














Resumo 

OLIVEIRA,N.T.H. As expectativas do paciente renal crônico diante da espera 
pelo transplante. 2007.  92p. Dissertação Mestrado – Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

 
Este trabalho pretende lançar um novo olhar sobre o relacionamento entre as 
pessoas da equipe de saúde e pacientes com Insuficiência renal crônica. O 
trabalho com pacientes portadores de doença crônica geralmente contém uma 
carga mental muito densa para os trabalhadores, que lidam diariamente com 
questões existenciais, como a dor, o sofrimento e a morte, e questões 
profissionais, como os sentimentos de frustração e impotência diante da doença. 
Os pacientes também carregam uma carga psíquica, já que a IRC é uma doença 
que implica na convivência com a dor, o sofrimento e, às vezes, até a morte, que 
são questões geradoras de ansiedade e estresse. Por outro lado, a doença pode 
ser vista como uma oportunidade de crescimento pessoal, tanto do paciente como 
das pessoas que integram a equipe que o assiste. Assim, este trabalho teve como 
objetivo investigar as percepções e expectativas dos pacientes com IRC,enquanto 
aguardam, na fila de espera, por um transplante. Promover o máximo de 
crescimento e trocas na relação profissional-paciente, valorizando o trabalho como 
fonte de equilíbrio, satisfação e prazer, podem conduzir à realização pessoal, 
resgatando a doença como ponto de partida para o crescimento dos pacientes. 
Para isto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando-se de entrevista e 
questionário, possibilitando a sugestão de medidas que podem contribuir para a 
qualidade de trabalho e de vida de profissionais e pacientes. Como resultado 
destas reflexões, emergem algumas sugestões a serem alcançadas; possibilitar os 
pacientes a realizarem suas escolhas; discutir amplamente com a sociedade a 
importância da doação de órgãos para que possa diminuir o número de pacientes 
na lista de espera e de medidas de suporte social ao mesmo; reivindicar a 
inserção, no ensino médico, de disciplinas que discutam sobre a doença crônica e 
oferecer um cuidado integral para os mesmos, isto é, atendendo às dimensões 
físicas, emocionais, espirituais, sociais e econômicas. 
 
Palavras- chave:Transplante renal. Expectativas. Enfrentamento. Saúde Mental. 
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Apresentação 

 

 Em  1993 iniciei minhas atividades como enfermeira assistencial em uma 

Unidade de Transplante Renal de um Hospital Estadual do interior do Estado de 

São Paulo. 

Anteriormente havia trabalhado na sala de urgência do mesmo hospital, 

onde o atendimento era imprevisível e as pessoas com doenças das mais 

variadas etiologias eram atendidas. Essa rotina de trabalho era bastante diferente 

da qual vivencio hoje, ao prestar assistência às pessoas com doença renal crônica 

terminal. 

Na Unidade de Transplante Renal, há o atendimento ambulatorial para 

preparação dos pacientes renais crônicos e tratamento renal substitutivo, onde são 

internados aqueles chamados para realização do  transplante  de doador cadáver, 

doador vivo relacionado e para tratamento daqueles que apresentam 

complicações tardias, infecciosas ou não. Nesta unidade também são internados 

pacientes que irão realizar diálise peritoneal intermitente e pacientes da urologia. 

O interesse pela Nefrologia vem me acompanhando desde quando iniciei as 

atividades como enfermeira desta unidade, a medida em que me relacionava com 

os pacientes ali internados. Atentei-me a observar mais o comportamento e 

reações emocionais apresentadas pelos mesmos o que fez com que aprofundasse 

os estudos sobre a Nefrologia no curso de Especialização em Nefrologia, anterior 

ao ingresso na Pós-Graduação, nível mestrado. 
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Durante a assistência aos pacientes, pude observar que poucos eram 

esclarecidos sobre seu tratamento; muitos verbalizavam interesse pelo transplante 

e acreditavam que, transplantados, estariam curados. 

 Ainda hoje, apesar das inovações das modalidades terapêuticas 

substitutivas e dos avanços de tecnologia, como máquinas de hemodiálise e 

técnicas de transplante renal, noto que a maioria dos pacientes renais  ainda 

acredita no transplante como a única  cura para o problema, não se importando 

com a perspectiva do resultado do mesmo. Essas pessoas continuam 

desinformadas sobre a terapêutica correta enquanto aguardam na fila por um 

transplante. 

Durante este período, tive a oportunidade de acompanhá-los antes e após o 

transplante, ou seja, aqueles que realizam hemodiálise, diálise peritoneal, 

tratamento conservador e transplantados recentes. Todos se referem ao 

transplante com muita esperança e fé de serem curados, aparentemente 

desinformados das conseqüências que o mesmo poderá causar. 

Neste sentido, apesar da atuação de uma equipe multidisciplinar nos 

serviços de nefrologia, composta por psicólogo, nutricionista, assistente social e  

terapeuta ocupacional, parece que os pacientes que aguardam na fila do 

transplante renal ainda necessitam de apoio, principalmente no que diz respeito ao 

que esperam do transplante, o que sabem sobre o tratamento, quais suas 

expectativas e sentimentos em relação ao procedimento a ser realizado. 

Essas observações levaram-me a melhor investigar os sentimentos e as 

angústias dos pacientes com IRC que aguardam o transplante, de forma que, 
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enquanto profissional de uma equipe que atua junto a esses, possa melhor 

atendê-los e compreendê-los. Assim, emergiu a proposta deste estudo. 
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1 Introdução 

 

No decorrer do período de convivência com os pacientes na Unidade de 

Transplante Renal, pude acompanhar suas limitações e  sofrimentos, provocados 

pela Insuficiência Renal Crônica (IRC). Esse foi um dos motivos propulsores da 

reflexão sobre a intervenção de enfermagem no processo de “ajuda” ao paciente 

que busca uma readaptação às limitações provocadas pela doença e pelo 

tratamento. Uma série de comprometimentos não só na esfera física, como 

psicológica ocorre, repercutindo nos aspectos da vida, tanto pessoal quanto 

familiar e social. 

O paciente renal crônico, na maioria das vezes, em momentos de 

desespero, desânimo e descrença no tratamento e na vida almeja o transplante 

como forma de tratamento definitivo, desconhecendo a sua finalidade e 

conseqüências.  

No cotidiano, o desânimo e apatia interferem no  tratamento, gerando 

ausência aos retornos e uso inadequado das medicações. 

Quando o paciente não consegue adequar-se ao tratamento, seja 

hemodiálise ou diálise peritoneal, tenta buscar, no transplante, uma salvação, isto 

é, algo que irá resolver todos os seus problemas. Desconhecendo, entretanto, que 

o transplante não é “cura” para a insuficiência renal crônica, e sim um tratamento 

alternativo que, se não seguido adequadamente, poderá desencadear a rejeição 

do enxerto. Na maioria das vezes, ele não recebe as informações adequadas 

sobre o procedimento e seus efeitos, acreditando que, ao realizar o transplante, 

ficará curado, desconhecendo os riscos que também poderá enfrentar. 
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Neste sentido, a enfermagem tem papel fundamental na educação e 

reabilitação psico-social, mostrando aos pacientes que a vida continua, apesar das 

limitações.  

 Enquanto enfermeira que convive com esses pacientes renais crônicos, fui 

observando o quanto os mesmos são desinformados a respeito do tratamento, 

especificamente sobre o transplante renal. Isto me levou a questionamentos e 

provocou algumas inquietações: como a enfermagem pode ajudá-los orientando, 

de maneira mais humana, para que ocorra melhor adaptação nas limitações 

decorrentes da IRC e sobre a terapêutica disponível ? 

Fialho e Silva (1993) referem que a ausência de orientação sobre o real 

estado de saúde, procedimentos terapêuticos e finalidades do tratamento agravam 

as preocupações e dificultam a aceitação das mudanças ocorridas. 

Em relação ao transplante, observo que os pacientes são pouco orientados 

quanto à necessidade de continuidade  do acompanhamento médico pois, neste 

caso, é comum o desejo de maior independência. Apresentam uma ambigüidade 

de sentimentos quando recebem a notícia do transplante; de um lado, euforia, 

alegria e esperança; de outro, dúvidas, incertezas e receios, medo do insucesso 

do transplante ou de complicações decorrentes do mesmo. 

A motivação para a escolha do tema é decorrente de minha atividade 

profissional enquanto membro da equipe de saúde de uma Unidade de 

Transplante Renal e, principalmente, das reflexões realizadas sobre as 

dificuldades encontradas pelos pacientes e seus familiares, durante o processo da 

doença e do transplante renal.  Assim algumas questões inquietam-me:  
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› o que será que pensam essas pessoas ao receberem a 

notícia do transplante?  

› Qual o sentimento que aflora?  

› Quais são suas dúvidas? Desejos? Certezas e 

incertezas?  

› “Escutam” ou compreendem a orientação que lhes é dada 

no momento que recebem a notícia do transplante? 

 

Estas inquietações levam-me a pensar sobre como nós, profissionais de 

saúde, estamos orientando o paciente renal crônico e seu familiar. Como estamos 

olhando para estes pacientes? Como um “paciente renal crônico”, que tem sua 

história de vida, seus sentimentos ou como uma “máquina” que precisa funcionar? 

Quando submetido ao transplante renal, seja do doador falecido ou doador 

vivo relacionado, ele pode necessitar de algumas sessões de hemodiálise para 

fornecer um suporte para o rim transplantado, até que o mesmo funcione de forma 

eficiente. O período de internação pode variar entre dez dias até meses, 

dependendo da evolução de cada um e do tipo de transplante, vivo ou falecido. 

Neste período, poderão ocorrer complicações como infecções, rejeição  do 

enxerto (rim transplantado) ou anúria por período indeterminado. 

Também estará sujeito a enfrentar complicações pelas quais não esperava. 

Acredita que, transplantando, acabará com o problema, ou seja, não necessitará 

mais das sessões de hemodiálise, a internação seria por um período curto e que o 

uso das medicações imunossupressoras será somente para durante a internação. 
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Geralmente, o paciente renal desconhece as dificuldades decorrentes do 

transplante, que vão desde a obtenção do doador, complicações perioperatórias, 

diminuição da imunidade, susceptibilidade a outras doenças de caráter crônico 

degenerativo, alterações emocionais, entre outras, até a possibilidade de rejeição 

do órgão transplantado. 

Embora a maioria dos pacientes esteja realizando um tipo de tratamento, 

hemodiálise ou diálise peritoneal, eles inscrevem-se na lista de transplante pelo 

seu centro de diálise, clínica ou hospitais e aguardam a chamada que poderá 

variar entre poucos meses, anos ou mesmo nunca serem chamados, uma vez que 

os transplantes são realizados por compatibilidade sanguínea e de 

histocompatibilidade (HLA), mesmo nos casos dos doadores relacionados vivos, 

em que o período é programado. 

Os mesmos aguardam a chamada com muita expectativa e quando são 

contactuados para realizarem o transplante, em geral aceitam com felicidade, 

acreditando que este será um tratamento definitivo em suas vidas que possa 

diminuir o desconforto do tratamento dialítico, retornos médicos, internações, 

possibilitando o retorno às suas condições anteriores à doença, mantendo a 

esperança de vida. 

Para Barbosa (1993) é no transplante renal que o paciente encontra 

esperança de cura da insuficiência renal e independência da máquina de diálise. 

Eles acreditam que não se submeterão mais às sessões de hemodiálise ou trocas 

de bolsas e que, após o transplante, receberão logo a alta hospitalar, não tomarão 

mais as medicações. Enfim, crêem que o problema renal será definitivamente 

resolvido, ou seja, têm expectativa idealizada de cura. 
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De maneira geral, esses pacientes, apesar de serem inscritos pelos seus 

centros de diálise,  nem sempre recebem as orientações adequadas sobre o 

transplante, vantagens e desvantagens, riscos de rejeição, infecções, uso de 

medicações imunossupressoras  as quais deverão ser utilizadas pelo resto da 

vida, tempo de hospitalização e até  uma provável nefrectomia do rim 

transplantado, caso o transplante não transcorra bem. 

Na maioria das vezes,  os pacientes não apresentam conhecimento sobre o 

assunto e também não são preparados, durante a espera na fila do pré-

transplante, com orientações, acompanhamentos psicológicos, grupos de apoio ao 

paciente ou acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. 

Miranda, Krollmann e Silva (1993), comentam que, no início da doença, a 

família e os amigos costumam acompanhar de perto seus pacientes, mas, com o 

passar do tempo, instalando-se a rotina, verifica-se o afastamento das pessoas. 

No entanto, este distanciamento pode ocorrer por iniciativa do paciente, por 

sentir-se um “peso” para seus familiares. O próprio estado depressivo ocasionado 

pela situação vivenciada faz com que ele se feche em si mesmo, isolando-se e 

evitando relacionar-se com os outros. Com relação ao cônjuge, a situação de 

afastamento está associada, sobretudo, aos conflitos gerados pela falta de 

informação sobre a doença, sensação de dependência e impotência frente à 

mesma, receio de perdas e dificuldades no relacionamento sexual. 

Quanto aos amigos, o distanciamento se dá, em geral, pelo afastamento do 

trabalho e indisposição para participar de reuniões sociais face aos limites 

impostos pela doença. 
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Deste modo, considerando o acima exposto, o paciente renal apresenta 

muitas dúvidas, medos, surgindo, muitas vezes, dificuldades em reatar os laços 

com a família e amigos, caso tenham se afastado no decorrer da doença. Podem 

até sentir dúvidas em optarem pelo transplante devido à falta de apoio e sentirem-

se desmotivados, sem expectativa de vida. 

Lima e Gualda (2001) referem que o tratamento hemodialítico e a 

insuficiência renal crônica provocam transformações e modificações na vida do 

paciente, as quais comprometem o aspecto não só físico, como também 

psicológico, com repercussão pessoal, familiar e social. 

Parece que a falta de orientação adequada pode aumentar  as dúvidas que 

os pacientes trazem consigo, seus medos, angústias, expectativas e ansiedades. 

Assim, refletindo sobre a temática e o quadro desenhado anteriormente, 

outras dúvidas emergiram: Quais são as expectativas dos indivíduos com IRC? 

Quais as fantasias que têm em relação à doença?  O que pensam sobre a 

hemodiálise e o transplante? 

  Percebo, no cotidiano do meu trabalho, que as pessoas com IRC 

apresentam várias dúvidas em relação ao tratamento a ser escolhido: será a 

diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC))? A hemodiálise? Ou o 

transplante? 

A participação do enfermeiro na  equipe de saúde que atende  ao paciente 

com Insuficiência Renal Crônica é de suma importância, sendo que, em trabalho 

conjunto com os outros profissionais, possam criar um espaço para a “escuta” do 

paciente, de forma a colaborar para o entendimento da doença e do transplante, 
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visando uma escolha mais adequada, de acordo com cada doente, podendo 

propiciar uma melhor condição de vida. 

O enfermeiro tem condições de acompanhar a trajetória, a evolução  e 

refletir sobre os comportamentos e as soluções já tentadas pelo paciente. É capaz 

de estar atento e refletir, juntamente com o mesmo,  sobre os comportamentos 

apresentados, estimulando-o a usufruir  a melhor condição de vida possível, 

considerando seu quadro e seu estado. 

O profissional que atua nesta área se vê constantemente interagindo com 

muitas pessoas; assim, encontra-se envolvido em situações conflitantes e 

desgastantes que exigem dele dedicação e esforços no sentido de conscientizar-

se sobre a maneira de melhor se comunicar.  

Um dos papéis do enfermeiro é o de mostrar-se seguro e manter um 

relacionamento interpessoal, acolhedor, de confiança, de modo a complementar a 

intervenção terapêutica. Cabe-lhe desenvolver sua capacidade para este 

relacionamento interpessoal na assistência ao paciente renal crônico, como um 

fator preponderante para proporcionar ao mesmo um estado de bem estar. Essa 

habilidade pode ser apreendida desde que se almeje prestar uma assistência 

integral e humanizada. 

De acordo com Stefanelli (1993), um relacionamento só se efetivará se 

houver como base o tripé: enfermeiro, paciente e comunicação, elementos 

necessários à realização plena, de forma humanista. A interação enfermeiro-

paciente permite ao profissional preparar sua linha de ação conjuntamente com o 

paciente, encontrando, assim, soluções para os problemas detectados. Desta 



 22

forma, possibilita ainda ao profissional poder contribuir com a sociedade na qual 

vive, por meio da promoção, manutenção e recuperação da saúde física e mental. 

Durante a segunda Conferência de Saúde Mental, em 1994, foi elaborado 

um prescrito de marcos conceituais, citado em seu relatório final que destaca: 

O processo saúde/doença mental deverá ser 
entendido a partir de uma perspectiva contextualizada, onde 
a qualidade e modo de vida são determinantes para a 
compreensão do sujeito, sendo de importância fundamental 
vincular o conceito de saúde ao exercício da cidadania, 
respeitando-se as diferenças e as diversidades. A vida exige 
uma abordagem abrangente no campo da saúde mental, 
capaz de romper com a usual e ainda hegemônica 
concepção compartimentalizada do sujeito com as distorções 
mente/corpo, trabalho/prazer, tão freqüente na abordagem 
dos serviços de saúde (Brasil 1994, p. 60). 

 

Ressalto aqui a importância do enfermeiro ajudar o paciente renal crônico a 

verbalizar, incentivar para o tratamento tentando recuperar sua auto-estima. O que 

sabe sobre a realização de um transplante, os aspectos negativos e positivos, as 

rejeições, os riscos conseqüentes? Enfim, qual seu sentimento em relação ao 

transplante? 

Na condição de profissionais que cuidam do ser humano, enfatizando o 

paciente portador de IRC, precisamos compreender as respostas das pessoas 

frente às diferentes situações vivenciadas em sua trajetória de vida.Devemos 

respeitar a singularidade de cada um, principalmente num momento delicado 

como o da doença, e garantir-lhe o direito de decidir sobre a sua própria vida. 

O impacto do diagnóstico da IRC, por ser uma doença crônica, causa ao 

paciente insegurança, medo do tratamento, resultados incertos e limitação física, 

tornando  a sua trajetória permeada por dúvidas e situações com muitas 

expectativas, as quais terá que enfrentar. 
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De acordo com Ciconelli (1981) esta pessoa pode ser vista como um 

indivíduo em sofrimento psíquico, que está passando por um processo de tensão 

e ansiedade e que sente sua integridade física e emocional constantemente 

ameaçadas. 

Diante da complexidade que envolve a sua realidade, é fundamental a 

atuação da equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro, que representa 

o elo entre o paciente, sua família e os demais membros da equipe 

multiprofissional. Torna-se imprescindível que ele possua conhecimento e 

sensibilidade para compreender a experiência do estar doente, proporcionar uma 

assistência de enfermagem realmente individualizada e dirigida para as reais 

necessidades de cada um, contribuindo com os outros profissionais na 

implementação de ações que possam auxiliar no manejo do curso da doença. 

Segundo Boff (1999), o cuidado possui duas significações básicas, 

intimamente ligadas. São elas a atitude de atenção para com o próximo e a 

preocupação para com o mesmo. Conclui o autor que a morte do cuidado é a 

indiferença. 

Os tratamentos substitutivos da função renal (hemodiálise ou diálise 

peritoneal), apresentam-se ao paciente como um ritual repetitivo, uma rotina, 

provocando alterações fisiológicas da auto-imagem, forçando-os às restrições 

hídricas e dietéticas, sujeitando-os às situações estressantes, a ansiedade, o 

medo e perda da liberdade, com a diminuição da auto-estima. 

O paciente renal crônico está exposto ás reações psicológicas, ao estresse, 

ansiedade, apatia e depressão, devido às conseqüências da doença terminal. 
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  Assim, necessário se faz discutir o conceito de cuidados oferecidos aos 

pacientes como uma forma de atenção caracterizada por uma intenção de estar ao 

seu lado e de se inquietar com seus sofrimentos. 

Para Bury (1997), independentemente do nível de envolvimento  médico no 

manejo a longo prazo da doença crônica e suas incapacidades, a meta da maioria 

das pessoas é buscar a melhor qualidade de vida possível, adaptando-se às 

condições existentes. Para esse autor, a adaptação seria a forma pela qual a 

pessoa responde à situação da doença crônica para manejá-la e tentar reconstruir   

uma vida mais próxima do normal. 

No entanto, acreditando em novos caminhos para futuras estratégias que 

visem a melhor assistência e, conseqüentemente, aliviem as angústias dos 

pacientes com IRC que aguardam por um transplante, foi traçado o objetivo deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

2- Objetivo: 

 

Identificar quais as expectativas dos pacientes com insuficiência renal 

crônica (IRC) que aguardam pelo transplante renal. 
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3- REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Insuficiência Renal Crônica 

  

 A Insuficiência Renal Crônica (IRC), é considerada uma das doenças 

crônicas que requerem tratamento de alto custo para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Segundo Bastos et al. (2004), a IRC emerge hoje como um sério problema 

de saúde pública em todo mundo, sendo considerada uma “epidemia” de 

crescimento alarmante. Estima-se que existam mais de 2 milhões de brasileiros 

portadores de algum grau de disfunção renal. A presença de disfunção renal eleva 

o risco de morrer prematuramente por doença cardiovascular em cerca de 10 

vezes em comparação à população normal. É assustador o fato de mais de 70% 

desconhecerem esse diagnóstico. Os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento desta desordem são: diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

envelhecimento e história familiar de Doença Renal Crônica (DRC). Vale a pena 

ressaltar que, independentemente da causa da DRC, a presença de obesidade, 

dislipidemia e tabagismo aceleram a sua progressão, culminando com a 

necessidade de Terapia Renal Substitutiva (TRS).  

Referem ainda que,  atualmente, no Brasil mais de 70.000 pacientes são 

dependentes dessa terapia, seja diálise ou transplante renal, com gasto anual de 

cerca de 2,0 bilhões de reais. Com base na grande quantidade de grupos de risco, 
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a previsão é que esse número possa duplicar nos próximos cinco anos, 

ultrapassando os 125 mil casos em 2010. 

 Conforme Riella (2003), os rins são de extrema importância para a 

sobrevivência do organismo. Além da função de eliminar os produtos impuros do 

metabolismo, eles são essenciais à manutenção da composição físico-química do 

organismo: mantém constante o volume extracelular (VEC), a concentração de 

eletrólitos, a acidez e a pressão osmótica do meio interno e, provavelmente, a 

pressão arterial, além de exercerem as funções de uma verdadeira glândula 

endócrina, produzindo eritropoietina e a forma ativa da vitamina D. 

Durante a evolução da doença renal crônica, o portador pode apresentar-se 

assintomático durante anos. Isto se dá devido uma propriedade fundamental do 

parênquima renal: sua capacidade funcional é superior ao mínimo necessário, 

permitindo aos seres humanos manterem-se vivos com 10% ou menos de sua 

função renal normal, quando sua massa renal é drasticamente reduzida por 

processos mórbidos ou retirada cirúrgica. A outra propriedade do parênquima renal 

é a manutenção de níveis funcionais apropriados em face de uma redução 

considerável da massa renal, graças aos néfrons remanescentes que são capazes 

de adaptarem-se a uma nova condição biológica, aumentando o seu ritmo de 

trabalho. 

 Os mesmos autores relatam ainda que, dentre as diversas enfermidades 

que acometem o rim, algumas comprometem a função renal rapidamente, 

enquanto outras o fazem de uma maneira lenta, mas progressiva. Apesar das 

diferenças na sua progressão, o resultado final são múltiplos sinais e sintomas 
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comuns, decorrentes da incapacidade do rim de manter a sua homeostasia 

interna. 

A evolução da IRC atinge quatro fases: primeira fase, de diminuição da 

função renal, na qual ocorre uma redução da filtração glomerular (redução de 

25%), onde não há habitualmente azotemia (elevação da uréia plasmática) e os 

balanços de sódio, potássio, cálcio, fósforo e ácido-básicos são mantidos, 

conforme o processo funcional adaptativo dos néfrons remanescentes. 

Na segunda fase, há uma redução da função renal de até 75% e o rim não 

é capaz de manter a hemostasia interna, ocorrendo anemia e uma moderada 

elevação da uréia plasmática (azotemia). 

Durante a terceira fase, a função renal geralmente está abaixo de 20% 

acompanhada de azotemia intensa, anemia, acidose metabólica, hiperfosfatemia, 

hipercalemia e hiponatremia. 

Já na quarta fase (fase terminal), predominam os sinais e sintomas de 

uremia (síndrome urêmica), indicando uma terapia substitutiva na forma de diálise 

ou transplante (RIELLA, 2003). 

Em relação às causas da IRC, conforme Riella (2003), no Brasil não 

existem dados precisos sobre as principais causas de IRC. De acordo com o 

Registro Latino Americano de Diálise e Transplante, publicado em 1997, a 

principal causa de IRC era a glomerulonefrite crônica (24%), hipertensão arterial 

(22%) e diabetes mellitus (15%). Segundo os Dados do Registro Americano de 

2001, nos Estados Unidos, a principal causa de IRC terminal é o diabetes mellitus 

(43%), hipertensão arterial (26%) e glomerulonefrite (10%). 
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Riella (2003) aponta outros fatores que contribuem para a progressão da 

insuficiência renal terminal na ausência da enfermidade básica, seguidos de 

Infecção urinária, Obstrução, Hipertensão arterial, Distúrbios de cálcio e fósforo 

(hiperfosfatemia), hiperurecemia, Hiperfiltração glomerular, Resposta imune e 

Dislipidemia. 

Bastos et al. (2004) complementam que, além destas, outras moléstias 

podem estar relacionadas à perda de função renal como glomerulopatias, rejeição 

crônica do enxerto renal, doença renal policística, doenças auto-imunes, infecções 

sistêmicas, infecções urinárias de repetição, uropatias obstrutivas e neoplasias. 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a hipertensão 

arterial e o diabetes são responsáveis por cerca de metade dos pacientes que 

estão em tratamento dialítico (SBN, 2006). 

Conforme a progressão da doença, o paciente renal crônico, na maioria das 

vezes, quando seguido no ambulatório de uremia, começa a preparar-se para um 

tipo de tratamento substitutivo da função renal, seja a hemodiálise ou a diálise 

peritoneal. Nessa situação, também se instalam o medo, a insegurança e a difícil 

decisão de optar entre o tipo de tratamento ou conviver com as novas limitações 

que a doença provoca. 

Lima e;Gualda (2001) referem que os pacientes renais crônicos acabam 

tornando-se desanimados, desesperados e, muitas vezes, por estas razões, ou 

por falta de orientação, abandonam o tratamento ou não dão importância aos 

cuidados constantes que deveriam ter. É necessário estimular suas capacidades, 

para se adaptarem, de maneira positiva, ao novo estilo de vida e assumirem o 

controle de seu tratamento. 
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A diálise tem por objetivos remover os resíduos sanguíneos, o excesso de 

líquidos e manter o equilíbrio dos sais no organismo (eletrólitos). Existem dois 

tipos principais de diálise: a hemodiálise e a diálise peritoneal( K/DOQUI;2002). 

 De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para a 

maior parte dos indivíduos e na ausência de contra-indicações, a escolha do 

método para a TRS pode basear-se na preferência do paciente, uma vez que não 

há evidências que fundamentem a superioridade de um dos métodos quanto à 

sobrevida do paciente. Segundo os dados do Censo de 2006, 90,7% dos 

pacientes sob tratamento estavam utilizando a hemodiálise e, o restante, a diálise 

peritoneal. Esses dados contrastam com os de alguns países no mundo, onde o 

percentual de diálise peritoneal chega a alcançar entre 18 a 83%. 

As opções de tratamento são a diálise peritoneal intermitente e a contínua; 

hemodiálise e o transplante renal (com doador vivo relacionado ou doador 

cadáver). 

De acordo com Riella. (2003), as modalidades intermitentes são: 

Diálise Peritoneal Intermitente (DPI): tem sido pouco usada por necessitar 

da disponibilidade de um leito especificamente para o tratamento.O procedimento 

dura  cerca de 24 horas, em ambiente hospitalar, com trocas de bolsa  de diálise 

de  1 a 2 horas, duas vezes por semana (40 a 60 litros). Indicada para pacientes 

com insuficiência renal aguda, podendo ainda ser usada em situações 

excepcionais nas quais haja contra-indicações às outras formas de tratamento. 

Diálise Peritoneal Ambulatorial Diária (DPAD): o tratamento é realizado 

durante o dia, com trocas freqüentes a cada 3 ou 4 horas. Antes de dormir, o 
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paciente drena o dialisato (liquído dialisado), para evitar a longa permanência da 

noite.Indicada para pacientes com dificuldade de ultrafiltração. 

 Diálise Peritoneal Noturna (DPN): o tratamento é realizado por meio de uma 

cicladora enquanto o paciente dorme, em um período entre 8 e 12 horas, 

permanecendo com a cavidade peritoneal vazia  durante o dia. Indicada para 

pacientes com área de superfície corporal alta e sem função residual. 

Quanto às modalidades Contínuas, o mesmo autor discorre sobre as outras 

terapias substitutivas da função renal: 

Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC): adequada para a maior 

parte dos pacientes em diálise. São realizadas 4 trocas ao dia, pelo paciente ou 

pelo cuidador, em seu domicílio.O volume e a concentração do liquido do dialisato 

são ajustados às necessidades do paciente. 

Diálise Peritoneal Automatizada Contínua (DPA): indicada para pacientes 

que não têm como realizar trocas durante o dia. Então, são realizadas trocas 

durante a noite pela cicladora, seguindo um ciclo longo durante o dia. 

Hemodiálise: a hemodiálise é outra terapia substitutiva renal muito utilizada, 

na qual o paciente realiza as sessões 3 vezes / semana, durante 4 horas, por meio 

de um acesso venoso definitivo, a confecção da Fístula artério-venosa (FAV) ou 

temporário (cateter de duplo ou triplo lúmen). 

A hemodiálise ocorre por um processo extracorpóreo, no qual o sangue é 

depurado por meio de um capilar/ dialisador (rim artificial) O procedimento é capaz 

de remover o excesso de líquido e toxinas. As sessões são realizadas nas clínicas 

de hemodiálise vinculadas a um hospital , ou no hospital propriamente dito. 
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Para Panajotopoulos et al. (1999), transplante renal é um procedimento 

cirúrgico, no qual é implantado um enxerto renal no receptor, podendo ocorrer de 

doador vivo relacionado ou doador falecido. 

 

3.2 – Transplante Renal 

 

O transplante renal é uma das opções terapêuticas para o paciente com 

insuficiência renal crônica. Ele está indicado quando a doença renal crônica 

estiver na fase terminal, estando o paciente em diálise ou mesmo em fase pré-

dialítica. 

Vale ressaltar que, com o desenvolvimento da diálise, a ponto de tornar-se 

um método alternativo na terapia do renal crônico, em muito contribuiu para o 

aperfeiçoamento dos transplantes renais. 

O profissional da área deve procurar saber do paciente renal crônico, que 

ainda não está inscrito na lista de espera para o transplante, se ele tem interesse 

e, então, fornecer orientações adequadas sobre o procedimento. 

Para Panajotopoulos et al. (1999), dentre as terapias renais substitutivas, o 

transplante renal foi aceito com grande eficácia a partir de 1960, com a introdução 

da azatioprina associada à prednisona (imunossupressores). Em 1963, com a 

demonstração de que as rejeições agudas poderiam ser reversíveis mediante a 

administração de grandes doses de corticóides, ocorrendo, então, a expansão do 

número de centros transplantadores. A partir de 1965, com a utilização da tipagem 

de antígenos de histocompatibilidade (HLA) contribuiu na seleção do doador e o 

reconhecimento entre a prova cruzada, evitando a rejeição hiperaguda. 
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Portanto, houve melhora na sobrevida do paciente e do enxerto devido ao 

avanço e surgimento de novas drogas imunossupressoras, ao menor índice de 

complicações cirúrgicas, ao melhor diagnóstico e tratamentos dos processos 

infecciosos.  

Os mesmos autores afirmam que, em relação à origem dos transplantes 

entre os enxertos e receptores, pode-se destacar o auto-enxerto: transplante onde 

o doador e receptor são a mesma pessoa. Ex: transplante de pele. 

Isoenxerto: transplante entre indivíduos geneticamente idênticos. Ex: 

transplante entre gêmeos univitelinos; 

Aloenxerto: transplante entre doador e receptor da mesma espécie, porém 

geneticamente distintas. Ex: transplante muito  comum em seres humanos; 

Xenoenxerto: transplante entre espécies distintas. Ex: animal (macaco 

balduíno) doar para o homem. 

Atualmente, os transplantes realizados em relação a doador e receptor são: 

Doador vivo parente; doador geneticamente relacionado ao receptor. Ex: 

doadores irmãos e pais ou filhos; 

Doador vivo não-parente; doador sem relação genética com o receptor.Ex: 

cônjuge; 

Doador falecido; doador em morte encefálica decorrente de traumatismo ou 

acidente vascular craniano. 

Conforme Ianhez (2003), atualmente o transplante renal é a melhor opção 

terapêutica para o paciente com insuficiência renal crônica, tanto do ponto de vista 

médico, quanto social ou econômico. Para esse autor, do ponto de vista médico, o 

transplante renal deve ser indicado quando houver insuficiência renal crônica 
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terminal e quando o paciente estiver em tratamento dialítico.Existem, contudo, 

exceções a esta norma: pacientes devem ser transplantados quando a creatinina 

sérica estiver em torno de 6 e 7 mg%(depuração de creatinina em torno de 

10ml/min), como portadores de nefropatia diabética, para que não ocorram 

complicações vasculares, cardíacas, oculares e neurológicas do diabetes. 

Crianças com idade inferior a 10 anos, para evitar-se prejuízo no crescimento, a 

osteodistrofia renal e, principalmente, as dificuldades dialíticas. 

Ainda o mesmo autor aponta que, em sua experiência, a realização do 

transplante renal na fase pré-dialítica não traz nenhum problema para o paciente 

ou para o enxerto; somente benefícios, referindo ainda que o mesmo poderia ser 

indicado mais freqüentemente, trazendo enorme economia. Cita também que, 

atualmente, são poucas as contra-indicações para o transplante renal. A idade do 

paciente não constitui contra-indicação. Nos dias de hoje, já se transplantou 

recém-nascido, inclusive prematuro, e realizou-se transplante em pacientes 

idosos. A escolha do doador pode ser vivo parente, vivo não-parente ou cadáver. A 

vantagem do doador vivo-parente indica melhor sobrevida do paciente e do 

enxerto, enquanto que o do doador cadáver, além das dificuldades na obtenção do 

órgão, oferece uma sobrevida bem menor, quer para o enxerto, quer para o 

paciente.O doador vivo deve ser adulto, ter idade superior a 21 e inferior a 70 

anos. 

Em relação aos doadores cadáver e vivo não relacionado, há necessidade 

de uma avaliação clínica dos antecedentes do possível doador, incluindo sorologia 

negativa para HIV, hepatite B e C. A positividade para a doença de chagas não é 

uma contra-indicação absoluta (IANHEZ, 2003). 
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O mesmo autor complementa que o principal obstáculo à doação de órgãos 

continua sendo a não-identificação do doador e a ausência de sua notificação às 

centrais de captação. 

Para sanar esse fato, os bancos de dados das centrais de transplante nas 

Secretarias Estaduais de Saúde e na coordenação pelo Ministério da Saúde têm 

se estruturado. Quando ocorre a notificação às centrais de captação e a 

abordagem aos familiares é feita adequadamente, 50 a 70% dos familiares 

autorizam a doação. 

No Brasil, o primeiro transplante intervivos foi realizado no Hospital das 

Clínicas de São Paulo, por Campos Freire e equipe, em 1965, e o primeiro 

transplante com rim de cadáver foi realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, em 1968, por Ciconelli e sua equipe (ROCHA ,1993). 

As restrições impostas pela IRC são sempre rigorosas e o grau de 

assimilação e de adesão ao tratamento é sempre diversificado, dependendo do 

valor que a pessoa atribui a si própria e à sua vida, do modo como as pessoas que 

fazem parte de sua rede familiar e social encaram essa condição e o apoio que 

oferecem nessa trajetória (GUALDA, 1998). 

Essa mesma autora ainda ressalta que a condição crônica do cliente  

propicia circunstâncias de interação e convívio com os profissionais e que todos 

os momentos devem ser aproveitados para se explorar as possibilidades de 

escolha, criando condições de mudança quando e onde necessárias, na busca por 

uma melhor qualidade de vida, apesar da doença. 

O transplante renal é apontado por alguns pacientes como uma maneira de 

libertação da obrigatoriedade do tratamento dialítico (DPAC ou hemodiálise) e 
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sinaliza a possibilidade  de resgatar ou não aspectos de suas vidas que foram 

abandonados. Apesar de saberem que o transplante não significa a cura total, 

anseiam por realizá-lo, depositam suas expectativas no transplante por 

acreditarem que, ao realizá-lo, poderão retornar ao trabalho e terão mais tempo 

para aproveitar a sua vida junto com a sua família. 

Uma característica-chave da depressão é o efeito na percepção que a 

pessoa tem dos acontecimentos em sua vida. Ela altera a avaliação sobre sua 

própria doença e seu tratamento, influenciando a avaliação de sua qualidade de 

vida (ALMEIDA, 2000).  

A doença renal reduz, acentuadamente, o funcionamento físico e 

profissional e a percepção da própria saúde tem um impacto negativo sobre os 

níveis de energia e vitalidade, o que pode reduzir ou limitar as interações sociais e 

causar problemas relacionados à saúde mental (TAMBURINI, 2000). 

Silva et al (2002) afirmam que quanto aos sentimentos desses indivíduos 

em relação à sua forma de vida, muitos experimentam sentimentos de 

dependência de outras pessoas e do tratamento, advindos da falta de liberdade 

para realizar as atividades das quais gostam e para viverem com uma certa 

autonomia de ir e vir. 

Uma outra questão é a expectativa de vida, sendo que, na maioria das 

vezes, está relacionada ao transplante renal, para que uma nova etapa da vida se 

inicie e surjam melhores perspectivas de trabalho e lazer. A expectativa de vida, no 

ser humano, é um fator de grande importância a ser considerado em praticamente 

todas as circunstâncias, porque a sua presença também estará afetando o 
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comportamento da pessoa perante a vida e, conseqüentemente, perante as 

questões que envolvem a saúde e a doença. 

Portanto, a orientação adequada e esclarecedora sobre o  transplante é 

muito importante para a melhor recuperação fisiológica e psicológica desse 

indivíduo, visto que as expectativas e falta de esclarecimentos reais sobre o novo 

tratamento, o uso das medicações por tempo indeterminado, as complicações  

decorrentes do transplante, a provável rejeição do enxerto e até a perda do 

mesmo, poderão ocorrer. Assim, proporcionando a estas pessoas orientações, 

apoio psicológico e seguimento durante a espera do transplante, as mesmas 

poderão chegar mais preparadas para o transplante, sendo que sua ansiedade 

poderá estar amenizada. 

É importante o incentivo ao paciente para desenvolver atividade 

ocupacional, ter apoio psicológico e orientações adequadas sobre o transplante 

renal, podendo proporcionar maior segurança, credibilidade no tratamento atual e 

melhor preparo para o transplante. 

  

3.3 Enfrentamentos da Doença Crônica 

 

 Até o século XIX, a maior parte dos cuidados médicos estava relacionada 

ao controle dos sintomas, enquanto que o próprio processo mórbido (história 

natural da doença) seguia seu curso em direção à morte ou à recuperação do 

enfermo. A partir do século XX, a busca pela causa das doenças, motivada 

também pelas novas descobertas da bacteriologia, colocou em segundo plano o 

controle dos sintomas.  
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 As terapias voltadas para o controle de sintomas, também chamadas 

sintomáticas, foram preteridas em relação às terapias curativas. Somente a partir 

da segunda metade do século XX, os métodos antigos de cuidados e cuidar foram 

redescobertos e agregados às novas descobertas da medicina moderna, 

possibilitando uma nova abordagem nos cuidados aos pacientes. (DOYLE; 

HANKS; MAC DONALD 1998)  

 A doença crônica passou a ser tratada de forma mais avançada, embora, 

não podendo deixar de ser relacionada diretamente ao enfrentamento, desde o 

seu entendimento no século anterior até as inovações das terapias nos tempos 

atuais; a doença crônica terminal passou a ser mais observada como resposta e 

estratégias de enfrentamento. 

 Neste sentido, os estudos de Kübler-Ross (2000), na década de 60, foram 

significativos, pois, com seus escritos foi possível discutir as questões relativas à 

morte de modo mais aberto com os profissionais de saúde e também com o 

público leigo. 

 A palavra enfrentamento é a tradução para o português do termo coping, 

compreendido em inglês como qualquer tipo de ações ou comportamentos 

apresentados para lidar com situações ameaçadoras, problemáticas ou de perigo. 

 Lipowski (1970) define enfrentamento como todas as atividades cognitivas e 

motoras que uma pessoa doente usa para preservar sua integridade física e 

psíquica, numa tentativa de restabelecer-se de alguma deficiência funcional 

reversível e/ou compensar as limitações impostas por quaisquer deficiências 

irreversíveis. O autor refere-se às pessoas portadoras de doenças graves. 
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 Pearlim e Schooler (1978) defendem que o enfrentamento seja entendido 

como qualquer resposta dada pela pessoa diante de eventos estressantes, 

presentes em sua vida diária, que objetiva prevenir, evitar ou controlar o estresse 

emocional. 

 Ainda Lazarus e Folkman (1984) definem enfrentamento como o processo 

para lidar com exigências externas ou internas, que são avaliadas como 

sobrecarregando ou excedendo os recursos da pessoa. 

 Em relação ao paciente renal crônico, em toda sua trajetória, desde que o 

recebimento da notícia da falência renal, a adesão ao tratamento substitutivo até 

aguardar na fila de espera pelo transplante, ele vivencia situações de estresse e 

apresenta diferentes reações, podendo variar conforme cada um. Nem sempre 

eles relatam o conhecimento sobre o tratamento, sentimentos, ansiedades, 

expectativas sobre sua vida enquanto paciente ou as limitações vividas após a 

doença. 

 Siegel (1989) relata que o tipo da doença e a época da vida em que a 

pessoa adoece tem muita relação com a sua história de vida, com as perdas e 

frustrações que sofreu e a capacidade de lidar com elas. Diante de perdas e 

frustrações, um ego enfraquecido pode reagir com sentimentos de carência e 

desesperança, abrindo caminho para as doenças orgânicas. 

 Sousa e Villares (1994) afirmam que a primeira reação diante da doença é 

o questionamento: "Por quê comigo? Por quê agora? Por quê?" O sujeito não se 

vê como parte do processo que deu origem à doença e tende a responsabilizar 

Deus e as circunstâncias externas a ele. Neste primeiro momento, o que ocorre é 

uma natural rejeição ao que causou a sua dor, somado a um sentimento de medo. 
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O crescente destas emoções se transforma numa grande raiva, que tem a função 

de transformar a tristeza em ação, em uma energia de coragem e determinação 

para enfrentar o desafio da crise. 

 O aparecimento de dúvidas, fantasias, medos é gerado pela situação 

estressante em que o mesmo se vê intensamente imerso. O vínculo formado com 

a equipe que o atende parece favorecer para que ele comece a manifestar a sua 

“dor”. 

 Pelo fato de tratar-se  de doença terminal, os pacientes estão expostos a 

problemas de instabilidade emocional, associados ou não ao uso de 

medicamentos, técnicas do tratamento (ex: hemodiálise), tornando-os vulneráveis 

e com medo da morte. 

 Na Segunda metade da década de 60 do século passado, em um grande 

hospital em Chicago (EUA), Kübler-Ross (2000), médica psiquiatra, iniciou seus 

estudos sobre o processo de morte em doentes terminais. Decorrente de seus 

estudos surgiram novas concepções sobre o tema e, certamente, possibilitaram a 

difusão dos cuidados a esses pacientes. 

 A autora apresenta o processo de morte em cinco estágios, sendo que o 

primeiro caracteriza-se pela negação e isolamento. A negação é um processo de 

defesa temporário e não dura muito tempo. Segue-se a este um período de 

sentimentos de raiva, de revolta, de inveja e ressentimentos, denominado o 

estágio da raiva. Raiva por ter uma vida interrompida precocemente, raiva por 

depender dos outros, das possíveis humilhações a que poderá ser submetido e de 

projetos que não poderá concluir. O terceiro é o da barganha, aquele em que os 

pacientes negociam mais alguns meses de vida, algumas semanas sem dor, ou 
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fazem promessas as quais, muitas vezes, não podem cumprir. O quarto estágio é 

o de depressão, não aquela causada por uma perda passada e sim por uma perda 

iminente (no caso, a sua vida). O quinto e último estágio é o da aceitação, no qual 

as raivas, angústias e medos foram expressos, tornando o momento propício para 

o ciclo da vida se fechar. Estes estágios terão duração variável, podem seguir de 

maneira que um substitua o outro ou podem encontrar-se, às vezes, lado a lado.

 Uma característica que geralmente persiste em todos os estágios é a 

esperança, ou seja, a crença de que tudo deve ter algum sentido. 

  Ainda a mesma autora ressalta que o período que antecede a morte de um 

ser humano, portador de uma doença crônica avançada, progressiva e incurável, 

seja, talvez, um dos períodos mais importantes de sua vida. Não somente pelo seu 

caráter irremediável mas, principalmente, pelos distúrbios psíquicos, financeiros, 

afetivos e físicos que comprometem os pacientes, seus familiares e cuidadores.   

  SILVA et al. (2002), relatam que o estresse é favorecido por situações 

ameaçadoras, tornando o paciente triste e inseguro, levando-o ao afastamento 

das pessoas e à apatia. O sofrimento de um indivíduo pode apresentar-se sob 

diversas dimensões: física, psicológica, espiritual, social e econômica. Assim, 

também devem ser as dimensões dos cuidados aos pacientes.  Além desta 

abordagem integral, questões como disponibilidade de terapias farmacológicas, 

educação em cuidados e sintomas devem estar sempre presentes nas discussões 

da equipe.  

 É possível que, durante o período em que o paciente aguarda na fila pelo 

transplante renal, também apresente insegurança pelo procedimento a ser 
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realizado ou medo da rejeição do enxerto, vivenciando momentos ameaçadores e 

de tensão. 

 Segundo Lazarus e Launier (1978), o mais adequado é o uso da palavra 

“lidar” ao invés de “dominar” ou “superar”, quando estamos diante dos problemas 

enfrentados pelos indivíduos que vivenciam uma doença terminal, deficiência 

física e /ou mental. 

  Neste sentido, ao assistir o paciente com IRC, percebo que quando o 

mesmo tenta “dominar” ou “superar” situações conflitantes, relacionadas ao 

tratamento e suas “crises”, vivencia uma tarefa difícil e desafiadora, enquanto que 

ao tentar “lidar” com as situações estressantes, o problema parece amenizar e a 

opção para a escolha do tratamento torna-se menos árdua.  

  Gimenes (1997) comenta que o enfrentamento, com o decorrer dos anos, 

tem sido definido e mensurado por diversos autores, principalmente da área da 

psicologia, sob diversas formas e medidas. O enfrentamento visto como um estilo, 

ou seja, como uma característica de personalidade e o enfrentamento 

compreendido como processo, isto é, conjunto de esforços para lidar com 

situações estressantes que mudam ao longo do tempo e são esboçados a partir 

de argumentos particulares que exigem adaptação. 

 Lazarus (1993) considera o enfrentamento como processo com as 

seguintes características: leva em consideração o que o indivíduo realmente 

pensa e o que faz, analisa o contexto específico da transação entre indivíduos e o 

ambiente em que ocorre alguma situação estressante, reconhece que os 

pensamentos e comportamentos de enfrentamento modificam-se no decorrer do 

desenvolvimento da interação indivíduo/ contexto e atribui as modificações aos 
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pensamentos e comportamentos de enfrentamento, às mudanças no contexto ou 

à modificação nas avaliações cognitivo-afetivas efetuadas pelo indivíduo diante da 

situação vivenciada. 

  Penso que um exemplo de enfrentamento como processo pode ser o do 

portador de IRC, quando ele se utiliza várias estratégias de enfrentamento, 

durante o desenvolvimento da doença, desde a notícia do diagnóstico, da terapia 

a ser utilizada até a espera do transplante, o qual poderá ou não ocorrer. 

 Conforme Gimenes (1997), uma das principais características do processo 

de enfrentamento é sua plasticidade, o que permite ao ser humano uma 

possibilidade imensa de adaptação perante a adversidade. 

 Uma vez que a perspectiva de compreensão do enfrentamento como 

processo é inserida, passa a ser crucial que explicitemos sua relação com o 

conceito de mediação cognitiva. O enfrentamento é entendido como uma resposta 

à percepção da pessoa diante de um contexto ameaçador ao seu bem-estar, ou 

como uma resposta perante uma possibilidade de recompensa, ou seja, de 

desafio (LAZARUS; AVERILL ; OPTON, 1970). 

 Para Gimenes (1997), a avaliação que a pessoa faz de sua interação com o 

contexto em que está inserida passa a ser fundamental tanto para 

compreendermos as respostas de enfrentamento que a mesma apresentará, como 

também o nível de estresse em que esta se encontra. 

 Lazarus (1981) usou o termo “avaliação cognitiva” para referir-se a esse 

processo avaliativo, sendo que três tipos de avaliação podem ser identificadas: as 

que se referem a dano, a ameaça ou a desafio. 
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 A situação  causadora de algum “dano” à pessoa ocorre quando se avalia 

perda e algum prejuízo é detectado. Outrossim, na situação “ameaçadora”, existe 

um potencial para algum tipo de dano ocorrer, enquanto que, na situação 

entendida como “desafio”, um potencial de recompensa significativa existe, porém 

sob condições muito difíceis. 

 Embora os dados oferecidos por esses estudos indiquem as situações 

estressantes apresentadas pelos pacientes, as dificuldades do portador com IRC 

vão além das dimensões cognitiva ou objetiva, embora traduzam um processo 

psicológico que tenta buscar uma direção para o mesmo enfrentar a situação que 

está passando e poder lidar com a mesma, talvez preparando-o para o futuro 

tratamento ou o transplante. 

 

4 Percurso Metodológico 

 

4.1  Caracterização do Estudo 

 

Para a realização deste estudo, optei pelo estudo descritivo exploratório, no 

qual utilizei os pressupostos do método qualitativo de investigação, que procura 

salientar e analisar a realidade social, por meio da busca de aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, sendo estes dados marcados por 

uma infinidade de significações. Acredito que este método seja capaz de promover 

uma melhor compreensão dos fenômenos sociais, sua historicidade, 

desenvolvimento e dinâmica. 
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Assim, o método escolhido para esta pesquisa visou responder, da melhor 

maneira possível, ao objetivo do estudo e conhecer, em profundidade, a realidade 

dos atores investigados. Escolhi o método qualitativo porque "a pesquisa 

qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”.(Minayo et al, 2000)  

Segundo Goldenberg (1999), os pesquisadores que adotam a abordagem 

qualitativa se opõem ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. 

 Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado 

ao estudo da vida social, uma vez que, nessa modalidade, o pesquisador não 

pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças 

contaminem a pesquisa. A pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização  ou outros. 

Para Jackson (2002), a principal vantagem da pesquisa qualitativa é a 

relevância da informação que ela produz, em função dos pesquisadores coletarem 

informações principalmente pelo meio de entrevistas aprofundadas e na 

observação do participante no seu ambiente natural.   É mais provável que a 

realidade verdadeira do participante seja refletida nas discussões ricas e densas 



 45

do que se fossem feitas apenas coletas de dados por meio de instrumentos 

quantitativos. 

A pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular da realidade 

estudada; não se preocupa com generalizações, princípios e leis. O foco da sua 

atenção é centralizado no específico, no peculiar, buscando a compreensão dos 

fenômenos estudados. (MARTINS;BICUDO 1989) 

Assim, o método qualitativo produz explicações contextuais para um 

pequeno número de casos, com ênfase no significado, mais que na freqüência do 

que no fenômeno. 

Para Triviños (1987), o método exploratório permite ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de um determinado  problema. Constitui a 

primeira aproximação ao tema. O autor acrescenta que dados dessa natureza 

permitem formular sugestões para melhoria de práticas administrativas, 

educacionais, de saúde, dentre outras. 

O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma 
realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, 
planejar uma pesquisa descritiva ou do tipo experimental. Outras vezes, deseja delimitar 
ou manejar com maior segurança uma teoria cujo enunciado resulta demasiado amplo 
para os objetivos da pesquisa que tem em mente realizar. Pode ocorrer também que o 
investigador, baseado numa teoria, precise elaborar um instrumento, uma escala de 
opinião, por exemplo, que cogita num estudo descritivo que está planejando. Então o 
pesquisador planeja um estudo exploratório, por outro lado, pode servir para levantar 
possíveis problemas de pesquisa. (triviños 1987 p. 109). 

A realização de um estudo exploratório, por ser aparentemente simples,  

não elimina o cuidadoso tratamento científico que todo investigador tem presente 

nos trabalhos de pesquisa. Este tipo de investigação, por exemplo, não exime a 

revisão da literatura, as entrevistas, o emprego de questionários entre outros, tudo 
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segundo um planejamento elaborado com rigor, característica essencial de um 

trabalho científico. 

Os estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar, o que pretende descrever ‘com exatidão “ou os 

fatos e fenômenos de determinada realidade”. (TRIVINOS,1987). 

De acordo com Minayo (1996), a fase exploratória compreende a escolha 

do tema, delimitação do problema, assim como a caracterização do objeto e dos 

objetivos, os quais são importantes no desenvolvimento da investigação. 

 

4 2  Local do Estudo 

 

Este estudo foi realizado com pacientes inscritos na lista de transplante 

renal de doador  cadáver que se encontram em tratamento dialítico em um 

Hospital Estadual de grande porte,localizado em cidade do interior de São Paulo, 

credenciado no sistema Único de Saúde (SUS).  

O referido hospital é composto por duas unidades de atendimento, sendo 

uma a Unidade de Emergência, localizada na região central da cidade, onde são 

atendidas várias especialidades, inclusive urgências e emergências e a outra, 

situada na região oeste, onde são realizados os atendimentos a nível terciário. 

O estudo foi realizado na Unidade de Transplante Renal, localizada no 2˚  

andar do referido hospital. A unidade dispõe de 19 leitos para  o transplante, sendo 

cinco para pacientes transplantados do sexo feminino; cinco para sexo masculino; 

dois para recém-transplantados de ambos os sexos (isolamento protetor); três 

leitos para pacientes da urologia (sendo transformada para sexo feminino, 
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masculino e infantil, de acordo com a necessidade das internações); quatro para 

transplantados que necessitam de isolamento de contato (quarto individual). 

Ainda outros dois leitos são disponibilizados para pacientes em tratamento 

de diálise peritoneal intermitente (DPI), para internação de 24hs, durante duas 

vezes por semana, enquanto aguardam a capacitação para  a diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (DPAC). 

 Há também  uma sala de hemodiálise utilizada para pacientes na fase 

aguda da doença, conhecida como sala de “agudos”, contendo duas máquinas 

para aqueles que  necessitam de diálise e permanecem internados ou ainda não 

foram transferidos para outro  centro de diálise. 

No mesmo andar fica a secretaria da  Central Nacional de Captação de 

Órgãos (CNCDO-2-REGIONAL 2), onde estão cadastrados os pacientes na lista 

do pré-transplante. 

Também dispõe de três salas de hemodiálise para pacientes com 

tratamento na fase crônica da doença, ou seja, a sala conhecida como sala  

“branca”  ou sala “A”, contendo cinco máquinas, que dialisam aqueles com 

sorologias negativas; a sala “B”, contendo duas máquinas para os portadores do 

vírus da hepatite B ou que apresentam ambas sorologias B e C e a sala “C”, 

contendo duas máquinas para os  portadores do vírus da hepatite C. 

A Unidade apresenta ainda um consultório médico para o atendimento dos 

usuários que apresentam intercorrências durante o tratamento. No mesmo local 

também são atendidos, às segundas e terças-feiras pela manhã, os  que estão 

cadastrados na lista do pré-transplante( Ambulatório de pré-transplante). 
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Finalmente, a unidade apresenta uma sala de diálise peritoneal ambulatorial 

contínua (DPAC), na qual são realizados procedimentos como trocas de bolsas de 

CAPD, trocas de equipo e orientações para pacientes   que realizarão o 

tratamento domiciliar. 

 

4 3  Sujeitos 

 

Os participantes desta pesquisa foram os  pacientes que se encontravam 

relacionados na lista do pré-transplante, cadastrados na Central Nacional de 

Captação de Órgãos (CNCDO-2- REGIONAL 2), do Hospital estudado, na época 

da coleta de dados, seguindo os seguintes critérios: foram incluídos aqueles 

inscritos para transplante renal, com doador falecido, atendidos no ambulatório de 

pré-transplante renal do Hospital, de ambos os sexos e idade acima de 18 anos. 

Foram excluídos os inscritos para transplante renal com doador vivo, menores de 

18 anos e os já transplantados(re-transplante). 

 

4 4  Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital  em estudo (Anexo A). 

As entrevistas foram realizadas mediante a autorização dos pacientes após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre-Esclarecido (Apêndice, A); o qual foi 

elaborado em duas vias (uma ficou com o paciente), de acordo com a Resolução 

196/96 do CNE. 
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4 5 Técnica de Coleta de Dados 

 

 Como técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista. Para Minayo 

(1996,p.57) entrevista é: 

 Um procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 
pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa 
uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta de 
fatos relatados pelos autores, enquanto sujeitos objetos da pesquisa que esta sendo 
focalizada. Suas formas de realização podem ser de natureza individual e ou coletiva. 

  
Dessa forma, entrevista apresenta-se como uma conversa a dois, com 

propósitos bem definidos; por meio dela, podemos obter dados objetivos e 

subjetivos.  

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-

estruturada, no intuito de tentar  identificar a “expectativa” do paciente, enquanto 

aguarda o transplante. A entrevista semi-estruturada, conforme Minayo (1996), 

combina perguntas fechadas e abertas, possibilitando ao entrevistado discorrer 

mais sobre o tema abordado.  

Pensamos que a entrevista possibilita um contato mais próximo com os 

pacientes, onde se obtém informações sobre sua realidade, como tem vivido, os 

conflitos que tem enfrentado e como aguarda a chegada do transplante. 

  Para Minayo (1996), ao lado da observação participante, a entrevista _ 

tomada no sentido amplo de comunicação verbal e no sentido restrito de coleta de 

informações sobre determinado tema científico, é a  técnica mais usada no 

processo de trabalho de campo. 
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As entrevistas foram realizadas com os pacientes cadastrados na  lista do 

pré-transplante de doador cadáver que aceitaram participar e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo um roteiro pré-estabelecido 

(Apêndice B).  

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra pelo pesquisador. 

 Os pacientes foram contactados no dia do retorno, no ambulatório do pré-

transplante e durante sessões de hemodiálise.  

 Os dias e horários foram previamente agendados, conforme as 

possibilidades e a preferência  dos mesmos. 

 

4  6  Análise dos Dados 

 

 A análise dos dados ocorreu por meio da organização, leitura e discussão 

dos dados coletados; foi constituída em três fases. 

 Ao abordar a análise temática, foram seguidos os passos propostos por 

Minayo (2004): a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos 

resultados obtidos e a sua interpretação. 

 

 Pré-análise foi a fase em que o conjunto dos dados obtidos foi organizado 

para uma análise a ser  aprofundada posteriormente. 

 Nesta fase, foi realizada uma leitura flutuante do conjunto das falas obtidas 

nas entrevistas; as informações, organizadas e registradas, constituíram-se em 

um corpus para a continuidade da análise. 
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 Com estes elementos, foi possível a exploração do material, a classificação 

das categorias éticas. Houve a organização em categorias e subcategorias 

teóricas. Nesta fase ocorreu uma busca intensa de significados e agrupamentos 

de dados, quando emergiram temas ou categorias que tiveram significado no 

contexto dos objetivos da pesquisa. 

 O tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação ocorreu após a 

organização dos dados, buscando seus significados. Nesta última fase, foram 

feitas interpretações a partir do marco teórico, também com inferências para poder 

esclarecer os achados da pesquisa. 

 

 

5 Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo apresento a análise e discussão dos dados, enfocando as 

expectativas dos pacientes crônicos frente à espera por um transplante 

renal. 

Foram entrevistados dez pacientes que se encontravam na fila de espera, 

conforme os critérios mencionados na metodologia desse estudo. 

 

 

 

5 1 Caracterização dos Sujeitos 
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Do total dos dez pacientes entrevistados, todos se apresentavam inscritos 

na lista de espera para transplante de doador cadáver, da Unidade de Transplante 

Renal do Hospital Estadual do interior do Estado de São Paulo . 

Dos dez pacientes, todos aceitaram participar da pesquisa. Sete eram do 

sexo masculino e três do sexo feminino. Quanto à escolaridade, um era de nível 

superior, seis de nível fundamental e três haviam terminado o terceiro grau. 

Dentre eles, três não trabalhavam, um era escriturário de uma empresa, 

outro ator de teatro, um advogado atuante e quatro desses pacientes estavam 

afastados do trabalho. 

Todos os entrevistados estavam em terapia renal substitutiva, sendo três 

em diálise peritoneal e sete em hemodiálise. 

Por meio da análise das entrevistas foram construídas duas categorias que 

foram divididas em: 

 - Expectativas em relação ao transplante 

 - Mecanismos de enfrentamento 

 Em cada uma delas foram elaboradas as sub-categorias que serão 

descritas a seguir. 

 

 * Expectativas em relação ao transplante 
 

Silva et al (2002) afirmam que quanto aos sentimentos de pacientes que 

enfrentam o sofrimento de uma doença crônico, muito se referem à dependência 
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de outras pessoas e do tratamento, gerada pela falta de liberdade para realizar as 

atividades de que gostam e para viverem com uma certa autonomia de ir e vir. 

 Uma outra questão é a expectativa de vida, sendo que, na maioria das 

vezes, está relacionada ao transplante renal, de forma que uma nova etapa da 

vida possa iniciar e que surjam melhores perspectivas de trabalho e lazer. 

 Nessa pesquisa, os pacientes renais crônicos entrevistados relataram 

várias situações, nas quais verbalizaram suas expectativas e levaram-me à 

elaboração de subcategorias: 

 

 ›.Dificuldades enfrentadas durante a espera na fila 

 ›Nível de entendimento sobre o tratamento 

 ›Conciliação do tratamento com o trabalho 

 ›Relacionamento com pacientes transplantados 

 › Em busca de condição de vida melhor 

 

 Algumas situações relatadas pelos pacientes estarão apresentadas em 

fragmentos das entrevistas para melhor compreensão da análise realizada. 

  

DIFICULDADES ENFRENTADAS DURANTE A ESPERA NA FILA 

 

 Nesta sub-categoria, foram agrupados os conteúdos que representam as 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes, enquanto aguardam na fila de espera 

pelo transplante. 
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 Os mesmos relatam a falta de campanhas para divulgação da importância 

da doação de órgãos, o que, segundo eles, poderia contribuir para aumentar o 

número de transplantes de intervivos. 

Vejamos trechos das entrevistas a seguir: 

 

 (...), mas o problema que tem muito é transplante de intervivos, tem que dá 

mais é transplante de cadáver (...) – P.11 

 

 (...) não adianta só colocar cartaz, doe sangue, doe órgãos, doe, doe...eu 

vou distribuir panfleto, não adianta, ele olha o panfleto, guarda ou joga fora.. Então 

você tem que fazer alguma coisa que grave na memória dele, então nada melhor 

que a imagem, porque a imagem é chocante, você depara com as pessoas 

doentes né!...demonstra a pessoa saudável, a pessoa doente e a outra no final 

(...) –P.4 

Apesar do Brasil ser o país que mais realiza transplante na rede pública, 

esses números ainda são muito pequenos quando avaliados frente à quantidade 

de pacientes com Doença Renal Crônica que entram em tratamento renal 

substitutivo anualmente. 

 Conforme Cunha et al. (2007), no Brasil, de 1995 a 2002, o número de 

transplantes realizados teve um aumento de 94,3%, segundo o Ministério da 

Saúde. Tal aumento pode ser explicado por um possível crescimento da captação 

de órgãos em razão de uma maior conscientização da sociedade brasileira e o 

crescimento do acesso ao tratamento no período. 
                                                 
1 Os números referem-se às entrevistas com os pacientes, em ordem cronológica de realização. 



 55

 Os mesmos autores citam que, no ano de 2003, segundo a Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, o número de pessoas com insuficiência renal, no Brasil, 

era da ordem de 54 mil e, destas, perto de 48 mil recorrem à hemodiálise, sendo 

que o número de transplantes realizados no ano de 2003 foi de apenas 3.025, em 

todo o país. Portanto, apenas 6,2% dos pacientes com insuficiência renal crônica 

realizaram o procedimento de transplante em todo o Brasil. 

 De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no mês de dezembro de 

2006, existiam 32.155 pacientes na lista de espera e foram realizados, no mesmo 

ano, cerca de 2.904 transplantes (M.S, 2006).  

 

Os depoimentos a seguir apontam para a necessidade de uma maior 

conscientização da importância da doação de órgãos. 

 

(...) o importante que as pessoas se conscientize que o transplante, não 

importa qual é o órgão que as pessoas doem, que elas vão ser solidárias ao nosso 

semelhante (...) –P.3 

 

 (...) já tem treze anos que eu estou fazendo hemodiálise, então já virou uma 

coisa quase que normal, né! E eu acho o que mudou foi o tempo mesmo de 

espera que é muito longo e desanima (...)-P.7 

 

  Conforme Panajotopoulos et al (1999), no Brasil, um número expressivo de 

transplantes renais são ainda realizados com doadores vivos parentes, diferente 
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de outros países desenvolvidos, cuja fonte de órgãos é, preferencialmente, o 

doador cadáver. 

 A fila de espera para o transplante de doador cadáver, no local do referido 

estudo, continua abarrotada  e o período de espera permanece longo, tornando-se 

desanimador para o paciente; enquanto alguns chegam ir a óbito, antes de serem 

chamados. 

 Por meio de organizações de sociedades civis, como a Associação 

Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), organizaram-se programas de 

captação de órgãos com o auxílio dos governos estaduais. Com isto, tem-se 

elevado, em muito, o número de transplantes de cadáver. 

 Apesar desse trabalho, há necessidade de mais campanhas para a 

população,  com vistas ao esclarecimento e incentivo à doação de órgãos. 

   

  NÍVEL DE ENTENDIMENTO SOBRE O TRATAMENTO 

 

 Kübler-Ross (1997), discorre sobre algumas das reações típicas em 

pacientes que passaram por situações críticas, como a de receber um diagnóstico 

grave: a negação e o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. 

 Para Gracioli , Leopardi e Gonzales (2003), a negação é como uma defesa 

aparente, podendo ser manifestada pelo medo de enfrentar a doença e até pelo 

medo da morte. 

 As doenças de difícil diagnóstico ou que podem deixar marcas físicas no 

corpo humano possuem uma capacidade de reprimir as emoções e negar os 

conflitos gerados pela própria doença. 
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 (...) nunca ouvi falar, nunca ninguém me explicou nada o que é o 

transplante, o que eu sei é o que eu vejo as pessoas falar (...) –P.3 

 

 De acordo com as entrevistas dos pacientes renais crônicos, variam os 

graus de expectativas em relação ao nível de conhecimento; alguns apresentam 

certo conhecimento sobre o tratamento a que estão sendo submetidos e sobre o 

transplante, enquanto outros apresentam pouco conhecimento. 

 

 (...) o transplante é uma coisa rápida, uma coisa fácil, sem conseqüência...A 

partir do momento que você se conscientiza que você só mudou de doença, né! 

Eu tenho uma doença renal crônica hoje, amanhã eu vou ter uma doença renal 

crônica melhorada (...)-P. 1 

 

 O paciente renal crônico vivencia situações de intercorrências e a falta de 

informações adequadas sobre o tratamento pode dificultar a adaptação e a 

aceitação da realidade . 

 

 (...) acho que tecnicamente, sei muito pouco sobre o transplante, eu sei o 

que o pessoal me fala, mais tecnicamente nem saberia te falar (...) –P.2 

 

 (...) o transplante renal é um novo tratamento. Ele é colocado na barriga 

né,é isso aí. (...) P-6 
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 (...) eu falo pra todo mundo que não é uma doença, é um problema que vai 

ser resolvido com o transplante (...) – P.5 

  

Lima e  Gualda (2001) referem que os pacientes renais crônicos acabam 

tornando-se desanimados, desesperados e, muitas vezes, por estas razões, ou 

por falta de orientação, abandonam o tratamento ou não dão importância aos 

cuidados constantes que deveriam ter. É necessário estimular suas capacidades 

para se adaptarem, de maneira positiva, ao novo estilo de vida e assumirem o 

controle de seu tratamento. 

 

(...) eu faço hemodiálise e eu acho muito triste, para quem faz é muito triste 

ninguém gosta, tem aqueles que está bem, aqueles que não, uns ficam mais no 

hospital do que em casa. É horrível! (...) – P.4 

 

Durante as entrevistas, observei aqueles que apresentam melhor 

entendimento sobre o tratamento substitutivo, os quais manifestam suas 

expectativas de maneira mais tranqüila, devido ao entendimento do tratamento. 

 

 (...) o que eu sei sobre o transplante renal, acho, tenho certeza que é um 

tratamento substitutivo de uma hemodiálise, tem seus cuidados, tomar 

medicamentos pro resto da vida né, enquanto você estiver transplantado (...) – P.5 

 

CONCILIAÇÃO DO TRATAMENTO COM O TRABALHO 
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Lima e Gualda (2001) referem que o tratamento hemodialítico e a 

insuficiência renal crônica provocam transformações e modificações na vida do 

paciente, comprometendo não só o aspecto físico, como também psicológico, com 

repercussão pessoal, familiar e social. 

Aqueles que trabalham e dependem do tratamento diálitico, vão em busca 

do transplante como expectativa de poder voltar a trabalhar, sem problemas com 

horários e interrupções para o tratamento. 

 

(...) eu convivo com a insuficiência renal crônica já há três anos e no 

começo foi um pouco difícil, pela própria condição da profissão, eu tinha uma 

atividade profissional muito grande e você tem de uma certa forma se adequar ao 

tratamento, o fato de você ter que dispor três dias da semana só para isso (...).P.2 

 

Jofre et al. (1998), comentam que o paciente em tratamento dialítico tem 

menor índice de reabilitação para o trabalho do que o paciente transplantado 

renal. 

 (...) faço hemodiálise, faço o meu serviço, se tiver que trabalhar, lavar 

roupa, eu vou, tirando as quatro horas que eu venho aqui (...) –P.3 

 

 Segundo Paris (1997), o trabalho pode dar um sentido mais produtivo à 

vida, após o transplante, bem como um ganho financeiro na maioria dos casos, 

repercutindo em uma melhor qualidade de vida. 
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(...) eu vou poder estudar, vou poder até trabalhar, faze as coisas que eu 

gosto, pra mim vai ser uma maravilha (...) – P.4 

 

Wilkins;Bozik;Bennett (2003) mostram que o impacto da educação de 

pacientes, bem como o suporte psicossocial no retorno à vida normal após o 

transplante renal, em grupo de 51 pacientes estudados, 62%deles retornaram à 

atividade profissional. 

 

(...) eu acho que o transplante é uma alternativa muito boa, eu quero o 

transplante e eu acho que vai ser o melhor para mim.Eu quero fazer aquilo que eu 

não faria, aquilo que não fiz na hemodiálise como viajar, eu quero trabalhar, não 

me sentir mais doente né. (...) –P.5 

 

 

RELACIONAMENTO COM PACIENTES TRANSPLANTADOS 

 

Rodrigues et al (1998) afirmam que os pacientes necessitam compartilhar 

suas experiências comuns, o que abre possibilidades de reflexão sobre fatos 

semelhantes vivenciados. Isso é simbolizado por meio de comparações que 

propiciam ajuda para o autoconhecimento. O contato com pessoas que 

vivenciaram a mesma situação é um elemento facilitador da aceitação da condição 

e na compreensão dos problemas existentes. 
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(...) pacientes que a gente vê que foi transplantado de cadáver estão tendo 

uma sobrevida muito boa, aí eu resolvi tentar entrar para a fila (...)- P.1 

 

Maturana (1999) ressalta a importância da educação, da formação de 

novas crenças, processo que ocorre nas relações estabelecidas e que podem 

mudar as emoções, propiciando uma nova visão e a manifestação do amor. 

 As relações permitem que o indivíduo entre em contato com suas crenças 

segundo um novo olhar, uma observação diferente, baseada na história de vida do 

outro. Essa troca de experiências propicia uma consciência crítica e a criação de 

novos pensamentos, novas emoções e novas realidades. 

 É importante que estas relações sejam baseadas no respeito e no amor. 

 

(...) o que eu tenho ouvido falar de transplante de cadáver, inclusive 

naquele dia que você me encontrou aqui, na sexta-feira, tinha um paciente de 

Franca que tinha sido transplantado de cadáver, e ele tava numa condição 

excelente, muito boa, então ultimamente, pelo que eu tenho visto, realmente me 

incentivou mais a questão do transplante (...) – P.2 

 

 

A aceitação da doença torna-se mais fácil quando os pacientes se 

comparam com outros em  piores situações ou quando minimizam as 

conseqüências do tratamento (CALIRI; ALMEIDA;SILVA 1998) 
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(...) eles falam muito bem né, mesmo aquela que tinha perdido e estava 

voltando para a fila, ela tava bem, ela me passou uma força muito grande, eu 

achei bom! Quando ela falou, eu perdi, não sei depois de quantos anos, estou 

voltando para a fila de novo, ela me tocou uma coisa muito boa (...)-P. 3. 

 

É comum que o paciente renal, enquanto aguarda o retorno para a consulta 

do pré-transplante ou a sessão de hemodiálise, encontre, na recepção do hospital, 

pacientes que já foram transplantados, os quais retornam para consulta médica 

para coletarem exames ou buscarem medicação. Nesse contato, acabam 

interagindo e trocando experiências relacionadas ao tratamento e buscam por 

informações a respeito do transplante. 

 

 (...) o que eu vejo por aí, o paciente transplantado fica com uma aparência 

ótima né, parece que muda tudo né, cabelo, muda a pele, o organismo muda 

tudo.Converso com os outros transplantados, pacientes de outras clínicas eu troco 

idéias (...)-P. 5 

 

(...) falaram pra mim o que era, falaram tudo de bom, tudo de bom, falaram 

que é igual levar uma vida normal mesmo (...)-P. 4 

 

EM BUSCA DE UMA MELHOR CONDIÇÃO DE VIDA  

 

Para Barbosa (1993), é no transplante renal que os pacientes encontram 

esperança de cura da insuficiência renal e independência da máquina de diálise. 
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Eles acreditam que não mais se  submeterão às sessões de hemodiálise ou trocas 

de bolsas; que realizarão o transplante e logo receberão alta hospitalar e não 

tomarão mais as medicações. Enfim, acreditam que o problema renal será 

definitivamente resolvido, ou seja, têm expectativa idealizada de cura. 

 

(...) ele nos dá uma condição de vida melhor né.Um órgão que foi colocado 

em seu corpo, que tem a condição de exercer a função que o seu fazia no 

passado, assim uma expectativa que a gente tem do transplante (...)- P.1 

 

  Ainda Barbosa (1993) que o doente renal crônico vivencia uma brusca 

mudança no seu viver, convive com limitações, com o tratamento doloroso que é a 

hemodiálise, com um pensar na morte, mas convive também com a possibilidade 

de submeter-se ao transplante renal e a expectativa de melhorar a sua condição 

de vida. 

 As falas abaixo permitem evidenciar esse sentimento: 

(...) transplantada, não na diálise. Só de não ter que vim aqui essas três 

vezes, essa obrigação, sabe!Tem bastante coisa. Eu sei que transplantada eu vou 

ter que continuar vindo ao hospital mais com menos freqüência, então já melhora 

bem (...)- P.6 

(...) acho assim, que vai ser um ponto final para eu começar uma nova fase 

da minha vida, uma nova vida, com mais qualidade de vida, com mais liberdade, 

tem bem mais liberdade para alimentação, líquidos, também acho que é auto 

beneficio (...)-P. 5 
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 (...) o transplante é muito melhor, muito bom, pode levar uma vida normal, 

como qualquer outra pessoa e com o rim posso levar uma vida normal (...)-P. 4 

 

Outros pacientes referem-se sobre a estimativa de vida após o transplante, 

acreditando em uma melhor condição de vida, enquanto o mesmo durar. 

(...) se o meu durar vinte anos já ta bom, porque eu tenho quarenta e 

quatro, se eu viver mais vinte é lucro (...)- P.3 

(...) se eu fizer o transplante, a minha expectativa é de ficar bem, não ter 

nenhum problema, nada e tocar a vida pra frente (...)-P.7 

 

• Mecanismos de Enfrentamento 
 
 Em sua análise de enfrentamento, Lazarus e Folkman (1984) avaliam as 

funções de enfrentamento para as pessoas e as formas pelas as quais elas 

utilizam. Ressaltam uma diferença entre função e conseqüência. A função diz 

respeito ao propósito a que a estratégia serve; as conseqüências dizem respeito 

ao efeito produzido pela estratégia. 

 Uma estratégia pode ter a função, por exemplo, de impedimento, mas a 

utilização dessa estratégia não resulta, necessariamente, que a situação 

ameaçadora seja evitada. As funções não são definidas em termos de 

conseqüências, ainda que se possa esperar que, determinadas funções, venham 

a ter conseqüências determinadas. 
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 Segundo esses autores, o enfrentamento tem duas funções - modificar a 

relação entre a pessoa e o ambiente, controlar ou alterar o problema causador de 

“distress” (enfrentamento centrado no problema) e adequar a resposta emocional 

ao problema (enfrentamento centrado na emoção). 

 As formas centradas na emoção são mais passíveis de ocorrer quando já 

houve uma avaliação de que nada pode ser feito para modificar as condições de 

ameaça, enquanto que as formas de enfrentamento centradas no problema são 

mais prováveis quando tais condições são avaliadas como fáceis de mudar. 

 Ambas as formas influenciam, mutuamente, em todas as situações 

estressantes. As pessoas utilizam as duas formas de enfrentamento, o que pode 

impedir ou amenizar a manifestação de uma ou outra. 

 Ainda a forma pela qual a pessoa usa o enfrentamento está determinada, 

em parte, por seus recursos, os quais incluem saúde e energia, crenças 

existenciais, habilidades de solução de problemas, habilidades sociais, suporte 

social e recursos materiais. Também são usadas variáveis que diminuem o uso 

dos recursos pessoais, incluindo valores e crenças culturais que prescrevem 

certas formas de déficits de comportamentos. 

Conforme o referencial teórico estudado, dividi os mecanismos de defesa 

enfrentados pelo paciente renal crônico em dois grupos - mecanismos de 

enfrentamento focalizados na emoção e focalizados no problema. 

 

1 - FOCALIZADOS NA EMOÇÃO 
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O enfrentamento focalizado na emoção pode ser uma estratégia muito 

usada pelo paciente com uma doença terminal, como forma de escape dos 

problemas e das situações que estão sendo vivenciadas por ele. 

De acordo com a literatura, em um processo de avaliação psicológica em 

pacientes candidatos a um transplante, os fatores psicológicos negativos 

detectados foram sentimentos de medo e ansiedade, estratégias 

insuficientes de enfrentamento, dificuldades de adesão, ausência de 

motivação para o transplante apoio familiar e social baixo ou ausente 

(MESSIAS;SKOTZKO, 2000;RAPISARDA;TARANTINO 2004; GARCIA; 

BOTEGA; DE SOUZA, 2005). 

 Atkinson et al. (2002) citam que as pessoas utilizam o enfrentamento 

focalizado na emoção para impedir que suas emoções negativas as 

dominem e as impossibilitem de agir para resolverem seus problemas. Elas 

também utilizam o enfrentamento focalizado na emoção quando um 

problema é incontrolável. 

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, dividi esses 

mecanismos em subcategorias: 

 

› Afastar os pensamentos negativos 

› Realizar atividades de lazer 

› Busca de apoio da equipe profissional 

› Busca de apoio da família e das pessoas 

› Crença em Deus e na fé 

› Sentimento de luta e esperança 
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› Medo em relação ao tratamento e do transplante 

 

AFASTAR OS PENSAMENTOS NEGATIVOS 

 

 Dethlefsen e Dahlke (1983) afirmam que antes que um problema se 

manifeste no corpo como sintomas, ele apresenta-se na psique sob forma de 

idéias, desejos ou fantasias. Quanto mais receptiva estiver a pessoa a seus 

impulsos inconscientes, mais saúde terá em sua vida. A tentativa de fechar-se 

para o lado psicológico leva a distúrbios funcionais, na forma de sintomas, que 

podem evoluir para inflamações agudas, podendo tornarem-se crônicas. 

  Estes processos crônicos podem acarretar mudanças físicas irreversíveis, 

que passam a se denominar doenças incuráveis e podem levar à morte. 

Domar e Dreher (1997) e Goleman e Gurin (1998) propõem técnicas como 

a reestruturação cognitiva, que tem por objetivo a substituição de padrões de 

pensamento negativo e o cultivo de padrões saudáveis; o cultivo de habilidades de 

luta, como o autoestímulo, a resolução de problemas e a expressão emocional. 

 Alguns tentam afastar os pensamentos negativos, apostando no transplante 

e acreditando que tudo dará certo: 

 

 (...) eu não quero colocar na cabeça, nossa eu vou perder o rim, eu vou 

perder o rim, porque você vê muita gente transplantada e fica com paranóia na 

cabeça com medo de perder o rim e acaba nem aproveitando o transplante do rim 

(...)-P.5 
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REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER 

 

 As atividades cotidianas e recreativas do paciente renal crônico tornam-se 

comprometidas em seu cotidiano, devido ao tratamento dialítico e aos horários 

que lhe são impostos. 

Os exercícios físicos também são de grande importância, por liberar 

tensões, estresse e mudar o estado de espírito do paciente. (SIMONTON ; 

MATTHEWS-SIMONTON 1987; POTTER, 1999). 

No depoimento abaixo podemos observar a necessidade de voltar a realizar 

exercício físico: 

  

 (...) gostava de jogar bola, deixei depois que comecei vir pro hospital, 

com o transplante pretendo voltar jogar (...)- P.1 

 

 Para Law (2002), a atenção para uma melhor condição de vida do paciente 

renal crônico, em busca do alcance de um estado de bem estar físico e mental, é 

possível, resultando na recuperação da autonomia, das atividades de trabalho e 

lazer, da preservação da esperança e do senso de utilidade destas pessoas. 

Alguns realizam atividades de lazer para tentar distrair-se e ocupar-se. 

 

(...) a minha atividade que era ir para o centro de convivência pra bordar, 

pintar telas, pra me distrair, agora não dá, por causo da hemodiálise (...) –P.8 
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 O mesmo autor citado acima complementa que o tratamento diálitico é 

responsável por um cotidiano tediante e restrito e as suas atividades tornam-se 

limitadas após o início do tratamento, favorecendo o sedentarismo e a deficiência 

funcional, refletindo na qualidade de vida. 

 

BUSCA DO APOIO DA EQUIPE PROFISSIONAL 

 

 Seria importante que algumas reflexões sobre as práticas de cuidados ao 

paciente terminal fossem repensadas e sugerir estratégias de cuidados. Para 

tanto, é necessário apropriar-se de conceitos e práticas que resgatam valores 

humanísticos. 

 Silva (1998) ressalta a importância de ouvir o paciente e do contato físico, 

que são veículos nas trocas afetivas que enriquecem as relações interpessoais. 

Também defende o estímulo à independência do paciente, a importância de 

estímulos positivos e de manter atividades não relacionadas à profissão. 

 Podemos observar a importância da escuta e do estímulo positivo na fala 

do entrevistado: 

 

 (...) quando eu conversei com o doutor, ele me explicou, a questão 

de você verificar o órgão, é importante saber a equipe que retirou, manipulou 

aquele órgão, aí resolvi entrar para a fila e aguardar (...) P.2 

  

 Montagu (1988), Regan e Shapiro (1997) ressaltam a importância de tocar 

o paciente, já que o toque estimula o sistema imunológico, libera a tensão, 
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provoca sensação de segurança e confiança, podendo estimular o crescimento e 

restaurar o fluxo de energia.  

 Uma das formas pare que ocorra esse contato do profissional com o 

paciente renal crônico seria no momento de instalar a hemodiálise, de realização 

do curativo, nas punções da fístula. Na administração de um medicamento, enfim 

procedimentos que, ao invés de fazerem parte da rotina do serviço, pudessem ser 

acrescentados do diálogo, carinho e estímulo, proporcionando apoio ao paciente. 

 Enfim, a técnica assumindo outra configuração enquanto via de acesso à 

pessoa do doente, facilitando o toque terapêutico. 

Vejamos essa fala:  

 

(...) aqui o pessoal é muito bom, muito carinhoso, isso ajuda bastante (...)-

P.3 

 

O paciente renal crônico confia nos profissionais que o assistem, portanto, 

esses profissionais precisam trabalhar, durante o ato de cuidar, as questões 

emocionais ou psicológicas do paciente para conseguirem um melhor cuidar. 

De acordo com Essenfelder (2002), é importante a valorização das queixas 

de dor e sofrimento crônico, já que podem levar à depressão e a pensamentos 

suicidas. 

 

(...) tem dia que dá um desânimo ter que vim aqui, mas a enfermagem na 

hora da hemodiálise, começa a conversar e a gente esquece até dos problemas 

(...)P.8 
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Radünz (1999) enfatiza a necessidade do profissional da área de saúde 

cuidar de si e da sua qualidade de vida, já que este cuidado refletirá em sua vida 

profissional. Afirma que para que o trabalho gere equilíbrio é necessário o "cuidar 

de si".  

O trabalho de profissionais que cuidam de portadores de doença terminal 

envolve uma carga mental muito pesada, como a convivência com a dor, o 

sofrimento e a morte, geradoras de ansiedade existencial e desconforto espiritual.  

Portanto, faz-se necessária a adoção de várias medidas para que a crise 

gerada pelo trabalho possa ser transformada em uma oportunidade de 

crescimento pessoal. Estas medidas abrangem o cuidado com a instância física, 

mental e espiritual do profissional. 

Assim, o paciente percebe o desgaste físico e mental dos profissionais da 

equipe que lhe prestam os cuidados. 

 

(...) mesmo cansado ele tem paciência comigo, outro dia ele conversou 

muito comigo sobre o transplante, entendi melhor como acontece e isso me 

incentivou mais (...)-P.8 

 

BUSCA DO APOIO DA FAMÍLIA E DAS PESSOAS 

 

As restrições impostas pela IRC são sempre rigorosas e o grau de 

assimilação e de adesão ao tratamento é sempre diversificado. Dependendo do 

valor que a pessoa atribui a si própria e à sua vida, do modo como se inserem em 
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sua rede familiar e social, irá encarar essa condição e o apoio que lhe são 

oferecidos nessa trajetória (GUALDA, 1998). 

Conforme observamos a seguir: 

 

(...) o apoio da família, né, que é muito importante, se não tivesse o apoio 

da família, eu acho que é muito complicado (...)- P.7 

 

Bielemann (1997) afirma que a família do paciente com doença terminal 

convive com sentimentos diversos que vão desde atitudes de superproteção e 

hostilidade até expressões extremas de amor, preocupação e culpa. Todas as 

fases iniciais que o paciente passa ao receber seu diagnóstico também acometem 

a família. 

 

(...) a minha família ta bem, a minha esposa, a minha filha, a minha filha de 

cinco anos já sabe o dia que eu tenho que vir, o que eu faço, então ela já está 

mais, mais tranqüila e eu estou mais tranqüilo, quanto ao tratamento (...)-P.2 

 

Uma estratégia que parece ajudar as pessoas a se adaptarem emocional e 

fisicamente a um estressor é procurar o apoio emocional de outras pessoas. 

(ATKINSON et al; 2002). 

Vejamos a fala: 

 

(...) as pessoas me incentivam, pedem para eu não desistir do transplante e 

acreditar que ele vai chegar (...)-P.1 
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A família tem grande influência no tratamento do paciente com doença 

crônica, proporcionando suporte de apoio e dedicação, amenizando e 

estimulando-o no decorrer de sua vida. 

Para Helman (2003), a cultura familiar é determinada pelo conjunto de 

princípios implícitos e explícitos que norteiam os indivíduos na sua concepção de 

mundo, maneira de sentir, experienciar e de se comportar. 

 

(...) quero também rever os meus parentes no Maranhão, fazendo 

hemodiálise não dá, já tem seis anos que eu não vejo meus parente. Eu vejo 

assim o meu futuro transplantada, fazendo a minha família feliz, porque a minha 

família sofre junto comigo principalmente a minha irmã ( se emociona ao falar da 

irmã) (...)- P.4 

 

Andrade ; Marcon e Silva (1997) comentam que o familiar tem, cada vez 

mais, assumido parte da responsabilidade de cuidar de seus membros. E, nessa 

perspectiva, necessita de apoio dos profissionais no que diz respeito à atenção a 

saúde, seja a nível hospitalar ou domiciliar. Os pacientes valorizam os familiares 

cuidadores e destacam sua importância, conforme observamos nas falas abaixo: 

 

 (...) vai ser muito melhor, ficar em casa assim, curtir mais os filhos (...)-P.6 

 

(...) faço a minha diálise em casa,mais minha irmã que monta tudo pra mim, 

limpa,fica perto de mim para eu não passar mal, me dá muita força (...)-P.9  
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Le Shan (1992) e Simonton Mathews-Simonton e Creighton. (1987) 

ressaltam a importância da família na recuperação, no crescimento e 

fortalecimento do paciente. Também enfatizam que a doença pode promover o 

crescimento de todos os membros da família. 

Rodrigues et al. (1998) ressaltam a importância do apoio da família para a 

recuperação do paciente, o que ajuda a criar um sentimento de controle e 

esperança, já que, em conjunto com a família, o paciente pode mapear o futuro, 

preparando estratégias para enfrentar os possíveis acontecimentos. 

 

 (...) é difícil fazer diálise, é, é difícil deixar os filhos,mais eu tenho que viver 

para eles, se eu não fizer a diálise, eu não vou viver para eles (...)-P.3 

 

CRENÇA EM DEUS E NA FÉ 

 

Durante a Idade Média, a igreja teve uma enorme influência sobre as 

concepções de saúde-doença vigentes. Tais concepções eram impregnadas de 

crenças religiosas que, entre outras coisas, enfatizavam o poder de influências 

demoníacas sobre a saúde. A doença passou a ser compreendida como uma 

punição divina, o que contribuiu para que a igreja assumisse o controle da prática 

médica (CARVALHO, 1994). 

Ainda hoje, a religião e a crença exercem grande influência sobre o 

tratamento de alguns pacientes, tornando um mecanismo de enfrentamento muito 

usado para aliviar algumas situações de estresse e conflito. 
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Isso pode ser observado nos trechos das entrevistas de alguns pacientes: 

 

(...) vai mudar muita coisa na minha vida, só de eu não ter mais que fazer a 

hemodiálise é uma benção de Deus, é uma benção de Deus! (...)-P.4 

 

  A oração e a crença espiritual podem fortalecer o sistema imunológico e a 

capacidade de autocura. (DOMAR ; DREHER, 1997; GOLEMAN ;GURIN, 1998). 

 Pimenta (1999), comenta que em busca de respostas ou explicações, 

alguns indivíduos não se baseiam apenas na ciência, mas também nas religiões, 

nas crenças e nos valores morais. 

 As religiões moldam as percepções que os indivíduos têm de si mesmos e 

também de suas respostas à dor. 

  

(...) peço muito a Deus para preparar um rim bom para mim, o que Deus 

preparar ta bom (...)-P.3 

 

 Camargo; Marx (2000) mencionam que um retorno súbito à religiosidade 

pode representar um modo de barganha do espírito sobre o corpo, a fim de buscar 

a cura. No entanto, os sentimentos de confiança e amparo podem ser muito 

benéficos para o apoio dos pacientes. 

 

 

(...) graças a Deus, estou bem no tratamento, então aí aquela ansiedade 

passou (...)-P.2 



 76

 

SENTIMENTO DE LUTA E ESPERANÇA 

 

O paciente apresenta sentimento de luta e esperança, tentando reverter à 

situação estressante, acreditando que as coisas vão melhorar. 

 Segundo Garcia Averasturi (2000), o conhecimento da enfermidade e de 

como participar ativamente do tratamento favorecem os sentimentos de controle 

da mesma e são considerados como fatores fundamentais para manter o equilíbrio 

emocional e a motivação do paciente para cumprir o tratamento médico. 

 

(...) apesar do problema que eu tenho, eu sempre lutei pelo que eu quero e 

ainda mais agora que eu quero o transplante se eu conseguir, vou lutar ainda mais 

(...)-P.4 

 

(...) estou preparada pro que der e vier (...)-P.6 

 

Garcia Averasturi (2000) ainda complementa que os sentimentos de 

controle da enfermidade, por sua vez, fortalecem a autovalorização positiva do 

paciente e trazem, como conseqüência, sentimentos de segurança e confiança. Já 

o desconhecimento e a incerteza sobre o tratamento podem ser inimigos do 

enfrentamento, causando ansiedade, agressividade e uma conduta inapropriada 

frente ao tratamento; como conseqüência, o paciente deixa de lutar e perde a 

esperança. 
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(...) porque não adianta eu me desesperar, porque eu só vou perder esse 

problema renal crônico que eu tenho, o dia que eu morrer, enquanto eu viver eu 

tenho que aprender conviver e tenho que conviver bem com ele (...)-P.1 

 

(...) eles ficam assim mais ansiosos do que eu. Eu falo, calma a hora chega!  

Temos que ter paciência, eu falo (...)-P.3 

 

 Em relação ao paciente renal crônico, quando ele recebe as orientações 

adequadas sobre o tratamento, parece mostrar-se mais motivado a lutar e não 

desanimar diante das situações e do tratamento. 

 

(...) a expectativa é muito grande, você imagina que as coisas pra você, ela 

vai muda, assim vai dar uma guinada de cem por cento na sua vida (...)-P.5 

 

Para Caliri et al (1998), durante todo o enfrentar da doença e seu 

tratamento, o paciente portador de uma doença terminal procura ver o lado 

positivo para poder ter esperança.  

 

 (...) eu sofro muito com a hemodiálise, já fiz até cirurgia do coração por 

causa do cateter no pescoço, tenho certeza que com o transplante, minha vida vai 

mudar cem por cento (...)-P.4 

 

MEDO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO E AO TRANSPLANTE 
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O medo é outro tipo de estratégia de enfrentamento que o paciente renal 

crônico pode apresentar, seja no tratamento que está seguindo ou em relação ao 

transplante. 

A doença crônica terminal abala a estrutura emocional dos portadores e, 

assim como a doença renal crônica, desencadeia emoções que os deixam 

fragilizados com associação à morte. Desta forma, começam a viver sob o 

estresse, sentindo medo e desespero. Necessitam, assim, de um tempo para 

poderem refletir sobre a doença, mesmo sabendo que terão um futuro incerto, 

repleto de sentimentos como o medo, angústia e sofrimento. 

Messias e Skotzko (2000) abordam a situação de adoecer cronicamente, 

ressaltando que o tratamento constante gera frustrações pela redução da 

autonomia pessoal. 

Além disso, o paciente apresenta preocupações e medos relacionados a 

outros problemas graves, decorrentes da evolução da doença. Surgem 

sentimentos como medo, insegurança, ansiedade, desamparo, entre outros. 

Conseqüentemente, podem trazer em relação à evolução da doença e ao 

transcorrer do tratamento. Alguns pacientes optam por entrar na fila do doador 

cadáver, por apresentarem medo que algo de ruim aconteça com um de seus 

familiares, após a doação do órgão. 

 

(...) eu fico na expectativa de cadáver, porque se der certo deu, então 

cadáver, se não deu amém. Pensou se por um de minha família e não der certo! 

Eu tenho esse medo só! (...)-P.3 

 



 79

(...) já nos últimos dois anos , deu um probleminha nos exames do meu 

irmão, então ele foi descartado, depois disso eu achei a possibilidade do 

transplante de cadáver (...)-P.2 

 

Conforme Moos (2001), a enfermidade crônica pode constituir-se em uma 

situação estressante, implicando em diferentes ameaças para o paciente. Essas 

ameaças podem referir-se à sua vida, causando temores e o medo de morrer, 

relacionado à integridade corporal, à realização das atividades, ao papel social, 

sua independência, entre outros. 

Vejamos as falas: 

 

(...) uma coisa que eu não esperava na vida, é que um dia minha mãe fosse 

ter que fazer hemodiálise, comecei ficar com medo, ela tinha pressão alta, eu 

trouxe ela pra cá ela tava perdendo o rim , tava perdendo, tinha quatorze por 

cento, foi um choque grande, porque ela me deu tanta força quando eu comecei 

(...)-P.7 

 

(...) os exames da minha irmã deram certo cem por cento para doar, mais 

eles querem que ela emagreça e ela não consegue emagrecer de jeito nenhum, 

não sei se ela ficou com medo, não sei.Por isso resolvi entrar para a fila de 

cadáver. Eu fiquei preocupada. 

 

2- Focalizados no Problema 
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A estratégia de enfrentamento focalizado no problema pode ser outra forma 

do paciente, com doença terminal, tentar solucionar os problemas para amenizar o 

sofrimento pelo qual está passando. 

De acordo com Atkinson et al. (2002) as estratégias para a resolução de 

problemas incluem definir o problema, gerar soluções alternativas, avaliá-las em 

termos de vantagens e desvantagens e implantar aquela que foi escolhida. 

 Estas estratégias também podem dirigir-se para dentro; a pessoa pode 

mudar algo a seu respeito, em vez de mudar o ambiente.  Mudar os níveis de 

aspiração, encontrar fontes alternativas de gratificação, redimensionar projetos e 

aprender novas habilidades são exemplos de estratégias dirigidas para dentro. 

A habilidade da pessoa para empregar estas estratégias depende de suas 

experiências e de sua capacidade de autocontrole. 

Neste mecanismo de enfrentamento, destacamos as seguintes 

subcategorias, conforme as entrevistas dos pacientes: 

 

› Desabafo com a equipe profissional 

› Mudança do comportamento frente ao tratamento 

› Possibilidade de escolha 

 

DESABAFO COM A EQUIPE PROFISSIONAL 

 

De acordo com Stefanelli (1993), um relacionamento só se efetivará se 

houver como base o tripé: enfermeiro, paciente e comunicação, elementos 

necessários à realização plena de forma humanista. A interação enfermeiro-
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paciente permite ao profissional preparar sua linha de ação, conjuntamente com o 

paciente, encontrando, assim, soluções para os problemas detectados. Desta 

forma, ainda possibilita ao profissional contribuir com a sociedade em que vive por 

meio da promoção, manutenção e recuperação da saúde física e mental. 

 Carvalho (1994) lembra que o contato diário com o câncer e com a morte é 

uma tarefa altamente ansiogênica, que tende a criar comportamentos defensivos e 

gerar tensão entre a equipe. O comportamento defensivo pode levar a uma 

postura onipotente e à deficiência na comunicação. Essa autora enfatiza também 

a importância de reuniões de grupo com as pessoas da equipe de saúde para 

avaliar o que a doença e a morte representam para eles, discutir ansiedades, 

angústias e reações que o paciente oncológico desperta. 

 A equipe profissional que proporciona cuidados ao paciente renal crônico, 

por se tratar de doença terminal,  pode vivenciar esses sentimentos descritos pela 

autora, devido ao contato com o paciente e por permitir apoio e desabafo em 

algumas situações. 

Rodrigues et al. (1998) ressaltam que a equipe de saúde deve possibilitar 

ao paciente a retomada de sua maneira de pensar, falar, elaborar e tomar 

decisões conscientes no sentido de viver dignamente sua nova realidade. Nesse 

sentido, os membros da equipe de saúde têm uma grande influência na mudança 

de comportamento do paciente. 

O paciente renal crônico, durante o seu tratamento , desabafa com a equipe 

que o assiste, contando seus problemas e angústias tentando amenizar seu 

sofrimento. 

Vejamos a fala: 
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 (...) converso com os doutores também, desde a máquina ao capilar, sobre 

o transplante, o que acontece comigo, desabafo meus problemas com a 

enfermagem na hora de ligar (...)-P.5 

 

A equipe profissional depara-se, muitas vezes, com dificuldades inerentes à 

própria subjetividade e ao processo de trabalho, que pode estar permeado por 

várias situações geradoras de crises, como a cobrança e exigência da cura e as 

angústias de pacientes e seus familiares, porém, sempre gratificante quando o 

trabalho é feito com respeito, amor e dedicação. 

Em um dos trechos da entrevista, o paciente expressa o afeto pela equipe. 

 

(...) a equipe é como se fosse minha segunda família (...)-P.8 

 

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO FRENTE AO TRATAMENTO 

 

 A mudança de comportamento frente ao tratamento, após o paciente renal 

crônico receber as orientações da equipe de saúde, pode ocorrer dependendo do 

nível de entendimento que o mesmo tenha sobre a sua doença. 

Para Pereira et al. (2007), os fatores psicológicos estão bastante presentes 

em pessoas com doença crônica e poderão influenciar na aceitação da doença e 

na adaptação ao tratamento. 

É necessário que a pessoa tome consciência da importância dos cuidados 

com a doença para a manutenção de seu bem-estar e dedique-se ao aprendizado 
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de novas estratégias para administrar as recomendações básicas de seu 

tratamento e as situações de seu dia-dia. 

Nesse sentido, verifiquei que alguns pacientes podem perceber a 

importância das orientações realizadas pela equipe de saúde para colaborar com 

um tratamento mais eficaz: 

 

(...) a gente tem uma educação muito ruim para come, hoje não, hoje a 

gente já sabe que não pode (...)-P.3 

 

Conforme Pereira et al. (2007), em um processo de transplante de órgãos, 

é necessária uma avaliação psicológica para verificar fatores psicossociais que 

possam interferir na compreensão dos procedimentos clínicos, bem como na 

adesão durante as diversas fases do transplante. 

As falas expressam essa necessidade: 

 

(...) se seguir os médicos direitinho, tomar os remédio direitinho, que vai 

tudo bem, se seguir os médico, os retorno, vai tudo bem (...)-P.4 

 

(...) o que você está fazendo de errado, porque, não adianta você tentar 

enganar, eu to enganando a mim mesmo e to diminuindo a minha vida (...)-P.1 

 

Potter (1999) ressalta a importância do paciente obter informações sobre o 

seu quadro, pois conhecer a doença é um processo fundamental para a tomada 

de decisões. A mudança de hábitos é outro fator primordial à recuperação. 
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Alguns pacientes valorizam o tratamento dialítico, tendo consciência que é 

uma forma de sobrevivência: 

 

(...) na hemodiálise, eu levo uma vida quase que normal, eu não passo mal, 

eu não deixo de fazer as minhas coisas (...)-P.7 

 

Collado (2005) conclui que o paciente valoriza a informação que recebe ao 

longo de suas experiências, conhecimentos gerais, crenças e necessidades. Essa 

valorização continua durante o curso evolutivo da doença, porém os significados 

podem variar na medida que recebe novas e significativas informações. Com isso, 

pode ocorrer uma mudança na sua conduta de enfrentamento da doença. 

 

(...) o tratamento é muito bom, se não tivesse  essas máquinas, eu não sei 

o que seria de nós (...)-P.3 

 

É extremamente importante o estabelecimento de objetivos, os quais 

mantém melhor nível de condição de vida e fortalecem a vontade de viver, 

permitindo ao paciente dar -se prazer e sentido à vida. 

 

(...) tinha um moço que faz hemodiálise, que estava muito deprimido, muito 

triste, expliquei para ele que a vida é tão boa, tem que enxergar o futuro e eu 

também faço hemodiálise (...)-P.3 
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Puig (2001) comenta que um fator relevante para o paciente compreender 

sua doença são as experiências passadas e seu estado emocional no momento 

em que a enfermidade instalou-se. Essas experiências também influenciam sobre 

o significado da doença, isto é, uma reflexão sobre o momento anterior e o atual 

da doença. 

 

(...) o futuro é agora, vai depender do que você fizer hoje para ter um futuro 

amanhã, tem que se cuidar (...)-P.7 

 

Tentar encontrar uma causa para a doença pode ter importante significação 

para o paciente portador de uma doença crônica. A busca por um significado pode 

torná-lo apto a melhor conhecer sua situação, decidindo sobre os tipos de 

enfrentamentos que adotará e se ajustará. 

 

 (...) hoje eu vejo como melhorei com o tratamento, eu vivia ruim,tenho que 

ta bem para enfrentar o transplante (...)P.8 

 

POSSIBILIDADE DE ESCOLHA 

 

 Gualda (1998) ressalta que a condição crônica do cliente propicia 

circunstâncias de interação e convívio com os profissionais e que todos os 

momentos devem ser aproveitados para se explorar as possibilidades de escolha, 

criando condições de mudança quando e onde necessárias, na busca por uma 

melhor qualidade de vida, apesar da doença. 
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De acordo com Atkinson et al. (2002, em algumas situações, o paciente 

avalia a alternativa entre vantagem e desvantagem e opta por uma delas. 

 

(...) eu tive duas chances de fazer o transplante, isso é bateu na porta, um 

era rim que tinha chagas e como eu estava bem, eu tive chance de pensar né, eu 

não ia trocar uma doença por outra que nem tem cura, peguei não fiz e o outro era 

um rim de um senhor idoso, acho que setenta e cinco anos e também achei 

melhor não (...)-P.7 

 

Remen (1993) enfatiza a importância de se aprender com os períodos de 

crise, como as doenças, que são potencialmente ricos. 

 A doença pode levar ao questionamento de valores, prioridades e maneiras 

de ser. Deve ser vista não como o verdadeiro problema, mas como resultado de 

uma série de fatores e escolhas que resultaram na doença. Assim, por vezes, a 

doença é uma oportunidade para se começar a viver de forma mais consciente, 

conforme expresso na fala: 

 (...) sabe quando eu comecei fazer hemodiálise, eu tinha muita vontade de 

transplantar, eu vivia ruim e o rim que aparecesse eu topava aceita, agora que eu 

melhorei penso duas vezes se quero o transplante (...)-P.8 

 

 

6- Considerações Finais 
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Embora estes resultados estejam restritos ao local onde foi realizada a 

pesquisa, são um indicativo para o trabalho da equipe que assiste o paciente com 

doença terminal, em particular o paciente renal crônico, o qual apresenta 

expectativas e almeja o transplante, misturando euforia com inseguranças e medo. 

O nosso olhar evidenciou este ângulo, mas, certamente, outros olhares 

evidenciariam outros aspectos.  

Trabalhar com pacientes com doença terminal implica em uma carga mental 

pesada, pela convivência com a dor, o sofrimento e às vezes até a morte, todas 

questões geradoras de ansiedade e estresse. 

Esses mecanismos de enfrentamento podem ser manifestados tanto pelo 

paciente que convive com o tratamento, como pelos profissionais da saúde que o 

assistem. 

O paciente renal crônico está incluído entre os pacientes portadores de 

doença terminal. Procuramos deixar claro que uma doença crônica, progressiva e 

incurável seja, talvez, um dos períodos mais importantes da vida de uma pessoa. 

Não somente pelo seu caráter irremediável, mas, principalmente, pelos distúrbios 

psíquicos, financeiros, afetivos e físicos que comprometem os pacientes, seus 

familiares e cuidadores. 

 Assim, é importante que o profissional cultive uma percepção positiva sobre 

o seu trabalho, o que vai influenciar em sua conduta e suas emoções, tornando-o 

uma fonte de prazer e realização pessoal. 

 A formação acadêmica também deve ser repensada, conduzida a um 

enfoque mais humanista, a fim de que o profissional de saúde  possa olhar o 

paciente em sua totalidade, como co-responsável por sua saúde e como parceiro 
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terapêutico, além de aprender a lidar com os sentimentos que o exercício da 

profissão desperta. 

 Uma posição de total responsabilidade pela saúde do paciente gera uma 

grande carga mental no trabalho. Assim, a responsabilidade sobre o tratamento 

precisa ser compartilhada com o paciente, o qual necessita sempre ser informado 

sobre todos os passos do tratamento para dele participar ativamente. 

 Observei, nesse estudo, que quando o paciente recebe as orientações 

adequadas em relação ao seu diagnóstico e tratamento, as suas expectativas 

tornam-se mais realistas, ao invés de idealistas. 

 Em relação aos mecanismos de enfrentamento, os quais foram descritos, 

eles aparecem em várias situações e são usados pelos pacientes. Na tentativa de 

aliviar suas ansiedades e medos e para buscar esperança na luta contra a 

doença. 

  Observei que um mecanismo relevante foi o da reflexão sobre o seu 

tratamento e as mudanças de comportamento após essa trajetória.  

 A vivência do paciente renal crônico com a doença, em geral, fez com que 

ele começasse a questionar a realidade em que vive e a enxergar novas 

possibilidades; propiciou também o olhar para si mesmo, para as suas 

necessidades e a possibilidade do resgate da relação consigo mesmo e a 

recuperação da sua auto-estima. 

 Notei que, por fatores diversos, a orientação e suporte profissional, apoio da 

família e o contato com outros pacientes fortalecem o sentimento de esperança 

para os mesmos. 
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 Meu objetivo maior foi o de tentar trazer à discussão os sentimentos e as 

percepções do paciente renal crônico, enquanto aguarda na fila de espera por um 

transplante. Dentre elas, observei que o tempo de espera na fila é um fator 

extremamente desanimador, tornando uma expectativa estressante e árdua. 

 No local onde foi realizado o estudo, mostra-se claro como o número de 

pacientes renais que se encontra na fila de espera para o transplante de doador 

cadáver permanece grande, não sendo diferente da realidade dos outros centros 

do País. 

 Apesar do Brasil ser o país que mais realiza transplante na rede pública, 

esse número ainda é muito pequeno, quando avaliado frente à quantidade de 

pacientes com doença renal crônica que entram, anualmente, em tratamento renal 

substitutivo. 

 Considerando os relatos das entrevistas do presente estudo, podemos 

notar que a demanda de órgãos é pequena para o número de pacientes que 

aguardam na fila, deixando-os desanimados, até chegando ir a óbito, não 

conseguindo esperar pelo transplante.  

   Observei que a interação dos pacientes renais transplantados com os que 

aguardam na fila de espera proporciona um contato positivo de estímulo e 

incentivo ao transplante. Nesse sentido, sugiro incentivo à criação de grupos de 

apoio com os pacientes, coordenado por um profissional da saúde, para que 

possam expressar seus sentimentos e dúvidas em relação ao tratamento e o 

transplante para proporcionar-lhes mais segurança e equilíbrio.  

 Outro aspecto observado foi a esperança de melhor expectativa de vida que 

o paciente renal crônico deposita no transplante, sendo que, os que recebem 
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informações sobre o procedimento apresentam-se menos ansiosos e conseguem 

avaliar qual é o melhor tratamento para ele: a hemodiálise, a diálise peritoneal ou 

o transplante. 

 Por seus relatos, nota-se, em geral, que a experiência da doença crônica 

modificou totalmente as suas vidas, desde a dinâmica familiar e das relações até 

os valores e percepções sobre a vida. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO PARA A  ENTREVISTA 

 

Dados de identificação: 

Iniciais nomes: 

Idade: 

Profissão: 

Ocupação: 

Estado civil: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Religião: 

 

Questões norteadoras: 

 

1) O que você sabe sobre transplante renal e como é realizado? 

 

2) Qual  a sua expectativa em relação ao transplante? 

 

3) Como você vê o seu futuro? 
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Apêndice B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, Nilza Tavares Honorato de Oliveira, enfermeira deste hospital da Unidade de 

Transplante Renal, cursando o programa de Pós-graduação em Enfermagem 

Psiquiátrica - nível de Mestrado, com a pesquisa intitulada “Expectativas do 

paciente renal crônico frente à espera do transplante”, sob minha responsabilidade 

e da orientadora Maria Conceição B. de M. e Souza. 

O objetivo deste estudo é identificar a expectativa dos pacientes com insuficiência 

renal crônica, enquanto aguardam na fila pelo transplante. 

Este objetivo pretende ser atingido pela coleta de informações relacionadas à 

doença e ao seu tratamento. 

Venho, então, solicitar sua colaboração para participar da pesquisa, respondendo 

ao roteiro de perguntas; caso consinta, nossa conversa será gravada para facilitar 

a análise da pesquisa. 

(I)  Sua participação será voluntária para que sejam coletadas pela pesquisadora 

uma série de dados relacionados à sua doença e ao transplante renal. Estes 

dados incluem informações que serão obtidas a partir de uma entrevista realizada 

pela pesquisadora, utilizando um roteiro prévio e gravador para registrar os dados. 

Estes dados serão analisados após a transcrição das fitas gravadas. 

 

(II) Seus dados serão tratados com absoluta segurança para garantir a 

confidencialidade, privacidade e anonimato em todas as etapas do estudo; 
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(III) Após a sua autorização, estes dados poderão ser analisados pelos 

pesquisadores responsáveis e utilizados em publicações científicas em conjunto 

com os dados de outros pacientes no Brasil. Seu nome ou qualquer outro dado de 

identificação não aparecerá nas análises dos dados ou relatos científicos. 

Poderá, a qualquer momento, (desde o inicio até o final da pesquisa, agora e até a 

publicação do artigo científico) solicitar esclarecimentos sobre o estudo; 

 

(IV) Tendo a liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase do estudo, sem que seja penalizado por esta atitude; 

 

(V) Como voluntário não receberá dinheiro pela participação da pesquisa 

“Expectativas do paciente renal crônico frente à espera pelo transplante”; 

 

(VI) Qualquer dúvida adicional ou problemas relacionados ao estudo poderão ser 

resolvidos pelo seguinte telefone (016) 3602-2943. 

Recebi as informações sobre a pesquisa e concordo em participar do estudo. 

 

Nome: 

 

 

_______________________                       __________________________ 

Assinatura:                          Assinatura da pesquisadora 








