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A doença renal crônica é a perda progressiva e irreversível da função renal e, em sua fase 

mais avançada, o paciente necessita de uma terapia renal substitutiva sendo esta a diálise 

peritoneal ou a hemodiálise. Atualmente, a doença renal crônica terminal é um dos maiores 

desafios à saúde pública devido às suas implicações econômicas e sociais potencializadas 

quando se considera que, na maioria dos casos, a perda da função renal poderia ser evitada 

com a correta abordagem clínica das doenças de base que podem levar a doença renal crônica. 

A sociedade brasileira de nefrologia estima que no ano de 2016 o total estimado de pacientes 

em tratamento dialítico no Brasil foi de 122.825 pessoas. Diante do exposto, o presente estudo 

tem como objetivo investigar como é dispensado o cuidado à saúde aos pacientes com 

insuficiência renal crônica por uma unidade básica de saúde em Santo Antonio de Jesus - 

Ba.Como objetivos específicos: descrever o perfil sociodemográfico da população em estudo; 

identificar fatores que podem interferir no acompanhamento do paciente pela unidade básica. 

Para que seja realizada a investigação será adotada a pesquisa de natureza descritiva de 

abordagem qualiquantitativa. O campo de estudo se limitará a uma clínica, localizada no 

município de Santo Antônio de Jesus – BA. Os participantes do estudo serão os 216 pacientes 

que realizam o tratamento hemodialítico na unidade supracitada e os 4 que realizam a diálise 

peritoneal. O projeto será encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa, após o parecer 

favorável será dado início a coleta de dados. As pessoas que consentirem participar do estudo 

deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), vale ressaltar que 

serão respeitados todos os critérios éticos da pesquisa que envolve seres humanos descritos na 

resolução 466/12. A coleta de dados será realizada em dois momentos, primeiramente o 

contato com o paciente através da entrevista e o instrumento de coleta utilizado será um 

roteiro semiestruturado. Neste roteiro haverá perguntas baseadas em dois eixos principais: 

como ele avalia a atenção dispensada pela unidade básica de saúde à ele; quais a estratégias 

que a rede básica articula para aproximá-lo da unidade. Em um segundo momento, a coleta de 

dados será realizada no programa NephoSys, onde será realizada uma busca a respeito do 

perfil sócio-demográfico dos participantes. Logo após, será realizada a análise dos dados, para 

a análise das entrevistas seráseguido os princípios da análise de conteúdo temática de Minayo. 

E para analisar o perfil sócio-demográfico será utilizada a estatística descritiva, espera-se que 

o acompanhamento desses indivíduos em procedimento dialítico seja realizado através de uma 

equipe multiprofissional e que seja mantido o vínculo com as Unidades Básicas de Saúde, 

afinal existem fatores de risco modificáveis, que são de suma importância para a minimização 

dos agravos à saúde, que reflete em uma melhoria na qualidade de vida destas pessoas.  

 

Palavras Chave: Tratamento Dialítico; Insuficiência Renal Crônica; Unidade Básica de 

Saúde.  

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v17n11/v17n11a28.pdf


          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

* Enfermeira. Especialista em enfermagem do trabalho. Bolsista FAPESB noPrograma de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Enfermeira da Clínica do Rim. E-mail: 

milleidycezar17@hotmail.com. 

** Enfermeira. Especialista em nefrologia. Coordenadora de Enfermagem da Clinica do Rim. Email: 

vanaenf@hotmail.com. 

***Enfermeira. Mestre em Família na Sociedade Contemporânea. Coordenadora do Curso de Enfermagem da 

Faculdade Maria Milza. E-mail: jane_famam@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 


