ) Médicos Nefrologistas 

(  ) Médicos Cirurgiões Vasculares 

(  ) Residentes de Nefrologia 

(  ) Residentes de Clínica Médica 

(  ) Outro. Qual? ______________________  
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2.2) Em caso da resposta ser afirmativa para residentes, existe supervisão de algum preceptor 

durante a implantação do CDL? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

2.3) Durante a implantação do CDL é utilizada técnica asséptica? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2.4) Quais barreiras de precaução são utilizadas durante o implante de CDL? 

(  ) Touca (  ) máscara (  ) Luva estéril  (  ) Capote  (  ) Bata (  ) Campo fenestrado 

grande  (  ) Campo fenestrado pequeno (  ) Outro. Qual? ______________________ 

 

2.5) Existe protocolo de inserção de CDL nesse setor? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sabe 

 

2.6) Existe protocolo de manipulação de CDL nesse setor? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sabe 

 

2.7) Os passos do protocolo são seguidos? Em caso de resposta negativa, qual a dificuldade 

para que não haja o cumprimento das recomendações propostas? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não sabe  

Justificativa: ___________________________________________ 

 

 

2.8) Quais barreiras de precaução são utilizadas durante a manipulação do CDL? 

(  ) Touca   (  ) máscara   (  ) luva estéril   (  ) Capote   (  ) Bata                                       (  

) Campo fenestrado grande     (  ) Campo fenestrado pequeno   (  ) Compressa estéril    

(  ) Outro. Qual? ______________________  

 

2.9) Quais os sinais clínicos de infecção em CDL são considerados no serviço? 

(  ) Local (  ) Sistêmico (  ) Local e Sistêmico 

 

2.10) Quais os critérios diagnósticos utilizados no serviço como indicativos de infecção em 

sitio de inserção de CDL? 

(  ) Dor (  ) Rubor (  ) Edema  (  ) Secreção  (  ) Hemocultura positiva 
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2.11) Existe monitoramento do sítio de inserção dos CDL’s e o seu devido registro no 

prontuário e anotações de enfermagem? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2.12) Qual(is) conduta(s) adotada(s) quando identificados sinais de infecção de inserção do 

CDL?  

(  ) coleta de hemocultura periférica, do cateter e ponta do cateter 

(  ) Iniciar antibiótico sistêmico e manter o cateter 

(  ) Remoção do cateter sem culturas 

(  ) Uso de antibiótico tópico e manutenção do cateter. 

(  ) Outros. Quais? ____________________ 

 

2.13)  Após a retirada do CDL é encaminhada a ponta do CDL para cultura para análise 

microbiológica? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2.14) Quem é responsável pela manipulação dos CDL’s durante a instalação dos pacientes na 

hemodiálise? 

(  ) Exclusivamente enfermeiros 

(  ) Enfermeiros e esporadicamente técnicos de enfermagem 

(  ) Técnicos de enfermagem e esporadicamente enfermeiros 

(  ) Apenas técnicos de enfermagem. 

 

2.15) Realiza-se a higienização das mãos antes e após a manipulação do cateter? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2.16) Qual a solução utilizada para a antissepsia da pele? 

(  ) Álcool 70%  (  ) Clorexidina Alcóolica 0,5%  (  ) PVPI alcóolico 10% (  ) Outra. 

Qual? ______________________  
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ADEQUABILIDADE DA ÁGUA 

JUSTIFICATIVA 

A avaliação é uma ferramenta importante de apoio à gestão e uma diretriz qualificadora 

da assistência em saúde visto que os seus resultados poderão trazer benefícios para organização 

e seus usuários.   

 

CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA 

A água é um componente muito importante para a realização do tratamento 

hemodialítico, sendo utilizada na preparação da solução de diálise e nas operações de limpeza 

da máquina de hemodiálise e dialisadores. Durante cada sessão de hemodiálise, o paciente fica 

exposto a grande volume de água, cerca de 120 litros. A separação entre o sangue e o fluido de 

diálise é feita por meio de uma membrana semipermeável, logo as substâncias presentes na 

água podem ter acesso direto a corrente sanguínea do paciente. Dentre os vários contaminantes 

que podem estar presentes na água e ocasionar complicações estão as bactérias e endotoxinas, 

as quais são responsáveis por reações pirogênicas e bacteremia, uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em pacientes em hemodiálise (CECIL; GOLDMAN; AUSIELLO, 

2005; MOSSINI et al., 2014). 

Em virtude disso, é imprescindível que haja um rígido controle da água utilizada no 

tratamento dialítico em todas etapas de sua produção de forma que a sua qualidade seja 

garantida evitando riscos adicionais ao paciente. Dada a importância do assunto, este estudo 

avaliou os procedimentos de tratamento e a qualidade da água de hemodiálise da unidade em 

estudo e a sua conformidade com a normatização vigente. 

 

1. A água de abastecimento do serviço de diálise atende ao padrão de potabilidade em 

conformidade com a normatização vigente? 

(  ) Sim  (  ) Não  
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2. O serviço de diálise possui um técnico responsável pela operação do sistema de tratamento 

e distribuição de água para hemodiálise (STDAH)? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

3. A qualidade da água potável é monitorada e registrada diariamente pelo técnico 

responsável? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

4. A água tratada pelo STDAH apresenta um padrão de qualidade em conformidade com a 

normatização vigente? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

 5. A análise da água para hemodiálise é realizada por laboratório analítico, licenciado junto ao 

órgão sanitário competente?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

6. As amostras da água para hemodiálise para fins de análises microbiológicas são coletadas, 

no mínimo, no ponto de retorno da alça de distribuição (loop) e em um dos pontos na sala de 

processamento? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

 7. Quando algum paciente apresenta sinais ou sintomas típicos de bacteremia ou reações 

pirogênicas durante a hemodiálise, procede-se imediatamente à coleta de amostra e envio para 

análise? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

8. O serviço de diálise mantém disponíveis os laudos das análises do STDAH? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

9. A condutividade da água para hemodiálise é monitorada continuamente por instrumento que 

apresente compensação para variações de temperatura e tenha dispositivo de alarme visual e 

auditivo? 

(  ) Sim   (  ) Não 
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10. A manutenção, limpeza e desinfecção do STDAH são realizadas mensalmente? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

11. Durante os procedimentos de manutenção, limpeza e desinfecção do STDAH são colocado 

alertas junto às máquinas de hemodiálise vedando sua utilização? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

12. Após o processo de limpeza e desinfecção do STDAH é realizada e registrada a análise de 

resíduos dos produtos saneantes utilizados? 

(  ) Sim   (  ) Não  

 

13. A análise microbiológica de uma amostra da solução de diálise (dialisato) é realizada 

mensalmente? 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

14. É feito um rodízio na coleta de amostras, com registro, de forma que anualmente as análises 

microbiológicas do dialisato tenham sido realizadas em amostras colhidas de todas as 

máquinas? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

ANEXO A - CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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