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1. RESUMO 

 

Introdução: Cuidado paliativo é a assistência prestada à pacientes que tem uma 

doença grave, incurável, que está em progressão e ameaça a continuidade da vida,  

promovendo conforto, cuidando da dor, igualmente da espiritualidade, da família, 

parte social e psicológica. Objetivo: Identificar o conhecimento científico produzido a 

respeito da assistência de enfermagem à fístula arteriovenosa. Metodologia: Trata-

se de uma revisão de literatura. O levantamento dos textos foi feito na Biblioteca 

Virtual de Saúde. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no 

Brasil, com textos completos disponíveis online. Resultados Parciais: Após a 

análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias temáticas que 

abordarão os cuidados relacionados à confecção da fístula, manutenção e 

autucuidado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

No tratamento com hemodiálise são utilizados dois tipos de acesso para 

circulação do paciente: o cateter venoso central e a fístula arteriovenosa (FAV). 

De acordo com Furtado e Lima (2006), quando o paciente é submetido a um 

tratamento de hemodiálise e se depara com a doença crônica, sua vida se 

transforma em direção a uma realidade difícil de aceitar. A rotina do indivíduo se 

modifica em relação às limitações impostas pelo tratamento, como mudanças 

alimentares, dificuldades no emprego, participação social, dificuldade com os 

familiares, com os mais jovens e na relação conjugal, esse indivíduo acaba 

desenvolvendo perda da autoestima e alteração da autoimagem. 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da assistência de 

enfermagem à fístula arteriovenosa  

 

4. METODOLOGIA 
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Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A busca foi efetuada utilizando as seguintes palavras-chaves: fístula 

arteriovenosa, diálise renal, doença renal crônica, cuidados de enfermagem e 

cateter venoso. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 16 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que abordarão os cuidados relacionados à confecção da fístula, 

manutenção e autucuidado. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana.  
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