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O IMPACTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA E DO SEU
TRATAMENTO NA VIDA DO PACIENTE

Uiara Ramos Varela1

Rosani Sgari2

Resumo:  O  presente  artigo  relata  aprendizagens  decorrentes  de  experiências  no  Estágio
Supervisionado do Curso de Psicologia. Objetiva compartilhar as reflexões resultantes das
atividades  do  Estágio  Supervisionado,  evidenciando  a  evolução  destas  aprendizagens
abordando especificamente os aspectos psicológicos decorrentes do impacto da doença renal
crônica e de seu tratamento na vida do paciente.  Neste sentido, como resultado da experiência
construída, ressalta um dos principais objetivos de um estágio que se depreende da legislação:
aliar  a teoria à prática,  contribuir  com a área da Psicologia,  com a sociedade e,  inserir  o
formando no mercado de trabalho. De natureza bibliográfica e de campo, o estudo alia a
literatura  encontrada  sobre  o  assunto  à  vivência  de  estágio  de  uma  aluna  do  curso  de
graduação de Psicologia, realizado em um hospital, no setor de hemodiálise durante o último
ano do curso.  Utilizou como fonte de dados um diário de campo, que permitiu relatar as
experiências  para  posteriormente  analisar  os  resultados.  Como  resultado  final,  podemos
inferir que existem aspectos psicológicos comuns e singulares nos indivíduos/pacientes com
insuficiência renal crônica (IRC) decorrentes do impacto da doença e de seu tratamento. O
modo de lidar com a doença está diretamente ligado ao modo como lidou com suas angústias
durante toda a sua vida no ambiente social e intrafamiliar, onde estava ou está inserido. A
doença renal crônica pode vir afetar a vida social,  a percepção sobre si; a necessidade de
adaptação frente suas limitações e a consequente necessidade de lidar com a própria finitude é
uma aprendizagem irreversível. Tomar consciência do decurso natural da vida que em sua
grande maioria culmina com a morte é um desafio permanente e intenso ao paciente, à família
e equipe de saúde envolvida. Preservar a sua capacidade escolha e garantir a melhor qualidade
de  vida  possível  no  término  de  sua  vida  é  dignificante.  Alcançar  uma dimensão  nova  e
emancipadora  no  processo  de  morrer  é  a  maior  aprendizagem  e  desafio  que  o  estágio
supervisionado e as orientações do Trabalho de Conclusão de Curso proporcionaram. 

Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Hemodiálise. Estágio Supervisionado de Clínica. 

Abstract: The present article reports learnings arising from Supervised Internship from the
Psychology Course.  It aims to share resulting reflections from the Supervised Internship’s
activities,  highlighting  the  evolution  of  these  learnings  approaching  specifically  the
psychological aspects resulting from the impact of chronical renal disease and its treatment in
the patient’s life. In this regard, as a result from the built experience, emphasizes one of the
main  goals  of  an  internship  that  emerges  from legislation:  combine  theory  with  practice,
contribute with the Psychological field, with society and, insert the graduate in the job market.
Of a bibliographic and field nature, the study combines the literature found about the subject
to the internship experience of a student from the Psychology undergraduate course, held in a
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hospital, in the hemodialysis sector during the last year of graduation. Used as a data source a
field diary, that allowed to report experiences for later analyze the results.  As a final result,
we  can  infer  that  there  are  common  and  singular  psychological  aspects  in  the
individuals/patients  with  chronic  kidney  disease  (CKD)  due  to  the  disease’s  and  its
treatment’s impact. The way of handling with the disease is directly attached to the way each
person handled their anguishes during all their life in the social and intra-family environments
that they were inserted. The chronic kidney disease can affect social life, the perception of the
patient  himself/herself;  the  adaptation  need  in  face  of  the  subject’s  limitations  and  the
resulting need of handling with their own finitude is an irreversible learning. Acknowledge
the natural course of life that in its majority culminates with death is a permeant and intense
challenge for the patient, his/her family and the health team involved. Everything indicates
that  the  Psychologist  is  still  the  professional  which  education  allows  the  building  of  a
transversal support net to the involved ones. As an alternative to beyond the hearing and
psychological support, emerges the palliative care aiming ease the suffering of the diseased in
a way that the Dignity Therapy (DT) takes place with the acceptance of the own patient.
Safeguard his/her capacity of choice and ensure the best quality of life possible in the end of
the patient’s life is dignifying. Reach a new and emancipating dimension in the process of
dying is the biggest learn and challenge that the supervised internship and the undergraduate
thesis have provided. 

Key-words: Chronic Kidney Disease. Hemodialysis. Clinic Supervised Internship. 

1 INTRODUÇÃO

O impacto da doença renal crônica e de seu tratamento na vida do paciente pode ser

vivido com intensidade ou graus diferenciados, já que o tratamento por vez,  pode ser tão

difícil quanto a própria doença pode ser. A doença renal crônica pode vir afetar a vida social, a

percepção sobre si, tendo o paciente a necessidade de adaptação frente suas limitações e de

aprender a lidar com a própria finitude,  o medo da morte.  Sabedores que a  insuficiência

renal é  a condição na qual  os  rins  perdem a capacidade de efetuar  suas  funções  básicas,

ela pode  ser  aguda  (IRA),  quando  ocorre  súbita  e  rápida  perda  da  função renal,

ou crônica (IRC), quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível.

O  presente  trabalho  relata  aprendizagens  decorrentes  de  experiências  no  Estágio

Supervisionado de Intervenções Institucionais com ênfase em Clínica do Curso de Psicologia

em uma universidade no interior do Rio Grande do Sul. Objetiva compartilhar as reflexões

resultantes  das  atividades  do  Estágio  Supervisionado,  evidenciando  a  evolução  destas
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aprendizagens, abordando especificamente os aspectos psicológicos decorrentes do impacto

da doença renal crônica e de seu tratamento na vida do paciente. 

De natureza bibliográfica e de campo, o estudo alia a literatura encontrada sobre o

assunto à vivência de estágio de uma aluna do curso de graduação de Psicologia, realizado em

um hospital, no setor de hemodiálise durante o último ano do curso.  Utilizou como fonte de

dados um diário de campo, que permitiu relatar as experiências para posteriormente analisar

os resultados. O diário de campo é um documento pessoal profissional no qual o estudante

fundamenta o conhecimento teórico-prático, relacionando a realidade vivenciada no estágio

ao campo profissional através do relato de suas experiências,  aprendizagens e percepções

(LEWGOY; SCAVONI, 2002).

Com a intenção de conhecer mais a área da Psicologia Hospitalar que passa a ser uma

das  possibilidades  no  campo  de  trabalho  após  a  conclusão  de  curso  e,  consciente  da

importância de um estágio, é inegável a ciência de que o acadêmico representa a instituição de

ensino a que está vinculado (BIANCHI, ALVARENGA, BIANCHI, 2017).

Neste mesmo sentido, convém frisar a importância do estágio para todos os envolvidos

(aluno/a, instituição de ensino, hospital escola, pacientes, familiares, comunidade científica e

leiga), e a necessária dedicação, seriedade e comprometimento por parte destes personagens,

para a realização de um trabalho conjunto dentro do hospital no setor de hemodiálise, neste

local de estágio. 

Percebe-se que as atitudes podem determinar resultados favoráveis ou não ao que foi

projetado, por parte dos atores envolvidos, especialmente o estagiário. É lícito afirmar que o

estágio supervisionado curricular obrigatório, deixa de ser uma atividade meramente formal

para se constituir em um verdadeiro aprendizado, pois, ele agrega e congrega o ensino, a

pesquisa e a extensão em um único momento. O acadêmico passa a ser inserido na realidade

para intervir, e, nessa perspectiva é instigado a pesquisar. O ensino se amplia, a extensão se

estabelece naturalmente e a pesquisa se impõe diante da necessidade de revelar a competência

necessária de aliar a teoria à prática. 

O processo ensino-aprendizagem se intensifica e amplia, atingindo níveis elevados de

qualidade por parte dos envolvidos: a instituição de ensino, o acadêmico e a instituição/local

de  realização  do  estágio.   Recursos  humanos  dialogam  entre  si;  o  estagiária/o  e  os

professores/professoras  supervisores/supervisoras  de estágios,  Supervisor/a  do Trabalho de

Conclusão de Curso, estagiário(a) e os colegas de estágio,  o estagiário/a profissionais das

mais diversas áreas da Saúde, o estagiário/a e os especialistas, o estagiário/a e os pacientes,
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familiares  e  amigos.  Uma  aparente  rede  de  apoio  se  desenvolve  diante  de  tantos  atores

partícipes. 

Segundo Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2017, p. 83), “é a oportunidade mais completa

de treinamento da teoria aprendida em sala de aula e possibilita ao estudante a observação da

realidade na profissão pela qual optou”. 

2 BREVE HISTÓRIA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA(DRC)

Segundo  a  Sociedade  Brasileira  de  Nefrologia,  estima-se  que  haja  atualmente  no

mundo 850 MILHÕES DE PESSOAS com doença  renal,  decorrente  de  várias  causas.  A

Doença Renal Crônica (DRC) causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa

crescente  de  mortalidade.  Ainda  segundo  a  SBN  é  importante  considerar  que  a

Insuficiência/Doença  Renal  Crônica  (DRC)  e  a  Insuficiência  Renal  Aguda  (IRA)  são

condições impactantes para o aumento da morbidade e mortalidade de outras doenças, em

função dos seus fatores de risco, como diabetes, hipertensão e da presença de infecções por

hepatites, HIV, malária e tuberculose presente em muitos lugares do mundo. 

De acordo com o estudo Saúde Brasil (2018) do Ministério da Saúde, as pessoas em

diálise, entre 65 e 74 anos, apresentaram, em 2017, a maior taxa de realização de Terapia

Renal  Substitutiva (TRS) por  100 mil  da população (782),  em relação às  demais  faixas

etárias. A maior predominância foi no sexo masculino com taxa de crescimento anual de

2,2% e,  de  2% para  o  sexo feminino.  A raça/cor  predominante  é  a  branca  (39,6%) em

relação às raças/cor amarela (1,2%), indígena (0,1%), parda (36,1%) e preta (11,4%). 

Segundo o Ministério da Saúde(2019),  tratar e controlar os fatores de risco como

diabetes,  hipertensão,  obesidade,  doenças  cardiovasculares  e  tabagismo são as principais

formas de prevenir a doença renal. 

Segundo Alves (2015, p. 227), o conceito de diálise foi criado, em 1854, por Thomas

Graham e a primeira sessão de hemodiálise com ser humano foi conduzida por Georg Haas

em 1924, até que em 1943 Willem Kolff desenvolveu o primeiro dialisador (rim artificial). Na

diálise peritoneal foi Georg Ganter quem publicou, em 1923, as primeiras experiências. 

Desde a descoberta da doença, essa que afeta os rins, até a descoberta da diálise foram

muitos anos e muitos estudiosos empenhados com o mesmo propósito,  o de salvar vidas.

Somente nos anos 60 é  que começaram mesmo a ter  uma real  esperança para o possível

tratamento aos portadores da Doença Renal Crônica (DRC) e aos com Insuficiência Renal

Aguda(IRA).  Segundo Zorzo (2008, p.21) “na segunda metade do século XX, houve rápida
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evolução na tecnologia,  como desenvolvimento de medicamentos,  cateters  e  máquinas  de

diálise,  bem como incremento considerável  nas pesquisas científicas  sobre o tema,  o que

possibilitou maior sobrevida com qualidade aos pacientes com DRC e transplantados renais”.

Mesmo  com  a  descoberta  desses  procedimentos  como  a  hemodiálise,  a  diálise

peritoneal e o transplante, ainda assim não existe a cura para a IRC, por mais que o paciente

chegue a receber um rim de um possível doador, há procedimentos e cuidados que o paciente

ainda terá que se submeter pelo resto da vida.

2.1. Hemodiálise: o que é, quando como e porquê?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2019) a hemodiálise é um

procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do

trabalho  que  o  rim  doente  não  pode  fazer,  o  procedimento  libera  o  corpo  dos  resíduos

prejudiciais à saúde. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio

de  substâncias  como  sódio,  potássio,  uréia  e  creatinina.  As  sessões  de  hemodiálise  são

realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais. Basicamente, na hemodiálise a

máquina recebe o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um cateter (tubo)

ou uma fístula arteriovenosa, ou pode ser realizado a diálise peritoneal. Essa faz o uso de um

equipamento específico que infunde e drena uma solução especial diretamente no abdômen do

paciente, sem contato direto com o sangue e pode ser feito em casa. 

A hemodiálise está indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica

graves. Após iniciada uma terapia de substituição renal, o paciente pode na maioria das vezes

mudar da hemodiálise para diálise peritoneal, e vice-versa. Além de realizar transplante renal

dependendo das condições clínicas.

3 REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS A PARTIR DO ESTÁGIO

Segundo Luiz e Veronez (2010, p.59) a insuficiência renal crônica (IRC) condicionada ao

acompanhamento hemodialítico resulta em severas restrições e adaptações a vida do paciente,

principalmente, no que concernem às mudanças e alterações em termos de integridade física e

emocional do enfermo e,  consequentes,  limitações. Estes aspectos foram possíveis de serem

observados no transcorrer do estágio. 

No setor de hemodiálise onde foi realizado o estágio, a estrutura dispõe de cadeiras ao

redor da sala; uma cadeira do lado da outra; cada paciente que passa mal ou venha a entrar em
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óbito  acaba  influenciando  os  outros,  pois,  todos  interagem  de  certa  forma  porque  estão

presentes em todas as possíveis situações.

 A única distração dentro da sala de procedimentos são as televisões; alguns dispõem

de celular, alguns leem, mas a maioria permanece dormindo. Os atendimentos realizados vem

acontecendo desde março de 2019, com intervalo de férias no mês de julho e retorno no mês

de agosto. O encerramento é ao fim de novembro, onde se inicia o intervalo das férias de

verão. 

Já  no  início  de  novembro,  começamos  a  trabalhar  o  desligamento  do  estagiário

terapeuta com o paciente, com o necessário cuidado profissional e humano de proporcionar

uma transição relativamente boa para o novo estagiário/ terapeuta no semestre seguinte. O

cuidado paliativo se fez presente: tivemos o cuidado para que eles não sentissem a perda com

a troca de terapeuta e sim como um benefício. Mudam as pessoas, mas, permanece a intenção,

a proposta terapêutica de apoio.  Ajudar  esse paciente a  elaborar  esse processo dolorido e

contínuo que agora fará sempre parte da sua vida, não é tarefa simples. É da vida, sabemos;

mas, exige muitos recursos internos do estagiário/terapeuta.

Todos  os  atendimentos  foram  supervisionados  por  professores  da  Instituição  de

Ensino. Estes supervisores dão todo o suporte para os atendimentos serem realizados; são

profissionais renomados e com experiência; sua competência promove o necessário suporte

aos alunos estagiários.  Possuem o entendimento dos atendimentos que proporcionamos e,

possibilitam   um extraordinário contato e aprendizagem para com o campo da psicologia

hospitalar;  possibilitam  agregar  a  experiência  do  estágio  as  suas  práticas  científicas  e

altamente profissionais. 

Iniciar a reflexão a partir do relato de estágio é tarefa crucial neste momento, pois,

significa falar de imediato do quão doloroso é o tratamento. Interfere na privacidade e na vida

social  do paciente  e  limita  sobremaneira  a  sua vida desde as restrições alimentares  até  o

comparecimento às sessões de hemodiálise no hospital - duas ou três vezes por semana, de

três a quatro horas por sessão, dependendo do estado do paciente. 

Os pacientes com perda maior  da capacidade da função renal  ou aqueles  que não

conseguem geralmente se absterem dos líquidos, frequentam três vezes por semana a terapia

hemodialítica,  já  os  outros  somente  duas  vezes  por  semana.  A frequência  na hemodiálise

acaba de certa forma “prendendo” o paciente, de modo que não consegue trabalhar, viajar,

tirar férias junto com a família ou fazer qualquer outra coisa fora da cidade ou da sua rotina

diária. Com base nos discursos dos próprios pacientes, às vezes que tentaram por eles mesmos

saírem da rotina sem a permissão médica, tiveram sérios problemas e correram riscos de vida. 
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Muitos dos pacientes que vem para a realização da hemodiálise nesse local do estágio,

são moradores de cidades vizinhas e vem com a ambulância do seu município de origem;

esses  pacientes  vem  sozinhos;  geralmente  sem  o  acompanhamento  dos  seus  familiares.

Através das informações recebidas, os pacientes que vem de fora do local onde são realizadas

as sessões hemodialíticas, acabam vindo sozinhos pelo lugar reservado, pois geralmente vêm

outros pacientes junto para tratarem- se no mesmo hospital ou em outro hospital da mesma

cidade. Esses pacientes acordam muito cedo para chegarem até o local da hemodiálise na hora

certa; esses que vem no turno da manhã. 

Os pacientes são divididos por turnos e dias intercalados.  Há também aqueles que

mesmo sendo da cidade onde ocorrem as sessões de hemodiálise vêm as sessões sozinhos;

percebe-se é que, muitos dos pacientes não tem com quem contar para terem um amparo antes

e após a realização das diálises, pois a maioria dos familiares continuam tendo que trabalhar e

manter a renda familiar. A sala de espera não tem muitos familiares esperando os pacientes,

talvez de certa forma o paciente vai criando uma autonomia, essa que ele consegue, já que são

anos fazendo tratamento e lutando contra a doença crônica.

Pelos relatos o que percebe-se é que esses pacientes tiveram muitas perdas ao longo de

sua  vida,  separações  matrimoniais,  perda  de  filhos  por  doenças,  acidentes  ou  separações

complicadas, abandonos na infância ou negligências por parte dos cuidadores, entre outras

coisas.

A dificuldade de lidar  com o diagnóstico é  vivida pelo paciente  e seus familiares,

tendo um impacto na vida do paciente e também na vida dos que estão a sua volta, tendo uma

mudança drástica na sua rotina, com a perda da “liberdade”, essa que agora será limitada e

dirigida pelo  tratamento.  Percebe-se nas  queixas  dos  pacientes  o que mais  incomoda é o

deslocamento até  o  hospital,  ficar  sem trabalhar, depender  de outras  pessoas,  perder  esse

tempo que estão ali na diálise, isso tirando as restrições alimentares, o medo de morrer no

transplante, a perda da força geralmente no braço onde tem a fístula para a hemodiálise, o

mal-estar e a fraqueza após as sessões impossibilitando o paciente de realizar qualquer tarefa.

Quando  uma  pessoa  está  gravemente  doente,  raramente  é  convidada  a  opinar  ou  a

participar ativamente de seu processo de cuidado e de hospitalização. Em geral, é a família ou a

equipe médica quem toma as decisões, o que priva o paciente de um sentimento de dignidade e

potência frente às próprias fragilidades. Corremos um risco grave de nos esquecermos que um

paciente  com  doença  grave  tem  sentimentos,  opiniões,  desejos,  interesses,  e  direito  de  ser

escutado (KÜBLER-ROSS, 1996).
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          Considerando o momento do diagnóstico, é importante refletir sobre as fases de

aceitação da doença; os profissionais devem, conscientes de tais fases, se relacionar de forma

humanizada com esse paciente e seus familiares:

[...] a aceitação da doença não é um processo fácil, mas cada um reage de uma forma, assim
como o luto, sempre há a negação da doença, sendo essa negação de diversas formas, tem
pacientes  que  não  aceitam  o  diagnóstico  e  relatam ficar  “mal”  antes  de  vir  a  terapia
hemodialítica;  dirige-  se  muitas  vezes  ao  familiar  ou  ao  profissional  da  saúde  com
agressividade no seu discurso, se encontram com a insatisfação muito grande em relação ao
diagnóstico, questionam a veracidade dos resultados, a forma de tratamento e até a posição
do familiar em querer que o paciente frequente as diálises. (CUKER; FRAGNANI, 2010,
p.13)

Segundo Campos (2012, p.11)” a revelação do diagnóstico e a necessidade de realizar

um tratamento complexo e permanente não são uma experiência vivida apenas pelo paciente”;

essa  observação  teórica  e  o  atendimento  na  prática/estágio,  permitiram  a  ampliação  do

direcionamento  do  estágio,  ou  seja,  a  importância  de  focalizar  a  intenção  também  nos

familiares.

Brito  (2009,  p.604)  pontua  que  “como em qualquer  doença  crônica,  as  mudanças

geradas pelo diagnóstico são inevitáveis também para os familiares, o que interfere de modo

significativo na evolução e enfrentamento da doença pelo indivíduo.” Ao receber a notícia de

que o mesmo possui uma doença crônica e que com ela deverá viver pelo resto da vida é um

choque, no início o paciente e a família tendem sempre a negar a possibilidade de mudança,

mas com o tempo aprendem a aceitá-la, pois infelizmente não há uma cura. 

A família, assim como o paciente, tende a ter uma grande mudança nos seus hábitos e

na sua rotina, pois o que vai direcionar a sua vida depois do diagnóstico é a própria doença. A

grande dificuldade dos familiares é conseguir manter o paciente nessa nova rotina, essa com

restrições, pois muitos ainda sabotam o tratamento, negando a sua condição atual e todas as

restrições  médicas.  Há casos  em que o  paciente  fica  dias  sem comparecer  às  sessões  de

hemodiálise e chega ao hospital em condições muito críticas pelo atendimento de emergência.

Os  aspectos  psicológicos  encontrados  nessas  atitudes  são  a  fuga  da  doença,  a

desistência da própria vida, ao mesmo tempo, a luta pela vida, pois, têm o paciente que relata

que não quer vir, mas vem; que sente- se mal, mas, comparece; que não aceita a doença, mas,

faz  o  tratamento.  Percebe-se  a  ambivalência  vivida:  ao  tempo  em  que  nega  ou  desiste,

também insiste e persiste. Luta muito ainda pela vida.

 Mas, mas, aquele paciente que realmente chega quando o seu corpo começa a falhar,

que chega pelas mãos de outras pessoas, que revela um estado muito crítico, que além da
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doença IRC, ainda tem que lidar com todas as outras comorbidades existentes, acaba muito

afetado emocionalmente: depressivo. 

O estágio supervisionado ensinou, que, quando a depressão toma conta do paciente, se

não  houver  ajuda,  esse  paciente  dificilmente  conseguirá  manter-se  lutando;  por  isso  a

importância da presença familiar. Compreender o contexto da doença e o cenário vivido pelo

paciente ajuda a família a proporcionar uma diversidade de apoios ao familiar adoecido. A

família será seu suporte nessas horas tão difíceis; terá condições de encaminhar para uma

ajuda psicológica capaz de promover com o paciente manejos para aprender a lidar com as

suas perdas e com as suas angústias frente ao estado em que se encontra.  

[...]  Ser  um  doente  crônico  é  lutar  contra  suas  incapacidades,  que  aumentarão
crescentemente; isso é muito mais difícil do que se adaptar a uma doença aguda, que
exige uma temporária  aceitação da passividade como também do auxílio  alheio.
Dependência, regressão e passividade ocorrem frequentemente e em qualquer tipo
de doença e, psicodinamicamente podem auxiliar na recuperação dos pacientes, ao
permitir-lhes serem cuidados adequadamente; já, na doença renal crônica, essa tríade
acompanha o paciente por toda a existência. (AMBRÓS et al., 2004, p. 107)

Brito  (2009,  p.604)  ainda  diz,  o  adoecimento  de  um dos membros é  um fator  de

ruptura  que  vem  a  desencadear  mudanças  nos  papéis  e  na  estrutura  da  própria  família,

forçando-a a desenvolver uma nova dinâmica familiar, em que se inclui o ato de cuidar. 

Há relato  de pacientes,  que  afirmam que a  família  ficou mais  unida,  pelo  fato de

lutarem juntos e estarem presentes na vida do paciente durante todo o processo da doença;

mas, há aquele que diz não ter ninguém que possa apoiá-lo e que se encontra sozinho nessa

luta.  Para  esse  paciente  além  da  doença,  ele  tem  que  buscar  recursos  maiores  no

enfrentamento da mesma, porque é ele por ele mesmo.

A família  é  a  base  de  apoio  para  o  doente,  mas  muitos  pacientes  encontram-se

sozinhos e contam somente com a ajuda do hospital, esses por condições financeiras, relatam

que o hospital é o único lugar onde conseguem “ter uma vida um pouco melhor”. Por não

conseguirem  trabalhar  pelas  suas  condições  de  saúde,  esses  pacientes  que  encontram-se

sozinhos acabam não conseguindo atender as restrições alimentares, por possuírem poucas

condições financeiras ou quase nenhuma; vivem de doação e tem que se alimentar do que é

recebido. Desse modo, acabam chegando em condições muito críticas ao hospital,  para as

sessões de hemodiálise, geralmente depois do fim de semana, onde o paciente fica o maior

tempo sem a diálise.

A restrição  alimentar  de  cada  paciente  é  orientada  por  uma  nutricionista,  onde  a

mesma passa uma lista  de  alimentos  que não podem ser  ingeridos.  Mesmo dessa  forma,
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sabendo da sua condição e os efeitos que causam no organismo se os mesmos não seguirem

essa  restrição,  a  maioria  continua  se  alimentando  do  que  não  deveria.  Como  já  havia

comentado  antes,  essas  restrições  alimentares,  muitas  vezes  não  são  seguidas  por  uma

condição social ou financeira, mas há exceções, há pacientes que tem a condição de seguir e

não segue. Esse comportamento muitas vezes é visto como uma negação da sua condição.

Muitos dos pacientes em condições terminais utilizam esse mecanismo de defesa, onde negam

seu estado para poder lidar com a doença, uma forma encontrada para seguir em frente muitas

vezes.  Os diálogos informais  que estabelecem entre  si  ou com os profissionais  da saúde,

atestam a presença deste mecanismo de defesa: “eu faço de conta que não tenho nada”, ou “eu

vivo normalmente”, ainda “a hemodiálise não interfere em nada na minha vida”. Essas são

algumas  frases  ditas  por  eles,  como  uma  forma  de  defesa  da  própria  condição  que  se

encontram.

 Na perspectiva teórica Freudiana, a estrutura da personalidade humana dispõe do uso

de mecanismos de defesa, esses mecanismos de defesa são formas que a mente busca para se

proteger. Segundo Freud (1900), a defesa é a ação pela qual o ego exclui da consciência os

conteúdos indesejáveis, protegendo, desta forma, o aparelho psíquico. O ego mobiliza estes

mecanismos,  que  suprimem ou dissimulam a  percepção do perigo  interno,  em função de

perigos reais  ou imaginários localizados no mundo exterior. Os principais mecanismos de

defesa são: a  negação,  a racionalização,  a formação reativa,  o isolamento,  a projeção e  a

regressão. Do  conjunto  de  mecanismos  de  defesa  apresentados,  merece  ser  destacada  a

negação, por ser um componente psicológico de intenso uso e impacto sobre o paciente que

faz a hemodiálise.

O exemplo clássico é fazer de conta que não tem nada ou a busca de outras opiniões

médicas; faz exames por conta própria e diz que o “diagnóstico está errado”, que ele não

precisa do tratamento. Segundo Andrade, Mendes e Lustosa (2009, p. 158), a negação inicial

pode, em muitos casos, auxiliar alguns pacientes a se preparar para considerar a possibilidade

da própria  morte,  deixando de  lado esta  realidade,  por  algum tempo,  para  terem força  e

motivação para lutarem pela vida. Uma outra forma de negação é a raiva. Segundo ainda

Andrade,  Mendes e Lustosa (2009, p.158) “muitas vezes este sentimento se origina como

reação  à  interrupção prematura  de  atividades  existenciais;  de  construções  começadas  que

ficarão  inacabadas;  sonhos  que  se  esperavam realizar;  objetivos  que  ainda  se  esperavam

alcançar”.

Alguns  aspectos  importantes  vistos  a  partir  da  realização  dos  atendimentos

psicológicos:
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- O modo de lidar  com a doença está diretamente ligado ao modo como lidou com suas

angústias  durante toda a sua vida no ambiente social  e  intrafamiliar, onde estava ou está

inserido;

-  A auto- aceitação é primordial para a reorganização da vida pessoal e social, ou seja, ela

implica em reconhecer e aceitar características positivas e negativas deste novo ciclo;

- O sentimento de aceitação, adaptação e adequação à doença, gera no paciente o aumento da

estima, confiança e segurança em si e nos outros (LUIZ; VERONEZ, 2010);

-  Quando  começa  ser  gerado  esse  processo  de  auto-  aceitação,  o  paciente  começa  a  ter

consciência de que a hemodiálise ajuda no processo de filtração das impurezas do sangue-

função que os rins já perderam e não conseguem mais realizar;

- Um significativo grau de auto-aceitação promove um significativo grau de consciência que,

por sua vez, promove clareza, discernimento e confiança. O mito de que a máquina faria com

que os rins fossem perdendo sua função perde a sua força e seu valor;

 - A qualidade da informação passada ao paciente por qualquer membro da equipe profissional

multidisciplinar envolvida e atuante no setor de hemodiálise, tem que deixar claro o que se

passa no tratamento. Deve estar alinhada e à disposição do paciente. Ele quer saber; ele tem

interesse nos detalhes e tem direito à informações precisas. O que percebemos é que nem

sempre são esclarecidas as dúvidas dos pacientes, deixando-os a mercê de crenças e falsos

mitos;

- Os pacientes sofrem com o estado físico, social e psicológico; estão presos a uma máquina e,

delas depende a sua vida; convivem com as perdas quase que diariamente, sendo com a morte

do seu rim, com as mortes do paciente ao lado, com a perda da liberdade de poder “ir, fazer,

comer”. Este sofrimento faz com que lancem mão do uso frequente de mecanismos de defesa,

especialmente a negação;

-  A mudança,  adaptação e  principalmente  a  aceitação requer  atendimento  humanizado da

equipe multidisciplinar;

- Tudo indica que o Psicólogo ainda é o profissional cuja formação permite a construção de

uma rede de apoio transversal aos envolvidos;

-  Como alternativa para além da escuta e  atendimento psicológico,  emergem os cuidados

paliativos com o intuito de amenizar o sofrimento do sujeito adoecido;

-  Dentre os profissionais em contato com o DRC, o psicólogo dispõe de formação para ajudar

o  paciente  a  resinificar  a  doença,  a  simbolizar  seus  temores  e  sua  angústia,  adequar

expectativas e planos de vida, escutar, acolher e construir  com o paciente estratégias para

amenizar o seu sofrimento e organização da sua rotina;
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-  Os  atendimentos  psicológicos  realizados  numa  instituição  hospitalar  são  diferentes  dos

atendimentos clínicos habituais; não tem privacidade, nem local apropriado. São atendimentos

feitos ao lado de enfermeiros, pacientes, médicos e outros profissionais que circulam na sala

de hemodiálise ou em torno do paciente;

- Ao contrário do paciente do consultório que busca ajuda, o paciente hospitalar na maioria

das vezes não pediu esse atendimento; lhe foi designado. Mesmo com toda essa diferença de

atendimentos, permanece de igual valor e peso a intenção e o objetivo: ajudar esse paciente;

garantir melhor qualidade de vida;

- Apesar das dificuldades físicas e psicológicas que os mesmos encontram, há uma capacidade

muito grande de resiliência e, com essa habilidade de dar significado a vida nesse momento

de mudança designada pela doença, é que essas estratégias darão uma qualidade significativa

na finitude da vida desse sujeito;

- Tomar consciência do decurso natural da vida que em sua grande maioria culmina com a

morte é um desafio permanente e intenso ao paciente, à família e equipe de saúde envolvida;

- A doença renal crônica pode vir afetar a vida social, a percepção sobre si; a necessidade de

adaptação frente suas limitações e a consequente necessidade de lidar com a própria finitude é

uma aprendizagem irreversível;

- Preservar a capacidade escolha do paciente através da sua participação, significa garantir a

qualidade de vida no término desta. Isso foi dignificante enquanto estagiária/terapeuta;

-  Alcançar  uma  dimensão  nova  e  emancipadora  no  processo  de  morrer  é  a  maior

aprendizagem  e  desafio  que  o  estágio  supervisionado  e  as  orientações  do  Trabalho  de

Conclusão de Curso proporcionaram. Constatar que é possível viver e ver a hemodiálise como

um cuidado paliativo, como um recurso que dá a oportunidade de aumentar seu tempo de

vida, sua função é dar vida ao paciente e não ao contrário.

Segundo Borges e Martins (2001, p.  6) “se pensarmos no papel da psicologia nos

hospitais,  é  possível  concluir  que  a  nossa  grande  contribuição  é  amenizar  o  sofrimento

causado pela hospitalização, mas sobretudo preveni-lo através da humanização do ambiente

hospitalar que deve ser alcançada junto dos pacientes e dos outros profissionais da saúde”.

Estamos diante de um a condição que é permanente,  e,  o transplante é a única forma de

reversão do quadro da IRC. O bem estar na medida do possível é o objetivo a ser alcançado

pelo paciente; os atendimentos psicológicos buscam amenizar o sofrimento tido pelo doente

diante do quadro clínico. Através da fala, “filtram-se” tanto as angústias como as perdas que

essa pessoa teve ao longo da vida; a qualidade de vida melhora quando a palavra dá lugar para
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a elaboração do sofrimento. A DRC não tem cura, mas adquirir uma qualidade de vida para

poder viver com a doença é fundamental para conseguir seguir em frente.

Cada pessoa reage a doença de uma maneira, isso vai depender muito de como ela lida

com as situações e da sua história de vida. A experiência do estágio curricular, no que se

refere ao setor de hemodiálise e a sua correlação com a literatura, revela as diferentes formas

de  se  manifestar  as  atitudes  diante  de  uma  doença  crônica.  Mais  acima,  vimos  que  o

mecanismo de defesa da negação é o mais comum, mas as consequências do seu uso podem

ser decisivas para a vida do paciente e, geralmente corroboram com a construção de um novo

comportamento: auto sabotagem.

3.1. A Sabotagem do Tratamento 

  

Durante o Estágio Supervisionado, foi possível observar o fenômeno psicológico e

emocional  da  sabotagem no tratamento.  Consiste  no  não comparecimento  do  paciente  às

sessões de hemodiálise. A maioria dos pacientes relatam de início ter “pânico” das máquinas

da hemodiálise;  estranham essas máquinas  que irão fazer parte  do próprio corpo e isso é

difícil  de  aceitar,  pois  significa  aceitar  a  perda  da  função  de  um  órgão;  aceitar  a  sua

incapacidade frente ao seu corpo.  Isso apavora o paciente de tal forma que ele passa a achar

maneiras de driblar  o  processo.  Ele não segue restrição alguma;  isso acontece durante o

tratamento hemodialítico, com a maioria dos pacientes em certo momento do tratamento.  O

alto nível de estresse contribui para fuga da realidade. No relato dos pacientes atendidos por

mim, eles alegam que “tomam água porque sentem muita sede e ainda urinam, acreditam que

o rim ainda dá conta em suas funções”; comem alimentos limitados pela nutricionista e dizem

que comem pouco e que não faz mal; mas, a realidade é outra. Por ingerir líquido o paciente

vai ter um acúmulo de peso.

Um peso  ganho entre  uma diálise  e  outra,  devido ao  excesso de  líquido,  provoca

edema (inchaço), água no pulmão, aumento da pressão arterial e falta de ar. A impressão é “se

eu nego, a doença desaparece”. Concebem a clínica como um local ruim, onde passam por um

tratamento  longo  e  doloroso;  alguns  pacientes  parecem  tentar  ao  máximo  fugir  desta

realidade. Se utilizam de vários artifícios que os permita entrar menos em contato com estes

sentimentos desagradáveis (BORGES; MARTINS. 2001, p.53).

              A família também pode em função da mudança do estado de saúde de um membro

familiar vir a sabotar esse tratamento, principalmente se esse membro for aquele que toma a

frente de tudo na organização familiar, entre os pacientes houve um caso semelhante. Por ser a
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paciente responsável  pelo andamento da casa e  a  pessoa que  deixava tudo organizado,  o

marido não aceitava essa nova condição da esposa e ele fazia de tudo para ela não ir  as

sessões de hemodiálise; a paciente relatava ter muitas dificuldades para lidar com o marido

toda vez que ia sair de casa. Nesse caso o marido nunca cuidou da própria saúde e não tinha

condições de cuidar de qualquer pessoa.

Observa-se que a sabotagem no tratamento também é gerada em função da situação

estressante causada por uma doença que afeta não só aos doentes em si, mas todos ao seu

redor. Muda a configuração familiar.

3.2. A Idealização do Transplante

A idealização de uma cura por  transplante ocorre com frequência,  pois o paciente

delega ao transplante a normalidade da vida vivida.  Em seus diálogos informais, está muito

presente esta idealização: no momento em que ele conseguir um transplante tudo vai voltar

como era antes, sem restrições, sem dores, uma vida normal.

[...]  O  transplante  é  envolto  sempre  de  mistério  e  de  impacto  emocional.  É
considerado  um  avanço  científico  e  milagre  da  medicina,  uma  libertação  das
dificuldades  do  tratamento  tradicional,  mas,  talvez,  justamente  pode  ser  uma
novidade – apesar das quatro décadas de existência – é, ao mesmo tempo, temido,
pois, por seus efeitos imaginários, o sujeito é tomado pela novidade e sempre se
pensa único. (LAZZARETTI, 2004, p.161).

Essa  idealização  vem do  desejo  de  não  precisar  mais  fazer  a  hemodiálise,  de  se

submeter a esse tratamento que por si é bem agressivo, deixando muitas marcas; ele restringe

o paciente às regras e apreende o seu corpo a uma máquina, tirando sua liberdade de escolha.

Torna-o um eterno dependente dos outros.  O transplante é visto pelos pacientes como um

renascimento; a possibilidade dele voltar a fazer o que não pode; adquirir a sua liberdade

novamente, a esperança de ter aquilo que foi perdido. Este é o relato de quem espera por um

rim. Impactante? Sem dúvida; uma lição profissional extraordinária. 

O transplante mesmo com todos os riscos é a única forma de “cura”, ou o mais perto

da cura que o sujeito tem com a doença renal crônica. O transplante surge como uma meta a

ser alcançada, pois, de outra forma ele convive com uma sentença de morte, porque não há

cura.

Por  fim,  deve-se  registrar  que  o  Estágio  Supervisionado  em  Intervenções  em

Psicologia  com ênfase  em Clínica  proporcionou uma experiência  com profundos insights
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através  dos  atendimentos  realizados  aos  pacientes  no  setor  de  hemodiálise.  A escuta  dos

pacientes nos traz a possibilidade de ajudar esse sujeito a simbolizar tudo que o faz sofrer

psiquicamente e encontrar maneiras paliativas, para amenizar esse tratamento agressivo,  o

medo da morte, a dor das perdas e muitas vezes a solidão.

E necessário ressaltar antes de tudo, que, o papel do psicólogo é encontrar o sujeito

por  trás  dos  sintomas,  entendê-lo,  situar-se  para  saber  em que  contexto  encontra-se  esse

paciente,  quais são os  seus medos e  suas angústias  e  quais são as percepções de si  e  da

doença. Há uma maneira muito particular de cada paciente no enfrentamento da doença, até

por ser um ser subjetivo nunca vai ser igual ao outro no que diz respeito às perspectivas da

doença e,  fundamentalmente,  do grau de dependência do outro.  A partir  do entendimento

desse  funcionamento  do  paciente  desenvolvemos  formas  de  suporte  emocional  à  esse

indivíduo e a família em si. Um misto de técnicas científicas terapêuticas aprendidas no curso

e aplicadas no estágio se somam a um misto do processo de humanização no atendimento a

eles. 

Ficou  perceptível  a  importância  da  aliança  terapêutica  que  um  profissional  da

Psicologia deve desenvolver com o paciente que, aos poucos vai se sentindo confiante para

então emergir nas suas angústia e seus medos; e, é através da sensibilidade do psicólogo que

será possível realizar essa ação de dar possibilidade ao paciente de ter uma nova visão da sua

enfermidade traduzindo e transformando em vida ou no apego a vida,  tudo aquilo que o

angustia. 

A equipe multidisciplinar onde profissionais de muitas áreas vão trabalhar juntos para

dar uma qualidade de vida ao paciente terminal é indiscutível no suporte ao paciente com

doenças prolongadas, mas, sem sombra de dúvida, sempre é o psicólogo que a partir do seu

entendimento sobre o comportamento humano que vai proporcionar o suporte a esse grupo de

profissionais e também ao grupo familiar. Sobretudo o psicólogo busca integrar o tratamento,

a equipe multidisciplinar, a família e o doente, com um único intuito que de amenizar todo o

sofrimento que a doença pode causar na vida de uma pessoa e de quem está a sua volta. 

Outro fator que merece destaque de grande aprendizagem é o medo e a adaptação do paciente

à máquina, à dor e à morte. 

Luiz e Veronez (2010, p. 57) referem que, “existem questões que podem permear o

tratamento  em  hemodiálise,  como:  o  medo  da  morte  durante  o  processo,  apreensão  e

sentimento  de  ambivalência  no  que  se  referem à  máquina,  dificuldades  de  adaptação  ao

tratamento e a vivência da dor, da perda da saúde.”
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A adaptação da nova rotina e o temor do novo é muito pavoroso para alguns pacientes;

como anteriormente dito, alguns de início não aceitam ficar ligados a uma máquina relatando

muita ansiedade e temor antes de sair de casa no dia da realização da hemodiálise, outros que

não aceitam que precisam e negam-se a vir porque foram forçados pelos familiares.

[...]Na  criança  pequena,  a  dor  física  dá  passagem  à  dor  psíquica;  no  adulto,
evidenciamos momentos e situações em que a dor psíquica toma o rumo do corpo
para se expressar. O excesso de dor física impede o registro do psíquico e o excesso
de  dor  psíquica  descarrega-se  no  corpo,  não  alcançando  níveis  elaborados  ou
simbólicos de representação. (CONTE, 2004, p. 126).

O doente crônico “tem de aceitar” o fato de que nunca se curará e que sua condição de

“ser doente” tende a piorar à medida que a doença progride (AMBROS et al., 2004, p 108).

O medo da morte fica eminente em alguns pacientes, fazendo com que não queiram

fazer o transplante, pois a morte de muitos companheiros de tratamento durante a cirurgia

para o transplante faz com que essa possibilidade seja eliminada pelo mesmo. Assim como

existe aqueles pacientes que sonham com o transplante e acreditam que é através dele que

tudo vai ser resolvido.

Esses  pacientes  transitam  explicitamente  pelo  paradoxo  entre  a  vida  e  a  morte
constantemente.  Viver sem esperança do adoecimento, “uma vida normal”,  como
descrevem alguns pacientes,  fazer  parecer  que eles  idealizam por uma vida sem
restrições após o transplante. O transplante é idealizado como forma de se livrarem
da angústia de morte. (CAMPOS, 2012, p. 89)

Segundo Lazzaretti (2004, p. 160), apesar de receberem todas as informações técnicas

sobre o transplante, eles são informados de que se trata de um procedimento alternativo de

tratamento, não de uma cura. Sempre que a hipótese de fazer um transplante é cogitada, o

sujeito se depara com seus medos, esses que tudo é incerto, mas também com essa esperança

que terá uma nova chance de recomeçar. Tanto antes de ser cogitado essa hipótese quanto

após  o  transplante,  há  um  acompanhamento  psicológico;  poderão  manifestar  angústias,

culpabilidade  se  o  doador  for  de  uma pessoa  viva,  principalmente  se  for  um parente.  O

paciente poderá se sentir em dívida com o doador; poderá manifestar fantasias, essas pelo

órgão que veio a modificar o seu corpo.  O sentimento de rejeição do paciente depois  do

transplante  também pode  ocorrer.  Muitas  são  as  manifestações  psicológicas  que  poderão

surgir antes, durante e após o transplante ocorrer, ou se ocorrer e, o psicólogo tem que estar

preparado para ajudar e orientar esse paciente e seus familiares.
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Vale pontuar que a morte vai ser representada pelo sujeito conforme a cultura em que

está inserido; a fragilidade e o enfrentamento da doença incide no modo de como essa cultura

foi internalizada pelo paciente. É possível verificar que a morte é considerada pela sociedade

como um tabu; os adultos tentam afastar o contato da morte para com a criança, como forma

de proteger, e desde muito cedo somos privados de entender o processo vida/ morte, como se

a morte não fizesse parte do ciclo da vida.  Em relação ao aspecto cultural  dos pacientes,

percebemos  que  as  dinâmicas  familiares  mudam  bastante;  há  pacientes  completamente

sozinhos onde encontram-se  neste  lugar, em função de suas  escolhas  no passado.  Outros

tiveram a  perda  drástica  de  filhos  por  doença;  outros  só  tem os  filhos  adultos  e  vivem

sozinhos, e, também há ainda aqueles que dispõe de uma boa estrutura familiar. Entre os

pacientes há fatos comuns; todos sofreram perdas ao longo da vida e todas elas os marcaram

profundamente. Temos ainda os que sofreram abandono na infância. Dentre as estratégias de

enfrentamento  utilizada  pelo  doente  renal  crônico  se  destaca  o  apego  a  alguma  crença

religiosa,  ao  apoio  familiar,  a  negação  da  própria  condição  física  e  a  resiliência.  São

estratégias usadas pelos pacientes para superar suas limitações frente a sua doença. 

4 O DESAFIO: APESAR DA DOR, O APEGO A VIDA ATRAVÉS DOS CUIDADOS

PALIATIVOS

O doente renal, apesar da dor e do sofrimento, tem uma imensa vontade de viver e luta

pela vida e o que vimos é muita esperança nesses pacientes. Há o paciente que sofre, que tem

noção do seu estado de saúde, mas tenta continuar vivendo da forma que lhe é viável e, busca

manter sua vida da melhor maneira possível. É válido reafirmar que o paciente com IRC de

certa forma se vê preso a uma máquina e sem possibilidade de cura para a doença, mesmo

tendo o transplante como uma única chance de “cura”, ainda assim há muitas dificuldades a se

passar se houver essa chance.

[...] A imagem corporal com a doença renal crônica modifica-se porque o corpo se
apresenta repleto de cicatrizes decorrentes das fístulas e do cateter.  O doente renal
crônico passa a ter uma aparência de doente, com o aspecto edemaciado e uma certa
modificação de sua cor, características que acabam comprometendo sua identidade.
(AMBROS et al., 2004, p. 109).

As cicatrizes que vão se acumulando durante os anos, as cirurgias e os medicamentos,

totalizam um acúmulo de perdas que esses pacientes vão tendo; não se sabe se é a doença ou o
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tratamento  que  causa  mais  danos  psíquicos  nesse  indivíduo.  As  cicatrizes  psíquicas  são

grandes, essas pelas mortes presenciadas pelo paciente dos colegas de hemodiálise, pela vida

que não é mais a mesma por falta da sua autonomia e perda da liberdade, por não ter muita

escolha no que comer, onde ir e em poder fazer. Entretanto, percebe-se que apesar da dor,

existe o apego à vida. 

A luta, a vontade de viver dos pacientes, faz com que essa força ganhe o equilíbrio

necessário  para  manter-se  no  tratamento.  O  paciente  com o  apoio  familiar  pode  manter

presente o ser psíquico que ali ainda está, e quando não consegue, a função do psicólogo é

trabalhar para que o sujeito resgate esse ser psíquico em que pese o corpo doente. Os recursos

usados pelos pacientes no momento em que ressignificam a dor, a angústia e suas vivências,

acabam por edificar um caminho mais ameno e natural para a morte.

A morte faz parte do ciclo da vida; mas o tabu ainda existe: nunca ninguém quer parar

pra pensar sobre ela. Quando a doença sem possibilidade de cura se anuncia, a terminalidade

se apresenta. Hora de dar novo sentido à vida.  Neste momento, nestes quadros específicos a

qualidade de vida desse paciente é o objetivo maior dos cuidados paliativos; se torna essencial

para a finitude da vida.

Os cuidados paliativos são essenciais para aumentar a qualidade de vida do paciente,

para amenizar o sofrimento pelo quadro clínico, já que não existe uma cura para a doença

renal crônica; a impossibilidade de reverter os danos nos rins acaba ligando o paciente a uma

máquina para o resto de sua vida. 

Cabe pontuar ainda que a ética do profissional da saúde em relação ao paciente é

extremamente importante; respeitar o sujeito doente como alguém que tem uma vida, uma

família, uma história e não como um quadro clínico. Se o paciente tem a oportunidade de ter

um tratamento menos lesivo, menos doloroso, já é uma grande ajuda; a intenção dos cuidados

paliativos  é  proporcionar  a  dignidade  e  proporcionar  um  qualidade  de  vida  ao  paciente

terminal com doenças prolongadas e irreversíveis, tendo também como objetivo o suporte a

família ou ao cuidador. Segundo Araujo e Silva (2012, pg.75) “estes pacientes necessitam

sentir-se cuidados, amparados, confortados, compreendidos pelos profissionais de saúde que

deles cuidam”. 

Por fim, é preciso salientar que o tratamento em hemodiálise propicia também uma

vivência positiva da doença; “estabelece a ideia de que o hospital é uma passagem para uma

qualidade de vida melhor e para o retorno à vida em si” (LAZZARETTI, 2004, p.159). Se

nesta passagem o atendimento humanizado for a tônica da equipe multidisciplinar, pode-se

dizer que a instituição hospitalar está preocupada com o atendimento integral ao paciente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término do estudo realizado neste  artigo,  com informações retiradas de artigos

científicos, livros e vivência no setor de hemodiálise, podemos perceber o quão impactante

pode ser a doença renal crônica na vida do sujeito, como os mesmos lidam com a doença e

com a forma de tratamento dessa doença, com um único objetivo que é sobreviver. Esses

pacientes sofrem com o estado físico, social e psicológico, estão presos a uma máquina que

delas depende a sua vida, convivem com as perdas quase que diariamente, sendo com a morte

do seu rim, com as mortes do paciente ao lado, com a perda da liberdade de poder “ir, fazer,

comer”, o que nos resta e o que nos cabe é dar uma qualidade de vida a esse sujeito e garantir

uma morte digna se for o caso.

A mudança, adaptação e principalmente a aceitação requer muito auxílio, esse por vez

humanizado por uma equipe multidisciplinar, sendo entre esses profissionais o psicólogo que

vai ajudar o paciente a resinificar a doença, a simbolizar seus temores e sua angústia, adequar

expectativas e planos de vida, escutar esse paciente garantindo os seus valores como pessoa. 

A partir da experiência e reflexões vivenciadas através e a partir do estágio, destacam-

se uma diversidade de insights e aprendizagens. Como poderíamos vir a ajudar na luta contra

essa doença que maltrata o corpo desses sujeitos, e desorganiza o sujeito psíquico e melhorar

a qualidade de vida desses pacientes? Os cuidados Paliativos poderiam vir a ajudar esses

pacientes a enfrentarem melhor a sua terminalidade, com uma maior qualidade de vida. Com

a iniciativa do próprio profissional da saúde inserido nos hospitais, conseguiríamos inserir aos

poucos esse trabalho, esse por vez pouco existente no nosso país e assim vir a ajudar muitas

pessoas que necessitam desses cuidados, deste olhar.
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