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ao paciente renal crônico em hemodiálise. 2020, 73f. Dissertação [Mestrado Acadêmico]. Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.  

RESUMO  

O cuidado seguro e de qualidade nos serviços de hemodiálise visa reduzir ou eliminar a 

ocorrência de eventos adversos. Isso porque é um ambiente que apresenta diversos fatores de 

risco por se tratar de um procedimento invasivo e complexo. Dessa forma, se faz necessário a 

implementação de medidas para a segurança do paciente nesses serviços, bem como identificar 

problemas e mensurar a qualidade da assistência e gestão. Assim, esse estudo teve como 

objetivo construir e validar o conteúdo e aparência de um protocolo gráfico para avaliação do 

cuidado seguro a pacientes em hemodiálise. Trata de um estudo metodológico conduzido pelo 

referencial da psicometria de Pasquali, organizado em três procedimentos a saber: 

procedimentos teóricos em que foi realizada uma Scoping Review para subsidiar a definição 

dos conteúdos que integraram o protocolo; procedimentos empíricos para construção do 

protocolo mediante evidencias cientificas e validação do conteúdo e aparência 

via Google forms e etapas Delphi com juízes especialistas na área de segurança do paciente e 

doenças renais; e, procedimentos analíticos com análise dos dados  da fase anterior por meio 

do coeficiente de validação de conteúdo, quando foram considerados válidos os itens com 

concordância mínima de 80% entre os juízes. O estudo encontra-se aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob Certificado de 

Apreciação Ética nº 3.915.158. Após construção do protocolo, com suporte dos resultados da 

Scoping Review, esse foi submetido à apreciação de nove juízes que responderam a todas as 

rodadas Delphi I, os quais fizeram sugestões de melhoria e aprimoramento.  Na etapa Delphi II 

participaram seis juízes e atingiu-se um coeficiente de validade de conteúdo geral de 0,88 no 

checklist, 0,88 para o protocolo da estrutura, processo e resultado, já na validação de aparência 

para os critérios do Suitability Assessment of Materials obteve-se 0,91 para o checklist e 

protocolo de estrutura e 0,88 para processo e resultado. Conclui-se que o protocolo gráfico de 

avaliação do cuidado seguro ao paciente em Diálise renal foi considerado válido em seu 

conteúdo e aparência.  

 PALAVRAS-CHAVE: Diálise renal, Segurança do paciente, Cuidados de Enfermagem, 

Estudo de validação.  

 



 
 

 

PAIVA, Renilly de Melo. Construction and validation of graphic protocol for the evaluation of 

safe care for chronic renal patients in Renal dialysis.2020,73f. Dissertation [academic master's

 degree in nursing]. Postgraduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal, 2021.  

  

ABSTRACT 

Safe and quality care in hemodialysis services aims to reduce or eliminate the occurrence of 

adverse events. This is because, it is an environment that presents several risk factors because 

it is an invasive and complex procedure. Thus, it is necessary to implement measures for patient 

safety in these services, as well as to identify problems and measure the quality of care and 

management. Thus, this study aimed to build and validate the content and appearance of a 

protocol for evaluating safe care in hemodialysis. It deals with a methodological study 

conducted by Pasquali's psychometric framework organized in three procedures, namely: 

theoretical procedures in which a Scoping Review was carried out to support the definition of 

the contents included in the protocol; empirical procedures construction of the protocol through 

scientific evidence and content and appearance validation via Google forms and Delphi steps 

with expert judges in the area of patient safety and kidney diseases; and, analytical procedures 

in which the analysis of the data from the previous phase was carried out using the content 

validation coefficient, items with a minimum agreement of 80% between judges were 

considered valid. The study is approved by the Ethics and Research Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte, under Certificate of Ethical Appreciation No. 3,915,158 

and CAAE: 29259020.7.0000.5537. After construction of the protocol, supported by the results 

of the Scoping Review, it was submitted to the appreciation of nine judges who responded to 

all stages of Delphi I, who made suggestions for improvement and improvement. In the Delphi 

II stage, six judges participated, reaching a general content validity coefficient of 0.88 in the 

checklist, 0.88 for the structure, process and result protocol, already in the appearance 

validation for the Suitability Assessment of Materials criteria obtained 0.91 for checklist and 

structure protocol and 0.88 for process and result. It is concluded that the graphic protocol for 

the evaluation of safe care for patients on renal dialysis is considered valid in its content and 

appearance. 

KEYWORDS: Renal dialysis, Patient safety, Nursing, Care, Validation studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal é caracterizada pela redução do filtrado glomerular, que representa a 

diminuição da drenagem de líquidos que são excretados pelo sangue, diminuição do débito 

urinário, elevada concentração de creatinina sérica e forte relação com processos de morte 

celular (LUCENA et al., 2017). 

Essa condição é classificada como lesão renal aguda (LRA), definida por apresentar-se 

de forma repentina, comum em pacientes críticos. Já a doença renal crônica (DRC) está 

associada a doenças como diabetes e hipertensão, ambas as condições apresentam a 

hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal como possibilidades de tratamento 

(LIYANAGE et al., 2015). 

Dentre as três alternativas de tratamento, destaca-se a hemodiálise (HD), procedimento 

realizado por meio de um equipamento com objetivo de remover substâncias tóxicas e líquido 

concentrado no sangue devido à falência renal. A princípio tal atividade foi indicada somente 

para pacientes portadores de LRA, com o avanço da tecnologia para fabricação de deslizadores 

e das técnicas cirúrgicas de acesso vascular, os pacientes com DRC também passaram a ser 

beneficiados (SANTOS et al., 2018). 

De acordo com o Censo Brasileiro de Diálise 2009-2018, em 2000 o número de 

pacientes em HD no Brasil era de 42.659, já no ano de 2018 o quantitativo aumentou para 

133.464, fato que demostra a crescente incidência das doenças renais (NEVES et al.,2020). 

Esses dados vão ao encontro de outros países, como os Estados Unidos da América 

(EUA), em que 409.000 habitantes são submetidos anualmente ao procedimento de HD e a taxa 

de reinternação e infecção hospitalar apresentaram relevante aumento ao longo dos anos, com 

mais de 60 milhões de tratamentos por hemodiálise realizados anualmente em ambientes 

ambulatoriais (HAWKINS et al., 2015). 

Hanwkins e Flynn (2015) afirmam ainda que são vários os riscos à segurança do 

paciente em HD, o que pode desencadear eventos adversos (EA) preocupantes, quando esses 

são descritos como incidentes que resultam em dano ao paciente de forma a causar 

comprometimento físico, social e/ou psicológico classificados por doenças, lesões, sofrimento, 

morte ou incapacidades. 

Os EA observados no procedimento de HD estão relacionados a quedas de pacientes, 

erros de medicação e/ou na preparação do equipamento de diálise, falha no controle de infecção, 
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sangramento prolongado, entre outros (HANWKINS, FLYNN, 2015; FREITAS et al., 2018; 

LESSA et al., 2018).  

Sousa et al (2016) analisaram a prevalência de EA em uma unidade de HD, quando das 

5.938 sessões do tratamento analisadas, foram registrados 1.272 eventos padronizados em 25 

tipos e classificados de acordo com a gravidade de danos causados ao paciente, com maior 

ênfase para o fluxo sanguíneo inadequado, sangramento pelo acesso venoso, infecção e 

coagulação do sistema extracorpóreo e infiltração da punção. 

Já Sekiguchi et al (2018), em estudo realizado em Minnesota nos EUA, demonstraram 

que de 59 pacientes em HD, 15 apresentaram algum tipo de EA, com destaque para a 

hipotensão, seguida de câimbra nos membros inferiores, hipertensão, tontura e náuseas. 

Dessa forma, a HD desperta preocupações da equipe multiprofissional pelo fato de 

muitos pacientes morrerem em decorrência de erros evitáveis quando submetidos ao 

procedimento, assim, os profissionais identificaram a importância de implementar a segurança 

do paciente (SP) nos serviços de saúde com intuito de minimizar os EA (HANWKINS, 

FLYNN, 2015; DANIELSSON et al., 2017; WILSON, HARWOOD, 2017). 

Aguiar et al (2017) mencionam que a SP em HD é realizada a partir de atividades 

corretas como o uso de técnicas assépticas e prevenção de infecção, avaliação de parâmetros 

individuais, monitorização, avaliação da ultra filtração, de sinais de intercorrência e de 

alterações corporais do paciente durante o procedimento. 

Tais atividades corroboram com a assistência adequada e de qualidade nas quais os 

profissionais de enfermagem exercem papel primordial, pois são responsáveis pelo preparo do 

paciente, instalação do equipamento de diálise, orientação acerca do procedimento e educação 

em saúde que envolvem não só o paciente, mas também sua família e seu cuidador 

(HANWKINS, FLYNN, 2015; CORDEIRO et al.,2016; FREITAS et al., 2018). 

Assim, para que a assistência seja prestada de forma eficaz, com intuito de prevenir e 

controlar a ocorrência de EA, é fundamental que os estabelecimentos de saúde que realizam 

HD sejam submetidos a avaliações periódicas a fim de detectar fragilidades e potencialidades 

do cuidado prestado e dessa forma traçar intervenções e avanços no processo de cuidar dos 

pacientes submetidos a esse procedimento (ANDERSON et al., 2016). 

Donabedian (1980) propõe a avaliação da qualidade em saúde por meio da tríade 

estrutura, processo e resultado. A estrutura compreende os recursos físicos, humanos, materiais 

e financeiros necessários para a assistência em saúde. O processo consiste em atividades dos 

profissionais de saúde e usuários, diagnósticos, tratamento e aspectos éticos. Por fim, o 
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resultado se refere ao produto da assistência prestada de forma a considerar a satisfação de 

padrões e expectativa do paciente.  

Destaca-se que a avaliação da qualidade deve emergir de conceitos relacionados aos 

procedimentos os quais vão servir de referência para a construção de instrumentos usados no 

processo (ANDERSON et al., 2016). 

O desenvolvimento de ferramentas para avaliação é necessário para o aprimoramento e 

padronização do processo de trabalho, dentre essas estratégias realça-se os protocolos 

assistenciais (ANDERSON et al., 2016). 

Por conseguinte, os protocolos são instrumentos normativos utilizados para intervenção 

técnica e social compostos de um conjunto de regras, padrões e especificações técnicas, que 

têm como base para sua construção o conhecimento e as evidências científicas, devem ser 

elaborados por profissionais da área com intuito de orientar fluxos, condutas e procedimentos 

(ALMEIDA et al. 2016). 

Almeida et al (2016) destacam o protocolo clínico e o de organização dos serviços, os 

quais podem ser representados graficamente a partir da sequência de itens a serem seguidos, 

com recomendações aos profissionais em forma de quadros, fluxograma, com um algoritmo 

que qualifica a representação e simplifica a compreensão dos profissionais. 

Assim, o objeto desse estudo é um protocolo para avaliação do cuidado seguro ao 

paciente em hemodiálise. Diante do exposto, delimitou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual 

deve ser o conteúdo e a aparência de um protocolo gráfico para a avaliação do cuidado seguro 

ao paciente em hemodiálise? 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

É importante destacar que a HD é um procedimento de organização complexa e 

multidisciplinar que envolve o uso de tecnologias para o adequado cuidado ao paciente o qual 

pode ser exposto a riscos que podem ocasionar EA (LESSA et al., 2018). 

Os riscos e EA são recorrentes em unidades ambulatoriais de HD como mostrado em 

estudo que revelou a ocorrência de 88 eventos, como erros de medicação, falta de adesão a HD 

prescrita e duração da sessão diminuída, por isso a necessidade do uso de ferramentas de 

acompanhamento e avaliação como os protocolos para um cuidado livre de danos (HAWKINS, 

FLYYN, 2015). 
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Os protocolos são ferramentas adequadas para a identificação de problemas na 

assistência e gestão de serviços de saúde, os quais devem ser subsidiados por diretrizes técnicas 

com o intuito de orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos profissionais da saúde 

(GUBERT et al., 2015). 

Diante do contexto apresentado, justifica-se a realização dessa pesquisa, a partir dos 

seguintes aspectos: 

- a construção e validação de um protocolo gráfico contribuirá para o desenvolvimento 

de novas intervenções para promover um cuidado seguro ao paciente em hemodiálise, à medida 

que identificará fortalezas e fragilidades nos serviços e, com esses dados, ações poderão ser 

implementadas.  

Estudos apontam que os enfermeiros percebem a melhoria nas condições para conduzir 

o cuidado ao paciente e a clara identificação dos fatores de risco existentes após o uso de um 

protocolo, o que corrobora com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), o qual 

tem como objetivo auxiliar para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos (BRASIL, 2014; ROSS, MILLER, NAPPO, 2017; VIEIRA et al., 2016). 

- o uso do protocolo tem relevância para a enfermagem por permitir a evolução e 

otimização do cuidado e conferir embasamento científico ao profissional, como estudo que 

destaca a utilização de protocolos para atingir a adequação da diálise ao trazer autonomia para 

o profissional de enfermagem e a diminuição dos danos ao paciente (ROSS, MILLER, NAPPO, 

2017). 

- o estudo proposto coaduna-se ainda com a linha de pesquisa “Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde e Enfermagem” do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pois a construção e 

validação de um protocolo de cuidado seguro constituem-se em tecnologia em saúde. 
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2.REVISAO DE LITERATURA  

 

 Esta revisão foi estruturada em dois tópicos: o primeiro referente a instituições e 

regulamentações relacionadas ao cuidado seguro em HD, o segundo as ações e recursos para 

um cuidado. 

 

 

2.1 INSTITUIÇÕES E REGULAMENTAÇÕES ACERCA DO CUIDADO SEGURO NO 

TRATAMENTO DIALÍTICO 

 

 A execução de resoluções e recomendações propostas com o objetivo de facilitar e 

adequar a realização do TD, com participação de associações, sociedades e centro de serviços 

de saúde. 

 Na esfera internacional, no ano de 1969 foi estabelecida a American Nurses Nefrologia 

Association (ANNA) com o propósito de avançar a especialidade de enfermagem em nefrologia 

com o fornecimento produtos, programas e serviços educacionais de qualidade (AMERICAN 

NEPHOLOGY NURSES ASSOCITION, 2019). 

 A ANNA é uma organização sem fins lucrativos tem como membros 8.000 enfermeiras 

e outros profissionais de saúde nos diversos níveis, tais profissionais realizam suas atividades 

em áreas como a de gestão, DP, HD, TRS, transplante e agências governamentais reguladoras 

(AMERICAN NEPHOLOGY NURSES ASSOCITION, 2019). 

Destaca-se ainda, os Centers for Disease Control and Prevencion (CDC) que por meio 

da divisão de promoção de qualidade da saúde apoia estratégias de prevenção de infecções da 

corrente sanguínea em paciente submetidos a HD e estratégias de saúde pública para a 

promoção da saúde renal com o intuito de prevenir e controlar fatores de risco para DRC, 

aumento da conscientização sobre suas complicações, promoção do diagnóstico precoce e 

tratamento (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2017; LI et al., 

2010). 

E a Internacional Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) que desenvolve diretrizes com 

recomendações sobre infecções relacionadas à DP com o foco no tratamento da peritonite, 

prevenção de infecções relacionadas a DP, tais recomendações estão organizadas em cinco 

sessões, a saber: relatório de taxa de peritonite; infecções do local de saída e do túnel; 

apresentação inicial e tratamento de peritonite; gerenciamento subsequente de peritonite; e a 
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pesquisa futura. (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2017; LI et al., 

2010). 

No Brasil, têm-se as Resoluções 154/2004 da ANVISA que trata do regulamento técnico 

para operar serviços de diálise considerando a necessidade de redefinir critérios para o 

funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam dialise em pacientes 

portadores de IRC e os mecanismos de sua monitoração (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2018; AGUIAR et al., 2018). 

E a resolução 11/2014 da ANVISA que fala do fornecimento de requisitos de boas 

práticas operacionais para os serviços de diálise, tal resolução se aplica a todos os serviços de 

dialise públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares com inclusão de instituições que 

exercem ações de ensino e pesquisa. No país o número de pacientes que necessitam do TD 

cresce a cada ano, assim se faz necessário direcionamentos legais para uma execução de 

qualidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2018; AGUIAR et al., 2018). 

 

 

2.2 CUIDADO SEGURO EM TRATAMENTO DIALITICO:  AÇÕES E RECURSOS  

 

As medidas para um cuidado seguro no TD estão relacionadas à educação continuada 

nos serviços de saúde, visita domiciliar e promoção da assistência de enfermagem na DP com 

apoio de recursos tecnológicos. 

A educação continuada é descrita como uma ação importante para formação e 

desenvolvimento em conjunto com a troca de experiências, deve ser considerada como parte de 

uma política global de qualificação contínua dos profissionais de enfermagem focada na 

qualidade do cuidado (TEODOZIO et al., 2018; AMERICAN NEPHOLOGY NURSES 

ASSOCITION, 2019; BENNETT et al., 2019; FADILI; ADNOUNI; LAOUAD, 2016). 

A visita domiciliar para pacientes em DP faz parte do momento de avaliação do 

ambiente onde ocorrerá o procedimento, com a valorização do paciente em seu processo de ser 

cuidado e se cuidar, o enfermeiro deve observar as condições de moradia, a capacidade para o 

autocuidado e esclarecer dúvidas para oferecer maior segurança quanto ao cuidado no domicílio 

(ROCHA; BARATA; BRAZ, 2018; CUNHA et al., 2017). 

Quanto à promoção da assistência de enfermagem na DP domiciliar, o enfermeiro ganha 

especial relevância em seu papel de educador, pois deve capacitar o paciente quanto a 

informações sobre o tratamento e o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas para 
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que DP seja realizada de maneira efetiva e segura (ROCHA; BARATA; BRAZ, 2018; CUNHA 

et al., 2017). 

Evidenciam-se ações desenvolvidas para uma assistência segura ao paciente em TD, 

com destaque para treinamentos especializados, programas de prevenção e controle de 

infecções e avaliação de cuidados domiciliares aos pacientes em DP. 

 A HD exige que o profissional enfermeiro tenha o conhecimento técnico para realizá-

la, por isso a necessidade de treinamento especializado sobre o uso do dispositivo de diálise e 

como monitorar/controlar possíveis complicações no decorrer do procedimento, como também 

para os pacientes que realizam a DP domiciliar, pois a inexperiência desperta preocupações 

acerca de falhas na técnica e na SP ROCHA; BARATA; BRAZ, 2018; LEMOS; BATALHA, 

2018; CUNHA et al., 2017). 

Dessa forma, realça-se que os cuidados domiciliares ao paciente em DP necessitam de 

avaliação periódica, a qual pode ser realizada em visita domiciliar, em que o profissional avalia 

os recursos materiais e financeiros, protocolos estabelecidos com atividades realizadas pelos 

profissionais e pacientes e, por fim, considera o padrão de satisfação dos atores envolvidos 

(ABUD et al., 2017; CUNHA et al., 2017). 

Já no que diz respeito à prevenção e controle de infecções instituições como a CDC 

gerou diretrizes e/ou recomendações relacionadas ao cenário de HD, a higienização das mãos é 

apontada como a intervenção mais importante para prevenir infecção, além das precauções 

padrão, isolamento, tratamento de água, vacinação entre outros (CASTRO et al., 2018; 

FREITAS et al., 2018; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2017; LI 

et al., 2010). 

Além dessas ações e/ ou para o apoio a essas têm-se o desenvolvimento de instrumentos 

na perspectiva de promover o cuidado seguro no TD, dentre as quais se destacam a produção e 

a validação de instrumentos para identificar o nível de segurança, como checklist e protocolos. 

O checklist ou lista de verificação é uma ferramenta desenvolvida e usada para organizar 

as obrigações e verificar, de modo facilitado e visual, as atividades mais importantes com base 

em conhecimentos específicos para que uma comunicação eficaz possa ocorrer em momentos 

críticos (ACZEL et al, 2020; COSTA et al, 2020; DELISLE et al., 2020). 

A construção e validação de checklist promove a comunicação, diminui os erros e, pode 

ser utilizado para registros e continuidade dos cuidados, o uso dessa ferramenta torna-se 

essencial para monitorar a ocorrência de eventos adversos (EA) no TD (SOPPA et al., 2019; 

SILVER et al., 2015; MARCELLI et al., 2015). 
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Já os protocolos são instrumentos legais, elaborados sistematicamente e utilizados no 

enfrentamento a diversas situações especificas na assistência ou na gestão dos serviços de 

saúde, com detalhes operacionais na perspectiva de orientar fluxos e procedimentos dos 

profissionais (COSTA et al., 2020; PIMENTA et al., 2015; SILVA, NOVARETTI, PEDROSO, 

2019; WERNECK, FARIA, CAMPOS, 2009). 

Em relação ao desenvolvimento de protocolos, nota-se a importância desses para o 

aprimoramento e padronização do processo de trabalho por ser uma ferramenta normativa usada 

para intervenção técnica e social, que auxilia na tomada de decisão, pois permite reorganizar 

intervenções e visualizar a necessidade de orientações aos pacientes, familiares e equipe 

multiprofissional (LEMOS et al., 2018; ANDERSON et al., 2016; PELZANG; 

HUTCHINSON, 2019).  

Nesse interim, a figura 1 representa essas ações distribuídas em camadas contextuais o 

que permite verificar as relações que compõe esse fenômeno, a saber: o contexto imediato tem 

como principal característica a imediação com foco no presente são definidos os aspectos 

relevantes da situação; o contexto especifico tem como característica o conhecimento 

individualizado e único que engloba o passado imediato e os aspectos relevantes da presente 

situação; o contexto geral caracteriza-se pelo quadro de referência de vida desenvolvido pelo 

individuo a partir das suas interpretações  fornecidas por meio de interações passadas e atuais; 

e o metacontexto refere-se as fontes de conhecimento socialmente construído que resulta em 

uma perspectiva social compartilhada  (HINDS; CHAVES; CYPRESS, 1992). 
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Figura1 - Camadas contextuais sobre o cuidado seguro no tratamento dialítico, Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2021. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Construir e validar conteúdo e aparência de um protocolo gráfico para avaliação do cuidado 

de enfermagem seguro a pacientes em hemodiálise. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os itens necessários para avaliar o cuidado seguro ao paciente em 

hemodiálise; 

 Construir um protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro ao paciente em 

hemodiálise; 

 Validar o conteúdo e a aparência do protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro 

em hemodiálise. 
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4. MÉTODO 

 

 

 Trata de um estudo metodológico de abordagem quantitativa, voltado para construção e 

validação de conteúdo e aparência de um protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro 

em HD. 

O estudo metodológico promove a investigação, organização, análise dos dados, 

elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, por meio de itens 

debatidos e implementados a cada etapa, o que o torna utilizável e com rigor científico (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

Assim, a abordagem quantitativa utiliza técnicas estatísticas para a interpretação dos 

dados coletados, para que dessa forma a pesquisa se torna mensurável (PASCHOARELLI; 

MEDOLA; BONFIM, 2015). 

  Para a construção e validação de conteúdo e aparência do protocolo gráfico, a pesquisa 

foi conduzida de acordo com o referencial psicométrico de Pasquali et al (2010) adaptado, 

organizado em procedimentos teóricos, empíricos e analíticos como exposto na Figura 1 a 

seguir. 

 

Figura 2 - Etapas para construção e validação de conteúdo do protocolo gráfico, 

Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Adaptado de Pasquali et al (2010) 

• Scoping Review para identificar e
determinar os conteúdos que vão integrar o
protocolo gráfico.

Procedimentos 
Teóricos

• Construção do protocolo gráfico e
validação do conteúdo e aparência via
Google Forms e etapas Delphi.

Procedimentos 
Empíricos

• Cálculo de validação do conteúdo e nível

de concordância.
Procedimentos 

Analíticos
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4.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 

 

 Para os procedimentos teóricos realizou-se uma busca na literatura acerca do cuidado 

seguro ao paciente em HD, para isso foi construída uma Scoping Review. 

 Esse tipo de estudo visa mapear conteúdos associados à temática investigada, o que pode 

apontar lacunas na literatura e propiciar a realização de estudos com intuito de fornecer 

subsídios científicos sobre um conteúdo. Assim, pelo fato da Scoping Review utilizar diferentes 

bases de dados, portais de teses e dissertações nacionais e internacionais, concede um olhar 

aprofundado do conteúdo estudado e do a ser explorado (ARKSEY, O’MALLEY, 2005; THE 

JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2020). 

 A construção da Scoping Review foi sistematizada em seis etapas: I - Identificação da 

questão de pesquisa; II - Identificação dos estudos relevantes; III – Seleção dos estudos; IV – 

Análise dos dados; V – Síntese e apresentação dos dados e VI – Divulgação dos resultados 

(opcional) (ARKSEY; O’MALLEY, 2005; THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015).  

Vale ressaltar que foi elaborado um protocolo de pesquisa composto pelo objetivo do 

estudo, questão norteadora, critérios de inclusão e exclusão, estratégias de busca baseada no 

método PCC (População, Conceito e Contexto), critérios de análise dos dados e sua forma de 

apresentação. O protocolo foi registrado na Open Science Framework 

(DOI 10.17605/OSF.IO/JS6AD) (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2020). 

A questão norteadora delimitada foi: Quais cuidados de saúde são prestados ao paciente 

renal crônico em hemodiálise com foco na qualidade e na segurança do paciente? 

  Considerou-se como critérios de inclusão publicações que respondessem ao objetivo do 

estudo e que estivessem disponíveis na íntegra mediante protocolo da Comunidade Acadêmica 

Federada (CAFe) em meio eletrônico. Os editoriais, relatos de experiência, ensaios teóricos, 

estudos de reflexão, livros, artigo de opinião, bem como pesquisas que não apresentavam 

abstract e/ou texto online na íntegra foram excluídos.   

  Para a busca dos estudos, utilizou-se a estratégia PCC da seguinte forma: P Participants 

– Paciente renais crônicos; C Concept - Segurança do paciente; Context- Hemodiálise. 

A segunda etapa abarcou a seleção de descritores em pesquisas publicadas e disponíveis 

nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), conforme recomendação do manual12. As palavras 
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indexadas no vocabulário controlado do Medical Subject Heading Terms (MeSH) foram 

Hemodialysis patient, Patient safety e Hemodialysis. 

  Realizou-se os seguintes cruzamentos: Hemodialysis patient AND Patient Safety, 

Hemodialysis patient  AND Hemodialysis, Hemodialysis patient AND Patient safety AND 

Hemodialysis para seleção do maior quantitativo na PubMed e na CINAHL, de forma a 

identificar as palavras-chave mais utilizadas nos estudos publicados. 

Após a seleção dos descritores e equivalências, realizou-se a captura dos materiais por 

pesquisa eletrônica nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, SCOPUS, 

COCHRANE e LILACS. Esta foi desenvolvida mediante Portal de Periódicos da CAPES, por 

meio da CAFe, com a seleção da instituição de ensino superior Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), como forma de padronizar a coleta nessas bases, em abril de 2020. 

Foi utilizada também a literatura cinzenta. Para dissertações e teses buscou-se no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES); Europe E-theses Portal (DART); Eletronic Theses Online Service 

(EThOS); Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP); National Theses and 

Dissertations (ETD Portal); Theses Canada; The National Library of Australia’s Trove 

(TROVE); Academic Archive Online (DIVA); Teses e dissertações da América Latina. 

  Para seleção dos estudos e composição da amostra empregou-se os operadores boleanos 

AND e OR, como descrito na estratégia:  Hemodialysis patient OR (Dialysis patient OR Patient 

on renal replacement therapy) AND Patient Safety OR (Quality of care OR Safety culture OR 

care safe) AND Hemodialysis OR (Renal dialysis OR Home hemodialysis OR Therapy 

replacement patients). 

  Os estudos foram pré-selecionados mediante leitura de títulos e resumos e a amostra 

final alcançada com base na leitura dos artigos na íntegra. A coleta de dados foi realizada 

mediante indicadores como: bases de dados, idioma, ano de publicação, país, objetivo do 

estudo, desenho metodológico, nível de evidência de acordo com a proposta do Joanna Briggs 

Institute, cuidados seguros em hemodiálise e protocolos de segurança do paciente em 

hemodiálise. 

   Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas disponíveis no programa Microsoft 

Excel 2010®, analisados por estatística descritiva e apresentados por meio de quadros.  

Por fim, ocorreu a etapa de compilação e comunicação dos resultados, com a intenção 

de apresentar o material mediante construção do tema na perspectiva da segurança do paciente 

em hemodiálise.   
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4.2 PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS  

 

4.2.1 Construção do Protocolo 

 Por meio das evidências científicas provenientes do estudo de revisão do tipo Scoping 

Review, ocorreu o processo de construção do protocolo gráfico para o cuidado seguro ao 

paciente em HD de acordo com as etapas e critérios propostos por Pasquali et al (2010) e 

Suitability Assessment of Materials (SAM) (SOUSA; TURINI; POVEDA, 2015).  

 O protocolo tem aparência gráfica, o qual foi elaborado a partir da proposta de Pimenta 

et al (2017) onde empregou-se formas geométricas com determinados significados no 

constructo para permitir uma comunicação clara (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Elementos gráficos empregados na construção do protocolo gráfico para o cuidado 

seguro em Hemodiálise, Natal/RN, 2021. 

FORMA GRÁFICA SIGNIFICADO 
 

Indica início e fim do processo. 

 

Indica a ação. 

 

Indica momentos de tomada de decisão. 

 

Indica documentos ou relatórios que 

apoiam o processo. 

 

Indica arquivos que podem ser acessados 

para consolidar o processo. 
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Conecta os processos ou indica 

continuação. 

 

Indica direções a serem seguidas. 

___________________ Indica caminho a ser seguido. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Conecta a uma caixa explicativa. 

Fonte: Pimenta et al. (2017). 

 

4.2.2 Validação do Protocolo 

 

O protocolo gráfico foi validado em seu conteúdo por meio dos doze critérios de 

avaliação de Pasquali et al (2010) conforme apresentado no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Critérios de avaliação do conteúdo, Natal/RN, 2021. 

Critério de análise Requisitos para avaliação 

Comportamental O protocolo é aplicável, com instruções claras e precisas. 

Objetividade 
O objetivo proposto é passível de ser alcançado mediante as 

instruções fornecidas. 

Simplicidade O protocolo apresenta uma idéia única e contínua. 

Clareza O conteúdo é compreensível, simples, claro e inequívoco. 

Relevância O protocolo é pertinente e atende a finalidade proposta. 

Precisão 
Os itens presentes no protocolo são distintos e não propiciam 

confundimento. 

Variedade A linguagem do protocolo é adequada. 

Modalidade O vocabulário é adequado e não gera ambiguidade. 

Tipicidade O conteúdo apresenta expressões condizentes com a temática.  

Credibilidade 
O protocolo apresenta uma atitude favorável de utilização e 

compreensão do conteúdo. 

Amplitude 
O protocolo é prospectivo suficientemente para compreensão da 

temática.  

Equilíbrio O conteúdo proposto apresenta-se de forma equilibrada e coerente. 

Fonte: Adaptado de Pasquali et al. (2010). 
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 Para a validação do conteúdo e da aparência também utilizou-se as categorias propostas 

pelo Suitability Assessment of Materials (SAM), conforme descrito no Quadro 3 (SOUSA; 

TURINI; POVEDA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Categorias do Suitability Assessment of Materials (SAM), Natal/RN, 2021 

Eixos e itens do SAM  Eixos e itens adaptados Escala de pontuação 

Conteúdo 

- O propósito está 

evidente; 

- O conteúdo trata de 

comportamentos; 

- O conteúdo está 

focado no propósito; 

- O conteúdo destaca 

os pontos principais. 

 

Conteúdo 

- O conteúdo atende as 

necessidades do 

público alvo; 

- O conteúdo do protocolo 

é coerente com a 

proposta; 

- O conteúdo retrata os 

principais aspectos 

relevantes para avaliação 

do cuidado seguro aos 

pacientes em 

hemodiálise. 

- 2 pontos para 

ótimo. 

- 1 ponto para 

adequado. 

- 0 ponto para não 

adequado. 

- N/A se o fator não 

pode ser avaliado. 

- Fator a ser 

classificado. 

- Comentários 
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Linguagem  

- Nível de leitura; 

- Usa escrita na voz 

ativa; 

- Usa vocabulário com 

palavras comuns no 

texto; 

- O contexto vem antes 

de novas informações 

- O aprendizado é 

facilitado por tópicos. 

 

Linguagem 

- A linguagem do 

protocolo é compatível 

com o público alvo. 

- Os termos são atrativos e 

não cansativos. 

- Existe clareza e 

objetividade. 

Ilustrações 

- O propósito da 

ilustração referente 

ao texto está claro; 

- Tipos de ilustrações; 

- As figuras/ilustrações 

são relevantes 

- As listas, tabelas, etc. 

tem explicação; 

- As ilustrações tem 

legenda. 

Ilustrações 

- Os elementos gráficos são 

adequados ao protocolo. 

- A estruturação do 

protocolo esta coerente. 

 

 

 

 

Layout e apresentação 

 

- Característica do 

leiaute. 

- Tamanho e tipo de 

letra; 

- São utilizados 

subtítulos 

Layout 

- Os itens do protocolo 

estão dispostos de 

maneira adequada; 

- O tamanho, fonte e cor da 

letra favorece a leitura e 

compreensão; 

- As instruções são 

adequadas. 

Estimulação/Motivação do 

aprendizado 

- Utiliza a interação; 

- As orientações são 

específicas e dão 

exemplos; 

- Motivação e 

autoeficácia. 

Motivação  

- O protocolo e interativo; 

- As orientações do 

protocolo são especificas 

e objetivas; 

- O desenvolvimento do 

protocolo gera motivação 

e eficácia. 

Adaptação cultural 

- É semelhante a sua 

lógica, linguagem e 

experiência 

- Imagem cultural e 

exemplos. 

Cultura 

- O conteúdo do protocolo 

se adequa culturalmente 

ao público alvo. 

 

Fonte: Adaptado Sousa, Turini, Poveda (2015). 
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 Vale destacar que a validação foi realizada por meio da análise e julgamento de juízes, 

especialistas na área, os quais têm a função de avaliar se o conteúdo e a aparência estão claros 

e adequados ao que foi proposto (MEDEIROS et al., 2015). 

 Para tal, foi empregada a técnica Delphi, a qual se configura como a utilização 

organizada e progressiva de um questionário a um grupo de especialistas em determinada área 

do conhecimento e serve para estruturar o processo de comunicação e possibilitar que 

especialistas forneçam uma opinião coletiva e qualificada sobre problemas existentes, mediante 

um instrumento de consulta que garante o anonimato dos participantes (BEZERRA, 2018). 

 Para a busca e seleção dos juízes utilizou-se a Plataforma Lattes do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), conforme descrito na Figura 2. 

 

Figura 3 - Esquema de busca pelos juízes na Plataforma Lattes, Natal/RN, 2021. 

 

 Assim, para a escolha dos juízes empregou-se os critérios de Fehring (1994) com 

pontuação mínima estabelecida de cinco pontos, os critérios foram adaptados para selecionar 

juízes especialistas na área de hemodiálise, como exposto no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Critérios para seleção de especialistas segundo o modelo de validação de conteúdo 

de Fehring (1994), Natal/RN, 2021. 

Critérios Fehring (1994) Pontos Critérios adaptados 
Pontos 

adaptados 

Mestre em enfermagem 4 
Mestre em enfermagem 

(Critério obrigatório). 
0 

Mestre em enfermagem – 

dissertação com conteúdo 

relevante da área clínica 

1 

Mestre em enfermagem 

com dissertação sobre HD 

e/ ou SP. 

1 

Pesquisa (com publicação) 

na área de diagnósticos 
2 

Pesquisa (com publicação) 

na área da HD. 
3 

Artigo publicado na área de 

diagnósticos em um 

periódico de referência 

2 

Artigo publicado na área de 

Enfermagem em um 

periódico de referência. 

3 
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Doutorado em diagnóstico 2 

Doutor em enfermagem 

com tese sobre HD e/ ou 

SP. 

4 

Prática clínica de pelo menos 

um ano de duração na área 

de enfermagem em clínica 

médica 

1 

Experiência como docente 

na área de SP na 

enfermagem de pelo menos 

6 meses. 

2 

Certificado em área clínica 

médica com comprovada 

prática clínica 

2 

Certificado de 

especialização na área de 

SP. 

1 

Pontuação Máxima 14 Pontuação Máxima 14 
Fonte: Adaptado de Fehring (1994). Nota: HD: hemodiálise. SP: Segurança do paciente. 

 

 Pasquali et al (2010) dizem que para a validação é necessário um número mínimo de 

seis juízes. Selecionou-se um quantitativo inicial de 40 participantes, devido o grande número 

de perdas esperado nesse tipo de abordagem (GOÉS et al., 2015).  

 Em seguida enviou-se uma carta convite para os juízes selecionados via e-mail com 

intuito de explicar o conteúdo da pesquisa e a importância de sua participação, a partir do 

retorno positivo desses juízes, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

(TCLE). 

 Após a devolutiva do TCLE assinado, foi encaminhado o formulário via Google forms 

para dar início ao procedimento de validação do conteúdo e de aparência. Mediante as 

alterações sugeridas pelos juízes acerca do protocolo, reenviou-se um novo documento com as 

modificações pertinentes. Ressalta-se que foram realizadas duas etapas Delphi para alcançar 

uma concordância significativa entre juízes (MARQUES; FREITAS, 2018; PASQUALI et al., 

2010)  

 

4.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS  

 

 Para a validação do protocolo, utilizou-se a técnica Delphi, tal técnica ocorre de forma 

sistematizada e deve ser executada tantas vezes quantas forem necessárias. É recomendado que 

as rodadas de questionário repitam até o alcance de 80% de concordância entre os juízes 

Coeficiente de Validação de Conteúdo (CVC) >0,8 e seu valor será calculado a partir da fórmula 

sugerida por Hernandez-Nieto (2002).  

 Assim, para determinar o valor do CVC, foi calculado a partir da soma das notas 

atribuídas pelos juízes em cada item dividido pelo número total de juízes que participaram da 

etapa de validação. Desse modo foi determinado o valor do CVC para cada item. Foi 
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considerado válido o item que alcançou os parâmetros: concordância igual ou superior de 80% 

quanto a sua adequabilidade e CVC > 0,8. 

 

Figura 4 – Cálculo do Coeficiente de validação de Conteúdo, segundo Hernandez-Nieto(2002)  

 

Fonte: Hernandez- Nieto (2002). 

 

 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A pesquisa seguiu os preceitos éticos constantes na Resolução Nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) com nº 3.915.158 e 

CAAE:29259020.7.0000.5537, de 13 de março de 2020. 

 Com a aprovação do CEP (ANEXO A) e, previamente a coleta de dados, os juízes foram 

esclarecidos sobre a finalidade da pesquisa, etapas e processo de coleta de dados, seu caráter 
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voluntário e anonimato. Aos que aceitarem será enviado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) para assinatura. Considerou-se o princípio da não 

maleficência com o intuito de respeitar os direitos dos participantes e do anonimato. 
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5. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados são apresentados mediante os objetivos propostos pelo estudo estruturado 

em três tópicos. O primeiro trata da determinação de conteúdo para compor o protocolo gráfico 

e checklist para o cuidado seguro ao doente renal em HD; o segundo refere-se a construção dos 

instrumentos de acordo com os conteúdos encontrados na Scoping Review e o terceiro a 

validação do conteúdo e aparência do protocolo gráfico e checklist  para o cuidado seguro ao 

paciente renal crônico em HD.  

Optou-se por apresentar resultados e discussões de cada tópico juntos para melhor 

compreensão do material. 

 

 

5.1 CUIDADOS DE SAÚDE SEGUROS AO PACIENTE RENAL 

CRÔNICO EM HEMODIÁLISE: SCOPING REVIEW 

 

5.1.1Resultados  

 

 A busca dos estudos resultou em um total de 368.498 achados. A figura 4 apresenta o 

fluxograma com o quantitativo de estudos em cada uma das fases. 

 

Figura 5 - Fluxograma referente ao processo de seleção dos estudos da Scoping Review 

adaptado do PRISMA-ScR. Natal/RN, 2021. 
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Foram selecionados 49 estudos para leitura na íntegra, excluíram-se 41 artigos que não 

responderam à questão de pesquisa. Restaram oito (100,0%) artigos que compuseram a amostra 

final, nenhum estudo oriundo da literatura cinzenta atendeu aos critérios de inclusão. 

No que se refere ao país de origem dos estudos, o Brasil destacou-se com três (37,5%), 

Canadá, Egito, Estados Unidos da América, Marrocos e Catar com apenas um (12,5%) cada. 

Quanto ao ano de publicação, 2019 sobressaiu-se com três (37,5%) estudos, seguido dos anos 

de 2018 e 2016 com dois (25,0%) e 2015 com um (12,5%). 

 Já os achados acerca do nível de evidência o II destacou-se com três (37,5%) e o nível 

IV com dois (25,5%), já em relação ao tipo de estudo o metodológico e o transversal apareceram 

com três (37,5%) cada e o experimental e a revisão integrativa com um (12,5%). 

  Com relação aos principais achados relacionados ao cuidado seguro em HD e protocolos 

de segurança, estes foram distribuídos em itens de estrutura, processo e resultado componentes 

da qualidade do cuidado em saúde como proposto por Donabedian23 e apresentados no quadro 

5. 
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Quadro 5 - Achados relacionados ao cuidado seguro do paciente renal crônico em HD 

organizados em estrutura, processo e resultado, Natal/RN, 2021. 

 

CUIDADOS SEGUROS EM  

HEMODIÁLISE 

 

ESTRUTURA 

 Verificar se o tamanho da agulha atende ao prescrito, se o tipo de 

dialisador, se todos os parâmetros de diálise foram inseridos conforme 

prescrito (MARCELLI et al 2015). 

 Identificar de forma legível o dialisador e as linhas com nome do 

paciente, sorologia e data do primeiro uso (AGUIAR et al., 2018). 

 Realizar testes pré e pós da máquina antes de cada sessão, para 

certificação da esterilização do sistema (AGUIAR et al., 2018). 

 Realizar processamento de dialisadores com sistema de exaustão de 

ar, bancadas específicas para a etapa de limpeza, de cuba profunda 

constituída de material resistente e passível de limpeza e desinfecção, 

abastecidas de água tratada para hemodiálise, com esgotamento 

individualizado (AGUIAR et al., 2018). 

 Obter bancada específica para a etapa de esterilização do dialisador 

(AGUIAR et al., 2018). 

 Realizar desinfecção e limpeza da máquina e das superfícies que 

entram em contato com o paciente a cada sessão (AGUIAR et al., 

2018). 

 Assegurar a presença de posto de enfermagem próximo à sala de 

hemodiálise com visualização de todos os pacientes (AGUIAR et al., 

2018). 

 Disponibilizar laudos das análises do sistema de tratamento e 

distribuição de água para hemodiálise, para técnicos e fiscalização 

sanitária, de acordo com o período exigido na legislação vigente 

(AGUIAR et al., 2018). 

 Incorporar alertas de segurança nos sistemas informatizados de 

dispensação e prescrição de medicamentos potencialmente perigosos 

(AGUIAR et al., 2018). 
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 Armazenar em compartimentos laváveis do sistema de hemodiálise 

com identificação legível, nome completo do paciente, data de 

nascimentos, diferenciação por turnos e sorologias (AGUIAR et al., 

2018). 

 Armazenar e identificar medicamentos perigosos em local exclusivo, 

com uso de dispositivos que forneçam barreiras na ocorrência de erros 

de administração de medicamentos potencialmente perigosos como, 

por exemplo, código de barras (AGUIAR et al., 2018). 

 Armazenar de forma adequada as soluções ácidas e básicas para 

hemodiálise fora do alcance da luz, em boas condições de ventilação 

e higiene ambiental, conforme orientação do fabricante e com controle 

do prazo de validade (AGUIAR et al., 2018). 

 Designar técnico de enfermagem, com Anti-HBs reagente, exclusivo 

para assistência ao paciente com sorologia positiva para hepatite B, C 

e HIV durante toda a sessão de hemodiálise, de modo a evitar a 

infecção cruzada (AGUIAR et al., 2018). 

 Garantir a exclusividade de técnico de enfermagem para pacientes 

recém-admitidos na instituição com sorologia desconhecida 

(AGUIAR et al., 2018). 

 

PROCESSO 

 Higienizar as mãos (ROCHA, PINHO, 2018; FADILI, ADNOUNI, 

LAOUD, 2016). 

 Manusear e monitorar de forma adequada o Acesso Vascular 

(ROCHA, PINHO, 2018). 

 Educar o paciente e a família focados na conscientização sobre 

higiene das mãos e no reconhecimento precoce de sinais e sintomas 

de infecção por cateter (HAMID et al., 2019). 

 Verificar segurança na pré-sessão (MARCELLI et al 2015; THOMAS 

et al, 2016). 

 Utilizar de listas de verificação para controle de infecção na unidade 

de HD (BAYOUMI, AHMED, HASSAN, 2019; RODRIGUEZ et 

al.,2019; FADILI, ADNOUNI, LAOUAD M 2016). 

 Organizar antecipadamente um plano de ação para o caso de efeitos 

adversos MARCELLI et al 2015). 
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 Confirmar a identidade do paciente e revisão de problemas relatados 

e medicações a serem realizadas (MARCELLI et al 2015; THOMAS 

et al, 2016). 

 Revisar possíveis complicações no período interdialítico 

(MARCELLI et al 2015; THOMAS et al, 2016). 

 Lavar corretamente o braço do acesso vascular do paciente e avaliar o 

acesso vascular para pacientes com fístula arteriovenosa ou enxerto 

(MARCELLI et al 2015). 

 Avaliar sinais de infecção em caso de cateter (MARCELLI et al 

2015). 

 Verificar início da sessão (MARCELLI et al 2015; THOMAS et al, 

2016). 

 Checar prescrição do dialisato, confirmar com o paciente para o início 

do procedimento e confirmar acesso vascular (THOMAS et al, 2016). 

 Iniciar o tratamento dentro de 15 minutos a partir da hora programada 

(MARCELLI et al 2015). 

 Verificar se o paciente não recebe perfurações desnecessárias 

(MARCELLI et al 2015). 

 Realizar exame clínico do paciente antes de conectar; avaliar curso da 

sessão de diálise (FADILI, ADNOUNI, LAOUAD, 2016). 

 Preparar colocação e manutenção de um cateter venoso central (CVC) 

quando necessário (FADILI, ADNOUNI, LAOUAD, 2016). 

 Proteção contra acidentes de exposição ao sangue (FADILI, 

ADNOUNI, LAOUAD, 2016). 

 Checar o local correto de punção e verificar frêmito antes de 

puncionar a fístula (AGUIAR et al., 2018). 

 Garantir antissepsia do local correto do procedimento (AGUIAR et 

al., 2018). 

 Orientar o paciente em relação aos passos críticos do procedimento, 

sua duração estimada e possíveis complicações (AGUIAR et al., 

2018). 
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 Questionar o paciente antes do procedimento quanto à presença de 

alergias e uso de anticoagulante (AGUIAR et al., 2018). 

 Verificar o consentimento informado assinado pelo paciente ou 

acompanhante (AGUIAR et al., 2018). 

 Administrar antibiótico profilático após o procedimento (AGUIAR et 

al., 2018). 

 Trocar luvas a cada novo procedimento (AGUIAR et al., 2018). 

 Realizar curativos com técnica asséptica (AGUIAR et al., 2018). 

 Verificar o aspecto do curativo, óstio e fluxo do cateter antes de ligar 

o paciente à máquina de HD (AGUIAR et al., 2018). 

 Identificar na folha de controle da sessão de hemodiálise com: nome, 

CPF, data de nascimento, número de identificação do paciente na 

clínica, resultados de sorologias e dados da sessão de HD (AGUIAR 

et al., 2018). 

 Garantir supervisão realizada pelo enfermeiro em conjunto com os 

técnicos de enfermagem antes do início de cada sessão, com 

checagem da identificação correta de folha de controle de 

hemodiálise, dialisador e linhas (AGUIAR et al., 2018). 

 Identificar frascos de coleta de sangue com tipo de exame, nome do 

paciente e outra forma de identificação, como CPF e data de 

nascimento (AGUIAR et al., 2018). 

 Usar etiquetas para registro de diluição de medicação com dose, data, 

hora da diluição, nome do profissional responsável pela diluição e 

nome do paciente (AGUIAR et al., 2018). 

 Checar qualquer medicamento antes de administrar, aplicar a técnica 

das nove certezas: paciente certo, medicamento certo, dose certa, 

horário certo, via de administração certa, documentação certa, ação 

certa, forma certa e resposta certa (AGUIAR et al., 2018). 

 Registrar na íntegra de resultados de exames recebidos e assinatura do 

profissional que recebeu (AGUIAR et al., 2018). 
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 Registrar no prontuário do paciente com todas as informações 

referentes à evolução clínica e assistência com assinatura dos 

profissionais (AGUIAR et al., 2018). 

 Disponibilizar os valores de medida do volume interno das fibras do 

dialisador, registrados por turnos e assinado por responsável que 

realizou o procedimento (AGUIAR et al., 2018). 

 Supervisionar administração de medicamentos potencialmente 

perigosos administrados pelos técnicos de enfermagem e pelo 

enfermeiro (AGUIAR et al., 2018). 

 Padronizar a preparação e administração dos medicamentos 

potencialmente perigosos (AGUIAR et al., 2018). 

 Conferir todos os resultados de exames (AGUIAR et al., 2018). 

 Realizar o time-out - Todos os profissionais da equipe confirmam 

verbalmente nomes e profissões, identificação do paciente, local ou 

procedimento a ser realizado, imediatamente antes do início do 

procedimento (AGUIAR et al., 2018). 

 Verificar pós sessão de HD (MARCELLI et al 2015; THOMAS et al, 

2016). 

 Revisar os sinais vitais, perda de sangue e complicações no acesso à 

diálise, peso alvo e tempo de tratamento (MARCELLI et al 2015; 

THOMAS et al, 2016). 

RESULTADO  Reduzir a inserção do cateter pela adoção do programa Fistula first 

(HAMID et al., 2019). 

 

 

5.1.2 Discussão  

 

A análise dos dados evidenciou que a maioria das pesquisas foi desenvolvida no Brasil. 

Isso está associado com o crescente número de EA a pacientes em HD, como também a busca 

atual dos profissionais de saúde por um cuidado seguro e livre de danos, influenciados 

pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem o intuito de contribuir para 
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a qualificação do cuidado em saúde em todo o território (SOUSA et al.,2016; LLAPA-

ROGRIGUEZ et al.,2019).  

Observou-se também o período de publicação dos achados em maior número no ano 

de 2019. Tal fato relaciona-se a importância do cumprimento de diretrizes de HD e DP que 

foram estabelecidas há mais de 30 anos e constantemente revisadas para reduzir a variabilidade 

da prática e maximizar os padrões de qualidade e segurança (SOLA et al.,2020; SOUSA, 

PEREIRA, MOTA, 2018; ANDRADE et al.,2019). 

Em relação ao tipo de estudo abordado, o metodológico e o transversal obtiveram 

maiores ênfases, esse dado indica que são estudos de nível de evidência mais baixo, mas que 

não deixam de ser importantes, no caso do metodológico são advindos das opiniões de 

especialistas e no transversal com busca por associações entre as variáveis, dessa forma se faz 

necessário que os pesquisadores invistam em pesquisas experimentais com o propósito de 

averiguar tanto as construções e validações, como também a eficácia das ferramentas 

desenvolvidas (PEDROSA et al.,2015).  

No que diz respeito aos objetivos dos estudos selecionados, a maioria avaliou e relatou 

práticas seguras em HD como o uso de listas de verificação, construção e validação 

de instrumentos para avaliação da SP e avaliação de processo assistencial na inserção de 

CVC, o que indica que as pesquisas buscaram fomentar uma assistência focada na 

SP e no manejo adequado das tecnologias que envolvem a HD (SOPPA et al.,2019; 

ANDRADE et al.,2019).  

   Quanto aos principais achados dos estudos, foram organizados mediante a tríade 

proposta por Donabedian de estrutura, processo e resultado (GOMES et al., 2019).   

Dessa forma, os itens classificados em estrutura são caracterizados por infraestrutura, 

insumos e recursos humanos. Os indicadores encontrados nos estudos eram voltados para o 

processamento do dialisador, tipo de máquina de diálise, exclusividade de profissional de 

enfermagem para paciente com sorologia desconhecida e o armazenamento, identificação 

e dispensação adequadas de medicamentos perigosos (AGUIAR et al., 2018; MARTELLI et 

al.,2015).    

Neste sentido, estudos abordam que o controle da qualidade da água foi essencial para 

prevenção de riscos ao paciente e que esse deve ser realizado antes do procedimento ser 

iniciado, bem como a calibragem e funcionamento do equipamento de diálise (AGUIAR et al., 

2018; MARTELLI et al.,2015; SOPPA et al., 2019).  
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Em relação aos pacientes com resultados de exames sorológicos positivos, em 

especial os de sorologias desconhecidas, a assistência prestada deve ser realizada por 

profissional de enfermagem exclusivo durante toda a sessão de HD, com uso de equipamentos 

específicos para o atendimento desses pacientes com o intuito de evitar infecções cruzadas com 

os demais pacientes (MARTELLI et al.,2015; SOPPA et al., 2019).  

Para os medicamentos perigosos, estes devem ser controlados durante sua 

administração, pois pacientes em HD são submetidos a regimes complexos com 

multidrogas que em sua maioria possuem alta incidência de complicações (AGUIAR et al., 

2018; MARTELLI et al.,2015; SOPPA et al., 2019).  

Já nos itens classificados como processo, destacaram-se a relação entre o 

profissional e paciente, mediante atividades as realizadas de higienizar as mãos, usar listas de 

verificação para evitar infecções, estimular a comunicação, trocar de luvas a cada novo 

procedimento e identificar com dados do paciente os impressos de cada sessão de HD 

(ROCHA; PINHO, 2018; HAMID et al., 2019; FADILI; ADNOUNI; LOUAD, 2016).  

   Silva et al (2018) em estudo descreveram que nos serviços de HD são necessários 

procedimentos específicos e uso de medidas de proteção e segurança para uma assistência de 

qualidade, por esse ser um procedimento complexo e o não cumprimento 

dessas normas proporcionar o aumento do risco de infecção relacionada a assistência 

em saúde (IRAS), como exemplo a adesão da higienização das mãos antes e após o 

procedimento.  

Assim, recomenda-se que atividades de proteção e segurança sejam realizadas pela 

equipe multiprofissional, como utilização de técnica asséptica, higienização das 

mãos, prevenção de infecções, avaliação dos resultados individuais do paciente e monitoração 

dos sinais vitais (SILVA et al., 2018; AGUIAR et al., 2017).  

Para melhorar a assistência ao paciente tem-se o uso da lista de verificação 

ou checklist como uma alternativa que facilita e sistematiza a assistência em saúde, por 

ser uma ferramenta para auxílio em rotinas que tem como objetivo maximizar a SP, otimizar o 

tempo de trabalho, padronizar registros e dar continuidade aos cuidados prestados ao paciente 

(BAYOUMI; AHMED; HASSAN, 2019; RODRIGUEZ et al., 2019; FADILI; ADNOUNI; 

LAOUAD, 2016; LLAPA-RODRIGUEZ et al.,2019; SOPPA et al., 2019).    

 Realça-se que as atividades encontradas nos achados desse estudo estão articuladas 

com as metas internacionais de SP avaliadas pela Joint Commission Internacional (JCI) para 

uma sessão de HD segura, como por exemplo a identificação com dados do paciente na folha 
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de HD; ação classificada como meta 1 que versa sobre identificar o paciente 

corretamente, outro destaque é para o armazenamento e dispensação corretos de medicamentos 

perigosos - meta 3 que relaciona-se a melhoria da segurança no uso de medicamentos de alta 

vigilância (AGUIAR et al., 2017).   

Os itens classificados como resultados são apontados como produto final da assistência 

prestada ao paciente, como a mudança no estado de saúde atribuída a esse cuidado. Contudo, 

esse aspecto foi realçado em apenas um dos artigos e referiu-se à 

redução da inserção permanente de cateter pela adoção do programa Fístula First,  com ênfase 

na manutenção da perviedade da fístula arteriovenosa (FAV) ou enxerto arteriovenoso por 

intervenção precoce e monitoramento próximo (HAMID et al., 2019; MURETA et al., 2019).  

Embora a FAV possa apresentar complicações como trombose, estenose e 

infecções quando comparada ao cateter venoso central (CVC), obtém menor taxa de 

complicações e mortalidade, o que levou a uma recomendação da 

diretriz Fistula Firt Catheter Last da FAV ser o acesso de primeira escolha em pacientes em 

HD (OLIVEIRA; RODRIGUES; FERREIRA, 2018; MURETA et al., 2019; LOK et al., 2020). 

Por conseguinte, entende-se que o procedimento de HD necessita de cuidados 

específicos e de qualidade, mediante o auxílio de ferramentas para guiar essa assistência com o 

intuito de fornecer um cuidado seguro, efetivo e de qualidade.  

 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO GRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DO CUIDADO 

SEGURO AO PACIENTE RENAL CRÔNICO SUBMETIDO A HEMODIÁLISE  

 

5.2.1 Resultados 

 

  A partir dos conteúdos selecionados na Scoping Review, estruturou-se o protocolo 

gráfico em três elementos fundamentados na tríade de Donabedian, a saber: Estrutura, processo 

e resultado. A representação gráfica foi escolhida por permitir que um conjunto de ações e 

decisões com foco nos resultados seja realizada de forma clara e concisa. 

  Junto ao protocolo foi elaborado um checklist composto por nove dimensões, as quais 

junto a seus respectivos itens para os elementos estrutura, processo e resultado estão 

apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Itens que compuseram o checklist e o protocolo gráfico, Natal/RN,2021. 

ELEMENTOS ITENS 

Estrutura  Infraestrutura. 

 Materiais e equipamentos. 

 Recursos humanos. 

Processo   Identificação do paciente.  

 Comunicação efetiva entre os profissionais.  

 Prevenção de infecções relacionada a assistência à saúde.  

 Segurança no uso de medicamentos.  

 Cuidados com a diálise.  

 

Resultado  Inserção segura da FAV. 

Legenda: FAV: Fístula Arteriovenosa. 

 

 

  O protocolo gráfico é composto por todas as dimensões que estão inseridas em um 

losango, o que indica tomada de decisão com três possibilidades de resposta (seguro, 

parcialmente seguro, inseguro), com linha tracejada que liga o losângulo a uma caixa 

explicativa a qual indica os itens do checklist ( Figura 5).  

 

Figura 6 –  Apresentação gráfica de uma dimensão do protocolo gráfico para tomada de decisão 

quanto a sua adequação, Natal/RN,2021. 

        

  Foi atribuída a cada dimensão uma pontuação referente a adequação dos itens a serem 

avaliados, tal pontuação pode variar de zero a dois, mediante julgamento de cada dimensão: 

Adequado = 2 pontos; Parcialmente adequado = 1 ponto; inadequado = 0 ponto. Essa somatória 

da pontuação das dimensões permite avaliar se o cuidado ofertado ao doente renal em HD é 

seguro, parcialmente seguro ou inseguro conforme o Quadro 7. 
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Quadro 7 – Classificação do cuidado seguro em Hemodiálise de acordo com o somatório da 

pontuação final das dimensões do protocolo. Natal/RN, 2021. 

Soma da pontuação das 

dimensões do protocolo 

Classificação do 

Cuidado 

0 a 6 pontos Cuidado inseguro 

7 a 13 pontos Cuidado Parcialmente 

seguro 

14 a 18 pontos Cuidado seguro 

 

  Na primeira rodada Delphi, os juízes fizeram algumas sugestões de alterações nos 

documentos, a síntese dessas encontra-se no quadro 8 a seguir.  

 

 

 

 

Quadro 8 – Síntese das sugestões dos juízes para o protocolo e checklist. Natal/RN, 2021. 

 

ELEMENTOS 

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

ESTRUTURA  Dimensão infraestrutura: 

1.6) (infraestrutura) há um erro na escrita da palavra nascimento, ela foi 

escrita no plural (nascimentos). Neste mesmo item, não seria interessante 

incluir como identificação do paciente, o nome completo da mãe?   

Acrescentar no item 1.6 a data de reprocessamento; Adequar a forma verbal 

correta.  

Dimensão materiais e equipamentos: 

No item 2 - Materiais e equipamentos: sugiro a inclusão de um subitem para 

garantir o uso único e o não reprocessamento de todo o sistema utilizado 

pelo paciente recém admitido e com sorologia desconhecida.   

2.1) Verifica se o tamanho da agulha, o tipo de dialisador e os parâmetros 

de diálise foram inseridos conforme prescrito?  

2.1 - Sugiro a seguinte complementação: "Verifica se o tamanho da agulha 

para fístula arteriovenosa (FAV) é como prescrito".   

2.3 - Lembrar que o teste pré e pós com iodeto de potássio para certificação 

do processo de esterilização é realizado no sistema de hemodiálise 

(dialisador e linhas) e não na máquina de diálise.   

2.5. Existem outras formas de garantir um cuidado seguro no campo de 

recurso humanos (quantos técnicos por paciente?!).  

PROCESSO  Dimensão identificação do paciente: 
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Nos itens 4.2 e 4.3, mesmo inserindo o número do CPF, acho interessante 

incluir o nome completo da mãe.   

4.1) Confirma a identidade do paciente, revisão de problemas relatados e 

medicações a serem realizadas?  

Dimensão comunicação efetiva entre profissionais, paciente e família: 

5.1) Realiza educação com o paciente e família, com enfoque na 

conscientização sobre higiene das mãos e no reconhecimento precoce de 

sinais e sintomas por cateter?  

5.2) Rever o sentido do trecho "confirmar com o paciente para o início do 

tratamento", confirmar o quê? Prescrição do dialisato? Geralmente, o 

paciente não saberá informar sobre o fluxo do dialisato, mas poderá informar 

acerca do fluxo de sangue do acesso vascular.   

Dimensão prevenção de infecções relacionadas a assistência à saúde: 

No item 6 - Prevenção de infecção, Acredito ser importante incluir a FAV 

também, pois sabemos que a infecção não se apresenta somente no CVC.   

6.4) Retirar a palavra "manutenção", pois ficou descontextualizada.  

6.4) Completar a sentença: Preparar materiais para colocação e manutenção 

do cateter venoso centra  

6.6) Complementar a informação "Garantir antissepsia do local para implante 

do cateter para hemodiálise".   

Dimensão cuidados com a dialise: 

 Incluir sobre a importância da verificação da temperatura axilar do paciente, 

para garantir o controle de temperatura da máquina de diálise e possíveis 

sintomas de hipotermia.  

8.1) Completar a sentença: O profissional higieniza as mãos antes e após o 

uso das luvas;  

8.2 e 8.4) apresentam informações repetidas- Revisar possíveis 

complicações? Acerca do acesso? Substituir o trecho "acesso vascular lavado 

corretamente", por membro da fístula arteriovenosa (FAV) lavado 

corretamente.   

O item 8.9 refere-se a qual proteção?  

8.11) Verificar a assinatura do consentimento informado antes de iniciar o 

tratamento. É necessário rever a sequência das ações, levando em 

consideração a cronologia da sessão de hemodiálise.   

8.20) Realizar o time-out durante a sessão de hemodiálise? Não seria nos 

casos de implante de cateter para hemodiálise ou na realização da 

fístula arteriovenosa (FAV)?   

8.21) Explicar o trecho "dose mínima de diálise", ficou confuso.   

Sugiro acrescentar a cirurgia segura, visto que o checklist aborda em parte, 

os cuidados na confecção da fístula arteriovenosa e no implante do cateter 

para hemodiálise  

RESULTADO  Dimensão inserção segura da FAV: 

9.1) Revisar o trecho "Reduziu a inserção permanente do cateter..." Sugiro 

retirar a palavra "permanente".  

 

  Todas as sugestões realizadas pelos juízes foram acatadas e as alterações ocorreram nos 

instrumentos antes desse seguir para a rodada Delphi II. Após validação na rodada Delphi II, 

apresenta-se o checklist no quadro 9 a seguir. 
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Quadro 9 - Checklist para avaliação do cuidado seguro ao paciente renal crônico no setor 

hemodiálise, Natal/RN, 2021. 

ELEMENTO 
ESTRUTURA  

S N 

 

 

 

 

 

1. 

Infraestrutura 

1.1) Realiza o processamento de dialisadores com sistema de 

exaustão de ar?  

  

1.2) Possui bancadas específicas para a etapa de limpeza, de cuba 

profunda constituída de material resistente e passível de limpeza e 

desinfecção bastecidas de água tratada para hemodiálise, com 

esgotamento individualizado? 

  

1.3) Oferece bancada específica para a etapa de esterilização do 

dialisador? 

  

1.4) Assegura a presença de posto de enfermagem próximo à sala 

de diálise renal com visualização de todos os pacientes? 

  

1.5) Disponibiliza laudos das análises do sistema de tratamento e 

distribuição de água para diálise renal, para técnicos e fiscalização 

sanitária, de acordo com o período exigido na legislação vigente? 

  

1.6) Incorpora  alertas de segurança nos sistemas informatizados de 

dispensação e prescrição de medicamentos potencialmente 

perigosos? 

 

  

1.7) Armazena em compartimentos laváveis o sistema de diálise 

renal com identificação legível, nome completo do paciente, nome 

compleo da mãe, data de nascimento, data de processamento, 

diferenciação por turnos e sorologias? 

  

 

 

2. Materiais e 

equipamentos 

2.1) Verifica se o tamanho da agulha para Fístula arteriovenosa 

(FAV) é como prescrito, se o tipo de dialisador é como prescrito, 

se todos os parâmetros de diálise foram inseridos conforme 

prescrito? 

  

2.2) Identifica de forma legível o dialisador e as linhas com nome 

do paciente, sorologia e data do primeiro uso? 

 

  

2.3) Realiza pré e pós teste com iodeto de potassio no sistema de 

dialise (dialisador e linhas) cada sessão, para certificação do 

processo de esterilização? 

 

  

2.4) Realiza desinfecção e limpeza da máquina e das superfícies 

que entram em contato com o paciente a cada sessão ?   

  

2.5) Armazena e identifica medicamentos perigosos em local 

exclusivo, com uso de dispositivos que forneçam barreiras na 

ocorrência de erros de administração de medicamentos 

potencialmente perigosos como, por exemplo, código de barras? 

  

2.6) Armazena de forma adequada as soluções ácidas e básicas para 

hemodiálise, fora do alcance da luz, em boas condições de 

ventilação e higiene ambiental, conforme orientação do fabricante 

e com controle do prazo de validade? 
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2.7) Garante uso único de sistema de diálise utilizado por paciente 

recém admitido e com sorologia desconhecida.  

  

 

3. Recursos 

humanos  

3.1) Designa técnico de enfermagem, com Anti-HBs reagente, 

exclusivo para assistência ao paciente com sorologia positiva para 

hepatite B, C e HIV durante toda a  sessão de hemodiálise, de forma 

a evitar infecção cruzada? 

  

3.2) Garante a exclusividade de técnico de enfermagem para 

pacientes recém-admitidos na instituição com sorologia 

desconhecida? 

  

 

 

ELEMENTO 

PROCESSO 

S N 

 

4. 

Identificação do 

paciente 

4.1) Confirma a identidade do paciente e revisão de problemas 

relatados e medicações a serem realizadas? 

  

4.2) Identifica folha de controle da sessão de hemodiálise com: 

nome do paciente, nome da mãe, CPF, data de nascimento, número 

de identificação do paciente na clínica, sorologias e dados da 

sessão de HD?  

 

  

4.3) Identifica  frascos de coleta de sangue com tipo de exame, 

nome do paciente e outra forma de identificação, como CPF e data 

de nascimento?  

  

4.4) Garante supervisão  realizada pelo enfermeiro, em conjunto 

com os técnicos de enfermagem, antes do início de cada sessão, 

checando identificação correta de folha de controle de diálise 

renal, dialisador e linhas? 

  

 

 

5. 

Comunicação 

efetiva entre os 

profissionais, 

pacientes e 

família 

5.1) Realiza educação do paciente  e  família com enfoque na 

conscientização sobre higiene das mãos e no reconhecimento 

precoce de sinais e sintomas de infecção por cateter? 

  

5.2) Checagem de prescrição do dialisato, confirma com o paciente 

o início do procedimento e confirma  acesso vascular? 

  

5.3) Orienta o paciente em relação aos passos críticos do 

procedimento, sua duração estimada e possíveis complicações? 

  

5.4) Questiona o paciente antes do procedimento quanto à presença 

de alergias e uso de anticoagulante? 

  

 

6. 

Prevenção de 

Infecções 

relacionadas a         

assistência à 

6.1) Utiliza de listas de verificação para controle de infecção na 

unidade de dialise renal? 

  

6.2) Organiza antecipadamente  um plano de ação para o caso de 

efeitos adversos ? 

  

6.3) Procura sinais de infecção em caso de cateter ou na FAV? 
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saúde 6.4) Prepara materiais para colocação de um cateter venoso central 

(CVC) ou FAV? 

  

6.5) Manuseia e monitora de forma adequada o Acesso Vascular? 

 

  

6.6) Garante antissepsia do local correto para implante de cateter 

para hemodiálise? 

  

 

7. 

Segurança no 

uso de 

medicamentos 

7.1) Uso de etiquetas para registro de diluição de medicação com 

dose, data, hora da diluição, nome do profissional responsável pela 

diluição e nome do paciente? 

  

7.2) Checa qualquer medicamento antes de administrar, com 

aplicação da técnica das nove certezas: paciente certo, 

medicamento certo, dose certa, horário certo, via de administração 

certa, documentação certa, ação certa, forma certa e resposta certa? 

  

7.3) Padroniza a preparação e administração dos medicamentos 

potencialmente perigosos? 

  

7.4) Supervisiona administração de medicamentos potencialmente 

perigosos, administradas pelos técnicos de enfermagem e pelo 

enfermeiro? 

  

 

8. 

Cuidados com a 

sessão de diálise 

8.1) Verifica o consentimento informado assinado pelo paciente ou 

acompanhante? 

 

  

8.2 O profissional higieniza as mãos antes e após o uso de luvas?  

 

  

8.3) Verifica segurança na pré-sessão (revisar possíveis 

complicações referente ao acesso, membro da FAV lavado 

corretamente, avaliação da FAV)  ? 

  

8.4) Verifica início da sessão (tamanho da agulha, tipo de 

dialisador, parâmetros)? 

  

8.5) Revisa possíveis complicações no período interdialítico?   

8.6) Inicia o tratamento dentro de 15 minutos a partir da hora 

programada? 

 

  

8.7) Verifica se o paciente não recebe perfurações desnecessárias? 
  

8.8) Realiza exame clínico do paciente antes de conectar; avaliar 

curso da sessão de diálise ? 

  

8.9) Proteção contra acidentes de exposição ao sangue (uso e troca 

de luvas, lavagem de mãos...)? 

  

8.10) Checa o local  correto  de punção e verificar frêmito antes de 

puncionar a fístula? 

  

8.11) Administra antibiótico profilático após o procedimento?   

8.12) Troca de luvas a cada novo procedimento?   
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8.13) Realiza  curativos com técnica asséptica?   

8.14) Verifica o aspecto do curativo, óstio e fluxo do cateter antes 

de ligar o paciente à máquina de diálise renal? 

  

8.15) Registra na íntegra de resultados de exames recebidos e 

assinatura do profissional que recebeu? 

  

8.16) Registra no prontuário do paciente com todas as informações 

referentes a evolução clínica e assistência com assinatura dos 

profissionais? 

  

8.17) Disponibiliza os valores de medida do volume interno das 

fibras do dialisador, registrados por turnos e assinado por 

responsável que realizou o procedimento? 

  

8.18) Verifica a temperatura axilar do paciente, para garantir o 

controle de temperatura da máquina de diálise e possíveis 

sintomas de hipotermia? 

  

8.19) Realia a conferencia de todos os exames?   

8.20) Realiza o time-out - Todos os profissionais da equipe 

confirmam verbalmente nomes e profissões, identificação do 

paciente, local ou procedimento a ser realizado, imediatamente 

antes do início do procedimento de hemodiálise? 

  

8.21) Verifica pós sessão de dialise renal (registro de sinais vitais, 

ausência de complicações, peso seco alcançado e dose mínima de 

diálise) ? 

  

8.22) Revisa os sinais vitais, perda de sangue e complicações no 

acesso à diálise, peso alvo e tempo de tratamento? 

  

ELEMENTO 

RESULTADO 

S N 

 

9. 

Inserção segura 

da FAV 

9.1) Reduziu a inserção do cateter com adoção do programa Fistula 

first? 

  

9.2Utiliza  checklst de cirurgia segura no momento de confecção 

da FAV? 

  

9.3) Os erros de medicação são notificados e analisados?   

 9.4) No serviço existe a verificação pré e pós sessão de diálise?     

 

 

  O protocolo gráfico é avaliado com base nas respostas do checklist, para cada elemento 

(estrutura, processo ou resultado) do protocolo será considerado seguro se todos os itens do 

checklist forem marcados com sim, se mais de 50% - parcialmente seguro ou se menos de 50% 

for sim será considerado inseguro. As figuras 6, 7 e 8 apresentam o protocolo gráfico. 

 

Figura 7 - Protocolo de estrutura para o cuidado seguro ao paciente renal crônico no setor de 

hemodiálise, Natal/RN, 2021. 
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Figura 8 - Protocolo de processo para o cuidado seguro ao paciente renal crônico no setor de  

hemodiálise, Natal/RN, 2021. 

 

 

Figura 9 - Protocolo de resultado para o cuidado seguro ao paciente renal crônico no setor de 

hemodiálise, Natal/RN, 2021. 



51 
 

 

 

 

 

5.2.2 Discussão  

 

  A construção do checklist constituiu-se na etapa principal para a criação e 

desenvolvimento do protocolo gráfico, a partir desse tornou-se factível organizar e estruturar 

todo o instrumento. Principalmente no que concerne a avaliação do protocolo, pois o checklist 

deve ser consultado para auxiliar na análise integral de todos os itens do protocolo (MEDEIROS 

et al., 2019). 

  Desse modo, os instrumentos foram criados mediante a tríade proposta por Donabedian 

(1980), com o intuito de organizar e estruturar o material para realizar a avaliação da qualidade 

em saúde. 

  O protocolo construído de forma gráfica facilita a compreensão da visão global do 

processo, pois proporciona a utilização de simbologia padronizada de representação 

esquemática com fluxo direcionados das informações e ações de um processo específico para 

auxiliar a avaliação e tomada de decisão por parte dos profissionais (PIMENTA et al., 2015). 

  Ademais, a delimitação dos itens desde a infraestrutura até a realização do procedimento 

de inserção da FAV, são necessários para a entendimento dos profissionais e o cuidado ser 

avaliado de forma adequada. A construção e uso racional de instrumento para a segurança em 
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HD otimiza e facilita a realização de cuidados propostos mediante a percepção da equipe quanto 

a importância para a prática profissional (SOPPA et al., 2019). 

  As sugestões realizadas pelos juízes participantes nas rodadas Delphi tiveram o intuito 

de otimizar e aperfeiçoar o conteúdo do protocolo, teve-se como principais sugestões os itens 

relacionados a SP, como a identificação correta do paciente, quanto a clareza na escrita ou 

acréscimo de termos adequados. 

   O uso de pelo menos duas formas de identificação torna-se essencial pois nos serviços 

observa-se falhas ou utilização de apenas um item de identificação, a saber o uso somente do 

nome e o desuso de pulseiras de identificação o que pode facilitar a ocorrência de EA (SOPPA 

et al., 2019, AGUIAR et al., 2018) 

  Portanto, a construção dos instrumentos para avaliar o cuidado seguro ao paciente renal 

crônico em HD permitiu o desenvolvimento de uma ferramenta com potencial de inovação para 

apoiar a tomada de decisão dos profissionais de enfermagem do setor de HD  e assim evidenciar 

e incentivar o uso de medidas de prevenção de EA nesse setor específico.  

  Isto posto, a utilização de instrumentos para avaliação do cuidado seguro nos serviços 

de saúde pode ser um importante aliado das instituições de saúde para auxiliar no diagnóstico 

da qualidade do cuidado, registros de ocorrência de falhas e dessa forma buscar a solução de 

tais problemas com a inclusão de toda equipe nesse processo de melhoria (COSTA et al, 2018; 

CARVALHO et al., 2017). 

 

 

5.3 VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO E APARÊNCIA DO PROTOCOLO GRÁFICO PARA 

O CUIDADO SEGURO AO DOENTE RENAL EM HD 

 

 

5.3.1 Resultados 

 

 

 O processo de validação de conteúdo e aparência foi iniciado na primeira rodada Delphi, 

quando participaram nove juízes, cuja idade variou entre 32 e 57 anos (média= 40,5), com 

predomínio do sexo feminino (n=8; 88,9%) e campo de atuação docência e assistência de forma 

conjunta (n=5; 55,6%). Na segunda rodada Delphi ocorreram três perdas, o que totalizou uma 

amostra de seis juízes com características semelhastes as da Delphi I. As características 

sociodemográficas dos juízes estão descritas na tabela 1 nas rodadas Delphi I e II. 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos juízes participantes do estudo nas rodadas 

Delphi I e II. Natal/RN, 2021. 

Características sociodemográficas Delphi I (n=9)  

n (%) 

Delphi II (n=6)  

n (%) 

Sexo      

Feminino  8 (88,9) 5 (83,3) 

Masculino  
 

1 (11,1) 1 (16,7) 

Campo de atuação  
  

Docência  3 (33,3) 3 (50,0) 

Assistência   1 (11,1) 1(16,7) 

Docência e assistência   
 

5 (55,6) 2(33,3) 

Atuação profissional em segurança do paciente 
  

5 a 9 anos  2 (22,2) 2 (33,3) 

Acima de 10 anos  7 (77,8) 4 (67,7) 

 

 Na primeira etapa, para a validação do conteúdo e aparência, três critérios (clareza, 

precisão e modalidade) de Pasquali et al (2010) não atingiram um índice de concordância acima 

de 0,80 (CVC=0,77). Os demais critérios obtiveram CVC maior ou igual a 0,80, o que gerou 

uma concordância final do instrumento de 0,87 para o check-list, 0,92 para a aparência do 

elemento estrutura, 0,90 para o processo e 0,88 para o resultado. A tabela 2 apresenta os valores 

de CVC obtidos na Delphi I. 

 

Tabela 2 – Valores de Concordância de Validade de Conteúdo após Delphi I. Natal/RN, 2021. 

                 Concordância de Validade de Conteúdo (CVC) 

Critérios 

de Pasquali adaptados  

Checklist  Protocolo 

estrutura  
Protocolo 

processo  
Protocolo 

resultado  

Comportamento  

  

0,85  0,88  0,88  0,85  

Objetividade  

  

0,92  0,92  0,88  0,88  

Simplicidade  

  

0,88  0,92  0,92  0,92  

Clareza  

  

0,77  0,88  0,85  0,88  

Relevância  

  

0,96  0,92  0,92  0,92  

Precisão  

  

0,77  0,92  0,88  0,88  

Variedade  

  

0,81  0,88  0,88  0,88  
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Modalidade  

  
0,77  0,92  0,92  0,88  

Tipicidade  

  

0,92  0,92  0,92  0,92  

Credibilidade  

  

0,85  0,92  0,92  0,92  

Amplitude  

  

0,88  0,92  0,92  0,92  

Equilíbrio  

  

0,88  0,92  0,88  0,88  

CVC Total  0,87  0,92  0,90  0,88  

  

 

 Após a Delphi I foram analisadas as considerações dos juízes acerca do protocolo e do 

checklist, cujas sugestões indicavam modificações especificas e gerais em relação aos seus 

itens, as quais foram acatadas e realizadas as adequações no instrumento para posterior 

reavaliação. 

 Com relação aos níveis de concordância entre os juízes nas rodadas Delphi, as 

avaliações desses corroboraram com a Delphi I, no qual os instrumentos obtiveram níveis iguais 

ou superiores a 80%.  

 Quanto a validade de aparência por meio do SAM, na primeira rodada foi possível 

alcançar um CVC total maior que 0,80, embora o componente cultura do protocolo gráfico do 

elemento processo não atingiu um CVC mínimo de 0,80 (CVC=0,06). Os resultados da Delphi 

I para os critérios do SAM estão descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores de Concordância de Validade de Conteúdo após Delphi I para o instrumento 

do “Suitability Assessment of Materials”. Natal/RN, 2021 

Concordância de Validade de Conteúdo (CVC) 

Critérios do 

SAM  

Checklist  Protocolo 

estrutura  
Protocolo 

Processo  
Protocolo 

resultado  

Conteúdo  

  

0,96  0,96  0,92  0,92  

Linguagem  

  

0,88  0,96  0,92  0,92  

Ilustração  

  

0,96  0,92  0,88  0,88  

Layout  

  

0,96  0,96  0,92  0,92  

Motivação  

  

0,96  0,96  0,92  0,92  

Cultura  

  

0,99  0,99  0,06  0,92  
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CVC Total  0,96  0,96  0,92  0,92  

 

Assim, para a rodada Delphi II ocorreu novamente o envio do protocolo gráfico e 

checklist para os juízes com as modificações sugeridas na primeira rodada.  

Na Delphi II todos os critérios de Pasquali et al (2010) atingiram um índice de 

concordância acima de 0,80, com CVC total de 0,88 em todos os instrumentos. Conforme 

apresentados nas tabelas 4. 

 

Tabela 4 -   Valores de Concordância de Validade de Conteúdo após Delphi II para os critérios 

de Pasquali et al (2010). Natal/RN, 2021. 

                 Concordância de validade de conteúdo CVC 

Critérios 

de Pasquali adaptados  

Checklist  Protocolo 

estrutura  

Protocolo 

processo  

Protocolo 

resultado  

Comportamento  

  

0,88  0,88  0,88  0,88  

Objetividade  

  

0,88  0,88  0,88  0,88  

Simplicidade  

  

0,88  0,88  0,88 0,88  

Clareza  

  

0,88  0,88  0,88 0,88  

Relevância  

  

0,94  0,88  0,88 0,88  

Precisão  

  

0,83  0,88  0,88  0,88  

Variedade  

  

0,83  0,88  0,88  0,88  

Modalidade  

  

0,83  0,88  0,88  0,88  

Tipicidade  

  

0,99  0,88  0,88  0,88 

Credibilidade  

  

0,94  0,88  0,88  0,88  

Amplitude  

  

0,94  0,88  0,88  0,88  

Equilíbrio  

  

0,94  0,88  0,88  0,88  

CVC Total  0,88  0,88  0,88  0,88  

 

 Nos critérios do SAM os instrumentos obtiveram um índice de concordância acima de 

0,80 com um CVC total de 0,91 para o checklist e o protocolo de estrutura e CVC total de 0,88 

nos protocolos de processo e resultado conforme apresentado na tabela 5. 
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Tabela 5 -   Valores de Concordância de Validade de Conteúdo após rodada Delphi II para o 

instrumento do “Suitability Assessment of Materials”. Natal/RN, 2021. 

Concordância de validade de conteúdo CVC 

Critérios do 

SAM  

Checklist  Protocolo 

estrutura  

Protocolo 

Processo  

Protocolo 

resultado  

Conteúdo  

  

0,94  0,94  0,88  0,88  

Linguagem  

  

0,88  0,94  0,88  0,88  

Ilustração  

  

0,88  0,94  0,88  0,88  

Layout  

  

0,94 0,88  0,88  0,88  

Motivação  

  

0,88  0,88 0,88  0,88  

Cultura  

  

0,94 0,88 0,88 0,88  

CVC Total  0,91  0,91  0,88  0,88  

 

 Apresenta-se na tabela 6, o CVC total dos instrumentos mediante os critérios de Pasquali 

e do SAM. 

 

Tabela 6 – Comparação do Concordância de Validade de Conteúdo total de Pasquali e SAM 

do protocolo gráfico e Checklist. Natal/RN, 2021. 

Concordância de validade de conteúdo CVC total 

 Pasquali SAM 

 Delphi I Delphi II Delphi I Delphi II 

Checklist 0,87 0,88 0,96 0,91 

Protocolo de 

Estrutura 

0,92 0,88 0,96 0,91 

Protocolo de  

Processo 

0,90 0,88 0,92 0,88 

Protocolo de  

Resultado 

0,88 0,88 0,92 0,88 

 

 

5.3.2 Discussão 
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 O processo de validação dos itens que compõem os instrumentos é necessário para o 

alcance da confiabilidade e assim considerá-los seguros para a utilização nos serviços 

destinados (LEITE et al., 2018).  

No que se refere ao perfil dos juízes que participaram desse estudo nota-se que todos os 

profissionais possuem idade superior a 32 anos, o que sugere uma maior experiência 

profissional. Segundo Dornelles, Reis e Panozzo (2016), no Brasil os profissionais são inseridos 

no mercado de trabalho a partir dos 24 anos nas diversas áreas.  

  Evidenciou-se que grande parte dos profissionais possuem mais de 10 anos de atuação 

profissional na área da SP. Logo, estudo diz que os profissionais com longo tempo de atuação 

possuem capacitação suficiente para entender e avaliar critérios de execução de sua função 

(DORNELLES; REIS; PANOZZO, 2016). 

No que tange ao predomínio do sexo feminino entre os juízes que participaram do 

estudo, tal fato vai ao encontro do contexto histórico da enfermagem e suas primeiras escolas, 

onde havia predominância das mulheres, pois no início a profissão foi atribuída a essas, uma 

vez que o cuidar era uma característica essencialmente feminina, embora atualmente a presença 

do sexo masculino esteja em expansão na enfermagem (SANTOS et al., 2016; GLERIANO; 

MARCA; JUSTI, 2017). 

Quanto ao campo de atuação dos juízes foi identificado que a maioria concilia à 

docência e assistência direcionadas a SP e HD. Segundo Fernandes, Souza (2017) e Silva et al 

(2017) torna-se factível elucidar que devido a junção da docência e assistência os juízes podem 

estar próximos tanto das pesquisas cientificas quanto da assistência direta ao paciente durante 

sua atuação profissional. 

Infere-se que esses profissionais possuem aproximação direta com os métodos 

apresentados e a realidade da assistência ao paciente renal crônico, o que facilitou a 

compreensão das etapas do estudo e as possibilidades de contribuição com o material ora 

apresentado (FERNANDES; SOUZA, 2017; SILVA et al., 2017). 

No que concerne ao nível de concordância do material, no prosseguimento das duas 

rodadas Delphi os avaliadores concordaram que o material possuía conteúdo válido para avaliar 

o cuidado seguro em HD ao paciente renal crônico.  

A concordância entre juízes especialistas em estudos de validação confere 

confiabilidade ao instrumento avaliado, pois os indivíduos concordaram entre si sobre o mesmo 

item (SOPPA et al., 2019; MACEDO; BOHOMOL, 2019; PESOTTO, RIEDER, OLCHILK, 

2019). 
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No que diz respeito ao processo de validação de conteúdo e aparência, a primeira rodada 

Delphi alcançou valores de adequabilidade para diversos critérios, exceto três. 

O critério clareza foi um dos itens não validados no checklist, com isso buscou-se 

reavaliar os itens construídos com o intuito de clarificá-los. Logo, significa que o conteúdo do 

material poderia gerar dúvidas e inconsistências no entendimento e assim comprometer o uso 

adequado do protocolo. Para Pasquali et al (2010) o critério clareza é contemplado quando o 

conteúdo é explicado de forma clara e inequívoca. 

O critério clareza tem níveis maiores de dificuldade para ser validado, pois ele pode 

variar de acordo com a capacidade de interpretação de quem constrói o instrumento e de quem 

irá utilizá-lo (LEITE et al., 2018) 

O segundo critério não validado foi o de precisão no checklist, o que indica que algum 

item do instrumento pode não ser distinto e causar confundimento entre os juízes. A precisão 

segundo Pasquali et al (2010) significa que cada item deve possuir uma posição definida e 

distinta dos demais critérios. 

A modalidade é o terceiro critério não validado do instrumento, esse resultado 

possibilitou reavaliar as expressões do checklist e reorganizá-las para o melhor entendimento 

dos juízes. O critério modalidade sugerido por Pasquali et al (2010) refere-se à formulação de 

frases com expressões de reação modal, ou seja, a não utilização de expressões extremas. 

Os demais elementos do protocolo gráfico foram considerados válidos, o que sugere que 

o material possui capacidade para auxiliar na avaliação do cuidado seguro ao paciente 

submetido a HD, desse modo apesar de válidos, os juízes sugeriram pontos que foram 

examinados com o intuito de tornar o protocolo mais efetivo. 

Quanto a validade de aparência, além de Pasquali et al (2010) também foram utilizados 

os critérios do Suitability Assessment of Materials (SOUSA; TURINI; POVEDA, 2015) 

adaptado para avaliar o protocolo gráfico, a validade de aparência analisa se o material é 

compreensível por ter fácil leitura, clara e entendimento global da temática. 

O SAM permite a avaliação do material mediante os critérios de conteúdo, linguagem, 

ilustrações, layout, motivação e cultura, o protocolo gráfico obteve apenas um item abaixo de 

0,80 (CVC=0,06) na rodada Delphi I no item cultura do protocolo de processo, que após 

alterações realizadas e em nova Delphi o instrumento foi validado.  

O critério cultura deve observar se é semelhante à sua lógica, linguagem e experiência, 

ou seja, se o conteúdo do instrumento se adequa culturalmente ao público-alvo (SOUSA; 

TURINI; POVEDA, 2015; COSTA et al., 2020). 
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Percebeu-se também que os valores do CVC do SAM sofreram diminuição quando 

comparados a Delhpi I para a rodada Delphi II, tal fato pode se justificar pela perda de três 

juízes ao longo do processo de validação.  

A desistência de juízes durante estudos de validação de instrumentos ocorre com 

frequência, por esse motivo recomenda-se recrutar um quantitativo de participantes acima do 

mínimo necessário, entre 30 e 50 participantes, pois a diminuição de juízes durante a validação 

pode causar alteração nos dados da pesquisa entre uma rodada e outra (MASSAROLI et al., 

2017).  

Isto posto, destaca-se que os instrumentos construídos atingiram valores de CVC acima 

de 0,80, assim há concordância significativa entre os juízes e evidencia-se que mediante a 

utilização do protocolo, o cuidado seguro em HD poderá ser avaliado. 
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6. CONCLUSÕES 

  

 A partir deste estudo tornou-se possível construir e validar o conteúdo e aparência do 

protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro ao paciente renal crônico em HD. Contudo, 

reforça-se a necessidade de cada etapa realizada nesse processo. 

 Com a construção da Scoping Review foi possível evidenciar que os cuidados de saúde 

prestados a pacientes renais crônicos em HD encontrados nesse estudo foram vinculados a 

infraestrutura do ambiente de HD, a relação entre paciente e profissional de saúde e o desfecho 

dessa assistência. 

Assim, pode-se gerar o mapeamento das informações relacionadas aos cuidados de 

saúde seguros e de qualidade prestados ao paciente em HD, de maneira que se torne possível e 

factível aos profissionais vislumbrarem cuidados adequados a serem implementados nos 

serviços de saúde e dessa forma ampliar a segurança do paciente. 

Ao final os materiais produzidos atingiram níveis de concordância e adequabilidade, de 

acordo com juízes que compuseram a amostra. Fato que permite constatar que este estudo 

atingiu seu objeto ao construir e validar o protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro 

ao doente renal crônico em HD. 

Contudo, elucida-se que a revisão possui limitações, pois não permite avaliar a eficácia 

dos achados, dessa forma torna-se pertinente que estudos experimentais sejam desenvolvidos 

para verificar se a HD segura e de qualidade é potencializada com o auxílio desses cuidados. 

No que se refere as limitações da etapa de validação do conteúdo e aparência, tem-se o 

quantitativo de juízes que compuseram as etapas de validação, na primeira etapa consistiu em 

nove e na segunda em seis, perdas de juízes podem representar mudanças e até mesmo prejuízos 

a essa etapa. 

Entretanto, realça-se que apesar das limitações, o estudo contribui com a SP, bem como 

com a gestão da qualidade dos serviços de HD, visto que gerou um produto - o protocolo gráfico 

para auxiliar na assistência segura ao paciente renal crônico submetido a HD e, com esse é 

possível minimizar e evitar EA a partir de ciclos de melhoria. 

Sugere-se que outros estudos de natureza semelhante possam ser produzidos para que 

se avance no conhecimento e prática em HD e segurança do paciente. Destaca-se ainda, que 

estudos futuros para testar e validar a usabilidade desse protocolo também são pertinentes. 
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APÊNDICE A - TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Construção e validação de um 

protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro ao paciente em Hemodiálise, que tem 

como pesquisadora responsável a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

Esta pesquisa busca construir e validar o conteúdo de um protocolo gráfico para 

avaliação do cuidado seguro ao paciente em Hemodiálise.  

O motivo que leva a este estudo é a relevância para a Enfermagem por permitir a 

evolução e otimização do cuidado com embasamento cientifico necessário ao profissional, o 

estudo contribuirá para o desenvolvimento de intervenção para promover o cuidado seguro ao 

paciente em hemodiálise. 

Caso você decida participar, você deverá participar das etapas de validação de conteúdo 

até que o consenso entre os avaliadores seja atingido, para tal, será realizada através de um 

questionário enviado via Google Docs, no qual deverá ser respondido com o propósito de 

validar o conteúdo do recurso. 

Durante a realização os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, 

entretanto, elucida-se a possível ocorrência de constrangimentos relacionados ao uso do 

aplicativo online gratuito Google Docs e bem como aos conteúdos referentes à temática. Deixa-

se claro o direito que o participante do estudo possui em se recusar a avaliar os conteúdos que 

lhes causem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se 

comprometem em minimizar esses riscos ao fornecerem conteúdos de forma clara a fim de 

promover uma compreensão real do material proposto. 

No decorrer de todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Prof. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, Telefone (084)3215-3888. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação que 

possa lhe identificar. 
 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA “Construção e validação de um protocolo gráfico para 

avaliação do cuidado seguro ao paciente em Hemodiálise” 

” 
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  (rubrica do Participante/Responsável legal)  (rubrica do Pesquisador) 



70 
 

 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em 

local seguro por um período de 5 anos. 

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. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Prof. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

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 Construção e validação de um protocolo gráfico para avaliação do cuidado 

seguro ao paciente em Hemodiálise, 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 2020. 
 

 

 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Construção e validação de um 

protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro ao paciente em Hemodiálise, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

 

Natal/RN, de de 2020. 
 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 
 

 (rubrica do Participante/Responsável legal)  (rubrica do Pesquisador) 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica 

do participante 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO 
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