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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo sobre a contribuição da Educação Permanente acerca do cuidado de 
Enfermagem para preservação de cateteres para Hemodiálise (HD). Pesquisa Convergente 
Assistencial, de natureza qualitativa, desenvolvida em um Hospital Universitário, localizado na 
cidade de Natal/RN. Objetivou analisar a contribuição da Educação Permanente, por meio de 
ação educativa problematizadora, no desenvolvimento profissional de trabalhadores de 
Enfermagem na preservação de cateteres para hemodiálise. Teve como referencial teórico a 
Política de Educação Permanente. Foi realizado uma ação educativa problematizadora, a qual 
seguiu as etapas do Arco de Maguerez:  observação da realidade, identificação dos pontos-
chave, teorização, construção de hipóteses de solução e aplicação à realidade. Participaram do 
estudo onze profissionais da enfermaria clínica da unidade de sistema urinário do hospital, 
sendo dois enfermeiros e nove técnicos de enfermagem. A coleta de dados ocorreu nos meses 
de outubro e novembro de 2018. As técnicas para coleta de dados foram o grupo focal e a 
entrevista semiestruturada. Os dados foram transcritos e transportados para o software Atlas-ti, 
versão 8.0, no qual foram implementadas as etapas de pré-análise e exploração do material, 
conforme Minayo estabelece na análise de conteúdo temática, havendo a codificação do 
material e organização em categorias e subcategorias, para que pudesse ser feito, 
posteriormente, o tratamento dos resultados, executando a inferência e a interpretação. 
Emergiram as seguintes categorias: “Carência de Educação Permanente e de Sistematização da 
Assistência de Enfermagem”, “Necessidades de aprendizagem para preservação de cateter para 
hemodiálise”, “Avaliação da ação educativa de problematização do cuidar”, “Aprendizados que 
geram um novo sentir e um novo cuidar”, “Processo de tomada de consciência e 
responsabilização sobre o cuidar” e “Indícios na prática quanto ao processo de transformação 
da realidade”. Os resultados demonstraram que a educação permanente, fundamentada na 
problematização da realidade, favoreceu um repensar sobre as práticas do cuidado, também 
sobre o exercício profissional, quanto aos papéis exercidos pelo técnico de enfermagem e o 
enfermeiro no trabalho em equipe. Estimulando assim, um processo de tomada de consciência 
acerca da responsabilidade e relevância de cada fazer profissional, a fim de desenvolver um 
cuidado com humanidade, ética, escuta qualificada, promoção da qualidade de vida e 
intervenção precoce para prevenir riscos e agravos à saúde. Nesta perspectiva, devido à 
avaliação positiva da ação educativa pelos participantes da pesquisa, a proposta de Educação 
Permanente, elaborada como produto do Mestrado Profissional, contemplou as etapas do Arco 
de Maguerez para o desenvolvimento profissional na inserção e permanência no cuidado com 
o paciente portador de cateter para hemodiálise.  

 
Palavras-chaves: Educação em Enfermagem. Dialise Renal. Cateteres Venosos Centrais. 
Educação Permanente e Educação Continuada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
This is a study about the contribution of Permanent Education in Nursing care for the 
preservation of catheters for Hemodialysis (HD). Convergent Care Research, of a qualitative 
nature, developed in a University Hospital, located in the city of Natal / RN. The objective of 
this study was to analyze the contribution of Permanent Education through a problematizing 
educational action in the professional development of Nursing workers in the preservation of 
catheters for hemodialysis. It had as theoretical reference the Permanent Education Policy. A 
problematizing educational action was carried out, which followed the stages of the Arch of 
Maguerez: observation of reality, identification of key points, theorization, construction of 
hypotheses of solution and application to reality. Eleven professionals from the clinical ward 
of the urinary system unit of the hospital participated, being two nurses and nine nursing 
technicians. Data collection took place in october and november 2018. The techniques for data 
collection were the focus group and the semi-structured interview. The data were transcribed 
and transported to the software Atlas-ti, version 8.0, in which the steps of pre-analysis and 
exploration of the material were implemented, as Minayo establishes in the analysis of the 
thematic content, with the material coding and organization in categories and subcategories, so 
that later treatment of the results could be done, executing the inference and the interpretation. 
The following categories emerged: "Lack of Continuing Education and Systematization of 
Nursing Care", "Learning Needs for Hemodialysis Catheter Preservation", "Evaluation of 
educational action to address caregiving", "Learning that generates a new feeling and a new 
care "," Process of awareness and responsibility on care” and “Practical evidence on the process 
of transformation of reality”. The results showed that the Permanent Education, based on the 
problematization of reality, favored a rethinking about the care and professional practices, about 
the roles played by the nursing technician and the nurse in teamwork. Thus stimulating a process 
of awareness of the responsibility and relevance of each professional doing, in order to develop 
care with humanity, ethics, qualified listening, promotion of quality of life and early 
intervention to prevent risks and health problems. In this perspective, due to the positive 
evaluation of the educational action by the participants of the research, the proposal of 
permanent education, elaborated as a product of the Professional Master's Degree, contemplated 
the stages of the Arch of Maguerez for the professional development in the insertion and 
permanence in the care with the patient with catheter for Hemodialysis. 
 
Keywords: Nursing Education. Renal Dialysis. Central Venous Catheters. Permanent 
Education. Continuing Education. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figuras  
 
Figura 01 

 

Prognóstico da IRC por TFG e classificação de 

albuminúria.....................................................................................................22 

Figura 02 Arco de Maguerez..........................................................................................40 

Figura 03 

 

Movimentos de aproximação, de distanciamento e de convergência da 

pesquisa e com a prática assistencial..............................................................44 

Figura 04 

       

Arco de Maguerez preservação de cateteres para hemodiálise.......................52 

  

 

Quadros 
 
Quadro 01       Caracterização dos pacientes da pesquisa......................................................56 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

CCIH Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

CDL Cateter de Duplo Lúmen  

CEP Comitê de Ética e Pesquisa 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

CTL Cateter de Triplo Lúmen 

CVC Cateter Venoso Central 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DM Diabetes Melito 

DP Diálise Peritoneal 

DRC Doenças Renal Crônica 

EA Eventos Adversos 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

ECI Edifício Central de Internamento 

EP Educação Permanente 

FAV Fístula Arteriovenosa 

NKF National Kidney Foundation  

GF Grupo Focal  

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

HD Hemodiálise 

HUOL Hospital Universitário Onofre Lopes 

IRAS Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

IRC Insuficiência Renal Crônica 

KDOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

LRA Lesão Renal Aguda  

MS Ministério da Saúde 

PCA Pesquisa Convergente Assistencial  

POP Procedimentos Operacionais Padrão 

RAS Rede de Atenção à Saúde 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada  



RN Rio Grande do Norte 

SCIRAS Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

SIGAA Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TFG Taxa de Filtração Glomerular 

TRS Terapia Renal Substitutiva 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

  



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 19 

2.1 Objetivo geral .................................................................................................................... 19 

2.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 19 

3 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 20 

3.1 Insuficiência Renal ........................................................................................................... 20 

3.2 Tratamento ........................................................................................................................ 23 

3.3 Cateteres para hemodiálise .............................................................................................. 24 

3.4 Complicações relacionadas aos cateteres para hemodiálise ......................................... 26 

3.5 Insuficiência renal e políticas de saúde ........................................................................... 30 

3.6 Segurança do paciente e o papel da enfermagem na preservação dos cateteres para 

hemodiálise .............................................................................................................................. 32 

4 REFERENCIAL TEÓRICO: EDUCAÇÃO PERMANENTE E A CONTRIBUIÇÃO 

DAS METODOLOGIAS ATIVAS  ...................................................................................... 35 

5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA ................................................................................. 43 

5.1 Tipo de pesquisa ............................................................................................................... 43 

5.2 Cenário do estudo e participantes ................................................................................... 45 

5.3 Estratégias e técnicas ........................................................................................................ 46 

5.4 Coleta de dados ................................................................................................................. 47 

5.5 Análise dos dados .............................................................................................................. 53 

5.6 Questões éticas .................................................................................................................. 54 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 56 

6.1 Carência de educação permanente e de sistematização da assistência de 

enfermagem.............................................................................................................................57 

6.2 Necessidades de aprendizagem para preservação de cateter para hemodiálise ......... 59 

6.3 Avaliação da ação educativa de problematização do cuidar ........................................ 60 

6.4 Aprendizados que geram um novo sentir e um novo cuidar ........................................ 61 

6.5 Processo de tomada de consciência e responsabilização sobre o cuidar ...................... 63 

6.5.1 Consciência ingênua...................................................................................................... 63 

6.5.2 Consciência epistmológica.............................................................................................65 

6.6 Indícios na prática quanto ao processo de transformação da 
realidade...................................................................................................................................68 



7 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ............................................................. 71 

7.1 Educação permanente no desenvolvimento profissional da equipe de enfermagem.. 71 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 73 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 75 

APÊNDICE A- AÇÃO EDUCATIVA CADASTRADA NO SIGAA ................................ 80 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

 .................................................................................................................................................. 81 

APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ ........... 83 

APÊNDICE D – FICHA CADASTRAL ............................................................................... 84 

APÊNDICE E - AUTORIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES ............................................................ 85 

ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA .............................................................................................................................. 86 

 

 

 
 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

Trata-se de um estudo sobre a contribuição da Educação Permanente acerca do cuidado 

de Enfermagem para preservação de cateteres para Hemodiálise (HD).  

Tendo em vista a essencialidade dos cateteres para realização de HD, torna-se necessário 

que os profissionais de Enfermagem possuam o conhecimento científico e prático para 

promover sua preservação por maior período de tempo possível e, assim, evitar agravos à saúde 

do paciente portador de insuficiência renal.  

A falência de múltiplos acessos venosos em pacientes portadores de insuficiência renal, 

que realizam tratamento hemodialítico, é um dos mais dramáticos desafios que, tanto os 

profissionais de saúde, quanto os pacientes necessitam enfrentar. A manutenção do bom 

funcionamento deste acesso é fundamental para a sobrevivência do paciente. Infelizmente, nos 

últimos anos, pode-se perceber o aumento do número de pacientes com exaustão de acessos, 

algo que inviabiliza a terapia e coloca em risco a vida do paciente (PEREIRA et al., 2017). 

Os cateteres venosos centrais (CVC) para HD, também denominados de cateteres para 

HD, vêm sendo utilizados em grande escala, embora a recomendação do Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (KDOQI) seja a utilização da Fistula Arteriovenosa (FAV) como 

acesso vascular de primeira escolha, por ser mais fisiológica e apresentar menor risco de 

intercorrências, tais como infecções (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

Rocha et al. (2010) relatam que o início emergencial do tratamento hemodialítico, na 

maioria dos casos, ocorre pela falta de um programa efetivo de atenção primária aos grupos de 

risco para Doenças Renal Crônica (DRC), tais como: diabéticos, hipertensos, idosos e 

familiares de pacientes com DRC. Com isso, geralmente, há a entrada de pacientes em 

programas de HD pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em unidades hospitalares e em caráter 

de urgência, o que torna inevitável o implante de cateteres venosos centrais devido à falta de 

tempo para confecção e maturação de acesso vascular definitivo, tal como a FAV.  

Conforme estudo desenvolvido por Sousa et al. (2011), tem havido aumento da taxa de 

morbidade e mortalidade em pacientes adultos que utilizam cateter para Hemodiálise e, 

provavelmente, este fato se dá pelo uso de cateter de curta permanência por um elevado período 

de tempo, o que contribui para a ocorrência de complicações infecciosas. Outro dado citado é 

que a maioria dos pacientes pediátricos iniciam HD por meio de cateter, em comparação com 

FAV. 

O cuidado com os indivíduos com doenças crônicas deve-se dar de forma integral. 

Todavia, só é possível se for organizado em rede, com a atenção básica como ordenadora do 
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processo e a atenção de média e de alta complexidade responsáveis por ações e serviços 

diagnósticos e terapêuticos especializados. Dentro dessa lógica, está o pressuposto de que cada 

serviço deve ser repensado como um componente fundamental da integralidade do cuidado, 

como uma estação no circuito que cada indivíduo percorre para obter a integralidade de que 

necessita (MALTA; MERHY, 2010). 

Com a implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, são 

necessárias mudanças nos processos de trabalho. Para tanto, é preciso uma Educação 

Permanente que supere os modelos tradicionais de educação dos profissionais e caminhe no 

sentido de estratégias educacionais que valorizam o trabalhador, seu conhecimento prévio e sua 

experiência profissional (MENDES, 2011). 

De acordo com Trepichio et al. (2013), a equipe interdisciplinar, em especial o 

Enfermeiro, possui um papel importante junto ao paciente e seus familiares. Além disso, o 

adoecimento crônico dos pacientes, a convivência por longos períodos e a necessidade de 

conhecimento técnico-científico específicos dos trabalhadores são elementos essenciais para 

haver um direcionamento à dinâmica do trabalho da enfermagem em nefrologia. A 

monitorização, a detecção e a intervenção de enfermagem frente aos agravos são 

imprescindíveis para minimizar, prevenir e melhorar a qualidade de vida destes pacientes. 

Nesse contexto, foi implementado o presente estudo que foi realizado no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), no setor de internamento da unidade de sistema urinário, 

na qual existe a maior concentração de pacientes acometidos pela insuficiência renal em uso de 

cateter para Hemodiálise.  

A inquietação em realizar o estudo vem da vivência prática no HUOL, pois faço parte 

da equipe de enfermagem de Nefrologia há, aproximadamente, dezessete anos. Nos últimos 

cinco anos, como membro da equipe de enfermagem do serviço de Hemodiálise, participei da 

atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) desta unidade e do controle de não 

conformidades com cateteres para HD. Durante esse período, foi possível perceber a existência 

de algumas não conformidades relacionadas aos cuidados de enfermagem com cateter para HD, 

podendo-se destacar: curativos molhados com adesividade do curativo prejudicada, orifício de 

cateter exposto e tracionamento dos pontos por curativo mal posicionamento. 

Esse fato despertou o interesse em entender esse fenômeno, e assim, contribuir para 

estimular tomada de consciência sobre os problemas identificados, por meio da Educação 

Permanente, no que diz respeito à responsabilidade da equipe de Enfermagem na manipulação 

e conservação do cateter para HD, necessitando de qualificação para a promoção de um cuidado 

seguro.  
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Um levantamento realizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

do HUOL, no período de janeiro a outubro de 2017, descreveu a prevalência de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), relacionadas ao tratamento hemodialítico. Esse 

estudo evidenciou o elevado número de infecções relacionadas aos acessos vasculares, 

principalmente, associadas aos cateteres para HD. Ao considerar o tipo de acesso, a distribuição 

de IRAS associadas à HD por tipo foi de 65% para cateter temporário, 35% para cateter 

permanente e nenhum caso para fistula arteriovenosa (CAVALCANTI; MOURA; 

MEDEIROS, 2017). 

Outro dado relevante citado no estudo foi a distribuição da taxa de infecção associada a 

HD, por setor hospitalar, a qual reflete a distribuição dos pacientes que fazem HD no HUOL, 

que são: no Edifício Central de Internação (ECI), no qual estão as enfermarias do hospital, e 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com concentração na UTI adulto,  e nos 4º e 5º 

andares do ECI, correspondentes aos pacientes internados pelas especialidades de cardiologia, 

cirurgia vascular, nefrologia, urologia e transplante renal. Tendo em vista as características da 

composição do setor, o 5º andar, enfermaria clínica da unidade de sistema urinário do hospital, 

apresentou a maior parcela de IRAS associadas à HD (30%), seguido da UTI (25%) adulto e 

do 4º andar (10%) (CAVALCANTI; MOURA; MEDEIROS, 2017). 

Embora existam POP atualizados pela equipe de diálise do HUOL, em relação à 

manipulação e troca de curativo de cateter temporário para hemodiálise, vale ressaltar que ainda 

há pouca adesão às recomendações estabelecidas. Deste modo, percebe-se a necessidade 

desenvolver estratégias para adesão às recomendações estabelecidas, na tentativa de minimizar 

o risco de infecção e preservar o cateter por um maior período de tempo (CAVALCANTI; 

MOURA; MEDEIROS, 2017). 

Além da baixa adesão às recomendações estabelecidas pelos protocolos, as atividades 

realizadas nos serviços de saúde possuem características complexas e de elevada exposição do 

profissional e paciente, o que aumenta o risco para ocorrência de incidentes chamados de 

Eventos Adversos (EA). Para minimizar risco de dano desnecessário e prevenir agravos a saúde 

do paciente, torna-se imprescindível aderir a uma cultura de segurança do paciente e, assim, 

promover a qualidade da assistência de enfermagem (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016). 

Os EA relacionados ao acesso vascular podem ser evitados com melhorias dos processos 

assistenciais utilizados pela Enfermagem, as quais podem ser promovidas pela Educação 

Permanente, assim como pela avaliação constante dos resultados das práticas adotadas. Essas 

medidas colaboram para assegurar a segurança do paciente, por meio de uma assistência em 

saúde de qualidade (NICOLE; TRONCHIN, 2011) 
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Para Mendes (2011), a Educação Permanente deve ser realizada com base na 

aprendizagem por problemas, na aprendizagem significativa e organizada em pequenos grupos, 

sempre com referência e ponto de partida nas questões do mundo do trabalho que incidem sobre 

a produção do cuidado. Enquanto política pública, a Educação Permanente (EP) foi instituída 

pelo Ministério da Saúde em 2004 e alterada em 2007, com o intuito de contribuir para o 

fortalecimento do SUS, instituindo a participação de gestores, acadêmicos, profissionais de 

saúde e representantes da sociedade na construção das mudanças (MARANDOLA, 2009). 

Observa-se, na prática diária, a dificuldade da equipe de enfermagem da enfermaria 

clínica da unidade de sistema urinário em manipular e prestar assistência que vise a preservação 

do cateter para Hemodiálise, além da falta de adesão ao protocolo de manutenção e troca de 

curativo de cateter.  

Diante disso, faz-se a seguinte questão de pesquisa: Como a Educação Permanente pode 

contribuir para o aprimoramento da equipe de Enfermagem para a preservação de cateteres para 

hemodiálise? 

Ressalta-se que é primordial compreender a necessidade de aprimoramento desses 

profissionais e envidar esforços para atender a essa necessidade, de forma dialógica e 

transformadora, conforme estabelece a política de EP e o pensamento Freireano, referenciais 

teóricos do estudo, dessa forma, elucidando o seguinte objeto de pesquisa: Contribuição da 

Educação Permanente para o desenvolvimento profissional de trabalhadores de Enfermagem 

na preservação de cateteres para Hemodiálise  

Diante das complicações inerentes à utilização de Cateter para HD e do elevado número 

de pacientes dialíticos que tem este acesso como única chance de realizar o tratamento, observa-

se a necessidade de que a equipe de Enfermagem esteja preparada: com saberes práticos e 

científicos para melhor manipular e preservar este acesso.  

Dessa forma, depreende-se a potencial contribuição desta pesquisa para o cuidado em 

saúde, especificamente, em Enfermagem, pela possibilidade de transformação das práticas de 

cuidado, promoção da qualidade de vida do paciente portador de cateter para HD e prevenção 

de complicações. Ademais, construirá conhecimentos e dados de pesquisa sobre a Educação 

Permanente na área de nefrologia, envolvendo os profissionais de saúde como atores da 

construção de seu conhecimento e modificação das práticas de cuidado. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar a contribuição da Educação Permanente, por meio de ação educativa 

problematizadora, para o desenvolvimento profissional de trabalhadores de enfermagem 

na preservação de cateteres para Hemodiálise. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar necessidades de aprendizagem de trabalhadores de enfermagem para a 

preservação de cateteres para Hemodiálise; 

 Implementar ação educativa, por meio da problematização com o Arco de Maguerez, 

para favorecer a Educação Permanente sobre os cuidados de enfermagem para a 

preservação do cateter para Hemodiálise; 

 Identificar a contribuição da Educação Permanente no desenvolvimento profissional de 

trabalhadores de Enfermagem para a preservação de cateteres para hemodiálise; 

 Apresentar a proposta de Educação Permanente, desenvolvida na pesquisa, ao setor de 

Educação Permanente do hospital, cenário da pesquisa, para favorecer que sua aplicação 

possa ser expandida aos demais profissionais de Enfermagem da instituição que cuidam 

de pacientes renais, desde sua inserção na área e durante sua permanência nesse cuidado. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Insuficiência Renal 

Para entender a insuficiência renal é preciso, primeiramente, entender o funcionamento 

dos órgãos prejudicados com essa doença. Os órgãos que compõem o sistema renal e urinário 

são os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Os rins são em número de dois, cada um possui 

aproximadamente um milhão de Néfrons. Os Néfrons são a unidade funcional do rim, 

responsável pela formação da urina, secreção e excreção de substâncias (SMELTZER; BARE, 

2011). 

Os rins desempenham funções essenciais e indispensáveis para o funcionamento do 

corpo.  Além de eliminar produtos indesejáveis do metabolismo, também mantém constante o 

volume extracelular, a concentração extracelular de potássio, a pressão osmótica e o equilíbrio 

ácido-base do organismo, ainda desempenham um papel fundamental na regulação da pressão 

arterial e na função endócrina, como a produção de eritropoetina e da forma ativa da vitamina 

D. O indivíduo em insuficiência renal retém progressivamente os produtos do metabolismo 

nitrogenado, acumula líquido sob a forma de edema, perde a capacidade de diluir e concentrar 

a urina e torna-se incapaz de regular o equilíbrio em manter o balanço e os níveis plasmáticos 

de eletrólitos, tais como o sódio, potássio, magnésio, cálcio e fósforo (ZATZ; SEGURO; 

MALNIC, 2011). 

De acordo com o inquérito brasileiro de diálise crônica, realizado pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, o número total estimado de pacientes portadores de insuficiência renal 

no país em 1 de julho de 2016 foi de 122.825. Este número representa um aumento de 31,5 mil 

pacientes nos últimos cinco anos (SESSO et al., 2017). 

Smeltez e Bare (2011) afirmam que a insuficiência renal se instala quando os rins 

perdem a capacidade de remover os restos metabólicos do organismo ou de desempenhar as 

funções reguladoras. Já Riella (2010) entende a Insuficiência Renal como a diminuição ou 

paralisação da filtração glomerular, que pode ser classificada de acordo com seu caráter de 

reversibilidade e evolução clínica em Lesão Renal Aguda (LRA) e Doença Renal Crônica 

(DRC). 

A LRA é considerada uma síndrome e é caracterizada pela perda súbita da função renal 

devido a algum tipo de agressão aos rins, normalmente, é reversível, contudo depende da 

duração e gravidade desse processo lesivo (SMELTZER; BARE, 2011). 

A discussão acerca da nomenclatura mais apropriada para classificação da LRA durou, 

aproximadamente, 10 anos. Após um consenso entre diversos grupos (American Society 
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Nefhrology, International Society Nephrology, National Kidney Nephrology, European Society 

of Intensive Care Medicine, etc), concluiu-se que o termo LRA define melhor o declínio da 

função renal do que o termo insuficiência renal aguda, o qual foi substituído por conotar 

irreversibilidade, sendo mais apropriado a casos crônicos (PADILHA et al, 2016). 

Padilha et al (2016) classifica a LRA de acordo com a sua etiologia, em pré-renal, pós-

renal e renal. Entre as principais causas pré-renais pode-se citar a hipovolemia aguda 

geralmente desencadeada por desidratação ou insuficiência cardíaca. Já as causas pós-renais 

estão ligadas a obstrução urinária completa, como nos casos de litíase, tumores ou aumento da 

próstata. As causas renais estão atreladas a lesão direta do rim, como as doenças glomerulares, 

vasculares e a nefrite intersticial aguda. 

Os rins têm uma impressionante capacidade de se recuperar de agressões, após a 

extinção do agente agressor, restaura-se o funcionamento do órgão. Diante disto, o tratamento 

baseia-se em eliminar a causa subjacente, manter o balanço hídrico, evitar excesso de líquidos 

e, caso necessário, iniciar terapia de substituição renal (SMELTZER; BARE, 2011). 

Segundo Riella (2010), a DRC é caracterizada por uma lesão renal e perda progressiva 

e irreversível de suas funções, podendo acontecer de forma rápida ou lenta. Ela é classificada 

segundo critérios de avaliação da função renal, baseados na taxa de filtração glomerular (TFG) 

e estratificados em cinco estágios de progressão da doença.  

Riella (2010) cita os seguintes estágios que caracterizam a DRC:  

 Estágio 0: a função renal está preservada com TFG maior que 90ml/min; 

 Estágio 1: existe evidências de lesão renal, função preservada e TFG igual ou superior 

a 90ml/min; 

 Estágio 2: existem evidências de lesão, com redução discreta da TFG de 60-89ml/min, 

ocorre no início da perda da função renal; 

 Estágio 3: redução moderada da TFG a valores de 30-59ml/min e aparecimento dos 

sinais e sintomas da uremia, contudo o paciente ainda se encontra estável; 

 Estágio 4: redução acentuada da TFG a valores entre 15-29ml/min, com sinais e 

sintomas evidentes de uremia; 

 Estágio 5: instala-se a insuficiência renal crônica ou terminal, com TFG menor que 

15ml/min.. Os rins perdem o controle da homeostase do corpo, com sinais e sintomas 

intensos, sendo necessário uma terapia invasiva (diálise ou transplante). 

Em 2013, foi publicada uma nova versão das diretrizes sobre a DRC, elaborada pelo 

KDIGO, em que a DRC é definida como uma doença que causa anormalidades da estrutura 
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e/ou da função dos rins e que persista por mais de três meses, entretanto, foram acrescentadas 

as palavras “com implicações para a saúde”, para assim levar em consideração que as 

modificações das estruturas e funções renais nem sempre levam a implicações clínicas 

indesejáveis. Nas novas diretrizes as recomendações de classificação as DRC (Figura 01) 

baseia-se, além da taxa de ultrafiltração, na causa da doença e na albuminúria (KDIGO, 2013). 

 

Figura 01: Prognóstico da IRC por TRG e classificação de albuminúria. 

 

Fonte: KDIGO, 2013 
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3.2 Tratamento 

Uma vez instalada a insuficiência renal, faz-se necessário um tratamento contínuo para 

substituir a função renal. Os tratamentos disponíveis neste sentido são a Diálise Peritoneal (DP), 

Hemodiálise (HD) e o Transplante Renal. Os métodos dialíticos têm por objetivo substituir a 

função renal no que se refere a depurar o sangue das escórias metabólicas e excesso de água e 

sais. Já no caso de transplante renal o órgão transplantado que tem a função de suprir a 

necessidade fisiológica do corpo (RIELLA, 2010).  

A Diálise Peritoneal é o processo de depuração do sangue que utiliza o peritônio como 

membrana semipermeável. Nesse processo, ocorre a infusão na cavidade peritoneal de uma 

solução de composição e osmolaridade adequada. A membrana peritoneal promove as trocas 

da água e solutos entre os capilares, interstício peritoneal e o líquido de diálise infundido através 

dos mecanismos de difusão e ultrafiltração (SOUZA; CHAVES; SILVA, 2014). 

A HD é um método de depuração extracorpórea pelo qual o sangue é obtido por um 

acesso vascular, passa por uma membrana semipermeável artificial, em que entra em contato 

com uma solução de diálise, este processo ocorrem as trocas de substâncias por difusão, 

ultrafiltração, convecção e adsorção (CHEREGATTI; AMORIM, 2010). 

A busca pelo conhecimento veio se desenvolvendo desde 1854, quando Thomas 

Graham evidenciou a separação de substâncias colóides e cristalóides usando uma membrana 

semipermeável. Posteriormente, John J. Abel e seus colaboradores, em 1913, descreveram suas 

experiências em que utilizaram um método em que se retirava o sangue de um cachorro para 

submeter a uma sessão de hemodiálise (SOUZA; CHAVES; SILVA, 2014). 

A Hemodiálise foi realizada pela primeira vez em humanos na Holanda por Willlem 

Kolff, em 1948, durante a segunda guerra mundial, Dr. Willem junto com uma equipe de 

engenheiros construiu uma versão mais eficaz do rim artificial, o qual ficou conhecido como 

modelo Kolff-Brigham. No Brasil, a primeira sessão de hemodiálise também ocorreu em 1948, 

foi em São Paulo, pela equipe de Dr. Tito Ribeiro de Almeida, em que foi utilizado o modelo 

de rim artificial desenvolvido pelo Dr. Murry (SOUZA; CHAVES; SILVA, 2014). 

Segundo Riella (2010), a HD, como aplicação clínica para tratamento crônico de 

insuficiência renal, teve início a partir da década de 1960. Os avanços tecnológicos 

possibilitaram produção de máquinas e dialisadores mais eficazes, o que tornou o método mais 

disseminado, juntamente com a busca incessante por acessos vasculares seguros e adequados.  

O estabelecimento da diálise em pacientes crônicos ocorreu a partir de 1960, quando foi 

possível realizar diálise por mais de uma vez no mesmo paciente, por meio do shunt 
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arteriovenoso externo, descrito por Quinton, Dillard e Scribner. Em 1966, Brescia, Cimino e 

Appel propuseram criar cirurgicamente uma Fístula Arteriovenosa (FAV) interna no antebraço. 

Com esse procedimento, foi possível aumentar o fluxo sanguíneo nos vasos secundários à 

anastomose da veia com a artéria, e assim, facilitar a punção percutânea da veia devido ao 

aumento do tamanho da mesma. Nesta mesma década, a FAV interna substituiu o shunt externo 

como modo preferido de acesso vascular (CAMERON; CAMERON, 2012). 

Em 1973, foram introduzidos os enxertos de politetrafluroetileno, sendo hoje o material 

mais utilizado para enxertos vasculares em hemodiálise. Em 1980, foi desenhado um Cateter 

de Lúmen Duplo (CDL) que evoluiu lentamente, atualmente o CDL constitui um acesso mais 

comumente utilizado para hemodiálise. Eles devem ser utilizados enquanto os pacientes 

aguardam a maturação da FAV ou em casos de necessidade de hemodiálise de urgência 

(CAMERON; CAMERON, 2012). 

Para a realização do tratamento dialítico é necessário um acesso venoso, que pode ser 

cateteres ou fístula, máquina de diálise, água tratada, filtro dialisador, equipo arterial e venoso, 

solução de diálise e água que passe por tratamento específico de purificação (SOUZA; 

CHAVES; SILVA, 2014). 

Os pacientes que realizam Hemodiálise precisam ter um bom acesso venoso e devem 

submeter-se ao tratamento pelo resto da vida. Existem três métodos mais comuns de acesso 

para realização de HD que são a Fistula Arteriovenosa (FAV), enxerto vascular sintético e os 

cateteres. Apesar da recomendação do KDOQI que a Fístula arteriovenosa seja o acesso 

vascular de primeira escolha, os cateteres vêm sendo utilizados em grande escala em todo o 

mundo (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

3.3 Cateteres para hemodiálise 

A necessidade de acesso pode ser temporária ou permanente, de acordo com a fase da 

doença que requer tratamento hemodialítico. Os acessos temporários são cateteres inseridos por 

via percutânea, possuem duplo ou triplo lúmen e são inseridos em veias calibrosas, tais como 

as veias jugular, femoral e subclávia, devem ser utilizados por apenas algumas semanas, em 

casos emergenciais, em pacientes criticamente doentes ou aqueles que estejam em diálise 

crônica, enquanto estão providenciando um acesso permanente. Os cateteres ditos permanentes 

são os que permanecem por um maior período de tempo e possuem um manguito 

(DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016; MORTON; FONTAINE, 2017). 

Moreira (2012) explica que existem dois tipos de cateter para HD, os quais são 

caracterizados pelo tempo de permanência no corpo, os cateteres de curta e longa permanência. 
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Os cateteres de curta permanência também são conhecidos por cateter de Shiley, são mais 

rígidos, estão disponíveis para adultos nos seguintes tamanhos: 15cm ou 20cm, possuem duas 

vias, que são denominadas de via venosa (cor azul) e via arterial (cor vermelha). Em alguns 

casos existe uma terceira via, chamado de cateter de triplo lúmen (CTL), de menor calibre, 

utilizada para infusão de medicamentos. O tempo máximo de uso deve ser de três semanas em 

região cervical e cinco dias quando inseridos em veia femoral. 

Os cateteres permanentes também possuem duplo lúmen, contudo são tunelizados no 

tecido subcutâneo e fixados com um manguito (cuff), ao redor do qual cresce o tecido que age 

como barreira contra agentes infecciosos, e que impede sua mobilização. Esse cateter é 

utilizado, principalmente, quando não existe a possibilidade de confecção de um acesso 

arteriovenoso e se precisa de um acesso permanente para realização de HD (DAUGIRDAS; 

BLAKE; ING, 2016; MORTON; FONTAINE, 2017). 

Os cateteres de longa permanência são extremamente maleáveis e adaptam-se 

facilmente a qualquer local de inserção. Estão disponíveis em diversos tamanhos, 20cm até 

55cm.  

Devido alto índice de falência de acesso venoso para HD, algumas vias alternativas de 

inserção vêm sendo utilizadas, tais como a via trans-lombar e trans-hepática, onde é necessária 

a utilização de cateteres mais longos. Nestes casos, o tempo de permanência é indeterminado, 

desde que não apresentem focos infecciosos (MOREIRA, 2012). 

O tratamento hemodialítico por cateter não tem a mesma qualidade de resultado de 

quando é realizado por FAV. Os cateteres são mais propensos ao desenvolvimento de 

complicações, tais como: infecções, maiores níveis de marcadores inflamatórios como na 

proteína C reativa e óbito. As taxas de sobrevida para os cateteres são de 60% em 6 meses, 

reduzindo para 40% em um ano. Outro problema relevante é o fluxo sanguíneo, que comparado 

à FAV é inferior, fato que limita a utilização de cateteres em pacientes de grande porte e também 

resulta em uma depuração de escórias metabólicas inadequadas (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 

2016). 
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3.4 Complicações relacionadas aos cateteres para hemodiálise  

Independentemente do tempo de permanência do cateter, ambos os tipos apresentam 

complicações, as quais podem ser associadas à inserção, ditas agudas, ou podem ocorrer durante 

a utilização do cateter, chamadas de crônicas. As principais as complicações imediatas à 

realização do procedimento de punção de veias centrais, que são: pneumotórax, hemotórax, 

punção arterial, sangramento e hematoma local (PEREIRA FILHO, 2013). 

É importante a escolha criteriosa do local de implante de cateter, o local ideal de inserção 

do cateter é a veia jugular interna direita, devido seu trajeto até o átrio ser mais curto e direto. 

Para prevenir complicações provenientes de punção, deve-se evitar a veia subclávia, por estar 

associada à alta incidência de estenose venosa central e as demais complicações imediatas 

(DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

 Outro ponto relevante é que, caso o paciente tenha diagnóstico de DRC, o ideal é não 

utilizar as veias centrais dos membros superiores, justamente para evitar estenose dos vasos e 

possíveis fracassos na realização de acessos permanentes, tais como FAV. Diante disto, o 

acesso pela veia femoral seria mais útil em casos de edema agudo de pulmão, já que não há 

riscos de pneumotórax e hemotórax, apenas o risco de punção da artéria femoral e complicação 

tardia relacionada a infecções (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

As complicações crônicas ou tardias estão associadas, principalmente, ao mau 

funcionamento do cateter e à infecção. As infecções são responsáveis por 20% das 

complicações associadas ao cateter. Sua incidência é alta e grave. Essa complicação constitui 

um fator de grande morbimortalidade, com risco e agravos adicionais em pacientes, muitas 

vezes, debilitados e imunossuprimidos. A referida infecção é causa frequente de reinternações 

e confere a segunda causa de morte em pacientes em HD (PEREIRA FILHO, 2013). 

O risco de infecção de cateteres sem cuff aumenta, consideravelmente, após a primeira 

semana. Diante disto, as diretrizes de acesso vascular da National Kidney Foundation (NKF) 

(2006) recomendam a utilização do cateter com cuff, dito “permanente”, se existir previsão de 

HD por mais de uma semana. 

A infecção é a principal causa de perda do cateter e aumenta a morbidade e a 

mortalidade. Na maioria das vezes, a infecção é consequência da contaminação dos conectores 

do cateter, de contaminação do lúmen durante a diálise ou das soluções infundidas. Quando a 

infecção é no local de inserção do cateter, observam-se sinais flogísticos, tais como eritema, 

secreção e dor local. Já quando a infecção está relacionada ao túnel subcutâneo percebe-se, 

além dos sinais já citados, intumescência e dor ao longo do trajeto do cateter no subcutâneo. 
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Em casos de infecção da corrente sanguínea relacionada a cateteres para HD, os pacientes 

apresentam sinais e sintomas de infecção sistêmica, tais como: febre, calafrio e alterações 

hemodinâmicas, com possível evolução para septicemia (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

O manejo para lidar com a infecção relacionada a cateter segue as diretrizes de acesso 

vascular NKF KDOQI (2006). Na maioria dos casos, é necessária a retirada do cateter e 

antibioticoterapia. Na HD, o cateter é vital e, às vezes, muito difícil de ser substituído, então as 

diretrizes incluem várias manobras para salvar o cateter, tais como, o uso de selagem do cateter 

com antibiótico ou substituição do cateter infectado por um novo cateter no mesmo local de 

inserção por fio-guia. Todavia, essas técnicas para salvar o cateter só devem ser utilizadas em 

extrema necessidade, caso o paciente continue agravando após o procedimento, pois é 

necessário retirá-lo para minimizar riscos disseminação da infecção (DAUGIRDAS; BLAKE; 

ING, 2016). 

Para realização do tratamento hemodialítico de qualidade, os cateteres devem responder 

a alguns critérios, dentre eles o primordial é ter um fluxo sanguíneo adequado, sem resistência 

ou obstrução do fluxo sanguíneo. A oclusão pode ser parcial ou completa e é definida como 

dificuldade em infundir ou retirar líquido do cateter, tem como etiologia uma variedade de 

condições, tais como a obstrução por formação da bainha de fibrina ou por trombos, a oclusão 

mecânica por mau posicionamento ou torção do cateter e a oclusão por drogas (MENDES et al; 

2015). 

O KDOQI (2006) define disfunção de acesso como a incapacidade de alcançar fluxo de 

sangue menor ou igual a 300 ml/min, durante os primeiros 60 minutos de HD. Segundo as 

diretrizes sobre cuidado com cateteres para hemodiálise, a prevenção e tratamento precoce de 

complicações reduzem muito o risco de morbidade e mortalidade associadas aos acessos. A 

identificação, o quanto antes, de disfunção do cateter, ruptura de alguma estrutura, sinais de 

infecção no túnel ou no orifício de inserção do cateter, ajuda a melhor proceder com o 

tratamento, que pode ir de medidas imediatas como reposicionamento do cateter ou retirada do 

mesmo a uso de antibiótico, quando necessário. 

Os problemas relacionados ao fluxo sanguíneo, durante o tratamento de hemodiálise, 

são preocupantes e, na maioria das vezes, inviabilizam o tratamento. As principais causas da 

disfunção inicial do cateter são em decorrências de dobras, compressão do túnel por edema e 

mau posicionamento do cateter. A questão da compressão pelo edema resolve-se em 24h, com 

sua regressão, já nos demais casos, requer a troca do cateter para reverter o quadro de dobra ou 

mau posicionamento. As disfunções de fluxo tardias estão relacionadas à formação de bainha 
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de fibrina ou de um trombo mural, nesses casos, é imprescindível à troca do cateter 

(DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

A utilização de cateter para HD, por um período de tempo elevado, também pode 

culminar em estenoses ou oclusões da circulação central e impossibilitar a confecção de um 

acesso vascular definitivo, já que são usadas as veias jugulares e subclávias, bilateralmente, até 

exaustão dos sítios. Diante disto, surge a necessidade da utilização de sítios indesejáveis como 

as veias femorais, os quais estão associados a maior probabilidade de complicações, como 

infecção e trombose venosa profunda (ROCHA et al; 2010). 

Morton e Fontaine (2017) orientam que, quando possível, o cateter deverá ser colocado 

na veia jugular interna direita ou esquerda, pois quando colocados na veia subclávia podem 

provocar estenose. A estenose pode levar ao aumento da pressão venosa e edema, 

acontecimento que pode frustrar as futuras tentativas para criar uma fístula arteriovenosa ou 

para aplicar um enxerto. 

A estenose venosa central tem origem da lesão endotelial nos locais de contato do cateter 

com o endotélio mediante a liberação de vários fatores de crescimento. A incidência aumenta 

com os cateteres rígidos, em veias subclávias e em pacientes com infecções prévias relacionadas 

com cateteres (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

O ideal é o diagnóstico precoce da insuficiência renal, o encaminhamento ao vascular 

para avaliação e confecção da FAV. Com esse encaminhamento precoce, é provável que o 

paciente não precise utilizar cateter e que não tenha veias danificadas por múltiplas medicações 

intravenosas e coletas de sangue no braço que deverá ser preservado para confecção da FAV 

(CAMERON; CAMERON, 2012).  

Nicole e Tronchin (2011), após uma imersão na literatura, relatam em seu estudo a que 

é importante conhecer as complicações referentes aos acessos para hemodiálise e criar dois 

indicadores de qualidade de assistência para cateteres para hemodiálise, os quais são 

denominados de desempenho de cateter temporário duplo lúmen e manutenção de cateter 

temporário duplo lúmen. Para tanto, ressaltam alguns cuidados essenciais na manipulação dos 

cateteres para hemodiálise, tais como: higienização das mãos antes e após a manipulação do 

cateter; manipulação do cateter com técnica estéril; utilização de máscara cobrindo nariz e boca 

do profissional e do usuário; inspecionar e palpar o orifício de saída; uso de clorexidina 

alcoólica a 0,5% para troca do curativo na inserção do cateter para HD; utilização de gaze estéril 

com troca a cada sessão ou película transparente com troca a cada 7 dias ou antes, se necessário, 

para cobertura do curativo; higienização dos conectores com álcool 70%; infundir 10ml de soro 

fisiológico 0,9% (SF0,9%) em cada via do dispositivo, após as sessões de HD e preencher as 
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mesmas com solução de heparina com volume exato que está especificado no cateter (NICOLE; 

TRONCHIN, 2011). 

Segundo Smeltzer e Bare (2011), quando um paciente que realiza HD é hospitalizado 

por qual quer motivo, é importante proteger o acesso vascular contra possíveis intercorrências 

decorrentes do manuseio deste acesso. Os cateteres devem receber uma atenção especial, ser 

avaliados diariamente pela equipe de enfermagem, principalmente, se o curativo do cateter está 

completamente fechado e fixado, para evitar traumas e tensão devido posição indevida. O 

curativo não deve ser molhado durante o banho e, caso ocorra, deverá ser trocado, 

imediatamente, para evitar e controlar riscos de infecção no sítio de inserção do mesmo. 

Independentemente do tipo de curativo utilizado, o mesmo deve estar limpo, seco e fechado no 

orifício de inserção.  

Daugirdas, Blake e Ing (2016) ressaltam alguns cuidados que a equipe de enfermagem 

deve ter na manipulação dos cateteres para hemodiálise, especialmente, com relação ao 

curativo, quais sejam: durante a realização do curativo, tanto o profissional de enfermagem 

quanto o paciente devem estar com máscara facial; o lúmen e a extremidade do cateter devem 

ser mantidos protegidos do ar ambiente, pois é preciso manter os lúmens estéreis, sendo 

proibido administração de infusões interdialíticas pelo cateter;  o curativo deve ser seco e estéril; 

para sua cobertura pode ser utilizado filme semipermeável ou gaze estéril; em caso de retirada 

de cateter, o curativo deve ser compressivo e permanecer por no mínimo 24h; caso, 

acidentalmente,  o curativo seja  molhado, a orientação é que seja realizada a troca 

imediatamente; a enfermagem precisa estar atenta na hora do banho, manter protegido o cateter 

para evitar que molhe e acompanhar o paciente, principalmente, em banhos no chuveiro. 

O cateter para HD deve ser exclusivo para a realização do tratamento, para evitar riscos 

de agravos à saúde do paciente. Quanto maior a manipulação do cateter fora dos serviços de 

diálise, maior será o risco de complicações, tais como infecção, sangramento e falta de fluxo 

devido à obstrução do cateter. A maioria dos profissionais que não são especializados em 

nefrologia possuem déficits de conhecimento técnico e científico, fato que pode levar a riscos 

de intercorrências relacionadas à manipulação do cateter (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2016). 

Existe uma exceção em relação a autorização para manipulação de cateter para HD, que 

é o cateter de triplo lúmen (CTL), este possui três vias, sendo uma, para administração 

intravenosa de medicamentos, todavia, deve-se manter os mesmos cuidados na manipulação 

desta terceira via, para assim evitar riscos de agravo à saúde do paciente (DAUGIRDAS; 

BLAKE; ING, 2016). 
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3.5 Insuficiência renal e políticas de saúde 

 As doenças crônicas constituem um grande problema de saúde, correspondem a 72% 

das causas de mortes. Hoje são responsáveis por 60% de todo o gasto com doenças no mundo. 

A previsão é que em 2020 serão responsáveis por 80% da carga de doença dos países em 

desenvolvimento (BRASIL, 2013b). 

Titan (2013) ressalta que a Doença Renal Crônica, nos últimos anos, teve um aumento 

significativo em prevalência e incidência. Vários fatores contribuem para isso, entretanto 

observa-se o aumento na prevalência de obesidade, Diabetes Melito (DM), Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), tabagismo e sedentarismo.  

De acordo com Schmidt et al. (2011), a prevalência das doenças crônicas sofre forte 

impacto dos determinantes sociais. As desigualdades sociais, diferenças no acesso aos bens e 

aos serviços, baixa escolaridade e desigualdades no acesso à informação determinam, de modo 

geral, maior prevalência das doenças crônicas e dos agravos decorrentes da evolução dessas 

doenças. 

O SUS tem por objetivo promover acesso universal em todos os níveis de cuidado, com 

a atenção básica como ordenadora do processo, que é promovida pelas equipes de Estratégia 

Saúde da Família, a qual aprimorou o acesso integral e contínuo, e construiu, assim, uma 

plataforma para prevenção e o gerenciamento das doenças crônicas (VICTORA, 2011). 

Tendo em vista essa realidade, o Brasil elaborou, em 2011, o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com a 

finalidade de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 

integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção, o controle e o cuidado das 

DCNT e seus fatores de risco (BRASIL, 2013b). 

Diante disto, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 

2010, que estabelece diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) na 

intenção de assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade 

e eficiência. A RAS tem como foco superar a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões 

de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político institucional do SUS (BRASIL, 2013b). 

De acordo com Mendes (2011), para que a RAS seja efetiva, é de suma importância à 

existência de um trabalho compartilhado entre os profissionais da atenção básica e os 

especialistas focais. Os especialistas focais são os médicos e outros profissionais, como a 

enfermagem, cuja atuação é sabidamente efetiva e eficiente. O papel dos pontos de Atenção 

Ambulatorial Especializada e Atenção Hospitalar no cuidado às pessoas com doenças crônicas 
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deve ser complementar e integrado à atenção básica, e superar a atuação fragmentada e isolada 

que ocorre na maioria das localidades hoje (BRASIL, 2013b). 

A atenção de média complexidade envolve ações e serviços especializados para atender 

problemas de saúde da população que demanda de profissionais especializados e recursos 

diagnóstico e terapêutico. Já na alta complexidade estão contidos os procedimentos de alto custo 

com crescente inclusão de tecnologias duras. Entre os serviços de média e alta complexidade, 

no âmbito da atenção especializada e hospitalar e as relações com atenção básica, podem ser 

citadas algumas políticas nacionais, dando destaque à política de atenção ao portador de doença 

renal (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). 

A insuficiência renal crônica tem alto impacto econômico para o sistema de saúde e 

perda da qualidade de vida. O Ministério da Saúde, por ser responsável em estimular a atenção 

integral às patologias as quais levam a doença renal com maior frequência, criou a Política 

Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal que foi instituída pela Portaria GM/MS n. 

1.168/2004, que tem como um dos objetivos a organização de uma linha de cuidado integral 

para a Doença Renal, a abordagem voltava-se para os procedimentos de alta complexidade 

como a Terapia Renal Substitutiva (TRS) e o transplante renal (BRASIL, 2015). 

A Portaria GM/MS n. 389/2014, redefiniu os critérios para a organização da linha de 

cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica, enfatiza a importância do cuidado pré-dialítico 

na atenção primária e especializada ambulatorial, e institui incentivo de custeio destinado ao 

cuidado ambulatorial para essa condição, ou seja, deixa de pautar a abordagem apenas na diálise 

ou em procedimentos da alta complexidade (BRASIL, 2015). 

Essa portaria define que os estabelecimentos de saúde habilitados para o atendimento 

das pessoas com DRC integrarão a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas, segundo as diretrizes da Portaria GM/MS n. 483/ 2014, organizando a atenção 

conforme as seguintes tipologias: I - Unidade Especializada em Doença Renal Crônica – 

responsável pelo acompanhamento multiprofissional das pessoas com DRC nos estágios 

clínicos 4 e 5 (pré-diálise) e o matriciamento das equipes de atenção básica; II - Unidade de 

Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia (serviço de Nefrologia) – realizam 

exclusivamente as modalidades de tratamento de Hemodiálise e Diálise Peritoneal e; III - 

Unidade Especializada em Doença Renal Crônica com TRS/Diálise – deverá ofertar, pelo 

menos uma, modalidade de diálise, realizará o acompanhamento multiprofissional das pessoas 

com DRC nos estágios clínicos 4 e 5 (pré-diálise) e o matriciamento das equipes de atenção 

básica, o que induz, dessa forma, à incorporação desses serviços na Rede de Atenção à Saúde 

(BRASIL, 2015). 
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Foram elaboradas também as Diretrizes Clínicas de Doença Renal Crônica, com o 

intuito de oferecer orientações sobre o cuidado da pessoa com diagnóstico de DRC, as quais 

abrangem a estratificação de risco, estratégias de prevenção, diagnóstico e o seu manejo clínico 

com envolvimento das equipes multiprofissionais (BRASIL, 2015) 

Outras Portarias relacionadas à Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença 

Renal são: Portaria MS/SAS n. 277/2014 e Portaria MS/SAS n. 516/2014, que incluem na tabela 

de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, 

compatibilidades referentes a procedimentos ligados a linha de cuidado da Pessoa com Doença 

Renal Crônica; Portaria MS/SAS n. 515/2014, que inclui o Serviço Especializado Atenção em 

Urologia no Sistema (BRASIL, 2015). 

3.6 Segurança do paciente e o papel da enfermagem na preservação dos cateteres para 

hemodiálise 

Os pacientes submetidos a diálise crônica sofrem alterações do sistema imunológico e, 

por serem invadidos por punções, colocação de cateteres e próteses, são susceptíveis a Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que aumentam a morbidade e mortalidade, sendo 

uma ameaça à segurança do paciente (BRASIL, 2017).  

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) n°. 36, de 22 de julho de 2013, define segurança do paciente como “a redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde” (BRASIL, 

2013a). 

A segurança do paciente é uma necessidade básica que deve ser atendida, muitas vezes 

definida como ficar livre de dano físico e psicológico. É essencial para a sobrevivência e bem-

estar do paciente que a assistência em saúde seja realizada de maneira segura e em um ambiente 

seguro. A partir disto, percebe-se a diminuição da incidência de doenças e lesões, diminuição 

de longos períodos de internação hospitalar desnecessários e, consequentemente, melhora da 

qualidade de vida do paciente (POTTER; PERRY, 2013) 

As atividades realizadas em serviços de saúde são caracterizadas por sua complexidade, 

sendo a assistência à saúde exposta a vários fatores que podem contribuir para a ocorrência de 

incidentes, chamados de Eventos Adversos (EA). Diante disto, torna-se imprescindível a busca 

pela segurança nos cuidados realizados ao paciente, para prevenir agravos à saúde do mesmo e 

promover a qualidade da assistência prestada (BRASIL, 2016). 
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Os EA relacionados ao acesso vascular estão ligados principalmente a infecções da 

corrente sanguínea e a intercorrências decorrentes do implante do cateter, tais como, hematoma 

local e sangramento excessivo, podendo ser evitados por meio de melhorias dos processos 

assistenciais utilizados pela Enfermagem, assim como pela avaliação constante dos resultados 

das práticas adotadas (NICOLE; TRONCHIN, 2011; ARENAS JIMENEZ; FERRE; 

ALVAREZ-UDE, 2017). 

Sousa et al. (2013) relatam em seu estudo que a obstrução do cateter para HD foi um 

dos eventos adversos citados por todos os profissionais entrevistados, evento que tem causas 

multifatoriais, todavia, as causas relacionadas com os profissionais de Enfermagem estão 

diretamente ligadas a habilidade técnica do profissional e à manipulação excessiva e inadequada 

do cateter. Então, pacientes com riscos reais ou potenciais à segurança exigem um plano de 

cuidado de Enfermagem com intervenções que previnam e minimizem as ameaças à segurança 

(POTTER; PERRY, 2013). 

Quori et al. (2011) realizaram um estudo na Espanha, o qual evidenciou que a maior 

taxa de eventos adversos está relacionada a cateteres de longa permanência, fato que se dá em 

decorrência do número insignificante de utilização de cateter de curta permanência. A taxa de 

hospitalização é duas vezes maior no grupo de pacientes com cateter permanente em relação ao 

grupo com FAV, bem como infecções relacionados ao acesso. 

O profissional de Enfermagem tem papel fundamental na equipe, por estar diariamente 

ao lado do paciente, colabora com sua adesão ao tratamento, além de atuar como principal 

agente intermediador da comunicação terapêutica entre a equipe-paciente. Frente às demandas 

de cuidado com o paciente, torna-se imprescindível que se assegure assistência de enfermagem 

em número adequado e com pessoal qualificado (TREPICHIO et al; 2013).  

De acordo com Potter e Perry (2013), a Enfermagem precisar ter um pensamento crítico 

durante sua prática diária, processo que deve ser contínuo e requer uma síntese do conhecimento 

científico, de sua experiência e, principalmente, das informações obtidas a partir dos pacientes 

para, assim, montar estratégias seguras de atendimento. 

Ressalta-se que o processo educativo anda atrelado ao processo de Enfermagem, embora 

tenham diferentes objetivos, ambos fornecem uma base racional para prática do cuidado de 

enfermagem. Têm como base a análise, planejamento, implementação e avaliação, todavia a 

diferença é que no processo educativo o planejamento e implementação do ensino está baseado 

na análise e na priorização das necessidades de aprendizagem da equipe de saúde, e não apenas 

na necessidade de cuidados aos pacientes. Vale ressaltar que o processo educativo deve ter ação 

sistemática, sequencial, lógico, planejado e com base científica que envolve dois atores: o 
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educador e o educando, que juntos provocam mudanças de comportamento, com uma 

abordagem participativa e partilhada do ensino e da aprendizagem (BASTABLE, 2010). 

Durante a prática profissional, percebe-se a essencialidade do enfermeiro desempenhar 

o papel de educador, tal função ocorre não só pelo ensino, mas também pela promoção da 

aprendizagem no ambiente de trabalho. O enfermeiro deve agir como facilitador, criar um 

ambiente voltado a aprendizagem, que motive o indivíduo a querer aprender. A análise das 

necessidades de aprendizagem, a concepção de um plano de ensino, o implemento de métodos 

e materiais educativos e a avaliação do ensino e aprendizagem devem ter a participação ativa 

do educador e do educando (BASTABLE, 2010). 

Tendo em vista que a assistência em saúde se torna cada vez mais complexa e 

multifatorial, existe a necessidade de se aprofundar nas questões conceituais e implementar 

processos de melhoria da assistência, por meio da participação dos profissionais de saúde e 

gestores, para implementar uma análise sistêmica e gerenciar os riscos a que os pacientes estão 

submetidos nos serviços de saúde (BRASIL, 2016). 

A aprendizagem é um processo contínuo na nossa vida, o desenvolvimento intelectual 

e emocional do profissional de Enfermagem envolve a aprendizagem de novos conhecimentos 

e o aperfeiçoamento de sua capacidade de pensar, resolver problemas e fazer julgamentos, para 

assim desenvolver o pensamento crítico, o qual não é só uma estratégia para resolução de 

problemas, mas uma tentativa contínua de melhorar a forma de enfrentar os problemas 

relacionados ao atendimento do paciente renal (POTTER; PERRY, 2013). 

A principal sugestão que emergiu no estudo de Sousa et al. (2013), para prevenir a 

ocorrência de eventos adversos, foi a estimulação do desenvolvimento de recursos humanos a 

partir da Educação Permanente, o que levaria a equipe de Enfermagem a desenvolver estratégias 

para melhorar o processo de cuidados nas práticas diárias e, assim, adquirir competências para 

detectar e prevenir EA. A EP deve ser considerada como parte de uma política global de 

qualificação dos profissionais de saúde, focada nas necessidades de mudanças da prática e na 

melhoria da qualidade do cuidado.   
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4 REFERENCIAL TEÓRICO: Educação Permanente e a contribuição das metodologias 

ativas. 

A Educação Permanente (EP) é uma política do Ministério da Saúde instituída em 13 

de fevereiro de 2004, e alterada em 20 de agosto de 2007, como uma estratégia para fortalecer 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Tal política visa trabalhar, transformar e qualificar as práticas 

de saúde dentro do quadrilátero formado por gestores, acadêmicos, profissionais e 

representantes sociais (MARANDOLA, 2009). 

A Portaria GM/MS n. 198 ressalta que a EP é um conceito pedagógico, inserido no 

contexto da saúde, que realiza a agregação entre aprendizado, reflexões críticas sobre o 

trabalho, resolutividade clínica e da promoção à saúde coletiva. A EP é a aprendizagem no 

ambiente de trabalho, ou seja, o processo de aprender e ensinar estão incorporados ao cotidiano 

dos profissionais de saúde, e são utilizados como referenciais as necessidades de saúde dos 

indivíduos inseridos nesta realidade, com o objetivo de transformar as práticas dos 

profissionais, a partir da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 2009). 

O Ministério da Saúde propõe a EP como estratégia de transformação das práticas de 

formação, de atenção, de gestão, de formulação de políticas, de participação popular e de 

controle social no setor da Saúde. A EP baseia-se na aprendizagem significativa, a qual 

possibilita transformar as práticas profissionais, isso só é possível porque as perguntas e 

respostas são construídas a partir da reflexão de trabalhadores e estudantes sobre o trabalho, e 

pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, logo, ela acontece no cotidiano das pessoas e 

das organizações. É elaborada a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 

consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já trazem em sua bagagem 

(BRASIL, 2009). 

Um dos entraves em relação à adesão dos profissionais em saúde à EP é a metodologia 

tradicional ainda enraizada nos processos de ensino, na maioria dos casos, a capacitação 

consiste na transmissão de conhecimentos dentro da lógica do “modelo escolar”, com a 

finalidade de atualizar novos enfoques, novas informações ou tecnologias. Contudo, para se 

produzir mudança nas práticas institucionalizadas nos serviços de saúde, é necessário 

privilegiar o conhecimento prático em suas ações educativas e favorecer a reflexão 

compartilhada e sistemática, superando o modelo de capacitação e construindo uma cultura de 

Educação Permanente (BRASIL, 2009).  

A reflexão abre caminho para a experimentação de outras ações para encarar o 

fenômeno observado, o que permite questionar nosso conhecimento prático e refazer a própria 
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ação que conduz à transformação da realidade. Cada atividade educativa que se pretenda levar 

à prática vai exigir, necessariamente, que se parta da revisão crítica das práticas atuais, de novos 

acordos entre os grupos de trabalho e das regras da organização. Considerando-se que o 

conhecimento não se “transmite”, mas se constrói mediante surgimento de questionamentos a 

partir das práticas vigentes à luz dos problemas contextuais (BRASIL, 2009). 

O primeiro passo, para provocar mudanças nos processos de formação, é entender que 

as propostas não podem mais ser construídas isoladamente e nem de cima para baixo, ou seja, 

serem decididas pelos níveis centrais, sem levar em conta as realidades locais. Eles devem fazer 

parte de uma grande estratégia, estar articulados entre si e ser criados a partir da 

problematização das realidades locais. Isso significa refletir sobre a realidade, levantar 

questionamentos, fenômenos e ideias, para assim compreender os processos e sugerir soluções 

(BRASIL, 2007). 

A EP deve ser assumida como aprendizagem-trabalho e prática diária, à medida que os 

problemas e soluções emergem do cotidiano dos profissionais e das organizações de saúde, ou 

seja, a prática educativa permanente, sendo diária, emerge dos problemas reais vivenciados. 

Diante disto, o processo educativo surge a partir da problematização da realidade, observando 

as necessidades dos trabalhadores, população e do serviço. A partir do exposto, percebe-se a 

natureza do processo de EP como transformadora das práticas profissionais e das instituições 

(BALDISSERA; BUENO, 2014). 

Diante disso, percebe-se que a EP deve promover a autonomia e responsabilização das 

equipes de trabalho, a partir do diagnóstico e da busca de soluções compartilhadas, incluindo, 

como seria esperado, o acesso a novos conhecimentos e competências culturais, 

indissoluvelmente, ligados às mudanças na ação e no contexto real das práticas. Reitera-se que 

o processo educacional eficaz é fundamental para a implantação das diretrizes clínicas, pois 

apenas tê-las publicadas não é suficiente para a boa gestão da clínica (BRASIL, 2009). 

As diretrizes clínicas são um elemento norteador do que se espera das mudanças de 

práticas, todavia se faz necessário o diálogo com profissionais e usuários para que funcione. 

Com a implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, torna-se necessário 

mudanças nos processos de trabalho, para tanto, é preciso Educação Permanente que supere os 

modelos tradicionais de educação dos profissionais e caminhe no sentido de estratégias 

educacionais que valorizem o trabalhador, seu conhecimento prévio e sua experiência 

profissional (BRASIL, 2013b). 

A EP utiliza uma estratégia integrada para a ação, que tem a problematização como eixo 

norteador das ações práticas, partindo da seguinte sequência: identificar problemas; ampliar o 
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conhecimento; desenvolver competências específicas e da equipe e buscar soluções, colocá-las 

em prática e avaliá-las (BRASIL, 2009). 

Para Baldissera e Bueno (2014), a EP em saúde é o resultado dos movimentos de 

transformação na formação profissional. Percebe-se a “ligação” com o pensamento do educador 

brasileiro Paulo Freire, principalmente pela concepção dos conceitos educativos como 

intervenções que visam à transformação da consciência ingênua em consciência 

epistemológica, mediante a visão crítica e reflexão sobre a realidade. Paulo Freire (2014) 

denominou esse processo de reconstrução da realidade, por meio de ações contextualizadas de 

ação-reflexão-ação, e entende este caminho como o mais eficaz para superação da prática, por 

meio da crítica e da ação. Por esse motivo, a EP em saúde é chamada de libertadora e centrada 

na formação técnica, ética, humana e sociocultural.  

Paulo Freire nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Educador 

brasileiro conhecido, mundialmente, pela criação do método inovador de ensino de 

alfabetização para adultos, o qual trabalhava com as palavras geradas a partir da realidade dos 

alunos. Ele foi desde professor a criador de ideias e "métodos". Em 1943, ingressou na 

Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado continuou como professor de português no 

Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade 

Federal de Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do 

Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou, no Recife, o 

Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época, e que 

continua em atividades até hoje. Freire é o brasileiro com mais títulos de Doutor Honoris Causa 

de diversas universidades, são 41, ao todo, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. Faleceu 

em São Paulo, em 1997 (FRAZÃO, 2017). 

Uma das principais ideias de Freire em relação ao ser humano, é que a mudança seja na 

educação, pelo coletivo, ou individual, acontece pela ação-reflexão-ação, neste processo de 

aprender estão envolvidos ambos os atores: o educando e o educador. Em uma relação 

horizontal, no mesmo nível de importância, mas com funções diferentes que se entrelaçam pela 

dialogicidade. Contudo, o agir-refletir-agir só é conquistado quando ambos desenvolvem a 

conscientização. Para Freire, a conscientização é um estado em que o ser humano se percebe 

como homem no mundo, inacabado e só então é que ocorre a tomada de consciência, busca ser 

para si para vir a ser um movimento para ser mais (WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 

2016). 

 



38 
 

Prado et al. (2012) ressaltam que a pedagogia crítica tem como um dos seus mais fortes 

representantes o educador Paulo Freire, e seus fundamentos tem subsidiado inúmeras 

experiências pedagógicas na área da saúde, tanto na educação profissional como na educação 

em saúde. O aluno precisa ser o protagonista de seu processo de aprendizagem e ao professor 

cabe a tarefa de despertar a curiosidade epistemológica. 

Na pedagogia crítica Freireana, a transformação só ocorre quando os indivíduos, 

conscientes de si no mundo e, por sua conscientização, compreendem a necessidade de mudar 

e assim desejam, ou seja, na lógica da construção do conhecimento, a consciência de si do ser 

humano se desenvolve de uma consciência ingênua para consciência epistemológica. A 

consciência ingênua é quando o indivíduo se percebe alheio ao mundo onde tem um olhar 

superficial sobre si, este fato é natural a ele e faz parte do seu processo cognitivo. O primeiro 

contato com a realidade é percebido com ingenuidade, só com a observação é que se percebe a 

estimulação a curiosidade e assim a motivação para a evolução para uma atitude epistemológica 

(WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 2016). 

Para Freire (2014), a forma mais eficaz de se construir o conhecimento é ensinar a pensar 

e problematizar sobre a realidade. A prática pedagógica deve ser libertadora e dialógica, em 

que os educandos se percebam sujeitos de sua própria história, sujeitos históricos, discussão 

minuciosamente desenvolvida em sua principal obra, “Pedagogia do Oprimido”. Nesse 

processo de aprendizagem, tanto o educando, quanto o educador aprende e se modificam, a 

partir da reflexão crítica sobre a realidade vivenciada.  

Para que a EP em saúde seja eficiente, é necessário que o profissional de saúde tenha 

consciência crítica para um novo paradigma de saúde e de cuidado, compreenda o contexto 

atual da organização de saúde e as mudanças necessárias para a melhoria de si, da organização 

e do atendimento aos sujeitos. Esse novo olhar pode ser ativado por meio da educação 

problematizadora, que busca fomentar a consciência crítica e a responsabilização com a 

construção histórica do cuidado (ALMEIDA, 2017; FREIRE, 2014) 

Para que as ações de educação sejam significativas, necessitam ser realizadas a partir de 

uma situação real, precisam agregar a percepção das pessoas envolvidas nesta realidade, para 

que seja possível atuar na busca por respostas e caminhos que conduzam a transformações 

inovadoras. A educação deve promover o diálogo e reflexão, conduzir ações partilhadas, 

valorizar os profissionais como agentes do processo de mudança, e não só como seguidores de 

normas padronizadas. Percebe-se que o caminho da problematização da ação educativa parte 

do diálogo, da estimulação do poder criador e de compreensão da realidade dos indivíduos, que 

leva a reflexão crítica, consciente, cooperativa e transformadora (BRASIL, 2007). 
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A teoria criada pelo francês Charles Maguerez tem aplicabilidade em ações de ensino e 

aprendizagem, a partir da realidade. O Arco de Maguerez, base para a aplicação da Metodologia 

da Problematização nessa pesquisa, foi elaborado na década de 70 do século XX, e foi tornado 

público por Bordenave e Pereira (1989), como um caminho de Educação Problematizadora, que 

tem relação com o pensamento pedagógico de Freire (COLOMBO; BERBEL, 2007).  

A respeito da educação “problematizadora”, Bordenave e Pereira (2008) afirmam que 

um indivíduo só conhece algo quando o transforma e se transforma no processo, e que só será 

possível a solução de um problema mediante a participação ativa e diálogo constante entre 

alunos e professores. Além disso, o processo de aprendizagem ocorre a partir da pesquisa, em 

que o aluno parte de uma visão global do problema para uma visão analítica, através da 

teorização, o que o leva a compreender o problema e montar hipóteses e possíveis soluções do 

problema.  

A Metodologia da Problematização, com o Arco de Maguerez, tem como ponto de 

partida a realidade que, a partir da observação dos seus diversos ângulos, permite ao estudante 

ou pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes para buscar solução. Esta 

metodologia possibilita, a partir da percepção da realidade, a conscientização dos indivíduos 

como responsáveis e protagonistas de possíveis transformações da realidade (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2008). 

Berbel (2012) sentindo a necessidade de uma explicação teórica para fundamentar o 

esquema do Arco para além de seu anúncio no livro de Bordenave e Pereira (1982), já que não 

tinha notícias da parte de seu idealizador – Charles Maguerez –, passou a associá-lo com o 

conceito de práxis, depois com os ensinamentos de Paulo Freire e também com características 

da dialética. A partir de então, surge uma versão do arco centrada nos alunos como 

protagonistas principais de todo o processo, desde a observação da parcela da realidade e 

definição do problema de estudo até a realização de algum grau de intervenção naquela parcela 

da realidade, com a finalidade de contribuir para a sua transformação.  

Segundo os autores ao realizar as etapas do arco de Maguerez com a metodologia da 

problematização o aluno avança em sua postura dialética de ação–reflexão–ação, tendo sempre 

como ponto de partida e de chegada a realidade social, ou seja, a consciência ingênua ou 

consciência comum pode ser ultrapassada, facultando ao indivíduo alcançar, claro, não sem 

muito empenho e disposição, uma consciência filosófica da práxis, que não é privilégio dos 

filósofos (VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2015). 
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 Bordenave e Pereira (2008) estabelecem as seguintes etapas (Figura 2) para realização 

do Arco de Maguerez: observação da realidade, estabelecimento dos pontos-chave, teorização, 

hipótese de solução e aplicação à realidade.  

 

Figura 02: Arco de Maguerez 

 
Fonte: BORDENAVE; PEREIRA, 2008. 

 

A autora vem utilizando o Arco de Maguerez em seus estudos desde 1992, a mesma 

associa a temática a se estudar, ao recorte da realidade para desenvolvimento das ações, ou seja, 

a partir da observação analítica e crítica dessa parcela da realidade é extraído um problema 

relevante para o estudo. Seguem-se as definições dos aspectos do problema a estudar, o estudo 

propriamente dito de tais aspectos, que preparam para as últimas etapas, das hipóteses de 

solução e da aplicação de uma ou mais dessas hipóteses na realidade de onde se extraiu o 

problema (BERBEL, 2012). 

De acordo com Villlardi, Cyrino e Berbel (2015) as etapas do Arco podem ser seguidas 

da seguinte maneira:   

1. Observação da realidade concreta. Está relacionada à observação atenta e registro 

que o aluno percebe de uma parcela da realidade. O professor pode propor questões gerais para 

guiar o processo de observação. O aluno deve identificar dificuldades, falhas ou contradições 
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que podem configurar-se como problemas. Ele traz consigo saberes, ao ser confrontado com as 

informações dessa realidade, consegue problematizá-la, articulando os conhecimentos que já 

possui com aqueles com que depara ao estar frente à realidade, para assim formular um 

problema.  Nessa etapa, espera-se que o aluno assuma uma postura crítica frente à realidade, 

que se envolva intelectual e politicamente com ela. 

2. Determinação de pontos-chave. Este é o momento que o aluno defini o aspecto do 

problema que será objeto de pesquisa. Inicia com uma reflexão, um questionamento sobre os 

possíveis fatores associados ao problema e que afetam a sua existência. Assim, eles vão 

estabelecendo os aspectos essenciais para compreender mais profundamente o problema e 

encontrar maneiras de intervir na realidade. São escolhidos os pontos considerados prioritários, 

os quais indicarão caminhos para chegar a uma solução para ele.  

3. Teorização. É a etapa investigativa, em que os alunos buscam conhecimentos e 

informações acerca do problema em variadas fontes, usando diferentes estratégias ou formas 

de coleta de informações. O estudo deve servir de base para a transformação da realidade. Os 

alunos devem organizar, analisar e avaliar as informações obtidas e o quanto podem contribuir 

para chegar a uma resolução para o problema. Nessa etapa, os educandos adquirem maior 

consciência do problema com que deparam e de sua influência sobre o meio social. 

4. Hipóteses de solução. Etapa em que o potencial criativo e o reflexivo são mobilizados 

para o aluno pensar de modo inovador. Algumas questões que podem ser feitas nessa etapa são: 

O que é necessário para chegar a uma solução para o problema? O que deve ser providenciado? 

Com base na teorização, os alunos projetam ideias que poderão se transformar em ações 

concretas para solucionar o problema ou apontar caminhos para isso.  

5. Aplicação prática à realidade. Nessa etapa, devem ser analisadas e escolhidas as 

propostas de soluções mais viáveis, que poderão ser postas em prática e ajudarão a superar o 

problema no todo ou em parte, contribuindo para a transformação da realidade investigada. O 

aluno toma e executa decisões, acrescentando um componente social e político a sua formação 

e ajudando-o a ter consciência do seu compromisso com a transformação da realidade.  

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez está inserido no âmbito 

da Didática, possui um caminho metodológico voltado para formação profissional, inicial ou 

continuada. Isso porque trata - se de uma metodologia de ensino (com pesquisa) bastante 

promissora, por suas características, para o desenvolvimento de futuros profissionais críticos e 

criativos, quando sensibilizados para uma atuação consciente, informada e consequente em seu 

meio, desde os momentos de sua formação (BERBEL, 2012) 
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Orientada pelas etapas do arco de Maguerez, a metodologia da problematização, 

estimula o exercício dialógico, a partir da realidade do aluno, proporcionando aos indivíduos 

envolvidos a ação-reflexão-ação relacionadas à prática-teoria-prática, tendo como ponto de 

partida e chegada à realidade onde os alunos estão inseridos (WARTEKEMPER; PRADO; 

REIBNITZ, 2016). 

Diante da perspectiva participativa, a educação permanente exige reflexões conjuntas 

dos profissionais envolvidos com a realidade estudada, para o desenvolvimento das estratégias 

educativas significativas que possibilitem a realizações de transformações individuais e 

coletivas. 
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

5.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial (PCA), com abordagem qualitativa. 

A PCA foi desenvolvida e publicada pela primeira vez por Paim e Trentini em 1999, desde 

então, esta nova ideia vem sendo utilizada por enfermeiros principalmente para pesquisar a 

prática de enfermagem no Brasil (TRENTINI; PAIM, 2004).  

Para Minayo (2013), a investigação qualitativa requer, como atitudes fundamentais, a 

abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação como o grupo investigado 

e com os atores envolvidos. O pesquisador deve preocupar-se menos com a generalização e 

mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no processo de compreensão. 

A abordagem qualitativa é caracterizada por trabalhar com o universo dos significados, 

dos motivos, crenças, valores e das atitudes. Esses fenômenos são entendidos como parte da 

realidade, em que o sujeito, além de agir, pensa sobre o que faz, interpreta suas ações perante a 

realidade vivenciada e compartilha com seus semelhantes (MINAYO, 2009). 

De acordo com Trentini e Paim (2004), a PCA caracteriza-se pela realização de 

melhoramentos com introdução de inovações no contexto da prática assistencial de enfermagem 

e saúde e é orientada por seus próprios atributos: imersibilidade; simultaneidade; 

expansibilidade. A PCA pode ser empregada nas áreas assistenciais onde se desenvolva uma 

prática com participação ativa dos sujeitos da pesquisa, estratégias para valorizar o saber-fazer 

e o saber-pensar, orientadas para a resolução ou minimização dos problemas na prática, ou para 

a realização de mudanças e/ou introdução de inovações nas práticas de saúde e construções 

teóricas. 

Na PCA o processo de investigação segue as seguintes fases: concepção, 

instrumentação, perscrutação, análise e interpretação. A fase de concepção é onde se define o 

problema de pesquisa, para tanto se faz necessário muita reflexão e revisão de literatura acerca 

do assunto desejado. Já na fase de instrumentação ocorre o planejamento dos procedimentos 

metodológicos, como a escolha do espaço da pesquisa, participantes e técnicas para obtenção e 

análise de informações. Na fase da perscrutação ela está associada às fases de instrumentação 

e análise, já que nela o pesquisador deve examinar rigorosamente a pesquisa, penetrar na 

realidade da prática assistencial e perceber as reais intenções dos participantes em se 

envolverem nas inovações propostas. Por fim, a fase de análise onde os dados serão 

interpretados (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 
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A PCA caracteriza-se por ações de assistência que são incorporadas gradativamente no 

processo de investigação e vice-versa. Nela, o pesquisador coloca-se em compromisso com a 

construção de um conhecimento novo para a renovação das práticas assistenciais no campo 

estudado (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). Ocorre uma “dança” de movimentos de 

aproximação, de distanciamento e de convergência da pesquisa com a prática assistencial, 

criando, assim, espaços de superposição entre a pesquisa e a assistência, como pode ser 

visualizado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Movimentos de aproximação, de distanciamento e de convergência da pesquisa  
      e com a prática assistencial. 

 

 

 
 Fonte: TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014 

 
 

O contexto da prática assistencial é um campo fértil com questões abertas a estudos e 

pesquisa. A relação entre a pesquisa e a assistência dá vida ao trabalho vivo no campo da prática 

assistencial e no da investigação científica. Diante disto, pode-se dizer que o profissional de 

saúde é potencialmente um pesquisador de questões presentes no seu cotidiano, o que leva a 

uma atitude crítica sobre a sua realidade (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 

Segundo Trentini, Paim e Silva (2014), durante a prática assistencial ocorre a 

conversação, uma conversa informal, que ocorre ao longo do tempo em que o investigador 

estiver no campo de estudo e inclui informações relativas tanto à pesquisa quanto à prática 

assistencial, é necessário que o pesquisador, em sua análise e interpretação de dados, seja capaz 

de distinguir os dados da pesquisa dos da assistência, é primordial a preservação da identidade 

de cada um durante o processo. 
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5.2 Cenário do estudo e participantes 

Levando em conta a dinâmica dos encontros nas atividades e nos serviços de saúde, a 

PCA é vista como espaço social. Portanto, o espaço físico, na PCA, pode englobar mais de uma 

área geográfica e depende de onde foi identificado o problema a ser solucionado ou as 

mudanças a serem efetuadas, isto é, depende do enfoque da pesquisa (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

O estudo foi realizado com profissionais da enfermaria clínica da unidade de sistema 

urinário do hospital, localizada no quinto andar do Edifício Central de Internação (ECI) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), unidade pertencente à Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e, atualmente, sob a administração da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares.  

 O HUOL presta assistência de média e alta complexidade e é a referência para 

Nefrologia e Transplante Renal do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Inaugurado em 12 de 

setembro de 1909, pelo então governador Alberto Maranhão, ao longo de sua história, este 

hospital teve várias denominações. Recebeu inicialmente o nome de Hospital de Caridade 

Juvino Barreto, com disponibilidade de 18 leitos, sob a direção do médico Januário Cicco. Em 

1935, passou a chamar-se Hospital Miguel Couto. Em 1960, com a federalização da 

universidade e a incorporação da Faculdade de Medicina, recebe nova denominação: Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assumindo personalidade de 

hospital-escola e agregando o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Em 1984, passou a chamar-se 

Hospital Universitário Onofre Lopes, nome que permanece até os dias atuais, em homenagem 

àquele que criou e foi o primeiro reitor da UFRN. Em 29 de agosto de 2013, após contrato 

firmado entre a UFRN e a EBSERH, a administração do hospital passou a ser feita por essa 

empresa (EBSERH, 2018). 

O hospital possui 242 leitos de internação, sendo 19 de UTI. É composto pelo ECI, 84 

salas de ambulatórios, e um centro de diagnóstico por imagem com quatro andares. Atualmente, 

desempenha importante papel como centro de pesquisa científica e conhecimentos aplicados à 

saúde, desenvolvendo, para tal, atividades de ensino, pesquisa e extensão. Quanto à assistência, 

integra‐se ao Sistema Único de Saúde (SUS), prestando serviços médico‐hospitalares, desde o 

atendimento ambulatorial até serviços de alta complexidade (EBSERH, 2018). 

O perfil dos pacientes atendidos no serviço de hemodiálise do HUOL é de doentes renais 

agudos ou crônicos agudizados, que estão iniciando tratamento hemodialítico de urgência ou 

que estão com falência de acesso, e por transplante renal. Diante disto, existe a predominância 

de pacientes com cateteres para HD, o que justifica a escolha deste cenário. Especialmente, na 
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enfermaria clínica da unidade de sistema urinário, local da coleta de dados, que atende aos 

pacientes renais crônicos e aos que fizeram transplante renal. 

Na PCA, a escolha dos participantes não segue critérios rígidos, isto porque não segue 

os princípios da generalização, pelo contrário, valoriza-se a representatividade referente à 

profundidade e diversidade das informações. Diante disto, a amostra deverá ser constituída 

pelos sujeitos envolvidos no problema estudado. Os participantes assumem a posição de parte 

integrante do estudo e não apenas na condição de informantes, contribuindo para a 

transformação da realidade (TRENTINI; PAIM, 2004). 

O tamanho da amostra foi definido quanto ao número total de participantes que 

aceitaram a participar da pesquisa. Foi estabelecido os seguintes critérios de seleção:  critérios 

de inclusão: Ser enfermeiro ou Técnico de enfermagem que trabalha na enfermaria clínica da 

unidade de sistema urinário, e os critérios de exclusão: Estar de férias ou licença durante a 

realização da pesquisa, ou ter participação inferior a 70% nas reuniões do grupo focal.  

Foram convidados todos os funcionários da equipe de enfermagem da enfermaria clínica 

de sistema urinário, perfazendo o total de 62 profissionais, sendo possível formar apenas um 

grupo focal com doze participantes, dos quais apenas um integrante não concluiu o processo da 

pesquisa, por ter participação inferior a 70%. Diante disto, os participantes do estudo foram 

onze profissionais, sendo dois Enfermeiros e nove Técnicos de enfermagem. 

5.3 Estratégias e técnicas   

 Inicialmente, a técnica utilizada para obtenção de dados foi a de grupo focal, que foi 

aplicado conforme a metodologia da problematização, segundo as etapas do Arco de Maguerez, 

iniciando na observação da realidade e identificação dos postos-chave, teorização, para assim, 

construir de hipótese de solução e aplicar à realidade.  

O grupo focal pode ser chamado também de grupo de convergência e é uma técnica de 

pesquisa em que a coleta de dados advém de discussões compartilhadas entre pessoas reunidas 

em um pequeno grupo, o qual o pesquisador sugere o assunto. Atualmente, os profissionais de 

Enfermagem vêm utilizando com frequência a técnica de entrevista com pequenos grupos, 

principalmente, quando se refere à educação em saúde. Quando o grupo tem por finalidade 

desenvolver uma pesquisa simultaneamente à prática assistencial em educação em saúde ou na 

prática clínica, pode-se nomear de grupo de convergência (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 

A técnica de grupo focal é considerada uma entrevista grupal, que proporciona 

informações provenientes da interação do grupo. Essas informações são definidas a partir do 
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contexto do grupo e interpretadas mediante eventos que refletem a necessidade do grupo. Existe 

o investigador que age como moderador do grupo, na intenção de facilitar a discursão 

(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 

Para Minayo (2013), são utilizados, principalmente, para formular questões mais 

precisas, complementar informações sobre o conhecimento peculiar a um grupo em relação a 

atitudes e percepções e desenvolver hipóteses para estudos complementares. Do ponto de vista 

operacional, faz-se necessário seguir algumas orientações, tais como: o grupo deve ser pequeno 

(06 a 12 participantes), deve existir um animador e um relator para conduzir o grupo focal, 

sendo a animador responsável em inserir o tema, promover a participação de todos e aprofundar 

a discussão, o relator fica responsável em coletar as informações geradas durante a discussão, 

as quais são gravadas. 

Posteriormente, seria realizado novo grupo focal, para analisar a contribuição da 

educação permanente para a preservação de cateter para hemodiálise, contudo, por 

impossibilidade dos participantes em estarem presentes na data acordada para a realização do 

encontro, foi necessário a aplicação de entrevista semiestruturada. Diante disto, foram 

realizados acordados entre pesquisadora e os participantes para marcar o melhor horário local 

para a entrevista. 

As entrevistas semiestruturadas não são padronizadas e vem sendo utilizadas com 

frequência em pesquisa com análise qualitativa. Permitem o aprofundamento das opiniões dos 

entrevistados, tendo sido vital para alcançar o objetivo da pesquisa (MINAYO, 2013). 

5.4 Coleta de dados 

A coleta de dados aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2018, nas 

dependências do HUOL. Foi realizada a partir da implementação de uma ação educativa, 

embasada na metodologia da problematização com o Arco de Maguerez, conforme apresentado 

no referencial teórico deste trabalho. A ação foi cadastrada no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), como evento de extensão, conforme apresentado no 

Apêndice A, com duração de 10h e teve o seguinte título: “Atualização em cuidados de 

enfermagem para preservação de cateter para hemodiálise”. 

Inicialmente, houve divulgação do projeto e dos encontros para os profissionais de 

enfermagem, com a realização do convite à participação. Foi criado um grupo de comunicação, 

via telefone, com os funcionários interessados em participar, já que seria necessária sua adesão 

para toda a ação, pois era essencial a participação ativa e dialógica dos profissionais de 
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Enfermagem, com intuito de estabelecer relações entre a realidade vivenciada no cenário da 

prática com o conteúdo científico, levando-os a refletir e construir o conhecimento de forma 

partilhado[a. 

O número de encontros foi definido durante o processo de coleta de dados, sendo 

dividido em três momentos:  

1° Momento: grupo focal – 1 encontro. 

2° Momento: aula teórica e prática – 1 encontro. 

3° Momento: estudo de caso à beira do leito – 4 encontros 

A pesquisadora deu início a sessão de grupo focal, com a apresentação do projeto de 

pesquisa e seus objetivos, assim como, da equipe de apoio na coleta de dados. Foi explanado o 

modo que seria feito a coleta de dados e garantido que seguiria os preceitos éticos de sigilo e 

confidencialidade propostos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde-CNS. Foi 

entregue Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), Termo de 

gravação de voz (Apêndice C), e uma Ficha Cadastral (Apêndice D), sendo os termos em duas 

vias, para que uma permanecesse com o participante. 

Foram explicadas as normas para execução do grupo focal e entregue crachá para ser 

colocado codinomes de livre escolha do participante. Em seguida, a orientadora da pesquisa 

realizou a dinâmica do “barbante”, a qual se baseava em que cada participante deveria escolher 

um outro participante, dizendo o porquê necessitava dele nesse processo de aprendizagem. Ao 

final, formou-se uma teia com a linha fixa, onde todos estavam interligados no processo e, para 

que essa teia fosse desfeita, cada participante tinha que pensar e avaliar de que forma deveria 

voltar o barbante e, assim, o grupo desfez o emaranhado de linha sem nenhum tipo de 

“incidente”, já que todos trabalharam juntos e não soltaram o fio do barbante durante o 

processo.  

A dinâmica motivou o grupo a perceber que o processo de cuidado do paciente perpassa 

por todos os profissionais e que todos precisam estar atentos e colaborar para que seja 

desenvolvido um cuidado de excelência a este paciente que, no caso do estudo, é um paciente 

que possui cateter para Hemodiálise, dispositivo que necessita de atenção especial de toda a 

equipe de Enfermagem. 

Após sentar em círculo, deu-se início aos questionamentos, havendo como referencial o 

Arco de Maguerez.  

Na primeira etapa do Arco de Maguerez, OBSERVAÇÃO DA REALIDADE, o 

disparador da discussão foi o seguinte questionamento:  
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 Conte-me como tem sido para você cuidar de um paciente portador de cateter para 

Hemodiálise:  

 Diga-me que ações você realiza para colaborar com o processo de preservação cateter 

para Hemodiálise:  

Após cada participante apresentar seu relato, houve o estímulo para IDENTIFICAÇÃO 

DOS PONTOS-CHAVES, tendo como disparador da discussão os seguintes questionamentos:  

 Pensando sobre a prática da enfermagem, diga-me o que seria necessário aprender para 

colaborar com o processo de preservação do cateter para Hemodiálise: 

 Diga-me como você gostaria de aprender, quanto às estratégias que você identifica que 

mais favorecem o seu aprendizado: 

Após os participantes responderem aos questionamentos, foi realizada uma breve síntese 

das necessidades de aprimoramento do conhecimento e a melhor forma de aprender. Ao final 

da discussão, entrou-se em um consenso de que os próximos encontros, para a etapa de 

TEORIZAÇÃO, deveriam ter abordagem teórica e prática sobre o cuidado. Dessa forma, a 

pesquisadora e sua orientadora decidiram fazer aula teórico-prática sobre o cuidado, com o uso 

de demonstração com cateteres e boneco, seguida, no encontro posterior, por estudo de caso à 

beira do leito, encontro que integrou a etapa da TEORIZAÇÃO, com as etapas de HIPÓTESE 

DE SOLUÇÃO e APLICAÇÃO À REALIDADE.  

O estudo de caso foi construído para atender a demanda dos participantes quanto a forma 

de aprender, pois foi consensual o desejo que vivenciar a prática, tendo sido sugerido aula 

prática em laboratório e simulação realística. Para atender a esta demanda, a pesquisadora e a 

orientadora da pesquisa chegaram à conclusão de que seria importante o estudo de caso no local 

de trabalho, haja vista que a realidade já existia, sendo mais coerente fazer a inserção nessa 

realidade e problematizá-la. 

Nessa etapa de TEORIZAÇÃO, inicialmente, foi realizada a explanação teórica e 

dialogada sobre os temas sugeridos pelos participantes, que partiu da anatomia e fisiologia 

renal, perpassando pela insuficiência renal e seus tratamentos, até as especificidades dos 

cateteres e as possíveis intercorrências que os pacientes portadores desse dispositivo podem 

sofrer. Foram apresentados dois vídeos, nos quais foi possível visualizar a passagem dos 

cateteres de curta e longa permanência, sua manipulação e a administração de heparina. Nesse 

momento, os profissionais puderam perceber a diferença entre os dispositivos e a melhor 

maneira de cuidar de cada um, devido as suas especificidades. Outros meios visuais foram fotos 

de curativos com algum problema na cobertura, para que os participantes pudessem identificar 
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o erro, fazer relação com suas experiências prévias e discutir sobre a melhor conduta, sendo 

uma estratégia para verificar a compreensão dos participantes e estimular a participação, 

discutindo as dificuldades da prática do cuidado.  

Em seguida, houve a simulação do implante de cateter de curta permanência, das 

técnicas de curativo, tanto para oclusão, quanto para compressão, em caso de retirada do cateter 

ou sangramento pelo orifício de implante do cateter. Configurou-se como um espaço para 

demonstrar como a prática era desenvolvida no setor de diálise do hospital e como poderia ter 

continuidade no setor clínico, fomentando a elucidação de dúvidas dos participantes.  

Ao término da sessão, foi realizado um acordo sobre a organização de grupos de 

participantes, conforme escala de trabalho, para que a pesquisadora realizasse a atividade de 

imersão na prática, por meio do estudo de caso que seria escolhido pelos participantes. Também 

foi acordado o envio de material suplementar e lista de questões norteadoras para o estudo de 

caso, que continha as seguintes orientações:  

 

Caro participante, escolha um paciente para estudar o seu caso. Em 
seguida, dialogue com o paciente para responder às seguintes 
perguntas: 
Como o paciente desenvolveu a doença? 
Há quantos anos faz hemodiálise? 
Quantos cateteres e fistulas já teve nesse período? 
Quais as queixas referentes ao cateter? 
Quais os cuidados de enfermagem você poderia realizar para 
minimizar as queixas referidas pelo paciente? 
Quais os cuidados de enfermagem você poderia realizar para 
promover a preservação do cateter para hemodiálise? 
Quais dúvidas ou observações que você gostaria de discutir no dia do 
estudo de caso? 
 
Para favorecer a aprendizagem, podem ser estudadas as seguintes 
referências: 
PEDROLO, E.; DANSKI, M.T.R.; VAYGO, S.A.. Curativo de 
clorexidina e gaze e fita para cateter venoso central: ensaio clínico. 
Revista Latino Americana de Enfermagem. 2014 
GOMES, M.L.S. et al. Avaliação das práticas de curativo de cateter 
venoso central de curta permanência. Revista de enfermagem UERJ. 
Rio de janeiro, 2017. 
BRASIL, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de 
prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde. Brasília; 
ANVISA, 2017.  

 

O estudo de caso à beira do leito aconteceu na enfermaria clínica da unidade de sistema 

urinário do hospital, no horário em que os participantes estavam de plantão, para que fosse 

realizado estudo de caso e procedimentos na prática. A chefia foi comunicada previamente e 

colaborou com a ação. Então, a pesquisadora, munida da escala de plantão dos funcionários, 

elaborou grupos pequenos para realizar o estudo de caso à beira do leito e combinou com os 
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participantes o horário mais adequado para realizar a ação. Ao total foram realizadas quatro 

visitas, nos três horários (matutino, vespertino e noturno), para que todos fossem contemplados. 

No dia do estudo de caso, a pesquisadora foi ao local de trabalho dos participantes, os 

mesmos apresentaram o paciente escolhido, abordando os temas sugeridos nas questões 

norteadoras, houve o diálogo com o paciente e aprofundamento das questões norteadoras. 

Conforme a possibilidade, foram realizadas orientações sobre os cuidados com cateter, tanto 

para os profissionais de enfermagem, quanto para o paciente e seu acompanhante. Na ocasião 

do estudo de caso, pelo interesse próprio, outros profissionais que não integravam a pesquisa 

também pediram para assistir à sessão de estudo de caso e foi concedida a permissão, tendo em 

vista ter se configurado como um profícuo espaço para Educação Permanente.  

Cada estudo de caso foi guiado pelas oportunidades que o meio prático possibilitou 

vivenciar. Dessa forma, em cada sessão foram atendidas as necessidades específicas de 

aprendizagem relacionadas a cada paciente e aos profissionais participantes, tendo sido possível 

fomentar o diálogo e vivenciar diferentes cuidados. 

Ressalta-se que, em conformidade com Trentini e Paim (2004), a PCA exige postura de 

receptividade à discussão e está relacionada à socialização da ideia no âmbito interno da equipe 

de saúde. 

Breve relato das atividades executadas em cada sessão de estudo de caso: 

 Sessão 01 (data: 25/10) - estudo de caso de paciente portador de Insuficiência Renal 

Crônica por Lúpus Eritematoso Sistêmico, retirada de cateter de curta permanência na 

femoral, curativo compressivo e troca de curativo de cateter em região femoral. 

 Sessão 02 (data: 30/10) - visualização de implante de cateter em Veia Jugular Externa, 

curativo inicial no orifício e início de Hemodiálise. 

 Sessão 03 (data: 01/11) - estudo de caso de paciente portador de Insuficiência Renal 

Crônica por Lúpus Eritematoso Sistêmico, com hematoma em local de implante de 

cateter de longa permanência, identificação de curativo que precisava de intervenção e 

troca de curativo.  

 Sessão (data: 02/11) - estudo de caso de paciente portador de Insuficiência Renal 

Crônica por Diabetes Mellitus e visita técnica ao serviço de diálise, com visualização 

do procedimento de Hemodiálise. 

O estudo de caso configurou-se na etapa em que foi possível vivenciar a “dança” entre 

a pesquisa e a assistência, que é uma das características evidenciadas em estudos guiados pela 

PCA (TRENTINI; PAIM, 2004).  
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Durante todo o processo de TEORIZAÇÃO, junto com a realização da prática em loco 

e com estudo de caso, foi perceptível o surgimento de novas dúvidas e tomada de consciência 

em relação aos procedimentos e importância dos cateteres para os pacientes hemodialíticos.  

Após os estudos de caso, a pesquisadora afastou-se por, aproximadamente, um mês, 

dando oportunidade para que os participantes continuassem vivenciando as etapas de 

construção de HIPÓTESE DE SOLUÇÃO e APLICAÇÃO À REALIDADE PRÁTICA 

assistencial em sua rotina de trabalho.  

Por fim, seria realizada uma sessão de grupo focal para encerramento, em que os 

participantes iriam avaliar o processo de aprendizagem, discorrendo sobre a sua contribuição 

para construção de conhecimentos, contudo não foi possível realizar, devido ao número de 

participantes presentes ser inferior ao preconizado pela literatura, diante disso, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os participantes presentes e marcado com os participantes 

ausentes novos encontros para realização da entrevista, que foi norteada por um roteiro de 

questões. A entrevista foi embasada nos seguintes questionamentos: 

 Conte-me como foi para você vivenciar um processo de Educação Permanente que 

partiu da escuta das suas necessidades de aprimoramento profissional;  

 Relate qual (is) aprendizado (s) você destacaria desta experiência e como eles foram 

aplicados à sua prática profissional; 

 Diga-me como a realidade inicial, analisada pelo grupo, foi modificada a partir desse 

processo educativo em que houve teorização e construção de hipótese de solução para 

os problemas da realidade; 

 Conte-me como esse processo de educação permanente contribuiu para o seu 

aprimoramento profissional. 

 

De maneira sintética, o percurso metodológico é apresentado na Figura 4 (Arco de 

Maguerez) preservação de cateter para hemodiálise, elaborado a partir da ação educativa 

implementada na pesquisa e construído dialogicamente com os participantes do estudo, com a 

finalidade de analisar e transformar a realidade vivenciada na enfermaria clínica da unidade de 

sistema urinário. 
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Figura 04: Arco de Maguerez preservação de cateteres para hemodiálise 

 

Fonte: MEDEIROS, 2019 

5.5 Análise dos dados   

Aplicou-se a análise de conteúdo temática, conforme Minayo (2013), que afirma ser a 

metodologia mais apropriada para investigações qualitativas em saúde e está relacionada a 

técnicas de pesquisa que possibilitam a replicação e validação de inferências acerca de dados 

de um determinado contexto, por meio de procedimentos científicos e específicos, na busca de 

interpretar materiais de caráter qualitativo.  

Minayo (2013) explica que a análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação. Esse método possui três etapas, denominadas de: pré-

análise, onde se realiza a leitura e compreensão do material, com definição de trechos e 

categorias significativos; etapa de exploração do material, onde ocorre a análise propriamente 

dita e tratamento dos resultados (inferência ou interpretação). 

 As falas gravadas na entrevista em grupo e individuais foram transcritas para 

documento Word, em seguida, foram inseridas no software Atlas-ti, versão 8.0, que favoreceu 

a codificação dos dados e organização em categorias e subcategorias, por ser um suporte 

tecnológico para sistematização da análise, organização e o tratamento dos dados.  

Após a transcrição das falas, a pesquisadora aprofundou a leitura compreensiva e 

exaustiva do material, com o intuído de entender o conjunto de ideias e suas especificidades, 
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para assim, elaborar pressupostos que serviram de base para análise e compreensão do material. 

Neste momento, de acordo com os objetivos do estudo, definiu as unidades de registro, trechos 

significativos e categorias. 

No segundo momento, ocorreu a análise do material, a pesquisadora buscou por 

categorias e ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala se organiza. 

Para Minayo (2009), a categorização consiste num processo de redução do texto às palavras e 

expressões significativas, busca pelo núcleo de compressão do conteúdo estudado. 

A última etapa da análise tem início após a agregação dos dados e categorização, onde 

ocorre o tratamento dos resultados, com a finalidade de tentar desvendar o conteúdo subjacente 

ao que está sendo exposto. Neste momento, procura-se estabelecer articulações entre os dados 

e os referenciais teóricos da pesquisa, e assim responder às questões da pesquisa, com base em 

seus objetivos, ou seja, uma síntese interpretativa (MINAYO, 2009).  

 Diante disto, a pesquisadora, com base no referencial teórico do estudo, analisou as 

categorias que foram criadas pela mesma e estabeleceu, criticamente, relações entre os dados e 

o objeto de estudo, com a finalidade de entender o fenômeno estudado e discutir os resultados 

provenientes da pesquisa com dados de outros estudos na área de Educação Permanente. 

5.6 Questões éticas  

O estudo obteve autorização da gestão de ensino e pesquisa do HUOL/EBSERH para 

sua realização, conforme apresentado no Apêndice F. Foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do HUOL, com aprovação 

em 06 de agosto de 2018, sob Número do Parecer: 2.803.368 e CAAE n. 

91753218.8.0000.5537, como é apresentado no Anexo A.  

Posteriormente, os profissionais de enfermagem que aceitaram participar da pesquisa, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE, de acordo com a resolução 

466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata das questões 

éticas em pesquisas em seres humanos.  

Para preservar o anonimato dos sujeitos, no início da coleta de dados, cada participante 

escolheu um codinome de sua preferência, o qual foi utilizado durante todo o processo, 

inclusive no momento da caracterização dos sujeitos.  

No que refere ao rigor metodológico da pesquisa, os princípios do método foram 

respeitados, mantendo-se estreita relação com a prática assistencial, que foram dirigidas às 
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situações sociais, enfatizando a participação dos sujeitos no processo de pesquisa e a condição 

do pesquisador como sujeito imerso na equipe profissional. 

O material de áudio e as entrevistas transcritas, assim como os TCLE estão arquivados 

com a pesquisadora. Permanecerão sob seu domínio durante cinco anos, podendo ser destruídos 

e/ou apagados ao término desse prazo. 

Os benefícios para os integrantes da pesquisa disseram respeito ao seu processo de 

trabalho, pois teve a intenção de dar poder aos mesmos e impô-los autores dos processos de 

mudança buscados com a educação permanente, a partir de suas próprias experiências e 

dificuldades.  

Os riscos da pesquisa são mínimos, é possível que exista apenas certo tipo de 

constrangimento, desconforto ou insegurança durante o grupo focal. Esses serão minimizados 

com a garantia do sigilo e privacidade durante a coleta de dados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção são apresentados dados coletados por meio da ação educativa desenvolvida 

nesta pesquisa, a qual foi basilar para a construção do produto deste Mestrado Profissional, 

tendo sido elaborado durante o processo investigativo e sistematizado em uma proposta de 

Educação Permanente que engloba a inserção e o desenvolvimento do profissional de 

enfermagem no cuidado com o paciente com necessidades renais.  

Em uma caracterização dos participantes da pesquisa, apresentado no Quadro 1, pode-

se destacar que o grupo tem uma média de idade entre trinta a quarenta anos, maioria do sexo 

feminino, predominância de funcionários Técnicos de enfermagem com graduação e com 

tempo de serviço no setor superior a 3 anos.  

 

QUADRO 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

CODINOME IDADE SEXO FUNÇÃO FORMAÇÃO TEMPO DE 
ATUAÇÃO NO 
SERVIÇO  

Ane 31 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Graduação 
enfermagem 

Acima de 3 anos  

Bela 30 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Mestrado em 
curso 

Entre 01 e 2 anos 

Dado 42 anos Masculino Enfermeiro Pós-
graduação 

Acima de 3 anos 

Flor 30 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Graduação 
em curso 

Acima de 3 anos 

Lua 30 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Graduação 
enfermagem 

Acima de 03 anos 

Luz 34 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Graduação 
enfermagem 

Acima de 03 anos 

Mar 36 anos Feminino Enfermeira Pós-
graduação 

Menos de 01 ano 

Meneis 37 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Graduação 
em curso 

Entre 01 e 2 anos 

Natureza 34 anos Masculino Técnico de 
enfermagem 

Técnico de 
enfermagem  

Menos de 01 ano 

Vento 36 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Pós-
graduação 

Entre 01 e 2 anos 

Vida 35 anos Feminino Técnico de 
enfermagem 

Técnico de 
enfermagem 

Acima de 03 anos 

Fonte: MEDEIROS, 2019. 
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A ação educativa seguiu as etapas do Arco de Maguerez, foi realizado um grupo focal 

para favorecer a OBSERVAÇÃO DA REALIDADE, e estabelecimento dos PONTOS-

CHAVE, quanto às necessidades de aprendizagem de trabalhadores de enfermagem para a 

preservação do cateter para hemodiálise, além de definição da melhor maneira de aprender, já 

que, conforme os referenciais da Educação Permanente e o do pensamento Freireano, o 

conhecimento deve ser construído de forma dialógica e participativa, devendo emanar da 

realidade problematizada. 

Ao realizar as etapas do Arco de Maguerez, essa metodologia, dentro da didática, pode 

ser aplicada desde a formação inicial até a continuada, sendo vista como promissora por 

fomentar o desenvolvimento de profissionais críticos e criativos (BERBEL, 2012). Nela 

educando avança em sua postura dialética de ação–reflexão–ação ou prática-teoria-prática, 

tendo sempre como ponto de partida e de chegada a realidade social ou a realidade do fazer 

profissional, de maneira que a consciência ingênua possa ser ultrapassada e seja construída uma 

consciência filosófica da práxis, que não é restrita aos filósofos, consciência que Freire 

denomina de epistemológica, que tem caráter crítico e criativo (FREIRE, 2014; VILLARDI; 

CYRINO; BERBEL, 2015; SOUZA et al., 2016; WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 

2016). 

Na etapa inicial do Arco, observação da realidade, foram coletados dados sobre as 

necessidades de aprendizagem dos participantes, os quais são apresentados nas categorias 

“Carência de educação permanente e de sistematização da assistência de enfermagem” e 

“Necessidades de aprendizagem para preservação de cateter para Hemodiálise”.  

6.1 Carência de educação permanente e de sistematização da assistência de enfermagem  

Os participantes da pesquisa foram consensuais em criticar a carência de processos de 

educação antes de sua inserção no processo de trabalho com nefrologia, destacando a falta de 

embasamento teórico-prático para lidar com os pacientes portadores de cateter para 

hemodiálise.  

A gente quando chega, eu pelo menos, quando cheguei no setor, eu 
cheguei daquele modo empírico: ‘eu cheguei e é lá que eu vou 
aprender’. Então, não tive nenhuma orientação prévia de como 
trabalhar no setor. É tanto que eu nunca tinha visto um cateter de HD 
(Hemodiálise). (Vento) 

 

A carência de embasamento teórico-prático incide sobre o desempenho profissional, 

desencadeando medo e insegurança quanto à prática do cuidado. 
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 Quando eu me deparo com um paciente que tem um cateter para HD 
(Hemodiálise), eu sinto até um certo medo, assim, de prejudicar o 
paciente de alguma forma, porque eu sei que aquilo é de extrema 
importância. (Lua) 
 
De início, para mim, eu senti muita insegurança porque era uma 
vivência totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha 
experiência de técnica de enfermagem. (Flor) 

 

Além disso, os mesmos afirmaram desconhecer protocolos específicos de cuidados para 

manutenção do cateter de Hemodiálise e de treinamentos periódicos, em horário de trabalho do 

profissional, para conhecer os mesmos. Inclusive, em seus relatos, todos afirmaram que apenas 

no último ano houve uma atualização prática sobre curativo, contudo, nada específico sobre 

cateter ou as especificidades do paciente renal. 

Então acho que estão faltando essas orientações no serviço para que 
todo mundo exerça igual, uma sistematização, como a gente tem rotinas 
para outros procedimentos no setor, falta essa para preservação do 
cateter. Por exemplo: quando tem implantação do cateter, não tem uma 
rotina: ‘Como esse curativo vai ser feito como? E se acontecer um 
sangramento’ O enfermeiro pode não estar na hora, pode estar na hora 
do jantar, aí tem só o técnico e aí vai precisar fazer um curativo 
compressivo. ‘E aí, como eu vou fazer esse curativo compressivo, eu, 
como técnica em Enfermagem’? Em uma urgência, se acontecer do 
paciente sacar o cateter, o paciente apresentar um sangramento. ‘O 
que que a gente pode fazer’? (Flor) 

 

A carência processos de educação dos profissionais de enfermagem, desde a entrada até 

a permanência na unidade de sistema urinário, incide diretamente na qualidade do cuidado e 

tem reflexos na qualidade de vida do trabalhador, problemática que é acentuada pela falta da 

sistematização da assistência, gerando os sentimentos de insegurança e de medo durante o 

exercício profissional. A Sistematização da Assistência de Enfermagem promove uma 

organização das práticas de cuidar no contexto da equipe multidisciplinar de saúde, construindo 

práticas centradas na pessoa, família e coletividade, pautadas nos princípios da ética e das 

políticas de saúde, especialmente no que tange aos princípios filosóficos do SUS – 

Universalidade, Equidade e Integralidade; configurando como uma temática sempre atual e que 

requer atualização constante da equipe de enfermagem (SANTOS, 2016). 

Destaca-se que o cateter para hemodiálise é um dispositivo de extrema importância para 

pacientes que realizam Hemodiálise, sua manipulação segura deve ser uma prioridade de toda 

a equipe de enfermagem, de modo que haja rigor técnico e vigilância, objetivando minimizar 

os riscos à saúde inerentes ao uso do cateter, assim como prevenir e controlar possíveis 

complicações ou eventos adversos (GOMES et al., 2017). Para tanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações de melhoria voltadas para a prática assistencial, além do 
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engajamento nas estratégias da Educação Permanente e avaliação contínua do cuidado, visando 

à redução de infecções e intercorrências relacionadas ao uso de cateter para Hemodiálise, o que 

implicará em uma assistência eficaz e livre de eventos adversos (GOMES et al., 2017; 

GUIMARÃES et al., 2017). 

6.2 Necessidades de aprendizagem para preservação de cateter para hemodiálise 

A categoria apresenta os dados sobre a necessidade de conhecimentos teórico-prático 

para preservação de cateteres para hemodiálise e o desejo de aprender de forma ativa e 

implicada com a prática do cuidado. Estas necessidades dizem respeito a entender a doença 

renal, os tipos de cateter, cuidados pós-implante de cateter, coberturas e técnicas de curativo, 

conforme pode ser verificado nas falas dos participantes a seguir: 

 Eu acho que a gente deveria observar duas situações, uma seria o 
implante imediato, que tem as situações de sangramento, os cuidados, 
como realizar o curativo compressivo na região cervical, que é difícil, 
algumas orientações. (Mar) 
 
 A gente poderia aprender desde porque o paciente precisou da 
hemodiálise, porque o paciente teve que implantar que o cateter, a 
manipulação desse cateter e como ele é manipulado na HD 
(Hemodiálise), o tempo de troca de curativo, como deve ser feita a 
troca do curativo, de maneira correta, se existe um protocolo para essa 
troca. (Meneis) 
 
Eu observo os enfermeiros trocando o curativo e assim, eu já vi mais 
de uma técnica de troca de curativo, deixando bem claro, todas 100% 
assépticas, mas, assim, gera a curiosidade de qual é a técnica 
realmente certa. (Vento)  

 

Para construção de conhecimento implicado com o cuidado em saúde, após a percepção 

da realidade na qual os participantes estão inseridos e compreensão de suas necessidades de 

aprendizagem, em relação aos cuidados para preservação dos cateteres para hemodiálise, a 

pesquisadora elaborou estratégias para realizar a etapa de TEORIZAÇÃO, com envio de 

material para estudo, explanação teórica e prática sobre os conteúdos solicitados pelos 

participantes e elaboração de estudo de caso.  

Após essa etapa, a pesquisadora afastou-se do campo de coleta de dados por, 

aproximadamente, um mês, com a intenção de que os participantes da pesquisa pudessem 

continuar as etapas de construção da HIPÓTESES DE SOLUÇÃO para as demandas do 

cuidado e APLICAÇÃO À REALIDADE. Após esse período, a pesquisadora retornou ao 

campo para realizar entrevistas individuais semiestruturadas para avaliar a ação educativa, as 

quais geraram dados referentes à contribuição da Educação Permanente, que são apresentados 
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nas categorias “Avaliação da ação educativa de problematização do cuidado com o paciente 

com cateter para Hemodiálise”, “Aprendizados que geram um novo sentir e um novo cuidar”, 

“Processo de tomada de consciência e responsabilização sobre o cuidar” e “Indícios na prática 

quanto ao processo de transformação da realidade”. 

6.3 Avaliação da ação educativa de problematização do cuidar 

Os participantes avaliaram positivamente a ação educativa problematizadora, 

desenvolvida com a metodologia do Arco de Maguerez, tendo havido adesão de todos durante 

as etapas da metodologia e construção de um aprendizado significativo.  

 
Eu acho ótima a questão da visita ao paciente, nós fizemos a entrevista 
com o paciente antes, aí fizemos a exposição e você foi elucidando as 
dúvidas e dando as orientações. (Ane) 
 
Na minha visão, eu achei inovador como as senhoras colocaram no 
primeiro encontro, é uma situação nova, da onde a necessidade vai 
demandar o tipo de aula, que conhecimento que vai ser administrado. 
Então, eu achei inovador e diferenciado, bem diferente do sistema 
convencional. (Natureza) 
 
Foi bastante interessante, no sentido de a gente poder apontar os 
pontos específicos, os quais a gente tem mais dificuldade e vocês 
poderem focar em cima desses pontos. Achei bastante produtivo e bem 
interessante esse modelo. (Vida) 
 
Foi ótima, se eu tivesse que dar uma nota eu daria 10, porque realmente 
foi muito bom a gente pegar o que a gente tinha, nossas dúvidas, nossos 
anseios e medos, trazer para a aula teórica e ai já tem uma prática, e 
veio em loco, veio na enfermaria, fez curativo compressivo, a gente 
ainda pegou o curativo compressivo de uma retirada de cateter. Então, 
foi ótimo, só tenho coisas boas. (Meneis) 
 
[...] a gente viu as necessidades, olhou o que podia ser feito em relação 
a aquilo e foi para a prática. Então, juntou tudo, juntou a teoria e a 
prática. Então, é bem melhor de assimilar, o aprendizado é bem mais 
significativo. (Luz) 
 

A política de Educação Permanente, em todo a sua construção, reitera a necessidade de 

a problematização da realidade guiar os processos educativos para gerar uma aprendizagem 

significativa, transformação da realidade e desenvolvimento profissional. Contudo, infere-se 

que ainda é algo pouco comum, segundo a fala dos participantes da pesquisa, situação que 

indica a necessidade de repensar e reestruturar os processos educativos fomentadas pela 

instituição. Situação também verificada no estudo de Costa et al. (2018), que destacou a 

necessidade de inclusão efetiva e permanente da EP na rotina dos serviços de saúde, a fim de 

que as limitações e lacunas identificadas, relacionadas à prática, componham o tema das 
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atividades desenvolvidas e sejam constantemente reavaliadas, maximizando as potencialidades 

do cuidado de qualidade. 

No tocante à adoção do referencial Freireano para a pesquisa, Costa et al (2018) 

demonstram, em estudo na área de Educação Permanente, norteado pelo referencial de Freire, 

que esse arcabouço teórico contribui para avanços relacionados à qualidade do cuidado. Trata-

se de um referencial que promove a melhoria da gestão e do cuidado como, por exemplo, no 

processo de tomada de decisão, aperfeiçoamento do trabalho e oportunidade de reavaliação da 

rotina diária. Concluiu que a proposta de Paulo Freire satisfaz as necessidades do SUS, no 

sentido de qualificar os profissionais e aperfeiçoar os processos de gestão em saúde (COSTA 

et. al, 2018). 

6.4 Aprendizados que geram um novo sentir e um novo cuidar 

Em relação aos principais aprendizados construídos durante a ação educativa, os 

participantes explicitaram os mais interessantes para cada um e, principalmente, os que estavam 

ligados as suas dúvidas iniciais. 

[...] aprender e saber diferenciar os tipos de cateter. (Vida) 
 
[...] o principal aprendizado foi valorizar o cuidado com esse cateter. 
(Vento) 
 
Eu acho que nas questões das coberturas, agora eu já consigo ver com 
mais clareza, quando tem uma cobertura meio termo, quando tem uma 
cobertura eficiente, protegendo conforme deve ser. (Natureza) 
 
[...] a questão do curativo compressivo, que eu não sabia como era que 
procedia. (Bela) 
 
Eu acho que os cuidados com o cateter, a questão das dúvidas que eu 
tinha no pós-implante de cateter imediato, a questão de sangramento, 
por a gente não ter protocolo, a gente ficava um pouco perdido, a 
questão da heparinização. (Mar) 

 

Outro ponto bastante relevante é a percepção sobre importância do cateter de HD para 

a vida do paciente, muitos relataram ter essa consciência e, por esse motivo, sentiam medo ou 

insegurança em relação a falta do conhecimento antes da atividade educativa. 

[...] como técnica a gente só faz cobrir o cateter para proteger e 
observa se tem algo de errado, para chamar o enfermeiro e trocar. 
Então, as vezes, eu me sinto insegura mesmo em não poder fazer algo 
a mais, e não focar nesse cuidado, porque a gente foca em muitas 
outras coisas e o cateter a gente só tem, pra mim eu, só tem essa função 
de proteger [...] eu fico com medo de ter prejudicado ele de alguma 
forma e de não ter feito algo para melhorar o cuidado prestado. É 
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assim que eu me sinto, um pouco insegura ainda em relação a isso.  
(Lua) 
 
[...] já foi falado é que aquilo ali é a vida deles, então qualquer errinho, 
qualquer coisa você está colocando em risco isso. Então, é aquele 
sentimento mesmo de medo, de insegurança e de, não é de pena, é de 
comoção pela vida daquela, daquele paciente que você está cuidando. 
(Meneis) 
 
Então é muito importante a gente como profissional na área tanto saber 
manusear, como saber agir num momento de urgência, como a gente 
vai se portar em um momento de urgência, quando o paciente está 
correndo risco de vida ou risco de perder o cateter, que vai acarretar 
um problema nele. (Luz) 
 
 

Após a ação educativa, os profissionais informaram que haviam vencido os sentimentos 

de insegurança e medo, que foram expressos inicialmente, permitindo inferir que esses 

sentimentos estavam relacionados a falta do conhecimento teórico e prático sobre os cuidados. 

Eu acho que me deu segurança, assim, porque a partir do conhecimento 
você tem segurança para agir sem medo, sem dúvidas. (Ane) 
 
 [...] eu me sinto mais preparada para trabalhar com esse tipo de 
paciente, devido a todo o conhecimento que foi obtido por mim. Então, 
eu já vou ver com outros olhos, no caso de intercorrências, acredito 
que já vou estar mais preparada e, até no dia a dia, como eu falei, já 
foi observado outros pontos [...] que antes eu via de uma forma e agora 
eu vejo de outra. (Vida) 
 
Cuido com cuidado, mas é um medo diferente porque eu sei que aquilo 
é muito importante para o paciente. Então, mudou muito meu olhar 
para os pacientes com cateter. [...] hoje em dia eu tenho medo, assim, 
porque eu sei que é muito importante para eles, mas já não é o medo 
pelo desconhecimento, do que é aquilo para eles, de como agir com o 
cateter. Então, assim, para mim foi muito bom, eu gostei muito foi muito 
enriquecedor. (Lua) 
 

 
Depreende-se das falas que, após a ação educativa, os participantes expressaram que 

têm desempenhado o seu fazer profissional com maior segurança e responsabilidade sobre suas 

ações, percebendo a realidade de uma nova forma, com um novo olhar, mais implicado e 

consciente. Aprendizado que foi gerado pelo dialogar, conhecer o outro, em sua história e 

singularidade, para dar novo valor ao cuidado e reconstruir novos modos de cuidar, profícuos 

processos da Educação Permanente para o desenvolvimento profissional, processo educativo 

que emanou da vida cotidiano do trabalho.  

Aproximar a educação da vida cotidiana é fruto do reconhecimento do potencial 

educativo da situação de trabalho, ou seja, transformar as situações diárias em aprendizagem, 

analisando reflexivamente os problemas da prática e valorizando o próprio processo de trabalho 

no seu contexto intrínseco. Esta perspectiva, centrada no processo de trabalho, não se limita a 
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determinadas categorias profissionais, mas a toda a equipe, incluindo médicos, enfermeiros, 

pessoal administrativo, professores, trabalhadores sociais e todas as variantes de atores que 

formam o grupo (BRASIL, 2009). 

6.5 Processos de tomada de consciência e responsabilização sobre o cuidar 

Discorrendo sobre o processo educativo, os participantes narraram um processo de 

tomada de consciência sobre o cuidado com o paciente com necessidades renais, permitindo 

inferir que houve a superação de uma consciência ingênua e construção de uma consciência 

crítica, incidindo sobre a responsabilidade de cada profissional na preservação dos cateteres 

para Hemodiálise. 

6.5.1 Consciência ingênua 

Os profissionais de enfermagem demonstraram, nas primeiras discussões, uma 

consciência ingênua sobre o seu fazer profissional no cuidado para preservação dos cateteres 

para HD, em especial os Técnicos de enfermagem, pois não conseguiam identificar sua 

participação nesse cuidado, inclusive, alguns não se percebiam como promotores do cuidado, 

já que não realizavam o curativo do cateter, que, na instituição, é uma atribuição do enfermeiro. 

Conforme informaram, aos Técnicos de enfermagem é atribuída a função de observação das 

condições do curativo e promoção de ajuda ao paciente para atender suas necessidades de 

higiene e conforto, sendo visto como algo restrito e sem relação com a preservação do cateter.  

 

Como Técnica em Enfermagem a gente não manuseia muito, não 
manuseia o cateter, então nosso cuidado está mais voltado para 
proteção mesmo do cateter, principalmente, na hora do banho, para 
proteger contra umidade e observação se tem sujidade, se tem a 
necessidade da troca e só. (Lua) 
 
[...] como o colega falou, a nossa vivência como Técnico de 
enfermagem limita muito a questão do cuidado, especificamente, com 
o cateter [...] não me sinto nem segura, nem insegura, pra mim é neutro, 
por que o cuidado que eu tenho é observar sujidade e se precisa trocar 
o curativo. (Ane) 
 
[...] a gente não tem uma assistência direta, não manuseia o cateter, 
pelo menos na prática hoje. (Vento) 
 

Na rotina da enfermaria de sistema urinário do HUOL, o curativo do cateter é realizado 

apenas pelo enfermeiro, contudo, no serviço de diálise do mesmo hospital este procedimento 

pode ser delegado para o Técnico de enfermagem, pois o mesmo passa por treinamento na 
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realidade do trabalho. Contudo, destaca-se a falta da compreensão sobre a importância do 

Técnico de enfermagem quanto à escuta e observação qualificadas, que colaboram para a 

identificação precoce de riscos e agravos ao paciente, promovendo a segurança no cuidar. Uma 

das participantes chegou a se considerar “neutra” em relação à problemática, compreensão que 

interfere no engajamento e comprometimento com o cuidado integral, pois 

[...] só existe um engajamento com a realidade, de cujas “águas” os homens 
verdadeiramente comprometidos ficam “molhados”, ensopados. Somente assim o 
compromisso é verdadeiro. Ao experimentá-lo, num ato de que necessariamente é 
corajoso, decidido e consciente, os homens já não se dizem neutros.  A neutralidade 
frente ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se 
tem de revelar o compromisso...estão “comprometidos” consigo mesmo, com seus 
interesses ou com os interesses dos grupos aos quais pertencem. E como este não é 
um compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível (FREIRE, 1979, p. 
9) 

     

Por isso, a importância de lutar para produzir mudança nas práticas institucionalizadas 

nos serviços de saúde com a colaboração da EP, a qual privilegia o conhecimento prático em 

suas ações educativas e favorece a reflexão sistemática. Trata-se, de promover a autonomia e 

responsabilização das equipes de trabalho, a partir do diagnóstico e da busca de soluções 

compartilhadas, incluindo, como seria esperado, o acesso a novos conhecimentos e 

competências culturais, indissoluvelmente ligados às mudanças na ação e no contexto real das 

práticas (BRASIL, 2009). Tal demanda terá que estimular o reaprender, repensar, o pensar bem, 

como ensina Morin (2003).  

O processo de estimular o educando a reaprender é o principal desafio do educador, por 

ter sido ensinado a aprender em uma educação tradicional, contudo, Freire afirma que é possível 

mudar o modelo de aprendizagem para uma educação libertadora, onde o educando participa e 

faz reflexões, a partir do momento em que o mesmo aprende a problematizar em conjunto com 

os outros indivíduos, resulta uma compreensão crescente crítica da realidade (SOUZA et al., 

2016). 

Durante a discussão no grupo focal foi possível perceber que, devido à diversidade do 

grupo, alguns participantes, mesmo sendo graduados ou pós-graduados, por exercerem a função 

de técnicos de enfermagem no serviço, expressavam em seu discurso uma falta de compreensão 

sobre a sua responsabilidade na prevenção de agravos e promoção da qualidade de vida dos 

pacientes, expressando uma consciência ingênua, quando o sujeito não se percebe como 

partícipe e construtor realidade, da história.  

Vale ressaltar que a realização do curativo é apenas um dos cuidados de enfermagem 

para preservação do cateter e que o técnico de enfermagem pode ser precioso na promoção de 
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um cuidado de excelência. Esses profissionais podem agir efetivamente em vários momentos, 

tais como: educação em saúde para o autocuidado, colaboração na troca do curativo e 

intervenção precoce para prevenir riscos e agravos, tais como infecção e perda acidental do 

cateter.   

Contudo, a consciência ingênua não foi consensual na fala dos participantes, tendo, 

alguns, demonstrado já a assunção de uma responsabilização com o seu desenvolvimento 

profissional e colaboração para o cuidado.  

6.5.2 Consciência epistemológica 

Alguns participantes, independente de função e formação, expressaram a compreensão 

sobre a importância dos cateteres para preservação da vida do paciente e possuírem uma posição 

ativa no processo de cuidar e de autodesenvolvimento. Relataram que, assim que se depararam 

com as peculiaridades que envolvem os pacientes renais portadores de cateter para hemodiálise, 

reconheceram seu inacabamento, que é o início do processo de superação da consciência 

ingênua, e buscaram, por conta própria, construir conhecimento por meio do diálogo com os 

colegas mais experientes e com o estudo da literatura. 

 

[...] nunca tinha manipulado paciente que tinha cateter, fístula e tudo 
mais, então, assim, de início eu sentia um pouco de insegurança no 
setor, por que eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu procurei 
saber o que era, porque no curso técnico a gente aprende, mas aprende 
de uma forma muito superficial e aí eu procurei aprender [...] eu 
procurei por conta própria e o meu setor de trabalho me proporcionou 
eu fazer essa junção da teoria com a prática. Mas, assim, que, 
realmente, não foi fornecido pela instituição, vem sendo trabalhado 
agora. (Flor) 
 
[...] quando eu cheguei para trabalhar com pacientes que fazem diálise 
eu me deparei com situações do tipo: pacientes com falência de acesso 
e que a gente teria que abrir o cateter para administrar as medicações. 
“Então, e aí, o que é que eu faço?” Então, sempre recorri ao colega 
que era mais experiente para me auxiliar naquele procedimento e dessa 
forma eu fui aprendendo, revendo a literatura também e fui adquirindo 
conhecimento ao longo do tempo. (Dado) 
 

 Percebe-se que houve uma ação de buscar construir conhecimentos, havendo destaque 

para as trocas entre os profissionais na realidade do trabalho. Esse aprender com o outro é um 

processo legitimado na Política de Educação Permanente, sendo um aprendizado de Nível II, 

conforme Bateson, quando distingue os 3 níveis de aprendizagem nas organizações (BRASIL, 

2009). 
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No aprendizado de Nível II, o profissional já ultrapassou a etapa de adesão, muitas vezes, 

acrítica, das rotinas individuais e organizacionais, típicas no aprendizado de Nível I, e já 

consegue refletir sobre a prática a partir de uma situação crítica ou comparação de seu fazer 

com o de um colega, contribuindo para a tomada de consciência sobre a necessidade de 

reformular alguns de seus comportamentos, construindo nova forma de atuar ou de se relacionar 

(BRASIL, 2009). 

Também foi possível inferir que houve um processo de tomada de consciência a partir 

do processo educativo vivenciado na presente pesquisa, superando a consciência ingênua e 

construindo uma consciência crítica e criativa, denominada por Freire de consciência 

epistemológica. 

 
 Aí muda tudo, toda a visão, a gente agora, depois do curso, fica 
conversando sobre a importância do cateter e já fica assim [...] 
despertou a curiosidade em relação a descobrir o porquê da doença. 
(Luz) 
 
Além do olhar diferenciado [...] foi exatamente valorizar esse cuidado, 
por exemplo: ‘Ah, eu quero tomar banho’. ‘Não esqueça que não pode 
molhar’. Hoje, no setor, inclusive, até existe o filme plástico que foi 
solicitado, exatamente, para cobrir esses cateteres em hora de banho. 
Sinal que está se valorizando aquele cuidado, que antes não tinha, 
porque antes a gente pegava um saco, quando pediam, para cobrir, ou 
então a pessoa só, simplesmente, ia tomar banho e evitava molhar a 
área, molhava um pouquinho e já tinha que trocar. Entendeu? E hoje 
já existe um cuidado mais consciente. (Vento) 
 
Foi muito bom esse intercâmbio de informação e levar também os 
técnicos, porque os técnicos também participaram, então leva os 
técnicos a também reconhecerem esse procedimento, como um 
procedimento que, às vezes, requer um auxílio de uma pessoa do lado, 
ter uma pessoa para auxiliar na troca, porque como é uma troca de um 
curativo de um acesso, alguns consideram: ‘Ah, você [Enfermeiro] 
pode realizar sozinho’. Então, eles participando, reconhecem e 
percebem a dificuldade de realizar sozinho. (Dado) 
 
Sim, já tive oportunidade de vivenciar, como um todo, assim, eu passei 
a observar uns detalhes que antes eu não observava, que era mais 
voltado para a uma coisa mecânica, mais técnica, era só olhar o 
curativo se estava solto. (Vida) 
 
 

A consciência ingênua é quando o indivíduo se percebe alheio ao mundo onde tem um 

olhar superficial sobre si, este fato é natural a ele e faz parte do seu processo cognitivo 

(WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 2016). O primeiro contato com a realidade é 

percebido com ingenuidade, só com a observação é que se percebe a estimulação a curiosidade 

e assim a motivação para a evolução para uma atitude epistemológica (WARTEKEMPER; 

PRADO; REIBNITZ, 2016). 
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Depreende-se que o processo educativo fomentou o diálogo, o intercâmbio de 

informações, a revisão de práticas, e a tomada de consciência sobre a importância de cada 

profissional no cuidado integral do indivíduo, colaborando para superar o ato mecânico e 

favorecendo o trabalho em equipe. Dessa forma, infere-se que houve a construção de uma 

consciência crítica sobre o cuidar, que é histórico, passível de transformação por seus agentes, 

na medida em que assumam a responsabilidade sobre o cuidado integral com o sujeito, 

configurando-se como um reforço ao aprendizado de Nível II e a introdução ao aprendizado de 

Nível III, segundo a teoria de aprendizagem nas organizações, elaborada por Bateson (BRASIL, 

2009).  

O aprendizado de Nível II fomenta a revisão das práticas, mas o de Nível III gera a 

interpretação da organização que: “permite o surgimento e a sobrevivência de determinados 

comportamentos que se desejaria modificar” (BRASIL, 2009, p. 47). Ou seja, é um processo 

de reflexão sobre as causas dos contextos, os porquês de cada fazer, a análise das relações de 

poder, processo analítico que não se pode afirmar que foi fomentado amplamente na pesquisa, 

pois se reconhece que demandaria a continuidade do processo educativo, embora haja a 

convicção de que houve o seu estímulo e de que a educação é um processo permanente.  

Para que a Educação Permanente seja eficiente, é necessário que o profissional de saúde 

tenha consciência crítica para um novo paradigma de saúde e de cuidado, compreenda o 

contexto atual da organização de saúde e as mudanças necessárias para a melhoria de si, da 

organização e do atendimento aos sujeitos. Esse novo olhar pode ser ativado por meio da 

educação problematizadora, que busca fomentar a consciência crítica e a responsabilização com 

a construção histórica do cuidado, por isso a EP adota o referencial Freireano em seu arcabouço 

teórico (BRASIL, 2009; FREIRE, 2014). 

Pereira et al (2018), em seu estudo sobre Educação Permanente, perceberam que ter 

refletido com os trabalhadores sobre o cotidiano do trabalho reforçou a disposição de aproximar 

e produzir experiências que fomentem a participação crítica e ativa desses sujeitos na 

construção de seus conhecimentos. Os trabalhadores demonstraram ansiedade em romper a 

verticalização e conseguir fazer desaparecer a diferença entre o que sabem e o que não sabem, 

entre o possuidor da teoria e o que emerge da prática, para assim se distanciarem da lógica 

tradicional de educação de transmissão de saberes. 

Essa lógica da educação bancária está arraigada na formação em saúde e também nos 

processos educativos em serviço, sendo possível depreender o quanto é difícil para os 

profissionais romperem com essa prática.  O rompimento desta relação consiste na busca pela 

liberdade de pensamento, quando os atores envolvidos humildemente tornam-se humanos, ao 
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construir coletivamente o aprendizado, baseados nas experiências prévias e na realidade onde 

está inserido o sujeito (BRASIL, 2009; WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 2016; 

SOUZA et al., 2016). 

Ainda sobre a conscientização, destaca-se que, para Freire, a conscientização não tem 

sentido por si só, ela só se manifesta quando gera uma ação, ou seja, quando o indivíduo toma 

uma atitude diante do mundo, constrói uma ação decidida conscientemente. Nesse processo é 

necessitário um distanciamento da realidade para observá-la, tomar posição sobre o seu papel 

e transformar essa realidade. Processo de construção de uma nova realidade, algo que requer 

criatividade, uma consciência epistemológica (FREIRE, 2014; WARTEKEMPER; PRADO; 

REIBNITZ, 2016). 

 Na pedagogia crítica Freireana, a transformação só ocorre quando os indivíduos, 

conscientes de si no mundo e, por sua conscientização, compreendem a necessidade de mudar 

e assim desejam, ou seja, na lógica da construção do conhecimento, a consciência de si do ser 

humano se desenvolve de uma consciência ingênua para consciência epistemológica 

(WARTEKEMPER; PRADO; REIBNITZ, 2016).  

 

6.6 Indícios na prática quanto ao processo de transformação da realidade 

  

A percepção de transformação de prática é difícil de constatar, já que os participantes 

necessitam de um tempo maior para ter oportunidade de vivenciar o processo em sua plenitude 

e, assim, colocar suas hipóteses de solução na sua prática de cuidado, contudo pode-se perceber 

alguns indícios de mudança de práticas e de um olhar diferenciado em relação ao cuidado com 

o sujeito com cateter para hemodiálise. 

 Eu acho que nas questões das coberturas agora eu já consigo ver com 
mais clareza, quando tem uma cobertura meio termo, quando tem uma 
cobertura eficiente, protegendo conforme deve ser. (Natureza) 
 
Umas dicas que você deu, sobre quando o cateter está sem ponto, 
embora eu, como técnica, aqui também não faça, mas pra gente, como 
pode ser delegado, é importante, na hora que a gente precisar fazer, já 
vai saber como é. (Flor) 
 
[...] por que antes existia dúvida, “não, porque a única coisa que eu 
faço no cuidado com o cateter é ver se está sujo, soltando e avisar” 
hoje a gente já consegue perceber que simplesmente fazer isso é de 
grande relevância para o cuidado com o cateter, não só ver, mas 
providenciar de alguma forma, chamando o enfermeiro para que o 
cuidado aconteça, porque a gente não manipula, aqui, pelo menos, não. 
(Vento) 
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As mudanças também ficam registradas no prontuário do paciente, tendo sido relatado 

por um participante que percebeu que as anotações sobre o cuidado começaram a contemplar 

informações sobre o cuidado com a preservação do cateter para Hemodiálise. 

[...] os relatos que são feitos nas evoluções, porque vê que existe aquilo, 
que está sendo observado, que está sendo cuidado e até, como é que 
posso dizer, valorizado, não é só um negócio que passa batido porque 
não tem nada, mas que todo dia está se mantendo uma observação, se 
mantém uma observação, está tendo o cuidado (Vento) 

 

 Alguns relataram ter conseguido colocar em prática alguns dos aprendizados construídos 

durante a ação educativa, revisando suas práticas e superando o comportamento automático de 

reprodução acrítica das práticas. 

[...] porque começou a sangrar o cateter, a paciente tinha colocado 
num dia e no outro começou um sangramento intenso. Então, eu já 
sabia a conduta, então fiz como foi passado. Então, assim, é uma coisa 
que se fosse antes, eu só teria chamado ela e teria deixado sem saber 
muito o que fazer, já foi um diferencial. Então, as urgências, para mim 
é o que é mais importante, porque eu ficava pensando: ‘vai que 
acontece, eu não vou saber o que fazer’. (Ane) 
 
 Aquela paciente que nós estudamos o caso dela, que arrumamos o 
curativo dela, fixando melhor, aquela mesma paciente precisou trocar 
o curativo, em outro dia, e ai vem tudo a mente, os cuidados com 
relação a fixação, com relação a técnica em si da troca de curativo [...] 
vou ser bem específico na troca do curativo. Eu já tinha visto os colegas 
fazendo, mas eu não estendia as gazes sobre o esparadrapo [...] E 
fazendo dessa forma, você tem uma ideia até do margeamento das 
gazes, como elas irão se dispor lá no...no...sobre o cateter. (Dado) 
 
Mudou...[risos]. A lavagem do cateter, com soro, o curativo como ele 
é feito, a heparinização, aquela dose da heparina. Quer dizer, a gente 
sempre colocava um ponto a mais, ai é totalmente diferente ne?[...] Já 
consegui aplicar o que aprendi, já no outro dia a gente teve que fazer 
a lavagem de cateter e a heparinização, estava até eu e uma colega, ai 
fomos fazer daquele mesmo jeito [risos]. A gente fazia pelo automático, 
o jeito que a gente fazia antes, mas agora não é mais assim, é de outro 
jeito. (Mar) 

 

A Educação Permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de 

transformar as práticas profissionais, pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, diante 

disso é perpetrada a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação 

dos trabalhadores da saúde sejam realizados a partir da problematização do processo de trabalho 

e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações (BRASIL, 2009).  
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Dessa forma, os dados informados pelos participantes da pesquisa dão indícios de 

transformação da realidade dizem pela construção de um novo olhar sobre o fazer profissional 

implicado com a missão compartilhada de cuidar, superando o comportamento acrítico e 

mecânico. Portanto, são indícios de uma aprendizagem significativa. 
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7 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A qualificação do profissional de enfermagem é essencial para a prestação de assistência 

de enfermagem segura e de qualidade, mesmo porque este é o profissional que está mais 

próximo do paciente diariamente, podendo intervir precocemente na prevenção de agravos à 

saúde. 

A partir da análise da realidade do serviço, percebe-se que os profissionais de 

enfermagem demonstram uma lacuna no conhecimento em relação aos cuidados para 

preservação dos cateteres de HD. Alguns fatores como a falta de sistematização de enfermagem, 

protocolos e treinamentos, deixam os profissionais inseguros diante da complexidade que 

envolve os pacientes portadores de cateter para HD. 

Diante disso, como produto do mestrado, foi elaborada, pela pesquisadora, uma proposta 

de Educação Permanente, que poderá ser adequada pela equipe do setor de EP do hospital, a 

qual tem como base a metodologia da problematização guiada pelo Arco de Maguerez. A 

proposta atende a duas necessidades: inserção do profissional no cuidado com o paciente 

portador de cateter para HD e desenvolvimento profissional para os que permanecem nesse 

setor específico. 

 

7.1 Educação permanente no desenvolvimento profissional da equipe de enfermagem 

 Objetivos: 

- Compreender o processo de cuidado com o paciente renal. 

- Identificar as atribuições profissionais da equipe de enfermagem no cuidado com o paciente 

renal. 

- Vivenciar a prática do cuidado com o paciente renal, com vistas à promoção de um cuidado 

seguro e de qualidade técnica, ética e estética. 

 Público alvo: 

- Profissionais de enfermagem (técnicos e enfermeiros) com perspectiva de admissão ou 

transferência para a unidade de sistema urinário e profissionais dos demais setores, devido 

necessidade de possível remanejamento profissional ou profissionais que trabalhem com 

pacientes renais. 

 Equipe de instrutores:  

- Representação da equipe de Educação Permanente. 

- Enfermeiros da unidade de sistema urinário do HUOL. 
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 Metodologia:  

Seguir as etapas do Arco de Maguerez, quais sejam: observação da realidade, 

identificação dos pontos chaves, teorização, levantamento de hipóteses de solução e aplicação 

à prática. O próprio profissional irá dizer suas necessidades de aprendizagem acerca do assunto 

e o instrutor será mediador da construção do conhecimento, para que o educando participe 

ativamente e seu aprendizado seja significativo. 

É importante destacar que o momento de teorização deve constar de aulas teóricas-

práticas e demonstração no serviço, com realização de procedimentos e estudo de caso, de 

maneira a atender às necessidades de aprendizagem identificadas, inicialmente, assim como 

questões basilares para o cuidado seguro, tais como: cuidado integral do ser, fisiopatologia da 

doença renal, formas de tratamento e cuidados de enfermagem. 

A atualização deve ser programada periodicamente, e ser realizada no horário em que 

os profissionais estão trabalhando, em acordo com suas chefias. No momento da observação da 

realidade e identificação dos pontos chaves, além da escuta qualificada, os instrutores podem 

ter como auxilio uma caixa de dúvida em cada setor, sugestão coletada na pesquisa, assim, os 

profissionais poderiam colocar suas dúvidas no momento em que elas surgirem na prática e isso 

poderia guiar o instrutor na análise das necessidades de aprendizagem. 

O momento de teorização deve constar aulas teóricas-práticas e demonstração no 

serviço, com realização de procedimentos e estudo de caso, de maneira atender às necessidades 

de aprendizagem identificadas e valorizar o cuidado alinhado às premissas do cuidado humano, 

integral e seguro. 

Durante o processo de inserção profissional recomenda-se, também, a colaboração de 

enfermeiro-preceptor para contribuir com o aprendizado da prática profissional e inserção 

gradual do profissional novato na dinâmica do processo de trabalho. 

 Avaliação dos resultados: 

- Aplicação de questionário de avaliação da prática educativa pela equipe de Educação 

Permanente. 

- Acompanhamento, na dinâmica do trabalho, pelas respectivas coordenações da unidade de 

trabalho. 

- Acompanhamento de dados epidemiológicos sobre não-conformidades relacionadas à 

cateteres para hemodiálise e de infecções relacionadas à assistência à saúde, organizados pela 

Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstraram que a Educação Permanente, fundamentada na 

problematização da realidade, favoreceu um repensar sobre as práticas do cuidado, também 

sobre o exercício profissional, quanto aos papéis exercidos pelo Técnico de enfermagem e o 

Enfermeiro no trabalho em equipe, estimulando um processo de tomada de consciência sobre a 

responsabilidade e a importância de cada fazer profissional para construir um cuidado com 

humanidade, ética, escuta qualificada, promoção da qualidade de vida e intervenção precoce 

para prevenir riscos e agravos à saúde. Tal contribuição deixou indícios na prática, conforme 

foi possível inferir das falas dos participantes, sendo materializada em posturas mais proativas, 

diálogo interprofissional sobre os cuidados com o paciente portador de cateter para 

Hemodiálise, registro dos cuidados de enfermagem com enfoque para o cateter e identificação 

da necessidade de sistematização da assistência de enfermagem para a preservação dos cateteres 

para HD. 

Os Técnicos de enfermagem demonstraram maior interesse e adesão à ação educativa, 

tendo sido o maior quantitativo no estudo. Já a aceitação para participação da pesquisa pelos 

enfermeiros foi compreendida como restrita, pois apenas dois participaram, algo que interfere 

na disseminação da informação, tendo em vista o papel do Enfermeiro na gestão e na educação 

da equipe de Enfermagem.  

Foi detectada a carência de processos de Educação Permanente, uma vez que a ação 

educativa foi até considerada inovadora, quando, na realidade, ela unicamente seguiu os 

pressupostos da Educação Permanente, que tem seus fundamentos no pensamento Freireano, 

na problematização da realidade profissional e na aprendizagem significativa. Logo, processos 

com esse referencial precisam continuar sendo feitos na instituição, de modo a contribuir para 

a superação da prática comum de realização de capacitações que não emanam da realidade 

profissional e não escutam os trabalhadores da saúde, tendo, por conseguinte, uma capacidade 

restrita de transformação das práticas. 

Quanto às lacunas na pesquisa, reconhece-se que os participantes poderiam ter assumido 

um papel mais ativo nas etapas de teorização e a construção das hipóteses de solução, pois 

demonstraram baixa adesão às leituras recomendadas e maior engajamento quando a 

pesquisadora ensinava os modos de cuidar, algo que pode estar relacionado a arraigada 

concepção bancária de educação, disseminada nos processos formativos em saúde.  

Logo, compreende-se, quão novo e impactante é vivenciar uma educação libertadora, 

problematizadora das práticas de cuidado e dos modos de fazer saúde, que são prerrogativas da 
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Educação Permanente, sendo mais comum a adoção a crítica de protocolos ministeriais e 

institucionais.   

Algo que pode ser visto como uma lacuna e que requer um outro estudo para sua 

elucidação, diz respeito ao grupo focal ter sido composto por participantes com diferentes níveis 

de formação profissional na pesquisa, com Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

A estrutura do grupo foi uma opção metodológica do estudo, orientada pelo referencial 

teórico, pois se partiu do valor do diálogo e da cooperação na troca de informações para a 

construção do aprendizado, assim como da necessidade de participação ativa de todos no 

processo de transformação da realidade, fortalecendo o trabalho em equipe, pressupostos do 

pensamento Freireano e da Educação Permanente.  

No entanto, percebe-se que pode ser visto, também, como uma lacuna do estudo, uma 

vez que se torna impossível depreender que resultados seriam gerados se a escolha tivesse sido 

a construção de 2 grupos focais, separados por categoria, um para Enfermeiros e outro para 

Técnicos de enfermagem. Depreende-se essa questão a partir do refletir sobre a participação 

dos profissionais no grupo focal, no início da pesquisa, quando foi perceptível o grande 

interesse dos Técnicos de enfermagem em exporem suas necessidades de aprendizagem, 

estando subjacente o desejo de desvelar o desconhecido, como também o constrangimento 

inicial dos Enfermeiros em falarem sobre suas dúvidas, algo que foi sendo superado no decorrer 

do grupo focal e melhor trabalhado no momento do estudo de caso. Na ocasião do estudo de 

caso, estando na realidade do cuidado, todos demonstraram muita desenvoltura em falar, expor 

suas dúvidas e hipóteses de solução para os problemas da dinâmica do cuidado, possibilitando 

que cada profissional compreendesse o seu papel, superando a consciência ingênua e 

construindo a consciência crítica e criativa sobre o cuidado humano, a consciência 

epistemológica.  

Devido à avaliação positiva da ação educativa, pelos participantes da pesquisa, a 

proposta de Educação Permanente, produto do Mestrado Profissional, seguiu os passos 

vivenciados na pesquisa, contemplando as etapas do Arco de Maguerez para o desenvolvimento 

profissional na inserção e permanência no cuidado com o paciente portador de cateter para HD. 

Almeja-se que a mesma seja adotada pela instituição, de forma a potencializar a transformação 

do cuidado e o desenvolvimento dos profissionais de Enfermagem.  
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APÊNDICE A- AÇÃO EDUCATIVA CADASTRADA NO SIGAA 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Cuidados de Enfermagem para a Preservação de Cateteres 

para Hemodiálise: Contribuição da Educação Permanente, que tem como pesquisador responsável Vanisse Kalyne de 

Medeiros, sob orientação da professora doutora Lauriana Medeiros Costa Santos. 

Este estudo pretende analisar a contribuição da educação permanente no aprimoramento da equipe de enfermagem 

para a preservação do cateter para hemodiálise. 

O motivo que me impulsiona a realizar este estudo é além de diagnosticar a necessidade de aprendizado dos 

profissionais de enfermagem acerca dos cuidados para preservação dos cateteres para hemodiálise, promover intervenções 

educativas eficazes, dialogadas e que consigam trazer inovações para a assistência de enfermagem, com a intenção de 

transformar a realidade atual frente as dificuldades de manuseio com os cateteres para hemodiálise.  

Caso você decida participar, pretendo realizar a técnica de Grupo Focal. Inicialmente serão realizadas reuniões, com 

duração de 2 horas, na sala de reuniões do quinto andar do ECI. Haverá gravação de voz e registro das falas. Os participantes 

irão vivenciar momento de teorização, onde o pesquisador contribuirá no aprendizado sobre questões teóricas e práticas, 

conforme as dúvidas e necessidades dos participantes, quanto aos cuidados para preservação de cateteres para hemodiálise. 

 

Rubrica do participante ___________________ Rubrica do pesquisador _________________ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Durante o grupo focal, a previsão de riscos é mínima, poderá acontecer algum desconforto como constrangimento ao 

responder às perguntas, o que será minimizado com o compromisso de manutenção do sigilo das informações coletadas, bem 

como, da sua privacidade. Você terá como benefício à possibilidade de contribuir para a melhoria do serviço e, assim, para 

melhoria da assistência de enfermagem aos pacientes portadores de cateter para hemodiálise. 

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas ligando para Vanisse Medeiros, Número 98801-

3200. Poderá, em qualquer fase da pesquisa, se recusar a participar ou retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo para 

você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 

cinco anos. 

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 Vanisse Kalyne de Medeiros. 

 

 

Rubrica do participante ___________________ Rubrica do pesquisador _________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

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 Cuidados de Enfermagem para a Preservação de Cateteres para Hemodiálise: 

Contribuição da Educação Permanente e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal, _____/______/_______ 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do Pesquisador Responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Cuidados de Enfermagem para a Preservação de Cateteres 

para Hemodiálise: Contribuição da Educação Permanente 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, _____/______/_______ 

 

Vanisse Kalyne de Medeiros 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 
 

Rubrica do participante ___________________ Rubrica do pesquisador _________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada Cuidados de Enfermagem para a Preservação de 

Cateteres para Hemodiálise: Contribuição da Educação Permanente poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 

necessidade da gravação de minha voz durante o grupo focal, AUTORIZO, por meio deste 

termo, a pesquisadora Vanisse Kalyne de Medeiros a realizar a gravação de minha voz sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta autorização foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora responsável da pesquisa Vanisse Kalyne de Medeiros e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, _____/______/_______ 

 

   _________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

                    ________________________________________________________ 
Vanisse Kalyne de Medeiros 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – FICHA CADASTRAL 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 Nome: _________________________________________________________ 

 Codinome______________________________________________ 

 Idade: _________ 

 Sexo:   masculino  (   )   feminino  (   ) 

 Telefone: ______________  / ______________ 

 Escolaridade/ano de conclusão/natureza da instituição:  

Técnico de enfermagem (   )  Ano de conclusão ___________  

Instituição pública (   )  privada  (   )   

Graduação em Enfermagem (   )  Ano de conclusão ________ 

Instituição pública (   )  privada  (   )         

Pós- graduação (   )  Qual?____________________________________________ 

Ano de conclusão ________ Instituição pública  (   )  privada  (   )         

 Cargo que ocupa no setor: Técnico de enfermagem  (   )  Enfermeiro (   ) 

 Tempo de atuação no setor: até 01 ano  (   )  01 – 02 anos  (   )  acima de 3 anos  (   ) 
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APÊNDICE E - AUTORIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

 


