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Avaliação de acesso vascular em hemodiálise:
um estudo multicêntrico
Marcelo Mazza do Nascimento, Miguel Carlos Riella e Grupo Colaborativo

O objetivo do estudo foi a avaliação de acesso vascular (AV), temporário e definitivo, em 11 centros
brasileiros. As clínicas responderam a um questionário que procurou avaliar desde a realização, a
utilização e as complicações referentes ao AV. Verificou-se que 82% não possuem um protocolo
de acompanhamento de funcionamento e das complicações do AV. A complicação mais relatada foi
a trombose da fístula (80%). O tempo médio de “maturação” da fístula foi de 5 semanas (p < 0,05).
O local mais utilizado de acesso temporário foi a veia subclávia direita (73% dos casos). Em 60%
dos centros mais de 30% dos pacientes iniciam hemodiálise com cateteres. O acompanhamento
sistematizado (protocolo), mudança no local de punção (acessos temporários), realização mais
precoce de fístulas no período pré-dialítico, entre outras medidas, são necessárias para uma melhor
utilização do AV.

Serviço de Nefrologia da Faculdade Evangélica de Medicina do
Paraná (FEMPAR)
Endereço para correspondência: Miguel Carlos Riella
Rua Coronel Herculano de Araújo, 412
Bairro Novo Mundo
CEP 81050-090 Curitiba, PR
Telefax: (041) 248-0833/246-5580

Acesso Vascular, Fístula Artério-venosa, Hemodiálise
Vascular Access, Arteriovenous Fistulae, Hemodialysis

Introdução
A manutenção de uma boa adequacidade de
hemodiálise (HD) nos pacientes portadores de
insuficiência renal crônica (IRC) depende diretamente
da presença de um acesso vascular (AV) eficiente. As
complicações referentes ao AV representam a maior
causa de morbidade nos pacientes em hemodiálise,
sendo responsáveis por cerca de 25% das admissões
hospitalares. 1,2 O USDRS (The United States Renal Data
Systems) revela que as complicações inerentes aos

acessos vasculares são as causas mais comuns de
hospitalização nesse grupo de pacientes. 3
A inserção percutânea de um cateter em veias de
grande calibre (jugular interna, subclávia, e femoral)
permite que se estabeleça um AV temporário que pode
durar de horas a semanas. 4 Os métodos permanentes
mais utilizados em nosso meio, com duração que varia
de meses a anos consistem na confecção cirúrgica de
anastomoses subcutâneas entre a extremidade arterial
a uma veia próxima (fístula artério-venosa), a interposição subcutânea de um tubo de material sintético de
uma extremidade arterial a uma venosa (enxerto artériovenoso) e a colocação de um cateter de duplo lúmen
siliconizado com presença de cuff subcutâneo
(Permcath®) preferencialmente em veia jugular interna. 5
Uma vez que o acesso vascular (provisório ou
definitivo) seja estabelecido, há necessidade de se
elaborar um roteiro de acompanhamento procurando:
falhas no funcionamento e prevenção de complicações
a fim de permitir uma diálise adequada, reduzindo a
morbidade e objetivando maior tempo de utilização
do acesso. Para que isso aconteça há necessidade de
uma rotina de acompanhamento do AV, além de uma
integração de toda a equipe médica, de enfermagem e
do paciente.

J. Bras. Nefrol. 1999; 21(1): 22-29

23

M. M. do Nascimento et al. - Avaliação de acesso vascular em hemodiálise

Esse estudo procurou avaliar a abordagem que se
dá nas unidades de hemodiálise brasileiras, no que
concerne aos acessos vasculares (temporário e
definitivos) desde a sua confecção, custos operacionais,
utilização, incidência e tratamento das complicações,
procurando estabelecer um perfil do monitoramento
do AV em nosso meio, comparando os resultados com
as principais recomendações do Dialysis Outcomes
Quality Iniatiative (DOQI). 4

Material e Métodos
No mês de outubro de 1997 onze centros brasileiros
de hemodiálise, associados ao grupo R.T.S., foram
avaliados por meio de um questionário, consistindo
de 50 perguntas divididas em três partes: avaliação
cirúrgica, avaliação de enfermagem e complicações. O
questionário consistia de perguntas fechadas, deixando
campo aberto para observações, respondido pelo
enfermeiro e pelo médico responsável pela unidade.
A avaliação cirúrgica consistiu desde a construção
da fístula por um cirurgião vascular ou não;
acompanhamento pós-operatório; tipo de anastomose;
tempo decorrido entre solicitação da fístula e sua
realização; uso de enxertos; local de realização do
procedimento; remuneração da equipe e do hospital.
Na avaliação da enfermagem procurou-se
estabelece: se a equipe recebia orientação do cirurgião
quanto ao manuseio da fístula; o responsável pela
primeira punção; tempo de maturação da fístula; se
existia alguma orientação ao paciente na utilização do
AV; se a enfermeira possuía um acompanhamento
rotinizado do funcionamento da fístula; qual a
incidência de pacientes que iniciavam hemodiálise com
cateteres temporários; local de implante e motivo de
retirada destes.
Quanto às complicações, indagou-se quais eram as
mais freqüentes; se no diagnóstico de infecção do AV
houve a identificação do germe; sendo a resposta
positiva, de que maneira foi feito o isolamento da
bactéria e, a partir daí, qual o tratamento instituído.
Procurou-se estabelecer como foi evidenciada a
presença de estenose venosa (EV) e como foi feita a
sua correção. Perguntou-se quais as principais
indicações de fistulografia, as principais causas de
internamento e, finalmente, qual a patência das fístulas
após o período de um ano.
A análise estatística recorreu à análise descritiva
dos dados por meio de tabelas e gráficos. Para a análise

estatística dos dados foi utlizado o teste nãoparamétrico qui-quadrado, para caso de uma amostra.
O nível de significância (ou probabilidade de
significância) mínimo adotado foi de 5%. Os resultados
percentuais foram descritos em valores aproximados.

Resultados
Avaliação cirúrgica

No que diz respeito à cirurgia, 10 das 11 clínicas
(91%) possuem um cirurgião vascular para a confecção
do acesso permanente; porém, o acompanhamento pósoperatório é realizado em apenas 45,5% das clínicas.
A anastomose término-lateral entre a artéria radial e
veia cefálica é realizada em torno de 60% dos casos e
látero-lateral no restante.
Em quatro clínicas utiliza-se o enxerto artériovenoso sendo o preferido o autólogo (veia safena) em
3 (75%) das clínicas. O tempo entre a solicitação da
fístula e sua realização é de 1 a 2 semanas em 64% dos
casos e em menos de 1 semana em 18% dos casos. A
remuneração cirúrgica fica ao encargo da clínica e do
paciente em cerca de 63% e 15% dos casos,
respectivamente (Figura 1).
Avaliação da enfermagem

A equipe de enfermagem não recebeu nenhuma
orientação do cirurgião quanto à punção da fístula em

Figura 1. Remuneração da equipe cirúrgica.
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73% dos casos. Um treinamento continuado no manejo
do acesso vascular ocorreu em 9 das 11 clínicas ( 82%).
O tempo de maturação da fístula foi até 5 semanas
em torno de 82% das clínicas (p<0,05) (Tabela 1). O
fluxo sangüíneo padronizado foi acima de 300 ml/min
em aproximadamente 91% das unidades de diálise
(p<0,01) (Tabela 2).
Em torno de 73% das clínicas não possuem um
manual de orientação ao paciente quanto aos cuidados
a serem instituídos com o AV, e cerca de 82% das

Tabela 3
Causas mais comuns atribuídas à trombose
Causas
Hipotensão Arterial
Uso Prematuro
Estenose Arterial
Falhas na Punção
FAV mal construída
TOTAL

Nº de clínicas
6
1
2
1
1
11

% Clínicas
54,5
9,1
18,2
9,1
9,1
100,0

χ2c = 7,36; p < 0,01

No tratamento da infecção da fístula, o uso de
antibiótico sistêmico associado a cuidado local foi a
terapêutica mais instituída (64% dos casos), seguido
de uso de antibiótico mais drenagem cirúrgica em 9%
das vezes. O antibiótico mais utilizado foi uma
cefalosporina (40% das respostas) seguida da
vancomicina em 36% das respostas (Figura 2).
O diagnóstico de estenose venosa era obtido da
seguinte maneira: medida da pressão venosa (PV)
durante a hemodiálise em 60% das respostas,
recirculação em 20% e realização de fistulografia em
outros 20%. A principal indicação de fistulografia (Figura
3) foi a pressão venosa (PV) elevada durante a
hemodiálise. A causa mais comum de internamento
relacionada ao acesso permanente foi a infecção (60%),
seguida de trombose (30%). Finalmente, foi questionado qual a patência das fístulas ao final de um ano
(Figura 4): a maioria (70%) respondeu que entre 70% e

clínicas não possuem um protocolo de
acompanhamento e de complicações desenvolvidas no
decorrer da utilização do AV.
A complicação mais relatada foi a trombose da
fístula (80% dos casos) seguida da estenose venosa
em 20% das vezes. A hipotensão arterial foi a causa
mais associada à trombose do AV (Tabela 3), sendo a
correção cirúrgica (trombectomia) a terapêutica mais
utilizada no tratamento dessa complicação. No que
diz respeito à infecção da fístula, o principal meio
diagnóstico foi a hemocultura (60% dos casos), seguida
de cultura de secreção local em 20% das situações e
por hemocultura e cultura local nos 20% restantes. A
bactéria mais isolada foi o Staphylococcus aureus em
67% das vezes, seguida do Staphylococcus epidermidis
em 33% das vezes.

Figura 2. Antibióticos mais utilizados.

Tabela 1
Tempo de maturação das fístulas
Tempo (semanas)

Nº de clínicas

Até 5
Mais de 5
Total

9
2
11

% Clínicas
81,8
18,2
100,0

χ2c = 4,45; p < 0,05

Tabela 2
Fluxo sangüíneo das fístulas
Fluxo (ml / min)
Até 300
Mais de 300
Total

Nº de clínicas
1
10
11

% Clínicas
9,1
90,9
100,0
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Figura 3. Indicações de fistulografia.

90% das fístulas ao final de um ano encontram-se
patentes.
Na utilização de acesso temporário constatou-se
que (Figura 5): a veia subclávia é o local de maior
implante (73%), seguida da veia jugular interna em 9%
das vezes. O motivo principal da retirada do cateter
foi o amadurecimento da fístula (54,5%). Mais de 30%
dos pacientes que iniciam hemodiálise fazem-no por
meio de AV temporário (cateteres), estimativa que foi
relatada em 6 de 10 clínicas que responderam a essa
pergunta, porém esse achado não foi significativo (p >
0,05) (Tabela 4).

Figura 5. Principal local de punção para acesso temporários.

Discussão
O AV ideal é aquele que proporciona um bom fluxo
sangüíneo, apresenta um tempo de utilização
adequado, com um baixo índice de complicações.4 A
manutenção desses objetivos nem sempre é fácil; sendo
assim, em março de 1995 The National Kidney
Fundation  Dialysis Outcomes Quality Initiative (NFKDOQI) foi elaborado nos EUA com o objetivo de
melhorar a sobrevida dos pacientes em diálise
estabelecendo protocolos e formulando recomendações que incluem uma melhor adequação dialítica,
manejo da anemia e abordagem dos acessos vasculares.
A recomendação no que diz respeito à localização
dos acessos vasculares definitivos são em ordem de
seqüência: fístulas distais (radial-cefálica) e fístulas
proximais (braquial-cefálica). Na impossibilidade de
realização desses acessos, procede-se ao uso de
enxertos
artério-venosos
priorizando
o
politetrafluoroetileno (PTFE) e como última opção a

Tabela 4
Pacientes que iniciam hemodiálise por meio de cateteres
% de Pacientes

Figura 4. Patência das fístulas ao final de um ano. Os valores entre parênteses
correspondem à porcentagem das clínicas.

Até 30
Mais de 30
Total
χ2c = 0,40; p > 0,05.

nº de Clínicas
4
6
10

% Clínicas
40,0
60,0
100,0
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transposicão de veia basílica com anastomose na artéria
braquial.
A grande maioria das clínicas, cerca de 91%,
possuem um cirurgião vascular para a confecção da
fístula, e a anastomose no punho utilizando a veia
cefálica e a artéria radial é a preferida em 100% das
unidades de diálise de conformidade com a literatura.
5, 6
As vantagens desse tipo de acesso incluem: patência
adequada, menor índice de complicações (roubo
vascular, estenose venosa, infecção), menor dificuldade
técnica na realização que as fístulas proximais. Além
disso, preserva os vasos proximais no caso de falha
na utilização. 5 A segunda opção quando da
impossibilidade da utilização de anastomoses distais
foram as proximais em todas as respostas.
O uso de enxertos foi relatado em quatro clínicas
quando da inviabilidade da confecção de fístulas com
vasos nativos. O enxerto preferido foi o autólogo, 3
das 4 clínicas, sendo que somente 1 utilizava material
sintético (PTFE). A utilização do PTFE é preferida em
relação ao uso de material autólogo devido, principalmente, a apresentar uma melhor patência, menor
risco de infecção e menor dificuldade na construção
cirúrgica.7 As principais vantagens da utilização dos
enxertos resumem-se a possibilitar um tempo menor
de maturação (média de 14 dias), facilidade de reparo
cirúrgico e fornece várias formas e configurações que
facilitam sua implantação. As desvantagens são uma
maior incidência de infecções e trombose. 4, 7
O tempo estipulado para a maturação da fístula é
de no mínimo 4 semanas. 4 Esse fato foi observado no
presente estudo, em que cerca de 82% das fístulas eram
utilizadas entre 4 a 5 semanas da sua realização
atingindo significância estatística. A espera de 3 a 4
meses é o ideal para a realização da punção.4 O fluxo
sangüíneo observado foi significativamente maior que
300 mL/min na maioria das diálises, fato que denota
boa orientação e bom funcionamento desses acessos
definitivos.
Ao se analisarem as principais complicações
referentes às fístulas, a mais relatada foi a trombose,
que é a causa mais comum de perda de acesso vascular,
variando de 0,5 a 0,8 episódios/paciente/ano. 8
Aproximadamente 75% a 85% dos casos de trombose
estão relacionados às lesões estenóticas no sistema
venoso. Na ausência dessa alteração anatômica o
excesso de compressão da fístula para que se alcance
a hemostasia ao final da diálise é a principal causa.8, 9
A hipotensão arterial no estudo em questão foi a
situação clínica mais relacionada à trombose da fístula,

o que contrasta com as causas já descritas
anteriormente e, possivelmente, reflete uma
conseqüência da redução da perfusão (hipotensão)
numa fístula já estenótica.
A correção da estenose venosa quando ultrapassa
50% do diâmetro do vaso é associada a uma menor
incidência de trombose e melhora da patência da fístula
no decorrer do tempo. 10,11 Poucos estudos têm
comparado a correção com a angioplastia percutânea
transluminal versus a cirurgia como o tratamento de
escolha nessa situação. 5,12 Verificou-se no presente
estudo que nenhuma das clínicas faz a correção da EV
por meio de angioplastia, preferindo a cirurgia em 100%
dos casos. Isso faz crer que esse método de escolha
seja o preferido devido ao fato de a angioplastia
apresentar um custo mais elevado e não estar tão
facilmente disponível.
O meio de investigação preferido para a detecção
de EV foi a mensuração da PV elevada durante a diálise,
seguida da medida da recirculação e realização de
fistulografia. O método mais relatado é, sem dúvida, o
método mais acessível no diagnóstico de EV. Há
necessidade de se realizar a medida da PV durante a
diálise de modo preciso. Recomenda-se a mensuração
da PV em três diálises consecutivas nos primeiros três
a cinco minutos de diálise com um fluxo sangüíneo de
200 mL/min, verificando-se corretamente a posição da
agulha no interior do vaso. A obtenção de valores
superiores a 125 ou 150 mmHg em três diálises
consecutivas indica a necessidade de realização de
fistulografia.4,13 A tendência de aumento da pressão
venosa no decorrer do tratamento deve servir de
indicativo à pesquisa de EV. A medida da recirculação,
por meio da análise da uréia medida por 2 agulhas,
quando superior a 10% é um indicativo da necessidade
de investigação diagnóstica. 4,14 A presença de
recirculação significativa em uma fístula que possua
um posicionamento adequado das agulhas é um sinal
de fluxo sangüíneo pobre, o que é um dos marcados
de EV.15 A diminuição inexplicada da adequação da
diálise, edema persistente do braço, tempo de
sangramento prolongado após a retirada das agulhas,
são também indicadores da presença de EV.15
A infecção no acesso vascular é a segunda causa
mais comum de perda da fístula, contabilizando 20%
de todas as complicações referentes aos acessos
vasculares.17, 18 Em 80% dos casos a bactéria mais
envolvida é o Staphylococcus aureus e menos
comumente o Staphylococcus epidermidis, contudo, os
germes Gram-negativos são responsáveis por 15% das
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bacteremias nos pacientes em hemodiálise.16,17 Esses
dados são compatíveis com as respostas mais
encontradas no presente estudo que apontam a
infecção como a segunda maior complicação nos
pacientes em hemodiálise e demonstrando que o
Staphylococcus aureus é o microrganismo mais isolado
no diagnóstico de infecçcão.
O tratamento dessa complicação será diferente de
acordo com o tipo da fístula, se nativa ou enxerto. No
caso de a fístula ser nativa, o encontro de infecção
decorre principalmente de falhas na punção (na técnica
de punção ) ou falta de higiene do paciente no cuidado
da fístula.4, 21 O uso de antibióticos (4 a 6 semanas) e
cuidados locais são suficientes na maioria das vezes
deixando a indicação cirúrgica nos casos de êmbolos
sépticos. 4 Quando da presença de enxerto, há
necessidade de, além do uso de antibióticos, ressecção
da porção infectada.4,15 Como a maioria das clínicas
apresentam fístulas nativas, a resposta mais encontrada
na abordagem terapêutica de infecção no acesso foi o
uso de antibióticos sistêmicos.
A utilização de antibióticos sistêmicos deve seguir
os resultados das culturas (hemocultura, ou cultura de
secreção local) que devem ter cobertura para bactérias
Gram-positivas e negativas até o isolamento da bactéria. 18
Não foi evidenciado nas respostas obtidas uma
sistematização no uso dos agentes antimicrobianos, e
as cefalosporinas foram os antibióticos mais utilizados
na forma de monoterapia (40% dos casos). O uso de
vancomicina em associação com um aminoglicosídeo
foi aplicado em somente 6% dos casos, associação esta
que segue as recomendações na abordagem inicial
dessa complicação. 4, 15, 18 Deve-se ainda levar em conta
que quase a metade das clínicas (45,5%) não apresenta
a identificação da bactéria por meio de culturas.
O achado mais significativo quando se analisam
os acessos temporários é o local mais utilizado para o
implante do cateter que foi a veia subclávia. Em 1990,
Cimochowski, Worley, Rutheford e cols.18 compararam
32 pacientes que permaneceram com cateter temporário
em subclávia com 20 pacientes, cujo implante foi em
veia jugular interna. Foi observado que estes não
apresentaram nenhuma anormalidade na venografia,
enquanto, dentre aqueles, 90% apresentaram oclusão
na veia subclávia em torno de 70% a 100%. O tempo
médio de permanência do cateter no primeiro grupo
foi de 11, 5 dias e no segundo de 15,8 dias. Em vista
desses dados, a elevada taxa de acessos temporários
posicionados em veia subclávia (73%) torna-se
proibitiva, necessitando a mudança de local da

colocação desses cateteres nas unidades avaliadas,
levando-se ainda em conta que o tempo de solicitação
da fístula e sua realização é em média de 1 a 2 semanas.
Outro fato relevante é que mais da metade das
clínicas (60%) relatou que mais de 30% dos pacientes
que se iniciam no programa de hemodiálise o fazem
por meio de cateteres temporários. Isso denota quanto
o diagnóstico de IRC terminal faz-se de modo tardio.
Há relatos de que até 73% dos pacientes iniciam
hemodiálise por meio de acessos temporários,
confirmando o diagnóstico tardio de IRC em fase
terminal.19 A bacteremia associada ao cateter continua
sendo a maior causa de perda do acesso temporário.
20,21,22
Porém, a maior causa de retirada do acesso
temporário no presente estudo foi a maturação da fístula
encontrada em 55% das respostas, e em 27% das
clínicas a retirada ocorreu em virtude de infecção, com
uma incidência aproximada de 1 infecção por 18,5
pacientes por semana.
Há que se ressaltar que grande parte das clínicas
pesquisadas (82%) não apresenta um protocolo
normatizado no que tange ao desempenho das fístulas,
utilização e manejo das complicações. Também não
fornecem de modo sistematizado aos pacientes às
orientações necessárias para os cuidados a serem
tomados em relação aos acessos vasculares (73% das
respostas). Esses achados são de suma importância
uma vez que, estabelecidos critérios de acompanhamento do AV, com o envolvimento de todo o
staff, presume-se uma melhora da longevidade e
diminuição da morbidade relacionada a sua utilização.4
Alguns estudos apontam que a patência das fístulas
ao final de um ano se encontra em torno de 60% a
65%.18 No presente estudo as fístulas nativas apresentam
na sua maioria uma sobrevida ao final de um ano de
70% a 90%, demonstrando uma ótima sobrevida,
chegando a ser superior à de outros estudos.8,15 Uma
explicação seria a maior presença em nosso meio de
fístulas, utilizando-se vasos nativos ao contrário do que
acontece nos EUA, onde há uma preponderância das
próteses vasculares.13
Em resumo, conclui-se que o custo operacional na
confecção das fístulas está a cargo das unidades de
diálise e pacientes, não existindo na maioria das
unidades roteiros estabelecidos no acompanhamento
da utilização das fístulas bem como, orientação
detalhada ao paciente dos cuidados a serem tomados
quanto ao acesso vascular. A trombose da fístula é a
complicação mais freqüente, sendo questionável a
atribuição da hipotensão arterial intradialítica como a
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principal causadora dessa complicação, devendo
detectar-se mais precocemente a presença de EV. A
modificação do local de punção para AV temporários
é urgente, da veia subclávia para a jugular interna.
Finalmente, há que se padronizar a utilização de
antibióticos e o diagnóstico no manejo da infecção do
acesso vascular.

Summary
The main purpose of this study was to evaluate
vascular access (VA), at short and long-term, in 11
hemodialysis centers in Brazil. A questionnaire sent in
October of 1997 collected answers about the placement,
use and complications of vascular access. It was found
that 82% of the clinics do not have a protocol to monitor
performance and complications. Thrombosis of the
native fistula was the most common complication
reported (80%). The time of access maturation was 5
weeks (p < 0.05). Short-term VA was mostly obtained
trough the right subclavian vein (73%). In 60% of the
centers, more than 30% of the patients begin dialysis
with a temporary catheter. It was concluded that for
better VA performance, it is needed a protocol to
monitor use and complications, a change in the place
of temporary VA and earlier placement of arteriovenous fistulae.
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