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Resumo da Proposta:
A fístula arteriovenosa representa o acesso ideal para a realização da hemodiálise, pois permite uma abordagem segura
e contínua do sistema vascular, sendo mais durável e associada a menor morbidade e mortalidade em comparação com
enxertos e cateteres. No entanto, apesar de apresentar menor taxa de complicações, algumas podem acontecer, tais
como: estenoses, tromboses, fracasso de maturação, edemas de mão, pseudoaneurismas e infecções. Na tentativa de
minimizar tais eventos destaca-se a importância de intervenções educativas realizadas pelo enfermeiro para esta
clientela, as quais podem representar um artifício para a aquisição de habilidades dos usuários no autocuidado com a
fístula. Diante da problemática, este estudo tem como objetivo construir um vídeo educacional para a promoção do
autocuidado com a fístula arteriovenosa entre pacientes renais crônicos. Para tanto, inicialmente, será realizado um
levantamento do conteúdo a ser inserido no vídeo educacional por meio de uma revisão de literatura que terá o
objetivo de buscar informações fidedignas e atualizadas sobre o autocuidado com o acesso venoso. Após o
levantamento dos conteúdos, será iniciada a construção do vídeo através dos passos de pré-produção, produção e pósprodução. Por último, o vídeo educacional produzido será aplicado na população dos pacientes renais que realizam
hemodiálise no Hospital das Clínicas - UFPE. Espera-se, com este estudo, produzir um vídeo educacional baseado em
literatura científica atualizada de forma que, após a produção, a tecnologia possa ser utilizada na educação em saúde
de pacientes renais e familiares em diversos cenários.

Objetivo Geral:
Atuar na promoção do autocuidado de pacientes renais com a fístula arteriovenosa (FAV) por meio da aplicação de um
vídeo como estratégia educativa.

Objetivos Específicos:
- Construir um vídeo educacional para a promoção do autocuidado da FAV baseado na literatura científica atualizada;
- Realizar uma ação educativa para pacientes renais, com o uso do vídeo educacional produzido;
- Avaliar a ação educativa por meio da aplicação de pré e pós-teste.

