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Resumo: A diálise consiste na retirada de líquidos e toxinas do paciente portador 

de insuficiência renal, sendo realizada, principalmente, através de máquinas que 

fazem função de uma circulação extracorpórea, sendo considerada como um 

serviço de alta complexidade, com atuação direta da enfermagem, seja no que 

diz respeito às atividades administrativas/burocráticas ou às atividades 

assistenciais. Dessa forma, é importante para o acadêmico de enfermagem 

conhecer o processo assistencial envolto no cuidado ao paciente em processo 

de remoção de líquidos por hemodiálise. Assim, o estudo tem por objetivo relatar 

uma visita técnica realizada por acadêmicos de enfermagem a um serviço de 

referência em nefrologia da Região do Cariri. Trata-se de um estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa. A visita ocorreu em 

outubro de 2019, no município de Juazeiro do Norte (Ceará), e faz parte das 

atividades da disciplina de Processo de Cuidar ao Adulto em Situações Clínicas 

e Cirúrgicas, do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Para 

acompanhar a visita, os alunos seguiram um roteiro baseado na estrutura física, 

e conhecimentos acerca dos cuidados com o paciente em hemodiálise, como 

procedimentos e medidas de controle e prevenção das infeções relacionadas à 

assistência em saúde. No início, os alunos foram recepcionados pela enfermeira 

assistencial do centro. Ela nos guiou e nos apresentou todo o processo de 

recepção do paciente até o momento de realização da diálise. A estrutura física 

era compreendida por: uma sala de recepção onde é feita a pesagem do 

paciente antes do procedimento, uma copa para refeições, uma sala amarela 

para pacientes com sorologia positiva para Hepatite B ou HIV, uma sala branca 

onde ficam todos os pacientes do convênio SUS com 32 máquinas, uma ala 

particular, uma sala para procedimentos, um expurgo, uma sala de tratamento e 
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distribuição da água purificada (osmose reversa), posto de enfermagem e 

consultórios. A equipe de enfermagem é composta por 3 enfermeiros, duas 

assistenciais e a responsável técnica pelo serviço e uma média de 20 técnicos 

em enfermagem dimensionados entre duas escalas durante o dia. Diante do 

observado, viu-se o quão importante é o papel da enfermagem para manter o 

fluxo do setor organizado, podendo-se destacar ativa ação da mesma no 

momento de intercorrências, além disso a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar no setor de diálise, imprescindível para a qualidade de vida do 

paciente. 
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