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Introdução: A fístula é confeccionada através de um procedimento cirúrgico, em membro superior não 

dominante do paciente renal crônico através de anastomose subcutânea de uma artéria e uma veia.  

Permitindo o aumento de sangue arterial na veia, ampliando este fluxo de sanguíneo resulta na dilatação da 

veia e tornando capacitada para hemodiálise.  Objetivo: Objetivo principal é incentivar e ressaltar 

orientações aos pacientes renais crônicos, sobre o autocuidado com a fístula, principalmente a higienização 

pré-diálise, e orientá-los sobre possíveis complicações que podem desenvolver se na fístula arteriovenosa 

para que sirva de alerta a qualquer sintoma que venha a sentir. Metodologia: A análise contextual adotada 

neste estudo é revisão bibliográfica em artigos científicos acessados na base de dados da scielo, publicações 

do ano de 2013 a 2015, sobre o tema. Resultado: Educar os pacientes com insuficiência renal crônica em 

tratamento hemodialítico, com acesso vascular permanente denominado fístula, ampliando autonomia do 

paciente sobre ao autocuidado, manejo e maneiras de prevenir infecções. Conclusão: Com este estudo 

pretendemos  promover o autocuidado com fístulas arteriovenosas aos pacientes renais crônicos, por meio 

de conhecimentos sobre a confecção da fístula, cuidados para maturação, conservação da mesma e 

prevenção a infecções . 

 

Descritores: Autocuidado Fístula arteriovenosa, Insuficiência Renal, complicações com fístula 

arteriovenosa. 
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