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RESUMO
Objetivo: Discutir as representações sociais de pessoas em hemodiálise sobre o tratamento dialítico à luz dos estressores 
de Neuman. 
Métodos: Pesquisa de abordagem processual das Representações Sociais, realizada numa clínica particular de hemodiálise 
de Minas Gerais. Dados de caracterização sociodemográfica, perfil de doença/tratamento e entrevista individual em 
profundidade coletados de agosto a novembro/2017 com 68 pessoas em hemodiálise, tratados nos softwares: Statistical 
Package for the Social Sciences, NVivo Pro11® com análise temático-categorial (adensamento teórico - coeficiente 
Pearson ≥0,7) e de coocorrência no Iramuteq. 
Resultados: Foram categorias de análise: 1) autopercepção sobre o adoecimento e o enfrentamento da doença renal - 
origem intrapessoal; 2) relações interpessoais e profissionais: criação de vínculos no contexto terapêutico - origem 
interpessoal e 3) ambiente terapêutico compartilhado: constructos representacionais sobre a hemodiálise renal - origem 
transpessoal. 
Conclusão: As representações sociais construíram-se em convivências intrapessoais, interpessoais ou transpessoais 
explicitando estressores que devem ser controlados terapeuticamente. 

ABSTRACT
Objective: To discuss the social representations of people on hemodialysis about dialysis treatment in the light of Neuman’s 
stressors. 
Methods: Research of procedural approach of Social Representations, conducted in a private hemodialysis clinic in Minas 
Gerais. Data of sociodemographic characterization, disease/treatment profile and individual in-depth interview collected 
from August to November/2017 with 68 people on hemodialysis, treated in software: Statistical Package for the Social 
Sciences, NVivo Pro11® with thematic-categorial analysis (theoretical densification - Pearson coefficient ≥0.7) and of co-
occurrence in Iramuteq. 
Results: The categories of analysis were: 1) self-perception about the illness and coping with kidney disease - intrapersonal 
origin; 2) interpersonal and professional relationships: bonding in the therapeutic context - interpersonal origin and 3) 
shared therapeutic environment: representational constructs about renal hemodialysis - transpersonal origin. 
Conclusion: Social representations were built in intrapersonal, interpersonal or transpersonal relationships, explaining 
stressors that must be therapeutically controlled.

RESUMEN
Objetivo: Discutir las representaciones sociales de las personas en hemodiálisis sobre el tratamiento de diálisis a la luz de 
los factores estresantes de Neuman. 
Métodos: Investigación con enfoque procedimental de las Representaciones Sociales, realizada en una clínica privada de 
hemodiálisis en Minas Gerais. Datos de caracterización sociodemográfica, perfil de enfermedad/tratamiento y entrevista 
individual en profundidad recopilada de agosto a noviembre/2017 con 68 personas en hemodiálisis, tratadas en el software: 
Statistical Package for the Social Sciences, NVivo Pro11® con análisis de categorías temáticas (densidad teórica - coeficiente 
de Pearson ≥0 , 7) y de co-ocurrencia en Iramuteq. 
Resultados: Las categorías de análisis fueron: 1) autopercepción de la enfermedad y afrontamiento de la enfermedad renal - 
origen intrapersonal; 2) relaciones interpersonales y profesionales: creación de vínculos en el contexto terapéutico - origen 
interpersonal y 3) ambiente terapéutico compartido: constructos representacionales sobre hemodiálisis renal - origen 
transpersonal. 
Conclusion: Las representaciones sociales se construyeron en interacciones intrapersonales, interpersonales o 
transpersonales, explicando los estresores que deben ser controlados terapéuticamente.
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INTRODUÇÃO
A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde 

pública. Estima-se que cerca de 127 mil pessoas estejam 

em diálise crônica no Brasil com um aumento médio anual 

de 29,7%.(1) O tratamento de hemodiálise requer dos usuá-

rios modificações na organização e adaptação para reajus-

tarem as atividades sociais cotidiana conciliadas a rotina 

terapêutica.(2)

A possibilidade de intercorrências justifica a necessida-

de de um tempo para que essas pessoas se recomponham; 

nesse âmbito, aliar as rotinas da terapia hemodialítica com 

as modificações requeridas no cotidiano para sua opera-

cionalização pode impactar a forma como essas pessoas 

lidam com a doença, relacionam-se com os outros ou se 

inserem socialmente.(3)

Isso porque a realização da hemodiálise ocorre em um 

ambiente terapêutico compartilhado e a conexão entre as 

pessoas é inevitável fazendo com que elas componham um 

grupo socialmente constituído justificado pela realização 

de, em média, três sessões semanais, favorecendo sua ha-

bilidade para retratar tal evento(3,4) e pela proximidade entre 

as poltronas durante as sessões favorecer a construção e 

compartilhamento de constructos simbólicos representa-

cionais relacionados ao contexto terapêutico. Sendo assim, 

a hemodiálise é um objeto de investigação passível de ser 

captado pela Teoria das Representações Sociais (TRS).(5,6)

O fato de não haver investigação descrita na literatura 

que vincule a abordagem processual da TRS sobre a hemo-

diálise na perspectiva das pessoas que realizam a hemodi-

álise, vinculando-a aos estressores de Neuman justifica a 

realização desta investigação e possibilita o preenchimento 

de uma lacuna existente sobre o tratamento hemodialítico, 

o qual é centrado em sua maioria em intervenções técnico-

-biológicas. Desse modo, ao dar voz àqueles que vivenciam o 

tratamento hemodialítico, possibilita-se a captação de con-

teúdos representacionais socialmente compartilhados.(7) 

Esse enfoque, quando aliado com um referencial teóri-

co de enfermagem, pode contribuir com o planejamento da 

assistência de enfermagem e a identificação de necessida-

des humanas advindas das experiências com o tratamento, 

com o processo saúde/doença/tratamento para além das 

questões biológicas(8,9) auxiliando a enfermagem no mapea-

mento de respostas humanas e no planejamento do cuida-

do(7) ao correlacioná-las com estressores.(10) 

Diante do exposto emergiu a seguinte questão nortea-

dora: quais as Representações Sociais (RS) das pessoas que 

realizam hemodiálise sobre este tratamento? Objetivou-se, 

discutir as RS de pessoas em hemodiálise a respeito do tra-

tamento dialítico à luz dos estressores de Neuman.

MÉTODOS
Investigação qualitativa exploratório-descritiva com abor-

dagem processual delineada na TRS segundo Moscovici(6) 

à luz do conceito teórico dos estressores da teoria de 

Neuman(10) redigida segundo o Consolidated Criteria for 

Reporting Qualitative Research (COREQ).

Foi uma clínica nefrológica privada que presta servi-

ços de hemodiálise integrado ao Sistema Único de Saúde 

às pessoas referendadas por convênios intermunicipais de 

uma macrorregião de saúde mineira, Brasil. 

Foram critérios de elegibilidade: pessoas com idade ≥18 

anos; com DRC em tratamento de hemodiálise em sessões 

noturnas. Foram critérios de exclusão: estar hospitalizado 

durante a coleta de dados e apresentar déficit cognitivo a 

ponto de inviabilizar a expressão do raciocínio e do pen-

samento social previsto na abordagem em profundidade 

requerida na TRS,(5,6) aferida por falas inconsistentes cap-

tadas durante a etapa da caracterização.

Foram elegíveis todos as pessoas que integravam o 

tratamento hemodialítico do período noturno (72 pessoas 

cadastradas). Houve quatro perdas justificadas por: inter-

nação (1), Alzheimer (2) e afonia (1), perfazendo 68 parti-

cipantes cujo recorte amostral foi capaz de retratar um 

quantitativo compatível a abordagem da TRS pretendida.
(11) Eles foram recrutados por meio de convite individual, à 

beira da cadeira de hemodiálise. 

Realizada por uma das pesquisadoras que construiu 

vínculos prévios com os potenciais participantes, motiva-

da pela inserção em atividade extensionista e de ambiência. 

Foram questões norteadoras: Conte-me algum fato viven-

ciado pelo(a) Sr(a) ou com alguém que ouvir dizer relaciona-

do à hemodiálise e que chamou sua atenção ou o(a) marcou 

em relação a hemodiálise.

Dados coletados no período de agosto a novem-

bro/2017, por meio de entrevistas individuais gravadas em 

áudio com duração de ±30-60 minutos em ambiente reser-

vado/privado antes da sessão de hemodiálise. Foi utilizado 

o Open Data Kit (ODK) para o registro das variáveis de ca-

racterização, do perfil de doença/tratamento e dos conte-

údos do diário de campo. 

Os dados numéricos foram tratados em software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 26 

(estatística descritiva). Os conteúdos das entrevistas foram 

tratados no software Nvivo Pro11® segundo as dimensões e 

origens representacionais(6) e  a análise de conteúdo temático 

categorial em suas três etapas,(12,13) alicerçada nos estresso-

res de Neuman balizaram a estruturação das categorias.(10)

O adensamento teórico foi constatado pelo coeficiente de 

Pearson: dimensões (0,93 a 0,81) e origens representacionais 

Enferm Foco. 2022;13:e-2022462



REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PESSOAS EM HEMODIÁLISE SOBRE O TRATAMENTO DIALÍTICO SEGUNDO OS ESTRESSORES DE NEUMAN

Arreguy-Sena C, Krepker FF, Melo LD, Dutra HS, Pinto PS, Pinto PF

(0,89 a 0,70), ambas mencionadas por 68 participantes e re-

tratadas por 2.284 e 1.520 fragmentos de discursos respec-

tivamente. Valores de Pearson para a correlação entre as 

dimensões e origens representacionais foram 0,98 a 0,70, 

corroborados por dendograma e gráfico de círculo. 

Utilizando o software IRAMUTEQ aplicou-se o teste de 

coocorrência para obter as coocorrências e conexidade 

dos conteúdos discursivos  por meio da análise de similitu-

de. Sua apresentação foi realizada pelo grafico dinâmico de 

árvore com agrupamento em comunidade e foco no layout 

de Fruchterman-Reinglode.(14) Para assegurar coerência 

interna e externa na análise temático categorial constam 

fragmentos de discurso dos participantes retratando seus 

posicionamentos diante da problemática investigada.

Atendidos todos requisitos ético-legais em pesqui-

sa, sendo a investigação matriz aprovada sob CAAE n. 

61916516800005147. O anonimato foi assegurado pela co-

dificação composta por uma letra e dois dígitos. 

RESULTADOS
Os 68 participantes foram caracterizados: a maioria eram ho-

mens (64%); residentes na cidade onde ocorreu a investigação 

(98%); cor da pele autodeclarada branca (40%); idade média 

de 57,64 anos; com companheiro(a) (54%); tinham filhos (72%), 

até três filhos (26%). Além disso, a maioria dos participantes 

tinha escolaridade de até nove anos de estudo (70%); eram 

de religião católica (60%); eram aposentados ou recebiam o 

benefício de auxílio-doença (88%) com tempo médio de 10,3 

anos (64%), e renda média de 1,92 salários-mínimos.

O perfil de doença/tratamento foi: a maior parte era hi-

pertensa (48%), com até três anos de hemodiálise (52%), 

usando cateter duplo lúmen (CDL) (36%) ou tendo usado em 

algum momento da terapia (94%) e Fístula Arteriovenosa 

(FAV) (64%), confeccionada, em sua maioria, no membro 

superior não dominante (54%).  

Foram três categorias de análise de conteúdos segundo 

a abordagem processual da TRS à luz dos estressores de 

Neuman. A primeira representou um autorreconhecimento 

dos fatores de riscos e comportamentos desencadeantes 

do processo de adoecimento como sendo de origem intra-

pessoal e de sua única responsabilidade; a segunda, foram 

evidenciadas as diferentes relações interpessoais (colegas 

em tratamento, familiares e profissionais) como capazes de 

configurar uma rede de apoio necessária ao tratamento e, 

na terceira, o ambiente terapêutico compartilhado retra-

tou os fatores transpessoais nos distintos elementos como 

necessários ao procedimento técnico da sessão dialítica. 

Na figura 1 foram apresentados o dendrograma com as três 

categorias, gráfico de círculo demonstrando esquema de 

forças de correção e árvore de similitude.  

Fonte: Conteúdos extraídos do NVivo Pró-11® e Iramutec.

Figura 1. Esquema de forças de correlação expresso por dendrograma, gráfico de círculo, e análise de coocorrência (n=68)
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Na figura 2 foi apresentado um esquema contendo a 

análise de conteúdo temático categorial que elucida os 

conteúdos discursivos de cada categoria com fragmentos 

de discursos dos participantes.

DISCUSSÃO
O perfil dos participantes foi predominantemente do sexo 

masculino, idade média de 57 anos, baixa escolaridade e 

com benefício de aposentadoria ou pensão decorrente da 

DRC, sendo corroborado por estimativas.(1,13)  Em um estu-

do transversal com 80 pessoas em hemodiálise, foi iden-

tificado que ter idade ≥55 anos, ser solteiro e apresentar 

restrição na mobilidade física representou 45,7% de chan-

ces para o diagnóstico de conforto prejudicado, descrito 

na taxonomia da NANDA Internacional.(15)

A via de acesso usando CDL ou FAV para hemodiálise 

está de acordo com o preconizado nas diretrizes clínicas 

nacionais(13) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) iden-

tificada como doença de base corroborou com o perfil da 

realidade brasileira na qual está comorbidade se caracteri-

za como risco para o desenvolvimento de DRC.(1,13)

A categoria 1, apresentou conteúdos representacionais 

de origem intrapessoal decorrentes da autopercepção e 

da convivência com a DRC. Na dimensão comportamental 

e atitudinal, os discursos evidenciaram: autopercepções 

e formas de enfrentamento desencadeadas a partir de li-

mitações e consequências do diagnóstico da DRC e/ou da 

possibilidade de o tratamento hemodialítico ser uma tera-

pêutica paliativa (fala do P02 - Figura 2). Na dimensão cog-

nitiva e informativa, emergiram conteúdos que retratam 

conhecimentos do grupo social a respeito dos fatores de 

risco para o desenvolvimento de DRC a exemplo da heredi-

tariedade, da HAS e da redução da capacidade renal. 

Tais conteúdos são percebidos como parte integrante do 

diagnóstico profissional caracterizado por sinais, sintomas 

e exames laboratoriais acessados a partir da conduta pro-

fissional. Cabe mencionar que, entre as pessoas que apre-

sentam vulnerabilidades para o desenvolvimento de DRC, 

estão aquelas: com Diabetes Mellitus Tipos I e II; com HAS; 

idosas (idade ≥60 anos no Brasil); obesas (Índice de Massa 

Corporal ≥30 kg/m²); com histórico de doenças do aparelho 

circulatório; com histórico familiar de DRC; tabagistas e em 

uso prolongado/contínuo de fármacos nefrotóxicos.(13) 

Na dimensão valorativa, o desenvolvimento de DRC foi 

retratado pelo P11 (Figura 2) como um “processo de natu-

ralização” da doença que cursa de forma lenta, progressiva 

e assintomática e a avaliação laboratorial e do profissional 

nefrologista ocorre a partir da identificação do perfil de 

vulnerabilidade ou da presença de sinais/sintomas. Sendo 

que, apenas após a confirmação diagnóstica, o tratamento 

pode ou não justificar a indicação de início da terapia renal 

substitutiva por processo dialítico.(1-13)

A dimensão objetival foi vinculada, ao tratamento dialí-

tico como uma possibilidade capaz de resgatar esperanças 

Fonte: Conteúdo extraído do NVivo Pró-11®. *Número de participantes. **Fragmentos de discursos exemplificados.

Figura 2. Esquema da análise de conteúdo temático-categorial da abordagem processual da TRS (n=68)

Enferm Foco. 2022;13:e-2022464
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de melhoria e sobrevida quando associada à adesão para 

os cuidados e intervenções terapêuticas. Nesse contexto, 

cabe mencionar que, entre os tratamentos disponíveis, es-

tão os processos dialíticos (hemodiálise por CDL ou FAV, 

diálise peritoneal ou diálise peritoneal ambulatorial contí-

nua - CAPD), como forma de substituição parcial da função 

renal que foi perdida, e o transplante renal. A escolha do 

tipo de tratamento depende das condições clínicas e psi-

cológicas individuais.(13)

A hemodiálise, principal forma de tratamento da DRC, 

simula o processo fisiológico de filtração glomerular, ba-

seado no mecanismo de difusão (transposição do sangue 

através de uma membrana semipermeável artificial imersa 

em uma solução eletrolítica que permite a filtração das to-

xinas por diferença de concentração e a perda de líquidos 

é controlada por pressão exercida sobre o sistema). Esta 

filtração extracorpórea ocorre por intermédio de uma má-

quina de diálise na qual substâncias tóxicas, como ureia, 

creatinina, metabólitos, excretas e o excesso de líquidos, ao 

passarem pelo capilar, são filtradas. Esta terapêutica supre 

possíveis demandas de filtração renal por meio de, em mé-

dia, três sessões semanais de hemodiálise, com duração de 

até quatro horas.(13)   

A necessidade de a pessoa em hemodiálise disponibili-

zar horários semanais para as sessões pode justificar frus-

tações e inadequações sociais a ponto de comprometer as 

interações interpessoais e favorecer o isolamento social. 

Isso pode ocorrer quando a convivência se torna insatisfa-

tória e as restrições são percebidas como dificultadoras ou 

impeditivas para a adesão às atividades sociais.(7)

A categoria 2 apresentou, na dimensão comportamental 

e atitudinal, discursos que descreviam as diferentes atitu-

des profissionais relacionadas aos cuidados antes, durante 

e após o procedimento de hemodiálise, conforme consta 

no discurso do participante P12 (Figura 2). Entre as funções 

do enfermeiro e de sua equipe está a monitorização clínica 

e hemodinâmica da pessoa com insuficiência renal crôni-

ca de forma contínua e integral, durante todo o ciclo de 

hemodiálise, identificando intercorrências. Para isso, mo-

nitoram-se os sinais vitais, sintomas, alterações clínicas 

ou laboratoriais; de modo a corroborar com a identificação 

precoce e o atendimento terapêutico imediato com imple-

mentação de intervenções integradas com a equipe inter-

disciplinar.(16,17)

As RS evidenciadas nesta categoria quando analisadas 

à luz dos estressores de Neuman estimulam reflexões so-

bre a necessidade de o enfermeiro estar atento a fatores 

externos (estressores intrapessoais e extrapessoais) que 

sinalizam para as origens das RS segundo a percepção dos 

atores sociais explicitadas em seus discursos, uma vez que 

eles podem dificultar a adesão ao tratamento dialítico. São 

exemplos, o limitado apoio social e familiar; as condições 

econômicas; crença religiosa e suporte espiritual discor-

dantes; comportamentos de possível negação e esquiva ao 

tratamento; dificuldades de adaptação à terapia; necessi-

dade de suporte psicológico; história patológica pregressa 

(hábitos de vida, patogenias, cirurgias prévias, medicações 

de uso contínuo e alergias medicamentosas); e histórico 

social (com ausência de adesão a hábitos alimentares, prá-

tica de atividade física ou uso de drogas lícitas - tabagis-

mo e etilismo).(18)  A ocorrência de complicações durante 

o procedimento hemodialítico, a exemplo de cefaleia, hi-

potensão ou hipertensão, taquicardia ou bradicardia, hipo-

glicemias, surgimento de algias torácicas/lombares e/ou 

câimbras musculares, náuseas e vômitos, febre, calafrios, 

pruridos etc., requer a presença do enfermeiro e a tomada 

de decisão com intervenções especializadas.(15)

Há evidências de que o desconhecimento a respeito dos 

cuidados necessários no período pós-transplante renal e da 

sobrevida vinculada a este foi considerado decepcionante 

na perspectiva dos participantes, principalmente quando 

eles tinham a expectativa de cura com o transplante renal. 

Embora esta intervenção seja outra forma de tratamento 

substitutivo que não represente a cura, ela possibilita uma 

vida próxima à normalidade e requer adaptações e adesão 

da pessoa transplantada à terapêutica imunossupressora, 

bem como a continuidade das restrições de agentes agres-

sivos à função renal.(16)

Na dimensão cognitiva/informativa, foram retratados 

os cuidados interdisciplinares com destaque para os pro-

fissionais da enfermagem no que tange às atividades edu-

cativas em saúde sobre a DRC (limitações e restrições da 

doença), o tratamento hemodialítico (vantagens/desvan-

tagens e adequações de comportamento e estilo de vida 

individual) e o reforço à motivação de forma contínua para 

o engajamento nas ações de autocuidado e adesão à tera-

pêutica dialítica (P03 – Figura 2).

As percepções a respeito do cuidado de enfermagem 

alicerçado em conhecimentos específicos e no processo 

de trabalho, habilidades e competências para lidar com 

possíveis intercorrências foi retratada de forma positiva e 

como um fator de proteção à sua saúde. Uma investigação 

realizada com cem pacientes em hemodiálise no Estado do 

Rio de Janeiro (Brasil) objetivou conhecer a satisfação dos 

mesmos a respeito dos cuidados de enfermagem prestados 

por enfermeiros, por meio do Instrumento de Satisfação 

do Paciente (ISP). Apesar de o escore de satisfação acima 

da média, a análise pormenorizada do ISP revelou que os 
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participantes desejavam atenção/presença do enfermeiro 

durante as sessões.(19)  

Na dimensão valorativa, foram retratados conteúdos 

descritivos sobre a atenção, o carinho e a presença dos 

profissionais de enfermagem, médicos e familiares con-

siderados significativos para a pessoa em hemodiálise a 

exemplo da mãe e do cônjuge (P03 – Figura 2). A relação 

estabelecida entre a pessoa em hemodiálise e o enfermei-

ro pode contribuir para o enfrentamento do processo de 

hemodiálise, uma vez que a interação do binômio enfermei-

ro-paciente permite a construção de vínculos de apoio e 

a convivência em períodos caracterizados como de risco 

à vida é capaz de desencadear sentimentos de gratidão.(20)     

 Uma investigação que objetivou analisar e comparar a 

estrutura representacional do cuidado com saúde e doen-

ça entre pessoas em tratamento dialítico constatou que, 

na dimensão representacional afetiva, os participantes se 

posicionaram favoravelmente à presença de familiares na 

saúde e na doença, qualificando esses vínculos como for-

ma de apoio social, sendo este um efeito positivo capaz de 

auxiliar a pessoa com DRC a lidar com a doença e a ge-

renciar suas emoções. A manutenção dos vínculos, quando 

presentes, motiva a adesão para o cuidado ao diminuir o 

fardo atribuído à doença e ao tratamento.(7)  

A dimensão objetival das RS no contexto transpesso-

al apresentou a máquina, a artéria/veia/fístula e a agulha 

como elementos obrigatórios de caráter normativo, indis-

pensáveis à realização das sessões de hemodiálise (P09- 

Figura 2). Estes foram considerados capazes de represen-

tar o procedimento hemodialítico na visão do grupo social, 

caracterizando a existência do processo de “ressignifica-

ção” da hemodiálise. Esses elementos foram considerados 

como possíveis estressores relacionados ao tratamento; 

fato corroborado por outros investigações.(20,21) Ao anali-

sar os conteúdos utilizados para ressignificação da hemo-

diálise foi possível identificar que eles retrataram estres-

sores intrapessoais e transpessoais de valor negativo aos 

participantes. 

Na categoria 3, a concepção transpessoal surge na di-

mensão comportamental e atitudinal ligada às limitações 

de movimentos durante as sessões de hemodiálise. Isso 

ocorre devido à presença das conexões (equipos: arterial 

e venoso) que vinculam a pessoa em tratamento com a 

máquina de hemodiálise e à necessidade de autocontrole 

alimentar representado pelo consumo de líquidos, sódio, 

açúcares e refrigerantes influenciadores sobre o ganho 

de peso e desencadeadores de complicações renais. Na 

dimensão cognitiva e informativa, foram observados co-

nhecimentos sobre a necessidade de restringir o consumo 

de água e cessar/reduzir o comportamento de fumar e de 

ingerir bebidas alcoólicas (P69 – Figura 2).

A necessidade de se instituir um regime alimentar com 

todas as restrições requeridas ao cuidado preconizado para 

a pessoa com DRC pode afetar suas preferências e impac-

tar hábitos pessoais e familiares, atuando sobre a cultura 

alimentar do contexto social/familiar a ponto de repercutir 

sobre a adesão ou negligência às orientações profissionais 

requeridas no tratamento e justificadas pelo êxito deste 

quando conciliadas pelos participantes.(22) Outra evidência 

ressaltou a necessidade de os profissionais de saúde reali-

zarem periodicamente ações educativas, abordando hábitos 

alimentares das pessoas em tratamento hemodialítico.(20,23) 

Na dimensão valorativa relacionada ao ambiente terapêuti-

co, a atenção profissional, a rotina institucional organizada e a 

prática da hemodiálise foram reconhecidas como necessárias 

e capazes de agregar benefícios como a sobrevida e a redu-

ção do edema (P11- Figura 2) A dependência da hemodiálise foi 

vista como uma experiência capaz de gerar rejeição ou reque-

rer tempo para a construção de um enfrentamento eficaz, na 

medida em que afeta o cotidiano e faz com que sua realização 

possa ser interpretada como algo indesejável ou negativo, jus-

tificando comportamentos de não adesão ao tratamento, o 

que pode desencadear intercorrências dialíticas severas. 

Nesse sentido, compreender o processo de hemodi-

álise e suas implicações na qualidade de vida e saúde da 

pessoa com DRC e em tratamento hemodialítico traduz-se 

pela busca por práticas de cuidados singulares capazes de 

reduzir limitações, estressores e agregar qualidade à vida.
(24,25) Nesse contexto, uma investigação sobre a qualidade 

de vida entre pessoas em tratamento hemodialítico identi-

ficou que houve comprometimento nos domínios: situação 

de trabalho, aspectos e funcionamento físico; sendo que 

as melhores percepções ocorreram relacionadas à função 

cognitiva, suporte social e função sexual. Isso permitiu aos 

autores concluírem que a qualidade de vida relacionada à 

saúde entre pessoas com DRC em diálise apresentou maior 

comprometimento nos domínios físicos.(3)

As modificações atribuídas à DRC e à dependência da 

máquina de hemodiálise podem impactar (in)diretamente 

as concepções atribuídas ao tratamento e as formas de 

enfrentamento, e podem ser expressas por sentimentos e 

comportamentos de repulsa, raiva, tristeza, impotência e 

vergonha identificados em uma investigação.(26)

A dimensão objetival apontou o ambiente terapêutico e 

a alimentação como condições prioritárias que merecem 

adesão quando se almeja a sobrevida e um estilo de vida 

saudável, fato considerado de difícil obtenção (P032- Figura 

2) Uma pesquisa representacional sobre o cuidado com a 
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saúde e a doença, realizada com 165 adultos em hemodi-

álise e/ou diálise peritoneal de quatro serviços de nefrolo-

gia, revelou o compartilhamento entre eles de conteúdos 

de doença, embora a saúde tenha sido representada com 

enfoque nos hábitos de vida e dimensão biomédica. A do-

ença apresentou aspecto avaliativo e permitiu considerar 

que as RS de cuidado com a saúde e a doença interagiram 

com comportamentos e posicionamentos para o cuidado, 

bem como forneceram elementos para a compreensão e o 

apoio dos recursos individuais e ajustes da doença.(7)

As categorias apresentadas e discutidas retrataram a 

possibilidade de os estressores serem analisados pelo en-

fermeiro(10) a fim de que suas intervenções possam impac-

tar e reduzir possíveis alterações clínicas-hemodinâmicas, 

favorecendo o enfrentamento da doença e do tratamento 

hemodialítico.(24,25) 

A DRC impõe a ressignificação do corpo e um novo 

modo de viver com a doença; requerendo a compreensão 

da complexidade intersubjetiva relacionada ao tratamento, 

para, então, promover adequado cuidado às necessidades 

pessoais(4) e de suas possíveis reações ao tratamento dialí-

tico. A possível dicotomia entre atitudes de enfrentamento 

e/ou de negação da DRC, mediante o uso de projeções e 

mecanismos de defesa diante do tratamento dialítico, dá 

ao profissional uma impressão de oscilação de posiciona-

mentos da pessoa.(26)

Constitui-se na dificuldade de transposição para outra 

realidade e se justifica pelo delineamento adotado e pelo 

número de participante uma vez que a amostra não con-

templou a todos os pacientes cadastrados no referido ce-

nário de investigação.
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