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IMPLEMENTAÇÃO DA PUNÇÃO UNIDIRECIONAL 
NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ

Ana Luiza Uzêda Oliveira*

Resumo

O paciente renal crônico, para a realização do tratamento hemodialítico, necessita de uma fístu-
la arteriovenosa (FAV), acesso permanente que consiste numa anastomose de uma artéria com 
uma veia, aguardando cerca de 30 a 45 dias, ou até um tempo maior para a maturação da FAV. 
O objetivo deste relato de experiência foi a implementação da punção unidirecional no Centro 
de Doenças Renais de Jequié, com ênfase nos benefícios para o paciente renal crônico. Foram 
selecionados 30 pacientes, homens e mulheres, jovens e idosos, no período que compreendeu de 
março de 2012 a julho de 2013, em que estava sendo aplicada a punção unidirecional, utilizando 
para a coleta dos dados a observação participante, pois auxilia na interação pesquisador-sujeito, 
no seu próprio ambiente. Um grupo, no total de 15 pacientes, foi submetido inicialmente à pun-
ção convencional e, posteriormente, à punção unidirecional, e os outros 15 pacientes submetidos 
apenas à punção unidirecional, pacientes com FAV distais e proximais, alguns em membros supe-
riores e outros em membros inferiores. Os resultados da implementação da punção unidirecional 
no Centro de Doenças Renais de Jequié apresentaram vantagens para o paciente renal crônico, 
como a extinção do edema, do extravasamento e de hematomas na primeira punção, bem como 
indicaram a manutenção de um Kt/V adequado, sendo um indicador de qualidade no tratamento 
hemodialítico. Isso, provavelmente, influenciará outras pessoas a desenvolverem pesquisas vol-
tadas para o assunto, trazendo maior benefício para o paciente renal crônico, aumentando a so-
brevida da fístula arteriovenosa e despertando os profissionais de enfermagem a reavaliarem as 
punções utilizadas. 
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1. Introdução
A hemodiálise é uma das opções de tratamento 
para o paciente renal crônico. Para a realização 

desse procedimento, se faz necessário um acesso 
permanente, a fístula arteriovenosa (FAV). Nesse 
tratamento, ocorre o processo de filtragem e depu-
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ração do sangue, que tem por finalidade substituir 
as funções renais.

Daurgidas (2008) relata que existe a necessidade de 
um acesso vascular nos pacientes com insuficiên-
cia renal, que pode ser temporária ou permanente. 
O acesso permanente ideal facilita o fluxo adequa-
do para a diálise prescrita, que leva a um tempo de 
utilidade maior, apresentando, assim, uma baixa 
taxa de complicação.  

A FAV tem como vantagens: maior durabilidade, 
baixo índice de infecção e trombose, promove li-
berdade de movimentos e ação, acesso mais seguro; 
e como desvantagens: isquemia de extremidades, 
baixo fluxo por espasmo, trombose venosa parcial 
ou total, surgimento de aneurisma e hematomas.

Para Fermi (2011), a fístula arteriovenosa é indica-
da apenas para pacientes com insuficiência renal 
crônica (IRC), consistindo em uma anastomose 
subcutânea de uma artéria com uma veia.

Conforme Daurgidas (2008), a fístula arteriove-
nosa não pode ser utilizada imediatamente, sendo 
necessário aguardar o tempo de maturação dessa 
fístula, o que pode durar de 30 a 45 dias, ou até 
um tempo maior. Esse tempo é necessário para que 
ocorra a dilatação da artéria nutriente e da veia, 
contribuindo para o aumento do fluxo da fístula e 
espessamento da parede da veia. 

O cuidado com o membro onde será confecciona-
da a FAV começa na sua pré-construção. O pacien-
te receberá as instruções de exercícios para evitar 
punções desnecessárias no acesso que será usado 
posteriormente, na maturação da FAV, avaliando o 
fluxo, orientado quanto ao cuidado e na punção.

A direção do fluxo sanguíneo da FAV deve ser cor-
retamente identificada, no sentido de garantir uma 
punção adequada. Pode ser facilmente reconheci-
da através da localização da anastomose, colocan-
do a mão em cima e palpando a diminuição do fré-
mito, ao longo do vaso arterializado (BROUWER, 
1995). Também, é importante que o enfermeiro de 
diálise identifique a anatomia vascular e reconheça 

a tipologia de construção da FAV para selecionar 
os locais de punção mais adequados para cateteri-
zação. (CLEMENTE, 2009).

Existem três técnicas de punção: regional, em esca-
da e Buttonhole, porém, todas têm suas vantagens 
e desvantagens. A melhor técnica é aquela que vai 
ser aplicada dependendo do tipo de fístula arterio-
venosa confeccionada no paciente, já que esse pro-
cesso é individualizado. 

O objetivo do presente estudo foi relatar a expe-
riência da implementação da punção unidirecional 
no Centro de Doenças Renais de Jequié, com ên-
fase nos benefícios para o paciente renal crônico.

No Centro de Doenças Renais de Jequié, a punção 
bastante utilizada, em quase 100% dos pacientes, 
era a retrógrada, quando as agulhas ficam em di-
reções opostas, ocorrendo edema, infiltração nas 
primeiras punções, mas, há cerca de um ano, esse 
quadro mudou consideravelmente. Ao apalpar e 
analisar o fluxo da FAV, passamos a praticar com 
uma frequência maior a punção unidirecional, 
quando as agulhas ficam na mesma direção, o que 
diminuiu os edemas, o extravasamento percutâ-
neo, mantendo um bom Kt/v, o que influencia na 
qualidade da diálise. 

Várias literaturas abordam o cuidado com a FAV, 
o que é de suma importância para a sobrevida do 
paciente renal crônico, bem como as técnicas de 
punção, mas a escassez de material sobre o tipo 
de punção unidirecional é o que justifica o inte-
resse em investigar essa temática. Com os benefí-
cios dessa punção em nossa unidade, a divulgação 
sobre o assunto contribuirá para a qualidade do 
tratamento hemodialítico para o paciente renal e 
crônico e despertará o desenvolvimento de mais 
pesquisas sobre o assunto.

Trata-se de um relato de experiência vivenciado 
como enfermeira assistencial no Centro de Doen-
ças Renais de Jequié, onde o atendimento em he-
modiálise é conferido a uma população cadastrada 
de, aproximadamente, 240 pacientes, pelo Sistema 



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 1, n. 1, jan./jun. 2015  |  72 

OLIVEIRA, A.L.U.  |  Implementação da punção unidirecional no centro de doenças renais de Jequié

Único de Saúde (SUS), sendo uma unidade de refe-
rência regional com abrangência de 25 municípios 
do cone centro-sul da Bahia.

Para a coleta dos dados, foi escolhida a observa-
ção participante, pois auxilia na interação pesqui-
sador-sujeito, no seu próprio ambiente. Chizzotti 
(1991) coloca que a observação participante é obti-
da por meio de contato direto do pesquisador com 
o fenômeno observado, para recolher as ações dos 
autores em seu contexto natural, a partir de sua 
perspectiva e de seus pontos de vista. Já Minayo 
(1994) afirma que a observação participante pode 
ser considerada parte essencial no desenvolvimen-
to da pesquisa.

2. Relato de Experiência
A observação participante compreendeu o período 
a partir de março de 2012 até julho de 2013, sele-
cionando 30 sujeitos, do gênero masculino e femi-
nino, jovens e idosos, que estão cadastrados em 
programa de tratamento hemodialítico, com acesso 
vascular à fístula arteriovenosa. O observador par-
ticipante toma parte no funcionamento do grupo 
estudado e esforça-se para observar e registrar in-
formações dentro dos contextos e experiências re-
levantes para os participantes (POLIT et al., 2011).

Conforme Polit et al. (2011), as formas mais co-
muns de registro da observação participativa são 
os diários e as notas de campo, mas fotografias e 
câmeras também podem ser usadas. Mediante as 
necessidades percebidas, registrei em um diário e 
compartilhei com os demais integrantes da equipe 
de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfer-
magem) o fato de que algumas FAVs, puncionadas 
de forma convencional (agulhas em direções opos-
tas), não davam fluxo suficiente para dialisar, bem 
como havia frequência, nas primeiras punções, de 
extravasamento, edema, hematoma, o que é co-
mum na primeira punção. 

Depois deste tempo de análise e questionamento, 
na tentativa de encontrar uma resposta e, ao mesmo 
tempo, uma solução para os problemas citados, o 
que minimizaria o sofrimento do paciente, mesmo 

não sendo encontrados artigos científicos ou algo 
na literatura que respondesse a todos esses questio-
namentos, iniciaram-se as punções unidirecionais. 

A situação inicial que me despertou foi a história 
de um paciente jovem, cerca de 30 anos, em uso 
de cateter duplo lúmen, que havia confeccionado 
a FAV radiocefálica. Ele foi orientado para a prá-
tica do exercício no período de maturação, sendo 
puncionada a FAV com 33 dias de vida, rede veno-
sa visível e bem arterializada, vaso calibroso, tudo 
cooperando para uma punção sem complicações. 
Foi utilizada a punção convencional, que, no ato 
da introdução da agulha, originou edema local 
imediato. Retirou-se, então, a agulha, efetuando-se 
compressa fria no local. O paciente dialisou pelo 
cateter duplo lúmen, pois a intenção da equipe era 
simplesmente preservar a FAV. 

Na sessão hemodialítica posterior, ficou determi-
nado que seriam introduzidas as agulhas no sen-
tido unidirecional, o que não apresentou nenhuma 
complicação. Esse paciente dialisa usando esse tipo 
de punção há quase um ano, com êxito. Essa expe-
riência foi o insight que faltava para despertar para 
esse tipo de punção, que não é nova, porém é pouco 
utilizada e com informações quase escassas sobre 
a sua aplicabilidade e importância (Figuras 1 e 2 ).

Figura 1. Punção Unidirecional em FAV proximal 
superficializada, há cerca de 7 meses. Ausência de 
edema, extravasamento

Fonte: Arquivo do Centro de Doenças Renais de 
Jequié
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Figura 2. Punção Unidirecional em FAV distal. 
Paciente em tratamento hemodialítico, utilizando 
esse tipo de punção há quase 1 ano.

Fonte: Arquivo do Centro de Doenças Renais de 
Jequié 

Atualmente, temos cerca de 30 pacientes que são 
beneficiados com a punção unidirecional no Cen-
tro de Doenças Renais de Jequié, com diversos ti-
pos de FAVs. 

Quanto à localização, os membros superiores são 
os locais de eleição e são divididos em dois gru-
pos: distais, que incluem as FAVs radiocefálicas no 
punho e no antebraço; proximais, que incluem as 
FAVs braquiocefálica, braquibasílica superficiali-
zada e braquioaxilar ou braquiobraquial em alça 
com prótese (NEVES JÚNIOR; MELO; ALMEI-
DA, 2011).

Durante esse período de observação no Centro de 
Doenças Renais de Jequié, contou-se com 30 pa-
cientes de ambos os sexos, jovens e idosos, sendo 
15 pacientes submetidos, inicialmente, à punção 
convencional e, posteriormente, à punção unidire-
cional, e os outros 15 pacientes submetidos apenas 
à punção unidirecional, com FAVs distais e proxi-
mais, alguns em membros superiores e outros em 
membros inferiores. 

No primeiro grupo onde foram aplicados os dois 
tipos de punções, 10 pacientes apresentaram ede-

ma, extravasamento na primeira punção conven-
cional, sendo aplicada, posteriormente, a punção 
unidirecional, o que não proporcionou nenhum 
tipo de complicação. Os outros 5 pacientes não 
apresentaram complicações, mesmo utilizando os 
dois tipos de punções. Já o segundo grupo, 15 pa-
cientes, foi submetido, na primeira vez, à punção 
unidirecional, não apresentando complicações, 
sendo mantida há meses. 

Embora Fermi (2011) relate que, independen-
temente da técnica de punção utilizada, é muito 
importante ter em mente que as agulhas não po-
dem ser unidirecionais, e sim colocadas em sen-
tido contrário, com a agulha arterial voltada para 
a extremidade do membro e a agulha venosa em 
direção ao coração, a fim de evitar a recirculação 
do acesso e a redução da eficiência da terapia. Com 
esse comentário da autora, selecionei 15 pacientes 
que já fazem tratamento hemodialítico com esse 
tipo de punção há 6 meses e analisei o resultado do 
Kt/V nesse período, que foi na faixa de 1,2, o que 
demonstrou que não houve interferência na quali-
dade de diálise.

Para Daurgidas et al. (2010), em pacientes com 
acesso insatisfatório, resultando em limitação do 
fluxo sanguíneo e/ou recirculação no acesso, pa-
cientes muito grandes e pacientes com hipotensão 
frequente, angina ou outros efeitos colaterais, o 
resultado é redução frequente do fluxo sanguíneo 
durante a diálise, o que torna difícil atingir um Kt/v 
de, pelo menos, 1,2. Já Fermi (2011) acrescenta que 
a inadequação da anticoagulação do sistema, a es-
colha de dialisador inadequado, equipamentos de 
hemodiálise descalibrados e adesão do paciente 
ao tratamento (faltas às sessões e transgressões da 
dieta) são fatores que também interferem negativa-
mente no resultado do Kt/V.

3. Conclusão
Durante o período de mais ou menos um ano, com 
aplicabilidade da punção unidirecional em um 
grupo de pacientes, com um espaço de 4 a 5 cm de 
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distância entre as agulhas, foi observado que essa 
punção trouxe benefícios para o paciente renal 
crônico, extinguindo edema, extravasamento e he-
matomas na primeira punção, o que não acontece 
na punção convencional.

Outro benefício observado foi que o Kt/V do pa-
ciente manteve-se dentro dos parâmetros deseja-
dos, garantindo uma diálise de qualidade. Apesar 
de autores alertarem sobre o risco de recirculação 
interferindo na qualidade da diálise, deve-se levar 
em consideração o paciente como um todo, pois 
a não adesão ao tratamento hemodialítico, o esta-
do nutricional, o calibre da agulha utilizada e até a 

escolha do dialisador interferem na qualidade da 
diálise. Então, não é viável afirmar que a punção 
unidirecional seja a única variável causadora de 
uma diálise inadequada.

Apesar da escassez de informações sobre o assun-
to, os resultados foram positivos. Espera-se que, 
com a divulgação deste relato de experiência, ou-
tros pesquisadores venham a desenvolver estudos 
sobre o assunto, despertando, assim, os profissio-
nais que trabalham em hemodiálise para rever o 
tipo de punção utilizada, o que contribuirá para a 
sobrevida da fístula arteriovenosa e para a qualida-
de de vida do paciente renal crônico. 

IMPLEMENTATION OF ONE-WAY PUNCTURE IN THE CENTER OF KIDNEY DISEASES OF JEQUIÉ

Abstract

The chronic renal patient to perform under hemodialysis treatment, requires an arteriovenous 
fistula (AVF), which consists of a permanent access anastomosis of an artery with a vein, wai-
ting about 30 to 45 days, or even longer for the maturation of the FAV. The objective of this 
report of experience was the implementation of one-way puncture in the Centre of kidney 
diseases of Jequié, with emphasis on the benefits to the patient chronic kidney. 30 were selec-
ted patients, men and women, young and old, in the period understood March 2012 to July 
2013, where it was being applied to unidirectional, using puncture for collecting the data, the 
participant observation, because it assists in interaction researcher-subject, in their own envi-
ronment. A group for a total of 15 patients underwent conventional puncturing initially and 
subsequently puncturing unidirectional, and the other 15 patients undergoing only one-way 
puncture, these patients with distal and proximal FAV, some in upper limbs and others in lo-
wer limbs. The results of the implementation of the one-way puncture in the center of kidney 
diseases of Jequié, presented advantages for the patient chronic kidney, as the extinction of the 
extravasation and edema, bruising in the first LP, as well as keeping a Kt/V suitable, being an 
indicator of quality in treatment under hemodialysis, which probably will influence others to 
develop surveys geared toward the subject, bringing greater benefit for chronic renal patient, 
increasing the survival rate of the arteriovenous fistula, arousing the nursing professionals to 
re-evaluate the punches used. 
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