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Introdução: Dentre os diversos campos de atuação da enfermagem, destaca-se a 

especialidade da Nefrologia. A residência de enfermagem em nefrologia propicia uma 

importante experiência, considerando-se tanto as necessidades específicas dos cuidados aos 

pacientes que possuem diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica (IRC), quanto a crescente 

incidência dessa patologia, compreendida como um problema de saúde pública no Brasil. 

Segundo Sociedade Brasileira de Nefrologia a IRC tem aumentado nos últimos anos. A 

estimava em 2018 foi de 133.464 indivíduos apresentaram a doença, demostrando um 

aumento de 33.067 casos nos últimos 5 anos se comparado com o censo de 2013, no qual 

houve 100.397 casos estimados¹. A IRC é um termo utilizado para caracterizar as alterações 

heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e 

multifatores de prognóstico. Tem um curso prolongado, insidioso e que, em grande parte do 

tempo de sua evolução, é assintomático². Pode consistir em um estágio irreversível quando a 

função renal perde sua capacidade de manter o equilíbrio de suas funções metabólicas e 

hidroeletrolíticas. Quando a IRC avança para fase terminal é necessário realizar uma das 

formas de terapia substitutiva, sendo elas a diálise peritoneal (DP), hemodiálise (HD) ou o 

transplante rena³. É importante salientar que os avanços tecnológicos e terapêuticos na área de 

diálise contribuíram para o aumento da sobrevida dos clientes com IRC, sem, no entanto, 

possibilitar-lhes a desejada qualidade de vida. Alguns dos sintomas apresentados por essas 

pessoas, em tratamento hemodialítico, traduzem-se em diversos graus de limitação: física, de 

condições de trabalho e emocionais. Elas dependem de tecnologia avançada para sobreviver, 

apresentam limitações no seu cotidiano e vivenciam perdas e mudanças biopsicossociais que 

interferem na sua qualidade de vida 4. O indivíduo com IRC vivencia mudanças bruscas na 

sua vida, tornando-se desanimado, aflito e, muitas vezes, devido a isso ou por falta de 

orientação, abandona o tratamento deixando de se importar com os constantes cuidados 

necessários para sua qualidade de vida. Portanto, faz-se de extrema necessidade a atuação da 

equipe de enfermagem neste contexto, pois a família e o indivíduo com IRC precisam ser 

orientados sobre o tratamento, as formas de terapia renal substitutiva e os riscos e benefícios 

associados a cada modalidade terapêutica, sobre os acessos vasculares, sobre a confecção 

precoce do acesso dialítico (fístula artériovenosa ou cateter para diálise peritoneal), dieta, 

restrição hídrica, uso de medicamentos, controle da pressão arterial e da glicemia. Essa 

orientação é fundamental para reduzir o estresse inicial, viabilizar o autocuidado, diminuir as 

intercorrências decorrentes do tratamento e aumentar a adesão ao esquema terapêutico. Torna-

se essencial a ação educativa com o cliente, a fim de que ele possa descobrir maneiras de 

viver dentro dos seus limites, para não ser contrário ao seu estilo de vida e, enfim, conseguir 

conviver com a doença e com o tratamento hemodialítico.³ Para que as pessoas assumam os 

cuidados e controle do esquema terapêutico, é necessário identificar as suas necessidades, 

auxiliá-los a se sentirem responsáveis e capazes de cuidarem de si mesmos. Desse modo, 

torna-se fundamental o papel da equipe de enfermagem de estimular as capacidades do 

usuário, habilidades e potencial de reação humana, propiciando que ele se adapte de maneira 
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positiva ao novo estilo de vida e assuma o controle de seu tratamento. Objetivos: Relatar a 

experiência vivida durante a residência de enfermagem em Nefrologia em um hospital público 

de referência no tratamento de Insuficiência Renal. Descrição da Experiência: Trata-se de 

um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado por residentes de enfermagem do 

programa de Nefrologia da Universidade Estadual do Pará em um Hospital Público Estadual 

referência no atendimento a Nefrologia, em Belém/PA, nos meses de maio a julho de 2019. 

Resultados: O programa de residência em nefrologia propicia a prática em serviço nas três 

modalidades de terapia renal substitutiva. O estudo surgiu da prática clínica realizada no setor 

de hemodiálise. Sobre a dinâmica de trabalho no serviço de hemodiálise, algumas 

características do processo de trabalho no serviço de hemodiálise, como a sua realização em 

turnos, a necessidade de desenvolver as atividades em um determinado espaço de tempo, a 

execução do mesmo procedimento diariamente e, com isso, a repetição de tarefas, além do 

fato de serem os mesmos pacientes. Mesmo sendo difícil a adaptação inicial, a rotina facilita a 

realização do trabalho. Durante os meses de experiência relatados pelas residentes foi possível 

desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem, executar as estratégias de 

intervenção de enfermagem definidas no planejamento, operar equipamentos da unidade de 

diálise, desde o preparo para diálise, a monitorização transdialítica e desinfecção pós-

procedimentos, discussão de casos clínicos em conjunto com a equipe multiprofissional, 

manipulação de acessos venosos de curta e longa permanência, bem como curativos 

complexos e punções de fístulas arteriovenosas. Além disso, as residentes puderam atender às 

intercorrências intradialíticas, coletar exames de rotina da hemodiálise como: controle das 

escórias nitrogenadas e conforme da demanda como a realização de eletrocardiogramas, 

monitorização de multiparâmetros e montagem de oxigenoterapia, com autonomia para liderar 

a equipe de enfermagem e tomar decisões a fim de prevenir agravos e proporcionar ao 

paciente equilíbrio hemodinâmico. Além das atividades propriamente ditas da assistência, a 

residência proporcionou a realização das atividades gerenciais de enfermagem como: 

elaboração da escala de tarefas, elaboração da escala mensal de trabalho, previsão e provisão 

de materiais para a diálise, além das atividades de educação em saúde com a equipe de 

enfermagem, a fim de padronizar as atividades e, com os usuários, com objetivo de esclarecer 

dúvidas sobre a doença renal para os mesmos e também ao núcleo de apoio. Conclusão: 

Portanto, com essa experiência, percebeu-se que o enfermeiro tem um papel fundamental no 

tratamento de terapia renal substitutiva, pois junto à equipe de enfermagem, é o profissional 

mais próximo e constante aos usuários. O enfermeiro está capacitado a identificar as 

necessidades dos pacientes e realizar intervenções de enfermagem de maneira eficaz. Através 

do cuidado de enfermagem, o enfermeiro planeja intervenções, identifica e previne potenciais 

riscos, realiza educação em saúde e, em conjunto a equipe multiprofissional, ajuda na 

reabilitação do usuário na readaptação da realidade do doente renal crônico. 

 

Descritores: Cuidado de enfermagem, Hemodiálise, Doença renal crônica. 
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