Prepare-se para:

a Jornada do
Acesso Vascular
Este livreto é sobre acesso vascular para diálise: a
segurança do seu tratamento de hemodiálise.
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Acesso Vascular para Diálise:
O que? Quando? Por que?
O que é um acesso vascular?
vascular

o caminho do sangue

acesso

um jeito de chegar
em algum lugar

Um acesso vascular é um jeito do seu sangue chegar até a
máquina de diálise para que ele seja limpo.

• Também pode ser chamado um acesso para dialise ou só acesso.
• Normalmente, ele fica no seu braço ou peito e, às vezes, na perna.

Quando eu precisarei de um acesso
vascular?
• Você vai precisar de um acesso antes de começar o tratamento de
diálise.
• Fale com seu nefrologista sobre a hora certa de fazer seu acesso para
diálise.
• Fazer o seu acesso é como fazer uma jornada. Tem muitas paradas
no caminho.

A jornada de cada um é diferente. Então,
começar cedo é sempre uma boa ideia.
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Por que que eu preciso de um
acesso vascular?
• Você precisa de um acesso vascular para que seu sangue possa
sair do seu corpo e ir para a máquina de diálise.
• A máquina de diálise vai limpar o seu sangue pouco a pouco e
tirar o excesso de água. Daí, a máquina vai devolver o sangue limpo
para o seu corpo.
máquina de hemodiálise
acesso vascular
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Os 3 Tipos de Acesso Vascular

Fístula
É a conexão direta entre uma veia e uma artéria.
Um cirurgião vai costurar uma veia em uma
artéria, que estão abaixo da sua pele. Uma
fístula fica normalmente no seu braço.

Prótese
É a conexão entre uma veia e uma artéria por
meio de um tubo pequeno. Um cirurgião vai
colocar esse tubo abaixo da sua pele. Uma
prótese normalmente fica no braço, mas pode
ser colocada na coxa.

Catéter
É um tubo plástico que fica dentro de uma veia
no peito ou pescoço. Um lado do tubo sai da sua
pele e fica de fora. O catéter também pode ficar
na sua coxa.

Fale com sua equipe para
entender qual é o tipo de
acesso que vai ser melhor para
o seu corpo e estilo de vida.
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Fístulas: Prós e Contras

Prós

Contras

• Normalmente, é o que
dura mais.

• Demora semanas para ficar
forte o suficiente para ser
usada para hemodiálise.

• Tem a menor chance de
infecção em comparação à
prótese e aos catéteres.
• Pode ser arrumada se parar
de funcionar.
• Sem restrição para tomar
banho ou nadar.

• 1 em cada 3 fístulas precisa
de cirurgias extras para ficar
pronta para hemodiálise.
• Pode precisar de cirurgias
extras se parar de funcionar.
• Usa agulhas para conectar
aos tubos da máquina de
hemodiálise.
• Tem risco de deixar o braço
encaroçado.

Fístula
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Prótese: Prós e Contras

Prós

Contras

• Pode ser usado com mais
rapidez que a fístula para
hemodiálise.

• Pode não durar tanto quanto
uma fístula.

• Tem menor chance de
infecção que o catéter.

• Tem maior chance de
entupir e parar de funcionar
que a fístula.

• Pode ser arrumada se parar
de funcionar.

• Pode precisar de cirurgias
extras se parar de funcionar.

• Sem restrição para tomar
banho ou nadar.

• Usa agulhas para conectar
aos tubos da máquina de
hemodiálise.
• Tem risco de deixar o braço
encaroçado.

Prótese
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Catéter: Prós e Contras

Prós

Contras

• Não requer cirurgia maior.

• Pode dar infecção
facilmente. Algumas
infecções podem chegar
no sangue e levar à
hospitalização ou à morte.

• Pode ser usado para
hemodiálise de imediato.
• Não precisa de agulhas para
se conectar à máquina de
hemodiálise.
• Útil para uso de período
curto caso a fístula ou
prótese precise de tempo
para cicatrizar ou parar de
funcionar.

• Pode precisar de trocar se
parar de funcionar.
• Não pode molhar, o que
atrapalha o banho, e você
não poderá nadar.
• Fica fora do seu corpo e
pode embolar na sua roupa.

Catéter
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Fique por Dentro

• Não existe um tipo de acesso certo ou errado. Cada um tem seus
prós e contras.
• Você pode precisar de tipos de acessos diferentes em pontos
diferentes da sua jornada.
• Você pode até precisar de cirurgias extras para arrumar o seu acesso.

“É até bastante comum precisar de
cirurgias extras! Pense nelas como
desvios da rota da sua jornada do
acesso. É impossível prever o que vai
acontecer, então tem que ter paciência.”
paciente de hemodiálise

“Cirurgias são uma parte
necessária para que o seu
acesso seja saudável – como
trocar o óleo de um carro”.
nefrologista
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Você vai precisar de um catéter durante
sua jornada se…

…sua fístula ou prótese não estiverem
prontas na hora de começar a diálise.

…sua fístula ou prótese
pararem de funcionar depois
que começar a diálise.

…seus vasos sanguíneos
não forem fortes o
sucificente para fazer uma
fístula ou prótese.

Algumas vezes, você pode precisar usar um catéter por um curto
período. Outras vezes, você pode precisar de um catéter por tempo
maior… ou até todo o tempo que estiver em diálise.

Vai depender do que os seus vasos
sanguíneos ou o seu corpo precisar na hora!
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A Jornada do Acesso Vascular:
Fístulas e Próteses

1

Aprenda sobre opções de tratamento
para insuficiência renal
• Veja se a hemodiálise serve para você.

2

Aprenda sobre acesso para diálise
• Aprenda sobre os 3 tipos de acesso: fístula, prótese e
catéter.
• Descubra o que pode acontecer durante a sua jornada do
acesso.

3

Tire fotos das suas veias e artérias
(no ultrassom)
• Veja quais tipos de acesso podem funcionar com os seus
vasos sanguíneos.

4

Consulte um médico
• Converse sobre quais tipos de acessos são melhores para
o seu corpo e estilo de vida.
• Marque a sua cirurgia e veja as instruções de como se
preparar.

5

Faça a cirurgia
• Peça que alguém leve e busque você no local da cirurgia.
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• Faça a sua fístula ou prótese.
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Dê tempo para que seu acesso
cicatrize e mature
• Deixe pelo menos 6 meses para que seu acesso fique
pronto para diálise.
• Preste atenção para acompanhar a cicatrização.
• Ligue para o seu médico se notar alguma diferençia na
sua aparência ou como se sente.
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Garanta que seu acesso fique
pronto para diálise
• Faça retornos frequentes ao médico.
• Se preciso, faça cirurgias extras que ajudem no
funcionamento do seu acesso.
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Começe a hemodiálise
• Começe a diálise quando você e seu nefrologista
decidirem que está na hora certa.
• Se precisar começar antes da fístula ou prótese estiverem
prontas, você pode ter que usar um catéter por um curto
período.

“A jornada pode ser longa, mas o seu acesso será
a sua segurança. Faça uma coisa de cada vez.”
paciente de hemodiálise
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Agenda de Consultas

1

Aprenda sobre opções de tratamento
para insuficiência renal
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

2

Aprenda sobre acesso para diálise
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

3

No ultrassom
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

4
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Consulte um médico
Consulta:
Date & Time:
Provider:
Local:

5

Faça a cirurgia
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

6

Dê tempo para que seu acesso
cicatrize e mature
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

7

Garanta que seu acesso fique
pronto para diálise
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:

8

Começe a hemodiálise
Consulta:
Dia e Hora:
Médico:
Local:
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Cuidando da sua Fístula
ou Prótese
Cuidar do seu acesso todo dia ajuda a
mantê-lo saudável. Aqui vai algumas
dicas:

1

Lave!
• Lave seu acesso
todos os dias para
que não infecte.

2

Olhe e Escute!
• Procure por sinais de infecção, tipo
inchaço, vermelhidão, calor.
• Sinta o frêmito todos os dias. Um
frêmito é a sensação de tremor quando
você toca a sua fístula ou prótese.
• Escute o frêmito. O som do frêmito
é um sussurro que você pode escutar
com um estetoscópio.
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3

Proteja!
• Use o seu braço que não tem o acesso para medir a
pressão, tirar sangue ou receber medicamento na veia.
• Não pressione o seu acesso. Tente não dormir em cima
dele ou vestir roupas apertadas.
• Cuidado quando carregar coisas pesadas. Não as
coloque em cima do seu acesso.

braço do
acesso

braço sem
acesso

Você é quem conhece melhor o seu
próprio corpo. Se notar alguma diferença
na aparência ou sensibilidade do seu
acesso, fale para o seu médico.
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5 Lições Essenciais

1

Você precisa de um acesso vascular

2

Existem 3 tipos de acesso: fístula,

antes de começar hemodiálise.

prótese e catéter. Cada um tem seus
prós e contras.

Fístula

3

Prótese

Catéter

Fazer o seu acesso é como fazer uma
viagem. Demora e cada um tem uma
experiência um pouco diferente.

4

É normal precisar de cirurgias extras
para que seu acesso funcione. Pense
nelas como desvios da rota da sua
jornada.

5

Atenção ao seu acesso. Se algo mudar,
fale com seu médico.
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Não importa se você escolher a diálise
na clínica ou em casa, o seu acesso
vascular será a sua segurança.

Na clínica

Em casa

17

Fale com sua Equipe

Fale com sua equipe de cuidados do rim
durante a sua viagem do acesso!
• Compartilhe o que importa para você e o que você gostaria de fazer.
• Fale sobre seus medos e preocupações.
• Pergunte o que quiser.

Como o meu
acesso vai afetar
a minha vida?

Qual vai ser a
aparência do
meu acesso?

Quando vou poder
retomar as minhas
atividades novamente?

Vai doer?
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Notas
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Palavras-Chave a Saber

Acesso Vascular
para Diálise
Um acesso vascular para diálise dá um jeito
do seu sangue chegar até à máquina de
diálise para ser limpo. Pode ser chamado
de acesso para diálise ou acesso, abreviado.
O seu acesso é a sua segurança para o
tratamento por hemodiálise.

Artéria
É um tipo de vaso sanguíneo, ou caminho do
sangue, do corpo. Uma artéria (vermelha no
desenho) carrega sangue do seu coração para
outras partes do corpo.

Canulação
É o ato de colocar duas agulhas na fístula ou
prótese. Duas agulhas são necessárias para
conectar o acesso na máquina de diálise por
meio de tubos. É preciso ser feito em todo
tratamento na hemodiálise quando você tem
uma fístula ou uma prótese.
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Catéter
É um tipo de acesso vascular em que um
tubo de plástico entra em uma grande veia
do peito ou pescoço. Um lado do tubo sai
pela sua pele. Ele também pode ser colocado
na coxa.

Doppler dos vasos
(Ultrassom dos vasos)
É o exame que tira fotos dos vasos (artérias
e veias) dos seus braços. As fotos ajudam os
médicos a ver quais são os melhores acessos
para você e onde eles serão feitos no seu
corpo. As fotos são tiradas por uma máquina
de ultrassom. O exame não é feito com
contraste ou agulhas e não é uma cirurgia.

Fístula
É um tipo de acesso vascular em que uma
artéria tem conexão direta com uma veia.
Um cirurgião vai costurar uma veia em
uma artéria, que estão abaixo da sua pele.
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Frêmito
Pode ser o sussurro que você escuta por um
estetoscópio. Ouvir esse sussurro é bom!
Significa que o sangue está circulando dentro
do seu acesso da maneira correta.
Também pode ser a sensação de tremor
quando você toca a sua fístula ou prótese.
Sentir esse tremor é bom! Significa que o
sangue está circulando adequadamente.

Hemodiálise
É um tratamento para quando os seus rins
pararem de funcionar. Durante o tratamento,
uma máquina limpa o seu sangue pouco a
pouco e remove o excesso de água. Daí, a
máquina vai devolver o seu sangue limpo
para o seu corpo.

Maturação do Acesso
Fístulas e próteses precisam de tempo
para ficarem prontas para hemodiálise.
“Maturação” significa que o acesso está
ficando forte o suficiente para diálise.
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Prótese
É um tipo de acesso vascular em que uma
artéria tem conexão direta com uma veia
através de um tubo artificial. Um cirurgião
vai colocar esse tubo abaixo da sua pele.
Uma prótese normalmente fica no braço,
mas pode ser colocado na coxa.

Vascular
A palavra é usada para descrever vasos
sanguíneos (artérias e veias). Vasos
sanguíneos são caminhos que carregam
sangue no seu corpo.

Veia
É um tipo de vaso sanguíneo do corpo. Uma
veia (azul no desenho) leva sangue de várias
partes do corpo para o seu coração.
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Lembre-se: você não está
sozinho nesta viagem!
É normal sentir medo ou insegurança durante o caminho.
Pergunte o que quiser e pegue todas as informações que você
precisar. Um monte de gente quer ajudar. Só é preciso chamar.
Agora é com você!

Escaneie este QR code ou visite
go.unc.edu/dialysisaccess para
ver o vídeo animado sobre
acesso vascular para diálise.
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