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RESUMO 

A hemodiálise consiste no processo de remoção de toxinas como a ureia por meio 

de uma máquina dialítica, sendo indicadas, de modo geral, sessões três vezes por 

semana e de três a quatro horas por dia, o que gera impacto na vida do indivíduo em 

decorrência das mudanças em sua rotina. O objetivo da pesquisa foi descrever a 

atuação do enfermeiro durante a adesão ao tratamento de hemodiálise e na melhora 

da qualidade de vida. Justifica-se a escolha desse tema principalmente pelo fato de 

que o tratamento dialítico representar, para muitos, um grande desafio, seja pelos 

profissionais de saúde, como para familiares e pacientes.  Foram utilizadas as 

seguintes base de dados: LILACS, SCIELO e BDENF, com consulta dos seguintes 

descritores: Doença Renal Crônica, Hemodiálise, Cuidados de Enfermagem, 

Qualidade de Vida, Enfermeiro, e  com a aplicação dos critérios de inclusão foram 

encontrados 227 artigos, que após a leitura dos títulos e resumos foram 

selecionados 20 artigos.  

 

INTRODUÇÃO 

A hemodiálise consiste no processo de remoção de toxinas, como a ureia, por meio 

de uma máquina dialítica. Cabe ressaltar que para indicação da hemodiálise é 

preciso verificar as necessidades individuais de cada paciente, e, observar tanto 

aspectos físicos, como psicológico (MATTOS; MARUYAMA, 2010). 

O tratamento da hemodiálise acarreta diversas repercussões para o indivíduo e 

também para seus familiares, frente a uma nova realidade a ser enfrentada. Nesse 

cenário, é comum o paciente no início do tratamento, demonstrar dificuldades para 

se adaptar, e sentir-se mal fisicamente durante as sessões (SALIMENA et al., 2016).   

Frente a esse cenário, o enfermeiro que atua em nefrologia precisa desenvolver 

competências profissionais específicas, que aliadas a seus conhecimentos, 

habilidades e valores, possam contribuir com o desenvolvimento de uma assistência 

que atenda todas as necessidades do paciente renal crônico em tratamento dialítico 

além de promover uma melhora na sua qualidade de vida (OLIVEIRA; SILVA; 

ASSAD, 2015). 

 



OBJETIVO: Descrever a atuação do enfermeiro durante a adesão ao tratamento de 

hemodiálise e a melhora da qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que segundo 

Mendes, Silveira e Galvão (2008), trata-se de uma análise profunda da literatura que 

permite posterior discussão a respeito de métodos e resultados de pesquisas, bem 

como reflexões para a realização de mais estudos sobre determinado tema. 

 

DESENVOLVIMENTO: Justifica-se a escolha desse tema principalmente pelo fato 

de que o tratamento dialítico representar, para muitos, um grande desafio, seja pelos 

profissionais de saúde, como para familiares e pacientes. Frente ao exposto, surge a 

seguinte indagação: Como o enfermeiro deve atuar na adesão do paciente ao 

tratamento dialítico e na melhoria da qualidade de vida?. O acesso do material 

para a realização da pesquisa foi feito por meio de bases de dados científicas: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e Banco Nacional de Enfermagem (BDENF). Os 

descritores selecionados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde- Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS) foram: Doença Renal Crônica, Hemodiálise, Cuidados de 

Enfermagem, Qualidade de Vida, Enfermeiro. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos descritores selecionados foram encontrados o total de 475 artigos na 

base de dados SCIELO, sendo que, 359 artigos correspondem ao descritor 

“Hemodiálise”, 96 artigos correspondem ao cruzamento dos descritores 

“Hemodiálise “and” Enfermagem”, e 20 artigos correspondem ao cruzamento dos 

descritores “Hemodiálise “and” Enfermagem “and” Qualidade de Vida”. Na base de 

dados LILACS, foram encontrados o total de 705 artigos na base de dados, sendo 

que, 591 artigos correspondem ao descritor “Hemodiálise” 101 artigos correspondem 

ao cruzamento dos descritores “Hemodiálise “and” Enfermagem”, e 13 artigos 

correspondem ao cruzamento dos descritores “Hemodiálise “and” Enfermagem “and” 

Qualidade de Vida”. Na base de dados BDENF, foram encontrados o total de 282 

artigos, sendo que, 158 artigos correspondem ao descritor “Hemodiálise”, 111 artigos 

correspondem ao cruzamento dos descritores “Hemodiálise “and” Enfermagem”, e 

13 artigos correspondem ao cruzamento dos descritores “Hemodiálise “and” 



Enfermagem “and” Qualidade de Vida”. Somando-se os artigos encontrados nas 

bases de dados foram encontrados o total de 1.462 artigos. Após a definição dos 

critérios de inclusão e exclusão foram selecionados o total de 94 artigos na 

SCIELO, 123 artigos na LILACS, e  1 0  a r t i g o s  d a  B D E N F ,  totalizando 227 

artigos. Após a leitura dos títulos foram selecionados o total de 102 artigos, 

posteriormente com a leitura dos resumos chegou-se a seleção de 20 artigos. Foi 

realizada uma leitura minuciosa de todos os artigos selecionados de onde emergiu 2 

eixos que nortearão a discursão do presente estudo, são eles: Tratamento de 

Hemodiálise: características gerais e Atuação do enfermeiro na adesão do paciente 

ao tratamento e na  melhora de sua qualidade de vida. 
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