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RESUMO 

 

 

PASQUAL, D. D. O cuidado nas unidades de hemodiálise segundo a percepção 
dos enfermeiros. 2004. 106f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) � 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 
 
 
Este estudo é qualitativo de natureza fenomenológica, que visa a compreender a 
percepção de o que é cuidado para os enfermeiros que atuam em unidades de 
hemodiálise de Curitiba e prestam assistência à clientela conveniada e do Sistema 
Único de Saúde. Realizaram-se entrevistas com sete enfermeiros, cujos discursos 
são analisados, segundo os três momentos da fenomenologia: descrição, redução e 
compreensão fenomenológica. A análise dos discursos possibilitou identificar três 
grandes categorias: Enfermagem presença, Cronicidade e Sentimentos 
ambivalentes: gratificação versus frustração. A primeira categoria desvela a 
percepção das mais variadas faces do trabalho dos enfermeiros, a preocupação 
deles com a integralidade do corpo cuidado, mostrando uma postura solidária do 
enfermeiro frente à cronicidade. A segunda mostra a importância do convívio para o 
fortalecimento e a criação de vínculos afetivos, apesar do cenário de dor. A terceira 
categoria permite visualizar a ambivalência dos sentimentos presentes no corpo 
cuidador, o que talvez resulte do sentimento de impotência, por não poder resolver o 
problema e ter de conviver com a finitude humana. Apesar disso, observou-se que o 
corpo cuidador gratifica-se em poder ajudar o corpo cuidado a suportar a sua via 
crucis de ser renal crônico, a enfrentá-la com mais dignidade e menos sofrimento. 
Os resultados deste estudo apontam a necessidade de um novo olhar dos currículos 
quanto à importância de trabalhar a cronicidade e formar profissionais com 
competência para modificar as condições das unidades de hemodiálise, de forma a 
transformá-las em cenários que estimulem o autocuidado, a confiança e um convívio 
mais humano. 
 
Palavras-chave: Doença crônica; hemodiálise; cuidado. 
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ABSTRACT 

 

 
PASQUAL, D. D. Care development at hemodialysis units according to nurses� 
perception. 2004. Thesis (Masters degree in Nursing) � Graduate Program in 
Nursing. Federal University of Paraná (UFPR), Curitiba, Brazil. 
 
 
This is a qualitative research which draws on phenomenological approach, aiming to 
comprehend the �care� perception of nurses who work at hemodialysis units in 
Curitiba, Brazil, and who give assistance to private and public health (SUS). Seven 
nurses were interviewed and their speeches are analyzed, by taking on account the 
three moments established by phenomenology: description, reduction and 
phenomenological comprehension. From the analysis, three categories emerged: 
Presence nursing, Chronic disease, and Ambivalent feelings: disappointment versus 
fulfillment. The first one reveals different sides of nurses� work and their worry about 
the integrity of the cared body, showing themselves to be sympathetic to the chronic 
disease patient. The second discloses the importance of being together for 
strengthening and establishing affective links with the patient, besides the pain 
scenery. The third category brings out the ambivalence of feelings demonstrated by 
nurses, maybe, as effect of the impossibility of solving the problem, and having to 
handle human demise. Nevertheless, the study finds that nurses feel rewarded on 
helping patients to stand their via crucis, to face it with dignity and less suffering. The 
results of this study indicate the importance of nursing schools and hospitals to 
prepare nurses to deal with chronic kidney failure cases and also to change the 
conditions of hemodialysis units, in order to make them places where self-care, 
reliance, and living together are stimulated. 
 
Key-words: Chronic disease; hemodialysis; care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Observa-se que, com a evolução da tecnologia e o aperfeiçoamento das 

técnicas, a equipe de saúde, em pouco mais de meio século, deixou a postura de 

completa imobilidade, que a impedia de modificar a história natural da síndrome 

urêmica, no tocante à compreensão de grande parte dos fenômenos que ocorrem no 

seu desenvolvimento e ao controle da maioria das alterações metabólicas e 

hidroeletrolíticas acarretadas por eles (RIELLA, 1996). Graças aos avanços 

tecnológicos e terapêuticos, tem-se constatado aumento na qualidade de vida do 

cliente portador de insuficiência renal crônica (IRC). Embora ela continue sendo 

acometimento potencialmente grave, que incide em todos os órgãos e sistemas do 

organismo (CIANCIARULLO, FUGULIN e ANDREONI, 1998), registra-se maior 

longevidade desse grupo, bem como melhoramento, apesar de incipiente, das 

condutas terapêuticas, que tendem a equilibrar modelos distintos de cuidar, porém, 

complementarmente, tal como o modelo biomédico, que vem ao encontro do modelo 

voltado para as condições socioculturais e econômicas do cliente. 

Nessa circunstância, ocorre que, nos momentos de encontro, quando o 

médico, mesmo questionado, orienta condutas que destoam das preconizadas e 

aceitas pela cultura vigente, gerando novas questões e definições de outras 

estratégias terapêuticas, nascem, desse inaparente confronto, outras questões que 

levam a novas posturas. Nesse dinamismo constante, a equipe de enfermagem e o 

cliente ajustam condutas e determinam novas formas de enfrentar a doença, tão 

importantes para o paciente renal crônico, sempre norteadas pela busca de 

qualidade de vida melhor e mais digna. 

Essa busca contínua possibilita a percepção do portador de insuficiência renal 

crônica como fonte inesgotável de sentimentos, muitas vezes, controversos, visto 

que, em certas ocasiões, ele expressa vontade imensa de viver, de persistir, outras 

vezes, de abandonar tudo e se entregar à morte, pôr termo a tanto sofrimento. 

Assim, trava uma batalha consigo mesmo e com a equipe de saúde, pois ela, ao 

mesmo tempo em que cuida, também proíbe, impõe e controla. 

Nesse turbilhão de sentimentos, registra-se que a equipe de enfermagem 

mostra-se pouco preparada para lidar com esses conflitos, pois todo o seu 
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aprendizado foi sempre voltado para auxiliar na cura das doenças. Sobre isso, 

Barbosa, Aguillar e Boemer (1999, p.295) defendem que há �necessidade dos 

profissionais de saúde compreenderem o processo pelo qual o cliente está 

passando, para não serem mais agentes desencadeadores de novos conflitos e 

tensões�.  

Nesse cenário, surge a hemodiálise, que se torna, graças ao advento da 

tecnologia, parte do próprio corpo, criando ou minimizando conflitos e, ao mesmo 

tempo, apresentando-se como uma resposta para o prolongamento da vida, embora 

condicionando-a à dependência de uma máquina e da equipe de saúde. Essa 

realidade mostra que cronicidade não tem cura, mas há medidas terapêuticas que 

ajudam na sobrevivência do cliente. 

Dessa maneira, a hemodiálise é uma terapia que não cura a insuficiência 

renal, mas ajuda a preservar a vida, até que surja um tratamento melhor ou até que 

as condições clínicas ou psicológicas do cliente declinem para a sua finitude, que é 

algo concreto na existência humana. Nessa situação, resta à equipe de enfermagem 

se fazer presente e ajudar no processo de transição vida-morte, o que é difícil, em 

virtude da formação recebida, pois os currículos da área da saúde não contemplam 

adequadamente as condições de cronicidade, não preparam o profissional para viver 

situações limitantes, tampouco para ajudar o outro, mostrar-lhe que pode ter uma 

vida próxima do normal, a partir do momento em que aceite sua condição de 

cronicidade e aprenda a conviver com as limitações impostas pela doença. 

Com o advento dessa tecnologia, verifica-se acentuada massificação do 

tratamento com a máquina, em que o cliente passou a ser mais �um�, tendo em vista 

o crescimento da mecanização, não só dos equipamentos, mas também dos 

cuidados de enfermagem, quando o cliente passa a fazer parte dos equipamentos 

de hemodiálise, a ser uma extensão da engrenagem da máquina de diálise. Na 

verdade, instala-se um conflito, pois a máquina torna-se parte do tratamento e da 

garantia da manutenção da vida, dificultando a visão do humano para a equipe de 

enfermagem, pois a tecnologia é envolvente e parece ganhar vida, para animar o 

corpo que, sem ela, morre. 

Dessa forma, o cliente renal crônico vive uma verdadeira via crucis. Ele é 

submetido, várias vezes por semana, a sessões de hemodiálise e diálise peritoneal, 

que, pouco a pouco, marcam seu corpo com inúmeras cicatrizes, enquanto fica 

parado, olhando para um horizonte longínquo ou desconhecido, durante as sessões, 
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e até mesmo perguntando-se: Será que isso vai acabar? Será que terá fim esse 

sofrimento? Paralelamente a esse monólogo, observa-se o �entra e sai� da 

enfermagem, a pressa de instalar banhos, puncionar fístulas, monitorar sinais vitais, 

fazer registros e cumprir as ações instrumentais que lhe são conferidas, colocando à 

parte �as ações expressivas, ou seja, aquelas voltadas para o sensível, para a 

singularidade, para a subjetividade de cada um, de forma a propiciar um 

atendimento individualizado e mais humano� (LABRONICI,1998, p.7). 

Nesse cenário, predomina, de um lado, o silêncio, a melancolia e até mesmo 

distanciamento do cliente, do outro, o fazer, o cumprir a escala de trabalho, a rotina 

que se impõe. Daí surgem vários questionamentos, tais como: Como o cuidador se 

percebe na relação de encontro durante a hemodiálise? Essa questão decorre de 

inúmeras outras, o que me leva a refletir sobre como a equipe de enfermagem 

percebe-se, sente-se, o que conhece do outro, como se mantém desconhecida dele, 

apesar dos vários agendamentos das hemodiálises realizadas, apesar do convívio 

quase diário que, lamentavelmente, faz-se de momentos mecânicos e não constitui 

situação de encontro; no qual existe a intencionalidade, a descoberta, a construção, 

a troca (Polak, 1996). O encontro implica o cuidar. Será que se pode chamar de 

cuidado o fazer mecânico realizado no cenário da hemodiálise? 

Para falar em cuidado, é mister salientar que todos os tratamentos e 

procedimentos dispensados ao cliente renal crônico têm como sustentação o modelo 

biomédico, protocolado e normatizado, o que não o torna menos importante ou 

dispensável. Exige-se a busca de ferramentas para sua implementação, e é nesse 

sentido que direciono este estudo, por acreditar ser necessária a convergência entre 

a tecnologia, o modelo biomédico e a humanização do cuidado, de modo a fazer 

com que a tão bem-vinda tecnologia de ponta � que parece distanciar o cuidador 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) do cliente, bem como 

transformar o cuidador em simples operador de máquinas � seja aliada do cuidado e 

não um mero objeto do cuidado em si.  

Acredito que o agir centrado no �humano� possibilita o resgate dos 

sentimentos e a compreensão do processo da cronicidade, pois somente assim se 

pode privilegiar um cuidado voltado para o corpo enfermo e ajudá-lo a descobrir 

medidas que o auxiliem a viver de maneira mais positiva essa nova fase de sua vida. 

Esse pensamento é reiterado por Mendes (apud CIANCIARULLO, FUGULIN e 

ANDREONI, 1998, p.29), quando enfatizam que �o que importa no exercício 
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profissional é o homem, ou seja, a pessoa do profissional e do receptor do cuidado, 

pois são eles que poderão ou não imprimir uma marca mais humana no 

desempenho de suas atividades�.  

O tratamento da insuficiência renal crônica propicia convívio quase diário 

entre clientes e cuidadores, e essa possibilidade deve ser aproveitada pela equipe 

de saúde para conhecer melhor a trajetória de vida dos clientes a quem presta 

cuidado, no intuito de criar condições e conhecer as mudanças que se fazem 

necessárias na vida do portador de doença crônica, promovendo clima de 

crescimento mútuo, usando a humildade e estando disposta �a aprender com o 

outro, na esperança que o outro cresça no processo de cuidar, esperança sem 

pretensões, ou seja, sem haver uma intencionalidade de como será o seu futuro� 

(WALDOW, 2001, p.134). 

Essa constatação leva a destacar que o uso da tecnologia pela tecnologia, 

sem haver o mínimo de empatia, subjetividade e intencionalidade, constitui grande 

inimigo dessa proposta, tendo em vista o paradoxo apológico que se apresenta: 

tecnologia versus certo descaso que o cuidador tem pelo receptor do cuidado. Esse 

dado é histórico na enfermagem e relevante para esta pesquisa, como se percebe 

na fala de Polak (1997, p.93): 

 

 
[...] a atenção voltada para o órgão doente e para a patologia 
contribui com a visão do hospital como oficina no qual o corpo tem 
suas partes afinadas, ajustadas, removidas ou substituídas. Essa 
postura possibilita a percepção da equipe saúde como composta de 
mecânicos responsáveis pela reposição, pela revisão e manutenção 
de toda a engrenagem. 
 
 
 

Uma vez que, para o profissional de enfermagem, é imprescindível valorizar o 

ser humano e respeitar a sua singularidade, a fim de poder compartilhar as 

experiências vividas pelo ser cuidado frente ao drástico diagnóstico de cronicidade, 

a relevância deste estudo é também amparada pela afirmação de Waldow (2001, 

p.129), quando diz que �a finalidade do cuidar em enfermagem é prioritariamente 

aliviar o sofrimento humano, manter a dignidade e facilitar meios para manejar com 

as crises e com as experiências do viver e do morrer�. 

Diante dessa realidade e dos questionamentos apresentados, surge a 

interrogação central deste estudo: Como o enfermeiro percebe o cuidado 
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desenvolvido junto ao cliente renal crônico? Acredita-se que a resposta a essa 

interrogação contribuirá para inserir uma nova cultura nas práticas de curar e cuidar, 

na qual  

 

 
[...] o processo vivido nas situações de enfermagem seja 
transformado em encontro de vidas; encontro cultural, quando os 
valores, às vezes, conflitam; o respeito e a garantia do espaço de 
cada um são prementes, cada qual deve ver o outro na sua 
peculiaridade; quando a percepção e o olhar tornam visível o que era 
invisível (POLAK, 1996, p.98). 
 
 
 

Dessa forma, espera-se modificar o cenário frio e mecanicista das salas de 

hemodiálise. Ressalta-se que inúmeros trabalhos com esse enfoque vêm sendo 

desenvolvidos (com colostomizados, hipertensos e diabéticos), abordando várias 

áreas do conhecimento, mas ainda são poucos os que se referem à área de 

nefrologia, o que reforça a intenção e o desejo de seguir adiante, manifestados até 

aqui. 

 Tendo em vista a sua questão norteadora, este estudo tem como objetivo: 

desvelar o significado do cuidado prestado ao cliente renal crônico pelos enfermeiros 

nas unidades de hemodiálise. 

Finalmente, cabe esclarecer que, para atingir os propósitos determinados, o 

presente estudo divide-se em cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta a trajetória 

profissional da pesquisadora e o que a levou a desenvolver este trabalho; o capítulo 

3 apresenta o suporte teórico à problemática do cliente renal crônico; o capítulo 4 

discorre sobre a trajetória metodológica que norteou este estudo; o capítulo 5 refere-

se à compreensão do fenômeno estudado mediante a interpretação; e o capítulo 6 

fecha este estudo, apresentando uma reflexão sobre a experiência vivida neste 

percurso. 
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2 TRAJETÓRIA PERCORRIDA 
 
 

 

A nefrologia faz parte da minha vida, desde o terceiro ano de faculdade, 

quando, para adquirir experiência prática, comecei a trabalhar no Hospital 

Evangélico de Curitiba, a princípio, na clínica médica e, logo depois, no Serviço de 

Nefrologia, no final de 1976, cumprindo plantões noturnos. Nos primeiros dois anos, 

meu contato com a hemodiálise foi praticamente nulo, pois esse tratamento era 

realizado durante o dia, à noite, era minha responsabilidade o atendimento aos 

clientes internados e em diálise peritoneal. 

Nessa ocasião, a nefrologia era tida como especialidade nova na medicina, e 

o serviço de nefrologia ocupava uma pequena área no quarto andar do hospital, 

sendo comandado pelos nefrologistas: Miguel Carlos Riella e João Loewen. A 

equipe de enfermagem era composta por técnicos em enfermagem, auxiliares e 

atendentes. O enfermeiro ainda não fazia parte da equipe, não somente da 

nefrologia, mas também do próprio hospital. 

Ao fim de dois anos de plantão noturno, finalmente veio a formatura e, como 

conseqüência natural, a �chefia� do setor de nefrologia. Nessa época, já eram quatro 

enfermeiras na instituição e uma delas ocupava a chefia do serviço de enfermagem 

do hospital. Que período... da noite para o dia, transformei-me de colega de trabalho 

em chefe do setor. Não foi fácil, mas, como dizem, só se aprende vivendo. Assim se 

iniciou o meu aprendizado sobre o paciente renal crônico. 

Graças ao espírito empreendedor do Dr. Miguel Carlos Riella, o setor 

começou a crescer, ganhar novos equipamentos e novas alternativas de tratamento, 

e, ao fim do ano de 1979, a nefrologia do Hospital Evangélico preparava-se para ser 

protagonista de um evento que marcaria para sempre a nefrologia brasileira. O Dr. 

Miguel Riella não mediu esforços para implantar o primeiro serviço de diálise 

peritoneal ambulatorial contínua do Brasil (CAPD), e, em julho de 1980, a primeira 

cliente foi colocada em CAPD. Com momentos, ora de entusiasmo, ora de 

insegurança diante do novo, completei o primeiro treinamento dentre os muitos que 

sucederam.  

É extremamente gratificante ser parte dessa história e, principalmente, viver 

essa história. Neste momento, recordo-me dos muitos clientes que a vida pôs no 
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meu caminho e do quanto esses encontros significaram para o alicerce da minha 

profissão. 

O ano de 1980 foi, sem dúvida, um marco na minha carreira, pois, nesse ano 

também, o Dr. Miguel Riella e o Dr. João Loewen realizaram o primeiro transplante 

renal de Curitiba, história também vivenciada por mim, pois, como chefe do setor de 

nefrologia, foi responsabilidade minha a organização do setor, o preparo da equipe 

de enfermagem e, pessoalmente, cuidei do pré, trans e pós-operatório desse 

transplante. Essa história também é marcada por momentos de grande emoção, 

sobretudo, quando o receptor acordou da anestesia e me perguntou se estava 

urinando e, após a minha afirmação, as lágrimas incontidas...  

O aprendizado humano é muito intenso no transplante. Estar ao lado do 

cliente quando o resultado é satisfatório é um momento mágico, porém, quando o 

resultado não é o esperado, o sentimento de impotência é avassalador e não fomos 

capacitados a lidar com esses sentimentos frustrantes. 

A participação em congressos e jornadas de enfermagem na área de 

nefrologia foi uma das ferramentas utilizadas para maior compreensão de toda a 

gama de sentimentos que emergiram durante a realização do cuidado com 

portadores de doença crônica. Vale ressaltar que, em Curitiba, ainda não havia 

oferta de cursos de atualização ou especialização na área. Apenas em São Paulo e 

Porto Alegre, oferecia-se especialização em nefrologia, mas, por questões de 

distância e dos dias ofertados, esses cursos tornavam-se inviáveis para a maioria 

dos profissionais daqui.  

No transcorrer dos anos, os avanços da tecnologia e da medicina 

possibilitaram melhorias no diagnóstico da doença renal e, conseqüentemente, 

maior número de pacientes teve acesso ao tratamento da insuficiência renal crônica, 

o que determinou a expansão do serviço de diálise para acolher os novos clientes. 

Foram criadas novas unidades de diálise, novos equipamentos de diálise foram 

adquiridos, o trabalho foi normatizado, as normas, impostas e a equipe de 

enfermagem foi-se estruturando na medida das necessidades e acompanhando a 

legislação vigente que, na maioria das vezes, cobra qualidade, mas não oferece 

condições para implementá-la na prática. 

Outro momento marcante para mim foi, em 1992, a implantação do primeiro 

programa de tratamento da hipercolesterolemia familiar, conhecido por HELP 

(Heparin Extracorporeal LDL Purification). Mais uma vez, por conta do espírito 
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arrojado do Dr. Miguel Carlos Riella, pude vivenciar essa experiência, pois a Clínica 

de Doenças Renais, subsidiada pela Fundação Pró-Renal e pelo Laboratório B. 

Braun, foi a única da América a oferecer esse tipo de tratamento, que, sem apoio 

governamental, manteve um cliente por 12 anos em terapia. Assim, foram 12 anos 

de encontros marcados, todas as quartas-feiras, com esse cliente, que se 

transformou em amigo. Acompanhei a trajetória dele, desde a adolescência até se 

transformar em adulto e constituir família, graças à terapia que mantinha seus níveis 

de colesterol normais e permitia assim uma vida com qualidade.  

Aos poucos e de maneira quase imperceptível e natural, assumi novas e 

outras funções. À medida que as enfermeiras assumiam as unidades de diálise, 

direcionei o meu trabalho para a área gerencial, coordenando a equipe de 

enfermagem, implementando e atualizando as rotinas, de acordo com a legislação, 

participando das decisões referentes às modificações estruturais das clínicas, do 

recrutamento de pessoal e implementando novos materiais.  

Durante todos esses anos atuando em nefrologia, a grande dificuldade 

sempre foi a qualificação do enfermeiro. Por conta dessa dificuldade, em 1999, junto 

com as enfermeiras e professoras Ézia Conradi e Maria Aparecida Araldi, coordenei 

o 1º Curso de Especialização de Enfermagem em Nefrologia, pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, que oportunizou a titulação para vários 

profissionais da capital, do interior do Paraná e também de Santa Catarina, que já 

trabalhavam na área, mas não tinham o título de especialista, conforme a legislação 

exige. Esse curso ocorreu novamente em 2002, sendo também, nesse ano, ofertado 

pela Faculdade Evangélica de Curitiba. 

Tendo em vista a preocupação constante com a qualificação dos profissionais 

de enfermagem, nos anos de 2002, 2003 e 2004, por iniciativa da enfermeira Anelise 

Marcolin, gerente de desenvolvimento do Laboratório Baxter do Brasil, colaborei na 

coordenação de quatro cursos de Atualização Intensiva em Nefrologia para 

Enfermeiros, que trouxeram à Curitiba enfermeiros de todas as regiões do Brasil. 

É importante mencionar a minha relação com o Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, inicialmente, por meio da Profª 

Ymiracy Polak, que supervisionava os estagiários no Pronto Socorro do Hospital 

Evangélico e que possibilitou a minha participação no Grupo de Estudos 

Multiprofissional em Saúde do Adulto. Mais recentemente, minha reaproximação da 
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universidade deve-se à Profª Maria Helena Lenardt, com a visita dos seus alunos do 

oitavo período às unidades de hemodiálise. 

Essas visitas despertaram nos futuros profissionais o interesse pela área, 

culminando com a formalização de um convênio entre as clínicas de hemodiálise e a 

Universidade Federal do Paraná, para o estágio final dos alunos do nono período. 

Como resultado dessa parceria, há vários enfermeiros fazendo parte do quadro de 

funcionários das clínicas. Desse contato com os alunos surgiu o interesse pelo 

mestrado. O que parecia um futuro distante, concretiza-se, agora, com esta 

dissertação. 
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3 SUPORTE TEÓRICO 

 

  

Neste capítulo, abordam-se o foco principal de estudo, a cronicidade, bem 

como os conceitos de encontro, ética e cuidar, por se considerá-los importantes para 

a compreensão do fenômeno cuidado nas unidades de hemodiálise. 

 

3.1 CRONICIDADE 

 

Essa condição caracteriza as alterações limitantes da saúde que se 

expressam pelos processos de agudização e latência das condições fisiológicas do 

cliente. Como visto, a evolução da tecnologia e o melhor tratamento, advindo do 

melhor conhecimento da doença renal, estão proporcionando maior longevidade e 

melhor qualidade de vida ao cliente renal crônico. Todavia, está-se muito aquém de 

entender os sentimentos que o diagnóstico de doença crônica provoca nesses 

indivíduos. 

A doença crônica não é temporária, ela veio para ficar, impondo ao indivíduo 

várias mudanças no seu estilo de vida e no de sua família. Trentini, Silva e Leimann 

(1990, p.18) referem que a doença crônica não tem caráter transitório e �apesar dos 

avanços no conhecimento da área da saúde, vem para ficar. Embora as doenças 

crônicas tenham caráter de permanência, nem todas são fatais ou desencadeadoras 

de maiores males (quando devidamente controladas)�.  

A sociedade cria estigmas em torno do doente crônico, pois passa a rotulá-lo 

�não como portador de doença, mas como sendo a própria doença� 

(CIANCIARULLO, FUGULIN e ANDREONI, 1998, p.25), o que dificulta ainda mais a 

reestruturação da vida desse indivíduo. Corrobora essa afirmação Faria (apud 

TRENTINI, TOMASI e POLAK, 1996, p.19), ao observar que �quando se trata de 

pessoas em condição crônica, [elas] sofrem discriminações, pois os crônicos, 

geralmente, aparecem sempre com o mesmo problema de saúde e os profissionais 

talvez se sintam impotentes diante de uma situação biológica incurável�.  

Nesse horizonte, a equipe de enfermagem deve buscar conhecimento e 

revelar sensibilidade para auxiliar o cliente a superar o impacto causado pelo 
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diagnóstico, bem como para ajudá-lo a desenvolver mecanismos que facilitem a 

aceitação da doença e das suas conseqüências. 

Remen (apud LIMA, 2000, p.6) afirma que �grande parte do que acontece na 

doença e nas ações de cuidado é experiência única, cada indivíduo fica doente à 

sua maneira, aprende coisas muito pessoais no decorrer desta experiência�, ele e 

sua família reagem de forma diferente das reações das outras pessoas. 

Lima (2000, p.5) refere a importância de olhar não só para a doença, mas 

também para a experiência de vida do cliente e da família envolvidos no processo de 

cronicidade, pois os indivíduos entendem e respondem aos problemas de saúde de 

formas diferentes, tendo como referência o que viveram. 

O diagnóstico de doença crônica desencadeia no indivíduo vários sentimentos 

estressantes, que estão muito além das salas de hemodiálise e do entendimento 

que a equipe de enfermagem tem da doença. É preciso entender o doente como ser 

humano portador de uma história única. 

 O doente crônico vê-se frente a frente com a morte. Então, torna-se 

agressivo, desespera-se, não consegue vislumbrar o futuro, pois não somente sua 

saúde fica abalada, sua situação crônica também interfere no seu trabalho, na 

família e no seu círculo de amizades. Seus sentimentos confundem-se diante do 

tratamento e da equipe de saúde, pois se revolta com a dependência da máquina e 

da equipe e, ao mesmo tempo, sente-se agradecido pelo tratamento e pelos 

cuidados recebidos. 

O diagnóstico de doença crônica desencadeia no indivíduo vários sentimentos 

estressantes, que estão muito além das salas de hemodiálise e do entendimento 

que a equipe de enfermagem tem da doença. É preciso entender o doente como ser 

humano portador de uma história única. 

O doente crônico vê-se frente a frente com a morte. Então, torna-se 

agressivo, desespera-se, não consegue vislumbrar o futuro, pois não somente sua 

saúde fica abalada, sua situação crônica também interfere no seu trabalho, na 

família e no seu círculo de amizades. Seus sentimentos confundem-se diante do 

tratamento e da equipe de saúde, pois se revolta com a dependência da máquina e 

da equipe e, ao mesmo tempo, sente-se agradecido pelo tratamento e pelos 

cuidados recebidos. 

Diante dessa gama de sentimentos �estressores�, o portador de doença 

crônica precisa desenvolver estratégias de enfrentamento que redirecionem o seu 
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viver. Para Lazarus, citado por Trentini e Silva (1992, p.82), o enfrentamento �é um 

processo dinâmico através do qual o indivíduo maneja as demandas do 

relacionamento da pessoa com seu contexto e que são avaliadas em função do 

estresse que causam e da emoção que geram�.  

As estratégias de enfrentamento são as atividades pelas quais o indivíduo 

consegue minimizar os estressores, influenciadas pelo modo de ser desse indivíduo, 

pelas experiências vividas e que exigem dele novos comportamentos. Ainda, de 

acordo com Lazarus, o enfrentamento pode ser focalizado no problema, quando o 

indivíduo reúne forças para enfrentar ou gerenciar o problema, e focalizado na 

emoção, quando ele tenta aliviar o estressor ou se adaptar a ele. 

Para Santos (1997, p.60), que toma como referência os trabalhos de Gimenes 

(1997), Cohen e Lazarus (1979), as estratégias de enfrentamento podem ser 

agregadas em cinco categorias: 

 

1. Busca de informação sobre a situação estressante e que poderá facilitar a 

resolução do problema ou harmonizar as emoções frente a ele; 

2. Ação direta: são as medidas que o cliente usa para lidar com o estresse; 

3. Inibição da ação: repressão de medidas ou atitudes que possam ser 

perigosas; 

4. Esforços intrapsíquicos: regulação das emoções, utilizando como defesa a 

negação e a intelectualização; 

5. Voltar-se para os outros: refere-se ao pedido de ajuda emocional e social. 

 

Remen (1993) salienta a necessidade de concentrar a atenção em identificar 

as forças da pessoa que tem a doença, com a mesma atenção cuidadosa dedicada 

a identificar o próprio processo de doença, pois são essas forças que podem ser 

despertadas para lidar com a doença e colaborar com o restabelecimento do bem-

estar. 

Santos (1997, p.61) aponta cinco funções para tal enfrentamento: diminuir as 

situações ambientais que provocam dano e assim aumentar as chances de 

restabelecimento; tolerar ou adaptar-se a situações ou realidades negativas; 

conservar a auto-imagem positiva em relação à adversidade; e conservar o equilíbrio 

emocional e manter relacionamentos afetivos, familiares, sociais e de trabalho. O 
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resultado seria a adaptação do indivíduo à nova situação e melhora da sua 

qualidade de vida. 

O adoecimento envolve ritos de passagem de um mundo saudável para o 

mundo da doença, que devem ser do conhecimento dos profissionais de 

enfermagem para que se possam elaborar mecanismos de enfrentamento que 

devolvam ao renal crônico sua vontade de viver e proporcionem a ele um viver 

melhor, de forma que ele enfrente com conhecimento e garra as repercussões da 

doença em seu organismo. 

Apesar de todas as adversidades impostas pela doença crônica e pelo seu 

tratamento, Santos (1997, p.90) refere que 

 

 
[...] os pacientes adaptam-se a esse momento de vida seja por 
desejarem desesperadamente livrarem-se desta máquina através do 
transplante renal, por acreditarem na possibilidade de conseguirem 
conviver com este tratamento mesmo com um futuro incerto, ou 
ainda pela fé em Deus. 
 
 
 

Dentre os problemas crônicos de saúde existentes, destacam-se os agravos à 

saúde renal. Não há no Brasil dados confiáveis sobre a incidência e prevalência da 

insuficiência renal crônica. O censo realizado pela Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, em 2001, aponta 49 mil pacientes em tratamento dialítico, com 

prevalência de 288 pacientes por milhão de habitantes, levando-se em consideração 

a população do Brasil, no censo de 2000. Dado preocupante é a incidência, ou seja, 

o número de pacientes que entram no programa de diálise por ano, que foi de 70 por 

milhão, o que significaria dizer que entram em programa anualmente 11.900 

pacientes novos. Isso deixa claro que muitos pacientes não chegam a tempo de 

receber tratamento. 

Em 1997, o Registro Latino-Americano de Diálise e Transplante, em sua 

publicação, dava conta de que a maior causa de IRC no Brasil era a glomerulonefrite 

crônica (25%), seguida de hipertensão arterial (22%) e diabetes mellitus (15%), 

dados que diferem do Registro Americano, em que a principal causa de IRC é a 

diabetes mellitus (43%). A incidência maior de glomerulonefrite crônica é 

característica dos países subdesenvolvidos (RIELLA e PECOITS-FILHO, 2003).  

 



 
14 

 

Insuficiência renal crônica 

 

A Insuficiência renal crônica foi descrita pela primeira vez por Richard Brigh, 

em meados do século XIX, quando os pacientes apresentavam edema e vários 

sinais, que hoje se sabe estarem associados à hipertensão arterial, tais como 

hipertrofia ventricular esquerda e hemorragias cerebrais. Além disso, nesse caso, 

os rins freqüentemente apresentam aspecto granular e contraído, atualmente 

identificado como estágio terminal da insuficiência renal crônica (ZATS, 1996 e 

2003).  

A IRC é uma doença extremamente insidiosa, que pode ter evolução de 

muitos anos, sem manifestar grandes sintomas, até atingir suas fases finais. Essa 

característica decorre de uma propriedade fundamental do parênquima renal, pois 

embora os rins sejam indispensáveis à sobrevivência do organismo, sua capacidade 

funcional é vastamente superior ao mínimo necessário (ZATS, 1996 e 2003). Outra 

característica importante, de acordo com o mesmo autor, é a capacidade dos nefros 

remanescentes de se adaptar a uma nova condição biológica. No caso de perda 

considerável do parênquima renal, esses nefros multiplicam várias vezes seu ritmo 

de trabalho, mantendo assim níveis funcionais aceitáveis1. 

A insuficiência renal crônica refere-se à perda gradativa, progressiva e 

irreversível das funções renais, e o resultado final são vários sinais e sintomas 

decorrentes da incapacidade do rim de manter a homeostasia interna (RIELLA, 

1996; RIELLA e PECOITS-FILHO, 2003). À medida que a função renal diminui, os 

produtos finais do metabolismo proteico, que normalmente são excretados na urina, 

acumulam-se no sangue, promovendo desequilíbrio da bioquímica sangüínea e dos 

sistemas cardiovascular, hematológico, neurológico e esquelético (SMELTZER e 

BARE, 1994). Essa diminuição da função renal pode cursar em quatro fases 

distintas, apontadas por Riella (1996) e Riella e Pecoits-Filho (2003): 

 

 Primeira fase � há redução de 25% da função renal, não havendo 

habitualmente azotemia, graças ao processo adaptativo dos nefros 

remanescentes. 
                                                
1 A função dos rins é eliminar os produtos indesejáveis do metabolismo, manter o volume 
extracelular, a concentração de eletrólitos, a acidez e a pressão osmótica constantes e 
produz, ainda, eritropoietina e vitamina D, na sua forma ativa. 
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 Segunda fase � ocorre moderada elevação da uréia plasmática 

(azotemia), o rim já não é capaz de manter a homeostasia interna, pois 

a redução da sua função pode ser de até 75%. 

 Terceira fase � a função renal fica abaixo de 20%, geralmente, as 

anormalidades do meio interno são mais graves, com azotemia severa, 

anemia, acidose metabólica, hiperfosfatemia e hipercalemia. 

 Quarta fase � é a fase terminal, na qual os sinais e sintomas de uremia 

são intensos, havendo necessidade de um tratamento substitutivo da 

função renal, na forma de diálise ou transplante. 

 

A uremia assemelha-se a uma intoxicação sistêmica. Acredita-se que os 

sintomas sejam causados por uma ou várias substâncias dialisáveis, pois os 

sintomas desaparecem com a diálise (RIELLA, 1996; RIELLA e PECOITS-FILHO, 

2003). Estão presentes na uremia sinais e sintomas, tais como: 

 

 distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básico: excesso de volume 

circulante, que se pode traduzir em hipertensão arterial, edema e 

insuficiência cardíaca, hiperpotassemia, distúrbios do cálcio e do 

fósforo; 

 manifestações gastrintestinais: náuseas, vômitos, anorexia, hálito 

urêmico, sangramento gástrico; 

 manifestações neurológicas: parestesias, síndrome da perna irrequieta, 

condução nervosa prolongada e paralisias; 

 manifestações hematológicas: anemia, que pode ser agravada pela 

perda de sangue nos dialisadores, sangramentos etc. 

 manifestações cardiovasculares e pulmonares: hipertensão arterial, 

pleurites, coronariopatias, pericardites, pulmão urêmico, dentre outros; 

 alterações ósseas e articulares: podem ocorrer dores, fraturas ósseas, 

calcificações cutâneas, articulares e viscerais e hiperparatireoidismo; 

 manifestações dermatológicas, oculares, endócrinas e psicológicas: 

depressão, ansiedade e psicose. 

 

O portador de doença renal crônica pode ser tratado conservadoramente, 

enquanto a qualidade de vida estiver preservada. A terapia renal substitutiva 
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(hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante) é indicada quando o paciente 

apresentar sinais de desnutrição, excesso de volume extracelular, sinais de 

neuropatia periférica e sintomas urêmicos, como náuseas e vômitos (RIELLA, 1996; 

RIELLA e PECOITS-FILHO, 2003). 

 

Hemodiálise 

 

Trata-se de um processo extracorpóreo, no qual o sangue, obtido por meio de 

cateter ou fístula artério-venosa, passa por um filtro de membrana semipermeável 

que está em contato com o líquido de diálise e possibilita as trocas, por difusão e 

convecção, das toxinas urêmicas e a remoção do excesso de líquido do organismo. 

Ao final de pelo menos três horas e meia de tratamento, restaura-se o equilíbrio 

hidroeletrolítico, sendo removidas as escórias nitrogenadas e o excesso de líquido 

circulante.  

Nos primórdios da diálise, o objetivo era evitar a morte por hipervolemia ou 

hiperpotassemia. Hoje, o tratamento dialítico busca reversão da uremia, redução das 

complicações a longo prazo, diminuição do risco da mortalidade, melhora da 

qualidade de vida e a reintegração social do paciente (RIELLA e PECOITS-FILHO, 

2003).  

Devido ao desenvolvimento tecnológico, há no mercado equipamentos e 

materiais que promovem hemodiálise mais segura e com menos intercorrências, 

porém, o tratamento não é isento de complicações, sendo que as mais freqüentes 

são: 

 

 Hipotensão: Ocorre em cerca de 25% das hemodiálises, em virtude da 

retirada excessiva de fluidos corporais, do uso de anti-hipertensivos 

pré-diálise, da temperatura do banho de diálise, de fazer refeição 

durante o procedimento, dos níveis de cálcio na solução de troca, de 

infarto agudo do miocárdio e sepse. O quadro pode ser revertido, 

colocando-se o cliente em posição de Trendelenburg, interrompendo-

se a ultrafiltração e administrando-se solução salina isotônica no 

primeiro momento. Medidas para redução da sua ocorrência devem 

ser tomadas, tais como: reavaliar peso seco freqüentemente, 

desencorajar ganhos de peso excessivo, reduzir o uso de anti-



 
17 

 

hipertensivos pré-diálise, prolongar o tempo de tratamento ou 

aumentar o número de sessões semanais. 

 Cãibras: Decorrem da hipoperfusão da musculatura e o seu 

tratamento dá-se por meio do estiramento passivo da musculatura e 

uso de solução hiperosmolares (ex. glicose 50%). 

 Complicações no acesso vascular: Ocorre com acessos temporários 

(cateteres) e com os acesso permanentes (fístulas artério-venosas). 

 Hemorragias, tromboses, embolia gasosa e a hemólise (RIELLA, 

PECOITS-FILHO e 2003, p.897). 

 

Diálise Peritoneal 
 

Diálise peritoneal é a terapia que utiliza a membrana do peritôneo como 

membrana de troca. Uma solução hipertônica é infundida na cavidade peritoneal, 

onde ocorre o transporte transcapilar de água e solutos, através dessa membrana. 

Essa solução hipertônica é infundida na cavidade peritoneal, por meio de um cateter 

(rígido ou flexível). A diálise é processada em três etapas: entrada, permanência e 

saída do líquido de diálise (BARROS, MANFRO, THOMÉ e GONÇALVES, 1994).  

 Durante a diálise peritoneal, o peritôneo funciona como uma membrana 

semipermeável para depuração de toxinas urêmicas, mediante a difusão de solutos 

e ultrafiltração induzida por agentes osmóticos. 

A peritonite continua sendo a principal complicação do tratamento, pois exige 

tratamento precoce, de acordo com o microorganismo causador da infecção, e 

episódios freqüentes de peritonite podem inviabilizar essa técnica de tratamento. A 

falha da ultrafiltração é uma complicação tardia, decorrente de alterações da 

membrana peritoneal, que pode alterar o transporte de solutos e inviabilizar a 

continuidade do tratamento (PECOITS-FILHO, 2003, p.926). 

 Segundo Pecoits-Filho (2003, p.921), por se tratar de uma terapia que exige 

dedicação do paciente e de sua família, a decisão pelo método deve ser conjunta 

(equipe médica, paciente e família), ainda, devem ser levados em consideração 

aspectos como educação, higiene, moradia e estilo de vida do paciente e da família, 

que podem interferir no sucesso da terapia. 

Para Pessini (apud POLAK, MANTOVANI e CANALLI, 1998), atendimento 

médico e assistência de enfermagem sensíveis aos aspectos humanos e 
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psicológicos são fundamentais, bem como utilizar os sistemas normais de apoio, 

como família, amigos e recursos da comunidade. Para a autora, é essencial levar em 

conta os valores humano-espirituais e os questionamentos a respeito da vida, 

envolvendo, assim, a dimensão transcendente, a espiritual e a religiosa. 

 

Transplante Renal 

 

Nas últimas décadas, a evolução dos agentes imunossupressores e o melhor 

conhecimento e, conseqüentemente, melhor tratamento e prevenção das 

complicações fizeram do transplante renal a melhor opção de tratamento da 

insuficiência renal crônica, quer para clientes em tratamento dialítico, quer para 

clientes em tratamento conservador. 

Para muitos clientes, o transplante torna-se �a luz no fim do túnel�, pois, por 

meio dele, o cliente vê a liberdade, o fim das torturantes sessões de hemodiálise ou 

de diálise peritoneal e sua dependência de máquinas e equipamentos chega ao fim. 

Esses tratamentos, ao mesmo tempo em que tornam possível a sobrevivência, 

escravizam e segregam. 

Ao mesmo tempo em que o transplante se transforma na redenção do renal 

crônico, traz a angústia de ter de encontrar, o mais breve possível, um doador 

compatível na família (doador vivo parente), com os amigos e conhecidos (doador 

vivo não-parente) ou por meio da Central de Transplante (doador cadáver). A 

demora ou a dificuldade de encontrar um doador compatível faz com que a 

desesperança tome conta do seu cotidiano, o que não raramente o faz desistir de 

lutar, às vezes, resignado e conformado com sua situação e seu tratamento, outras 

vezes, recusando-se a cumprir as orientações e condutas estabelecidas, 

renunciando à vida.  

 

3.2 O CUIDAR NAS SALAS DE HEMODIÁLISE 

 

Ao observar, nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico dos 

equipamentos de diálise, o que tornou o tratamento mais seguro, com menos 

intercorrências e efeitos colaterais e gerou melhor qualidade de vida e maior 

longevidade, pude notar, também, que, à medida que a tecnologia facilitava o 

atendimento ao cliente renal crônico, a equipe de enfermagem distanciava-se dele, 
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como se menos intercorrências, menos atenção e cuidado fosse o propósito da 

tecnologia de ponta.  

Assim, atualmente, o cliente não é mais assistido, cuidado em hemodiálise, 

ele é ligado à máquina, ele é desligado da máquina. Sobre isso, Waldow (2001, 

p.64) ressalta que:  

 

 
O mundo da tecnologia avançada agora pode substituir o corpo e o 
toque. O afago, o aperto de mão, oferecendo apoio e suporte, ou 
mesmo o olhar carinhoso e amigo parece não ser mais necessário. A 
máquina passa a realizar o cuidado e a cuidadora a ocupar-se, 
absorvendo-se e concentrando-se no manuseio da mesma, por 
vezes esquecendo o ser humano a ela conectado. 
 
 
 

O cotidiano nas salas de hemodiálise deve transmitir ao cliente renal 

segurança, tranqüilidade, conforto, proximidade, porém, preocupa-me que a 

repetitividade das ações de enfermagem próprias da hemodiálise tornem esse 

ambiente hostil, frio, desprovido de calor humano mínimo. Os enfermeiros são 

extremamente capacitados tecnicamente, entendem todos os mecanismos da 

máquina, porém, não podem esquecer que �a verdadeira expressão da arte e da 

ciência do cuidado é: a conjugação do conhecimento, das habilidades manuais, da 

intuição, da experiência e da expressão da sensibilidade� (WALDOW, 2001, p.144). 

A sala de hemodiálise favorece as ações de cuidado por meio do contato 

assíduo com o cliente, pois favorece a inter-relação entre cuidador e ser cuidado, 

permite o exercício de se conhecerem e de se perceberem. A percepção, para Polak 

(1996, p.103), �é o [...] instrumento de acesso ao mundo, de importância primordial 

nas situações de enfermagem, por permitir à enfermagem conhecer o cliente e 

orientá-lo durante o processo de cuidar�.  

Waldow (2001) cita vários autores e trabalhos que tentam definir cuidar em 

enfermagem. A autora encontrou definições como: ação interativa, alívio do 

sofrimento humano, manutenção da dignidade, presença, intenção, comunhão, 

experiência compartilhada, fazer algo no sentido do bem, dentre outras. Essas 

definições parecem estar excluídas das atividades de cuidado desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem nas salas de hemodiálise, pois nelas o cuidado foi 

substituído por ações meramente técnicas. 
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Roach (1993) defende o cuidar como forma de expressão de humanidade e 

refere que o cuidar é responsivo, ou seja, é uma resposta a um valor. Ela explica 

que o cuidado afirma valores ontológicos, como dignidade e preciosidade do ser 

humano, e valores qualitativos, tais como estética, moral, intelectualidade. Essa 

autora, ainda, identifica no cuidar atributos como: compaixão (pelo sofrimento 

imposto pela doença crônica), competência (técnica e científica para a qualidade do 

cuidar), confiança (que o ser cuidado deposita no ser que cuida), consciência (de se 

fazer o melhor pelo outro) e comprometimento (com o ser cuidado, em estar sempre 

junto dele). 

O cuidar, para Mayeroff (1971), é um processo que envolve desenvolvimento: 

cuidar é ajudar a crescer e a se realizar e, para isso, existe um padrão comum: ao 

cuidar, experiencia-se o outro de forma a considerá-lo com necessidades de crescer 

e com capacidade para isso. Assim sendo, para o autor, as qualidades necessárias 

para que o profissional desenvolva o cuidar são: o conhecimento do outro ser (para 

entender suas necessidades), capacidade de modificar seus comportamentos (frente 

às necessidades do outro), paciência (para entender que o outro cresce num ritmo 

próprio), honestidade (aceitar o outro como ele é e não como se quer que ele seja), 

confiança (na habilidade do outro de crescer no seu ritmo, sem criar dependências), 

humildade (reconhecer que não sabe tudo e pode aprender com o outro), esperança 

(de que o outro possa crescer no processo de cuidar) e a coragem (de deixar o outro 

ser, apesar do desconhecido). 

Não se pode esquecer que o cliente renal crônico passa grande parte do seu 

tempo na unidade de hemodiálise, porquanto, entre chegar até a unidade, entrar na 

máquina, realizar o tratamento, aguardar o transporte e voltar para casa, ele 

permanece em torno de seis a sete horas na companhia do enfermeiro. Durante 

esse tempo, tem de se sentir cuidado, respeitado e amado. 

 

3.3 SITUAÇÕES DE ENCONTRO 

 

O dia-a-dia das salas de hemodiálise é vivido sob o clima de horários, normas 

e técnicas pouco flexíveis, que tentam transformar o saber fazer da enfermagem em 

mero fazer por fazer. Ao adentrarem as salas de tratamento, percebo que os 

profissionais se despem de sua condição humana para se tornar homens-máquina 

cuidando de clientes que são percebidos como máquinas também. 
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Esse cenário mecanicista e rotinizado pode impedir que os profissionais se 

mostrem como seres humanos, que se envolvam, que se identifiquem com o cliente 

e criem laços com esse indivíduo que vai ficar sob seus cuidados por três, quatro 

horas, três vezes por semana. Contudo, cuidar é ação intencional (POLAK, 1996), 

em que o cuidador tem a intenção de prestar o cuidado necessitado pelo cliente. 

Para que a intenção seja bem-sucedida, o cuidador precisa estabelecer laços com o 

ser cuidado, os quais somente serão estabelecidos no momento em que o cuidador 

se aproximar do seu cliente, for ao encontro dele. Se o encontro não acontecer, não 

haverá cuidado, haverá apenas a execução de procedimentos técnicos. 

O cuidado só pode ser manifestado de pessoa para pessoa, o que também é 

enfatizado por Polak (1996, p.106) ao definir o cuidar como: �movimento bilateral, é o 

sair de si, o retirar o outro do seu em si. Cuidar se dá em situação de encontro. É o 

projetar-se em direção ao outro e ao mundo, com respeito e competência, com 

sensibilidade e solidariedade�. 

As situações de encontro na sala de hemodiálise têm de existir, pois o 

encontro é especial, é único para cada situação, para cada ser envolvido e não se 

pode chamar de encontro o simples estar com o cliente na sala de hemodiálise. O 

encontro concretiza-se quando o �eu� deixa-se conhecer pelo �outro�, da mesma 

forma que o outro também permite ser conhecido, ao compartilhar seus mundos e 

suas experiências. Assim, se estabelece uma relação, um vínculo, e �uma relação 

genuína não pode ser estabelecida e crescer se não existirem significados 

compartilhados� (HYCNER, 1995, p.123). 

Nesse sentido, o encontro pressupõe troca, crescimento mútuo, comunhão de 

sentimentos, não é um ato egoísta, ele é despretensioso, é aceitar aquilo que o 

outro tem para oferecer naquele momento. O �encontro é evento humano permeado 

pela comunicação interpessoal, é reunião de duas pessoas, de duas consciências 

que se vivenciam e se compreendem, cada uma com o todo do seu ser� 

(LABRONICI, 1998, p.33). 

O encontro entre equipe de enfermagem e cliente renal crônico somente se 

dará, a partir do instante em que a equipe pôr-se a desvelar seus próprios 

sentimentos, entendê-los, aceitar suas limitações e suas fraquezas para, no segundo 

momento, desvelar os sentimentos que envolvem o paciente renal crônico, 

reconhecendo e aceitando também as limitações dele.  
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Esse encontro resulta de uma relação interpessoal de qualidade, quando a 

enfermeira �é o que é, quando na relação com o cliente é autêntica, sem máscara ou 

fachada e apresenta abertamente os sentimentos e atitudes que nela surgem 

naquele momento [...]�. Isso significa que ela �entra num encontro pessoal direto com 

o cliente, encontrando-o de pessoa para pessoa� (ROGERS e STEVENS, 1991, 

p.105). 

 

3.4 RESGATE ÉTICO E ESTÉTICO NAS SALAS DE HEMODIÁLISE 

 

Os avanços tecnológicos e terapêuticos observados nos últimos 50 anos têm 

restituído ao paciente renal crônico um pouco da qualidade de vida que a doença lhe 

roubou. A tecnologia trouxe a necessidade de aprimoramento constante daqueles 

que prestam assistência aos clientes submetidos ao tratamento de hemodiálise. 

Esse aprimoramento fez com que a máquina gradativamente ganhasse importância 

ímpar nas unidades de hemodiálise, pouco a pouco se relegando o ser cliente a 

mero receptor dos benefícios da tecnologia. Desse modo, os membros da equipe de 

enfermagem, envolvidos e extasiados por essa áurea de progresso, esquecem que 

são corpos cuidadores de outros corpos que necessitam de cuidados. 

Também, a tecnologia fez com que corpos que cuidam de corpos se 

transformassem em corpos robotizados, imunes e dissociados de sentimentos, 

corpos que transformam o cuidar em tarefa, em ação mecânica que restaura, 

recupera outros corpos também robotizados. Novamente, esquecem que a 

característica fundamental do ser enfermeiro é o cuidado ao ser humano. 

A doença renal crônica não avisa previamente. Sua instalação, na maioria dos 

casos, é lenta e impiedosa, acomete os dois rins, não dando chance ao indivíduo de 

se defender. Ela é arrasadora. De um dia para o outro, o cliente vê-se na 

dependência de uma máquina para sobreviver. Muitas vezes, chega em estado 

grave às unidades de internação, e, quando começa a recobrar a consciência, vê 

sua vida atrelada à máquina de diálise. Não lhe perguntaram se era isso que queria, 

não lhe deram outras opções e, principalmente, não lhe disseram como sua vida 

seria dali para a frente. 

Essa realidade leva a várias questões, como: O que fazer para resgatar os 

sentimentos da equipe, para resgatar o humano que existe dentro de cada um dos 

profissionais que se propõem a prestar cuidado de enfermagem a essa clientela?  
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Penso que é preciso redescobrir alguns conceitos que a ética e a estética do 

cuidar ensinam, tais como dignidade, solidariedade, consciência e responsabilidade 

e sensibilidade, conceitos que, se compreendidos e postos em prática, contribuirão 

para o início do resgate do humano na equipe de enfermagem. 

 

3.4.1 Dignidade Humana e Solidariedade 

 

A palavra dignidade vem do latim dignitate, e pode ser definida como 

honradez, nobreza, decência, respeito a si próprio, segundo o Dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 1986). Ser digno significa ser merecedor, ser respeitável. Ser digno 

somente é possível com liberdade (SANTOS, 2003). Que liberdade de escolha tem o 

cliente renal crônico? 

Essa pergunta é cabível, pois a doença não lhe concede escolher ficar ou não 

doente; a equipe de saúde não lhe proporciona meios para escolher essa ou aquela 

terapia; a instituição de tratamento, muitas vezes, não oferece opção de horários 

para a terapia, uma vez que, além da demanda de clientes, vê-se atrelada aos 

horários de atendimento do transporte fornecido pelo governo aos mais carentes; 

seus cuidadores diretos estão distantes, preocupados com o bom funcionamento 

dos equipamentos, pois têm de assegurar tratamento sem riscos e na quantidade 

prescrita.  

Se �a finalidade do cuidar em enfermagem é prioritariamente aliviar o 

sofrimento humano, manter a dignidade [...]� (WALDOW, 2001, p.129), por que se 

tolhe a liberdade e o respeito do cliente renal crônico? Dignidade implica respeito ao 

direito de escolha, à autonomia do cliente em optar por aquilo que considerar melhor 

para si. Assim, a equipe de enfermagem tem dever de orientá-lo, engajá-lo no 

autocuidado e nunca impor condutas, posto que a imposição leva à rejeição das 

orientações dadas. 

Ao tomar a definição simples e pura de solidariedade, tem-se que, segundo 

Ferreira (1986), é a relação de responsabilidade entre duas pessoas unidas por um 

interesse comum ou o vínculo recíproco entre pessoas e o apoio à mesma causa. 

Desse modo, infere-se o quanto a solidariedade faz parte do dia-a-dia da 

enfermagem. Quando se cuida dos corpos enfermos, desenvolve-se a essência da 

enfermagem, sustentada na solidariedade à pessoa a quem se dirige o cuidado. 
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Santin (1995, p.24) apropriando-se das palavras de Maffesoli, que chama de 

�solidariedade orgânica� a relação de sentimentos estabelecidos pelo ser vivo, refere 

que o ser vivo não pode ser visto como uma máquina em que �as peças se 

encostam umas nas outras, não formando vínculo coletivo de unidade�. Segundo o 

autor, no ser humano, há relação de sentimentos, interesses em comum,,o que 

implica restaurar, o quanto possível, o desequilíbrio causado pela doença crônica. 

Nesse contexto, os sentimentos devem ser mútuos para que se possam atingir os 

objetivos. Compreendo que ser solidário é importar-se com o sofrimento alheio, é 

estender a mão e dizer: �Estou aqui, com você, por você�. É ser presença. 

 

3.4.2 Consciência e Responsabilidade 

 

Do ponto de vista moral, consciência é o juízo prático pelo qual a pessoa 

pode distinguir o bem do mal e apreciar os seus actos e os dos outros (ANTUNES, 

ESTANQUEIRO e VIDIGAL, 2000). Pode ser a reação ao certo ou errado. Na 

sociedade, as pessoas comportam-se de acordo com os valores estabelecidos por 

ela. Quando se desviam dessas condutas, a consciência avisa que se está 

desviando de o que é correto � ela decide o que é certo e o que é errado. 

Ao falar de consciência, tem-se também de falar sobre intencionalidade, que 

é uma característica da consciência, ser consciente de algo, ser dirigida a um objeto 

(MOREIRA, 2002), ou seja, �a consciência está tencionada para o mundo, um 

mundo que ela não envolve ou possui, mas para o qual está sempre voltada� 

(MARTINS, 1992, p.62).  

Para Moreira (2002, p.85) a consciência dá sentido às coisas, é constituída 

por atos (percepção, imaginação, violação, paixão), com os quais visa a algo. A 

sociedade espera que os cuidadores tenham respeito pelo corpo enfermo, carinho, 

paciência. O cuidar implica sempre envolvimento com o ser cuidado. Ao receber o 

cliente para mais uma sessão de tratamento, o cuidador realmente está fazendo o 

melhor por ele? Está oferecendo o que tem de melhor? 

O ser consciente tem intencionalidade, logo, é responsável pelas suas ações 

e conseqüências delas. Responsabilidade é a condição de ser responsável. 

Responsabilidade moral é a situação consciente com relação aos atos que se 

praticam voluntariamente, assumi-los e responder por eles (FERREIRA, 1986). É a 

condição que se assume diante do ser doente que espera ser cuidado. Assim, o 
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cuidador é responsável por oferecer um ambiente que traga segurança e bem-estar 

para cliente e família, responsável por tentar resgatar a esperança desse ser 

fragilizado, impedido de tomar suas próprias decisões, impedido de ser livre, por 

conta das amarras da doença crônica que o prende à máquina. 

Acredito ser este o caminho para o resgate ético: redescobrir os conceitos de 

dignidade, consciência, solidariedade e responsabilidade. Conseqüência disso creio 

ser recuperar o lado humano que existe em cada profissional de enfermagem, com o 

propósito de preservar também o lado humano dos clientes portadores de alterações 

renais crônicas.  

Os conceitos supracitados representam a ética e a estética do cuidar nas 

unidades de hemodiálise. Os caminhos da ética e da estética conduzem à 

experiência vivida, isto é, às maneiras de viver, o que se denomina costume. O que 

se vive é a concretude daquilo que se sente. �Viver é realizar o sentir� (SANTIN, 

1995, p.53). 

Dessa forma, pode-se inferir que os aspectos referentes à estética somente 

serão consolidados, quando se desenvolver e apreender os conceitos de 

solidariedade, responsabilidade, dignidade humana e consciência, que reforçarão e 

propiciarão a inserção da estética, alicerce fundamental do cuidado humanizado nas 

unidades de hemodiálise. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

  

 

4.1 EM BUSCA DA COMPREENSÃO DO FENÔMENO 

 

A presente pesquisa constitui um estudo qualitativo, de natureza 

fenomenológica, fundamentada no pensamento filosófico de Merleau-Ponty, e busca 

perceber a essência dos fenômenos experienciados pelos enfermeiros que 

trabalham em unidades de hemodiálise. A fenomenologia merleau-pontiana 

preocupa-se em estudar o que se viveu na concretude da realidade social, mediante 

a percepção das consciências encarnadas e denominada por Merleau-Ponty como 

corporeidade. A compreensão da realidade vivenciada pelos sujeitos envolvidos 

possibilitou desvelar o fenômeno investigado, sem, contudo, preocupar-se em 

explicá-lo, mas no intuito de compreender o que as pessoas são e o que fazem 

neste mundo, guiadas pela sua intencionalidade (MERLEAU-PONTY, 1999). 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por tentar compreender as experiências 

humanas vividas pelos sujeitos do estudo, o que é possível com a descrição da 

experiência tal qual ela é definida pelos próprios atores. Segundo Marcus e Liehr 

(2001, p.123) �o pesquisador que usa esta abordagem acredita que seres humanos 

únicos atribuem significados à suas experiências e que elas derivam do contexto da 

vida�. Esses significados agregam valores aos fenômenos do cotidiano dos 

indivíduos, e cada fenômeno é uma experiência única e está em harmonia com o 

habitat dele. 

A grande diferença que existe entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa 

qualitativa está bem delineada nas palavras de Trentini e Paim (1999, p.46):  

 

 
A pesquisa quantitativa estuda os fenômenos em partes, acredita 
que chega a conhecer o todo por acúmulo de conhecimento; em 
outras palavras, percebe o fenômeno por meio das suas partes; 
acredita que a soma das partes constitui o todo. Para esta 
modalidade de pesquisa o todo é maior do que a soma das suas 
partes; estuda o fenômeno na sua totalidade e valoriza a 
subjetividade.  
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Enquanto a pesquisa quantitativa preocupa-se com a objetividade, a pesquisa 

qualitativa prima pela descrição subjetiva e individual do fenômeno estudado. Para 

Minayo (2003, p.21), a pesquisa qualitativa �trabalha com o universo de significados, 

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�.  

Ela é de muita valia quando se conhece pouco algum fenômeno, pois, por 

meio de técnicas, tais como observação e entrevista, obtêm-se descrições das 

percepções e da subjetividade dos sujeitos. Comumente, esse tipo de pesquisa é 

livre de hipóteses, o investigador procura apenas ver o fenômeno tal como ele �se 

mostra em termos de significados relacionais, o conhecimento desejado é a 

essência do fenômeno� (MARTINS e BICUDO, 1989, p.36). Para os autores (p.36), 

�a forma pela qual os dados são coletados na pesquisa qualitativa é a da 

comunicação entre os sujeitos e o tratamento dos dados é feito através da 

interpretação�, isso significa que os dados coletados, ou seja, as descrições dos 

fenômenos, são tratados interpretativamente. 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o grande maestro e, para que sua 

orquestra seja harmônica, deve haver por conta dele interação primordial com os 

sujeitos e o cenário onde ocorrem os fenômenos, evitando, desse modo, sua 

influência no desenrolar de tais eventos. Essa interação relaciona-se diretamente 

com o sucesso da pesquisa: se ela for positiva, o sujeito envolvido compartilha os 

diversos aspectos do que foi vivido, do seu cotidiano com o pesquisador. Por outro 

lado, se a interação não for estabelecida, o sujeito adota postura preventiva, não 

ocorrendo a cooperação e podendo haver manipulação do pesquisador, se o 

entrevistado for um tanto habilidoso e pouco ético. Assim, o pesquisador deve estar 

sempre atento a esse fato. O pesquisador também deve desenvolver habilidades 

para fazer com que a entrevista siga a trajetória desejada e evitar que o entrevistado 

se desvie do objetivo ou se volte para a sua vida pessoal. 

Munhall (apud MARCUS e LIEHR, 2001, p.126) revela que os  
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[...] métodos qualitativos têm relevância direta para a prática de 
enfermagem por se moverem sob a superfície de resultados para 
revelar processos de vida que contribuíram com o resultado. Um 
conhecimento desses processos de vida aumenta a compreensão e 
fornece uma base para intervenção que talvez melhore a qualidade 
de vida. 
 
 
 

Dentro das diversas modalidades de pesquisa qualitativa, encontra-se a 

fenomenologia, que �busca a compreensão do fenômeno interrogado, não se 

preocupando com explicações e generalizações� (CORRÊA, 1997, p.85), sendo 

praticamente ilimitada sua utilização, uma vez que o cotidiano do ser humano é 

constituído por uma sucessão de fenômenos, pois sua própria vivência constitui-se 

num fenômeno.  

 

 
Na pesquisa fenomenológica, o investigador, de início, está 
preocupado com a natureza do que vai investigar, de tal modo que 
não existe, para ele, uma compreensão prévia do fenômeno [...] Isso 
quer dizer que ele não conhece as características essenciais do 
fenômeno que pretende estudar (MARTINS e BICUDO, 1898, p.92). 
 
 
 

Chauí (2002, p.238) define fenômeno como presença real de coisas reais 

diante da consciência. É aquilo que se apresenta diretamente, �em pessoa�, �em 

carne e osso�. Para Moustakas (apud MOREIRA, 2002, p.65), �o que aparece na 

consciência é o fenômeno. Este significa trazer à luz, colocar sob iluminação, 

mostrar-se a si mesmo em si mesmo, a totalidade do que se mostra diante de nós�. 

Martins, Boemer e Ferraz (1990, p.141) definem fenômeno como �aquilo que 

surge para uma consciência, o que se manifesta para essa consciência, como 

resultado de uma interrogação�. No cenário da hemodiálise, a minha interrogação, a 

minha inquietação, é o fenômeno cuidado, pois percebo certo distanciamento entre o 

cuidador e o corpo cuidado, que pode pôr num segundo plano a essência da 

profissão, que é o cuidado.  

Esses autores (Idem, p.141) apontam �o ciúme, a depressão, a hostilidade, o 

cuidado e o pensamento � como fenômenos que só podem ser percebidos quando 

situados, isto é, numa condição que permita que eles se mostrem mediante as 

descrições de quem os vivencia�, quer seja o profissional que presta a ação de 

cuidado, quer seja o corpo que recebe essa ação. 
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A fenomenologia tornou-se, no século XX, um movimento filosófico 

importantíssimo, trazendo em seu desenvolvimento pensadores com Heidegger, 

Sartre e Merleau-Ponty, sendo que Emanuel Husserl é tido como o fundador dessa 

corrente filosófica. Ela surgiu devido à insatisfação com o pensamento positivista e o 

psicologismo da época e em virtude do interesse pela volta às próprias coisas. �A 

fenomenologia põe em evidência que os seres humanos não são objetos e que suas 

atitudes não podem ser vistas como simples reações� (MARTINS et al., 1990, 

p.140). 

A fenomenologia visa a chegar às coisas mesmas, descrevendo os 

fenômenos tais como eles são experienciados pela consciência, na qual sujeito e 

objeto se inter-relacionam no processo de conhecimento. Ela ajuda a buscar, tanto 

para o cuidador quanto para o corpo cuidado, o significado da ação �cuidar�, o 

significado que esses sujeitos têm em sua consciência, quando cuidam ou são 

cuidados.  

Husserl desenvolveu uma ciência baseada nas experiências vividas, no 

cotidiano do ser humano, na essência do fenômeno, do significado que esse 

fenômeno tem, ao se mostrar para o sujeito. Segundo Moreira (2002, p.71), �Husserl 

quer estudar não puramente o ser, nem puramente a representação ou aparência do 

ser, mas o ser tal como se apresenta no próprio fenômeno�, entendendo-se como 

fenômeno tudo aquilo de que o ser humano pode se aperceber na consciência, de 

qualquer modo que seja.  

É a consciência que dá sentido às coisas, aos fenômenos, é por meio dela 

que se desvelam, que se trazem à luz os fenômenos experienciados no cotidiano. 

Para Moran (apud MOREIRA, 2002, p.77), �o pressuposto básico para Husserl foi 

sempre de que a consciência era a condição de toda experiência, e até mesmo 

constituía o mundo, mas de uma forma tal que o próprio papel da consciência era 

obscuro e difícil de isolar e descrever�. 

A consciência é pura atividade, o ato de construir essências ou significações, 

dando sentido ao mundo das coisas. A consciência é uma forma: é sempre 

consciência de, a que Husserl dá o nome de intencionalidade. A intencionalidade é 

compreendida como a essência da consciência. Sendo o perceber um ato 

intencional da consciência, conhecendo-se a essência da consciência, pode-se 

conhecer a essência da percepção (CHAUÍ, 2002). 
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Merleau-Ponty (1999, p.6) expressa a importância da percepção para a 

visibilidade da comunicação do corpo com o mundo, quando revela que a percepção 

�é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela está pressuposta por eles�. 

Para esse autor, o conhecimento dá-se via comportamento corporal, da percepção 

desse corpo situado no mundo (apud POLAK, 1996).  

 O corpo é definido por Merleau-Ponty (apud POLAK, 1996, p.40) como 

�espaço expressivo, conjunto de significações vividas, não objeto entre os demais�. 

Para Merleau-Ponty, o ser humano é corpo, e o corpo dá acesso ao mundo, pois, 

por meio dele, �percebo o que se dá a minha volta, o olhar que me é dirigido, o som, 

o toque do outro�. Esses significados são as vivências da consciência expressas 

mediante alguma forma de comunicação, como a linguagem (discurso), os gestos, o 

silêncio, o tom da voz ou as expressões faciais, até mesmo o próprio corpo presente, 

pois o corpo é expressão e fala, e usa a linguagem para dar sentido e reforçar as 

relações de reciprocidade com o outro. É pela linguagem que o corpo-próprio 

expressa a unidade do homem. 

Então, é por meio da minha corporeidade que �eu� expresso os meus 

sentimentos e pensamentos, meu corpo é comunicação, é pela linguagem desse 

corpo que passo a existir, percebo a existência do outro e troco experiências vividas. 

Para Merleau-Ponty (1999), é no movimento que �eu� me volto para lançar-me ao 

mundo para apreendê-lo, onde busco sentido, mediante o movimento do corpo, 

presença corporal, corpo próprio, numa relação de existência ambígua, pois todos 

são corpos que habitam espaço e tempo, e minhas ações adquirem sentido, 

mediante a corporeidade. 

Para a fenomenologia, as pessoas são seres temporais, seres intersubjetivos, 

que precisam existir na companhia de outros seres. Assim, considerando as 

enfermeiras que trabalham nas unidades de hemodiálise seres individuais com 

história própria, marcando a sua maneira de ser no mundo, para obter os discursos, 

procurei adentrar esse mundo, com a intencionalidade de compreendê-lo, a partir de 

suas experiências, pois, como afirma Carl Rogers: �entrar no mundo do outro, com 

aceitação, cria um tipo de vínculo muito especial que não se compara a nenhuma 

outra coisa que eu conheça� (apud HYCNER, 1995, p.111). 

Intencionalidade �é o mesmo que se dirigir a algo, é a forma de entrar em 

contato com um objeto ou de estabelecer referências entre consciência e seu objeto� 

(MARTINS e cols., 1990, p.142). Ela exige desprender-se de toda emissão de juízos 
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e preconceitos, para que se possibilite a apreensão das descrições ingênuas dos 

discursos dos sujeitos, o que é possível pela percepção e pela intersubjetividade das 

experiências no mundo das unidades de hemodiálise, nesse caso. Polak (1996, 

p.102) revela que �a percepção possibilita compreender e interpretar as coisas�, 

sendo relevante para a enfermeira, pois, a partir do que se percebe no outro, inicia-

se o processo de cuidar, no qual o corpo é expressão e fala do dito e do não dito.  

Para compreender os discursos, faz-se necessário interpretar os seus 

significados, e isso se dá pela hermenêutica, em que o sujeito busca e atribui 

significados.  

 

4.2 OS ATORES E O CENÁRIO 

 

Foram convidados a participar desta pesquisa todos os atores enfermeiros 

que trabalham na instituição objeto deste estudo, e todos acolheram o convite. 

Quatro deles são especialistas em enfermagem na área de nefrologia e três fizeram 

treinamento na própria instituição, reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Enfermagem em Nefrologia. 

A Resolução RDC 154 (BRASIL, 2004), constante na íntegra no Anexo 6, 

estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise, 

desde a planta física, passando pela especificação de equipamentos, qualidade da 

água, exames complementares, até os recursos humanos de nível médio e superior 

necessários ao bom atendimento ao cliente portador de insuficiência renal crônica, 

na visão do Ministério da Saúde. 

Fazem parte do quadro de recursos humanos médicos com especialidade em 

nefrologia, nutricionista, assistente social, psicóloga, técnicos em enfermagem, 

auxiliares em enfermagem, técnicos de manutenção e os funcionários de apoio 

(secretárias, profissionais da higiene e limpeza, motoristas). 

Ressalta-se que a instituição pesquisada encontra-se em conformidade com a 

legislação vigente. 
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FIGURA 1 � VISTA PARCIAL DA SALA DE HEMODIÁLISE 
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4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, após sua 

apreciação pela banca de qualificação, e aprovado em 28 de abril de 2004. 

A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 196/96 do CONEP. 

Respeitaram-se os preceitos éticos de todos os atores que voluntariamente se 

dispuseram a participar do estudo, bem como se garantiu o sigilo das informações e 

o anonimato deles. 

Solicitou-se aos atores entrevistados autorização escrita para gravar os 

discursos e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

Assim, ficou clara a garantia do anonimato e da participação espontânea, 

assegurando-se ao ator entrevistado o direito de sair do estudo a qualquer 

momento, sem prejuízo algum a ele. Neste estudo, os atores foram identificados 

alfa-numericamente, levando-se em conta a ordem de seus discursos, como D1, D2, 

D3, D4, D5, D6 e D7. 

À instituição também se garantiram a apresentação dos resultados da 

pesquisa e o compromisso do pesquisador de implantar e implementar as 

estratégias delineadas no estudo, desde que haja o suporte institucional. 

 

4.4 OBTENÇÃO E REGISTRO DOS DISCURSOS 

 

Para obter os discursos, o instrumento utilizado foi a entrevista semi-

estruturada e gravada, que teve como provocação a seguinte questão: Descreva 

seu fazer na unidade de hemodiálise, enfatizando como você vê o cuidado 
prestado ao cliente renal crônico. 

Após apresentação da proposta e dos objetivos da pesquisa e do aceite dela 

pelos sujeitos, as entrevistas foram agendadas, de acordo com a disponibilidade de 

cada sujeito, e realizadas na sala de reunião existente no cenário pesquisado. 

Participaram deste estudo os sete enfermeiros que trabalham na instituição que 

serviu de campo para a pesquisa, e o tempo médio de duração de cada entrevista 

foi 45 minutos. 

Por meio de pergunta semi-estruturada, foi possível provocar o entrevistado a 

falar das suas percepções sobre o cuidado prestado ao cliente renal crônico, tendo 
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como foco a questão norteadora e os objetivos do estudo, bem como foram 

registrados, logo após o término de cada encontro, as observações e os comentários 

sobre a entrevista e aspectos relativos ao entrevistado, como gestos e expressões, 

que a pesquisadora entendeu como relevantes para a compreensão do fenômeno. 

Para Martins e Bicudo (1989, p.53), a entrevista torna-se um �encontro social, 

que possui características peculiares como a empatia, a intuição e a imaginação�. 

Os mesmos autores entendem como empatia  

 

 
[...] uma penetração mútua de percepções, [...] um ato intencional. O 
outro sujeito (entrevistado) e a sua vida psíquica são apreendidos 
como estando aí em pessoa, que é corpo. A intuição é uma forma de 
contemplação [...] presenciar algo que se doa à percepção, tornar-se 
afetado e consciente por e desse algo é o mesmo que percebê-lo na 
intuição simples; a imaginação, por sua vez, é a representação do 
real. A imaginação do entrevistador pode fluir do mesmo modo que 
pode fluir a do entrevistado (Idem, p.53). 
 
 
 

 Nesse encontro, o pesquisador obtém as informações necessárias para 

responder aos seus questionamentos. Essas informações virão à tona mais 

espontaneamente quanto maior for o grau de interação entre pesquisador e 

entrevistado, pois, �à medida que a interação entre o entrevistador e o entrevistado 

progride, a conversa vai tomando corpo e surge a oportunidade para aprofundar e 

focalizar o assunto de acordo com o tema da pesquisa� (TRENTINI e PAIM, 1999, 

p.86). Assim, é imprescindível que o entrevistado assimile a importância que o seu 

discurso tem para o estudo desenvolvido. 

Uma das vantagens da entrevista é permitir a obtenção imediata das 

informações desejadas pelo pesquisador e também que sejam alcançados os 

indivíduos com grau de instrução menor. Outra vantagem é a possibilidade de fazer 

esclarecimentos, adaptações ou correções imediatas, que proporciona eficácia maior 

ao obter os discursos.  

Conduzir uma entrevista não é um ato mecânico, pois decorre do 

conhecimento que o pesquisador tem da realidade que deseja estudar e da relação 

de interação que se estabelece entre entrevistador e entrevistado. O sucesso da 

entrevista respalda-se na qualidade da interação conquistada. 
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O pesquisador precisa tomar alguns cuidados ao obter os discursos, para que 

o entrevistado se sinta à vontade. Nesse sentido, é essencial haver respeito pelo 

entrevistado, que vai desde a escolha de um local tranqüilo, no qual a interferência 

de outras pessoas seja minimizada ou abolida, até o horário pré-agendado e de 

acordo com a disponibilidade dele. Ainda, devem-se usar palavras e expressões de 

acordo com o nível de conhecimento desse indivíduo. Da parte do pesquisador, 

exige-se capacidade para ouvir atentamente e habilidade para estimular o discurso 

do entrevistado, pois o objetivo principal da entrevista é obter descrições detalhadas 

acerca do fenômeno pesquisado. 

Após a transcrição minuciosa dos discursos referentes a este estudo, eles 

foram apresentados aos atores para que fossem validados tais registros ou 

modificados. As sete entrevistas realizadas foram devolvidas à pesquisadora, sendo 

que em três houve alguma alteração: foram retirados vícios de linguagem e frases 

repetitivas. Após essa leitura, iniciou-se o processo de apreensão das unidades 

temáticas, com vistas à categorização, que possibilitou compreender o fenômeno e 

delinear estratégias que oportunizem cuidado mais humanizado. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

A obtenção, análise, discussão e compreensão dos discursos seguem os três 

momentos da trajetória fenomenológica indicados por Martins (1992): descrição, 

redução e compreensão fenomenológica. Esses momentos não devem ser vistos 

como passos ou seqüências, sendo que a compreensão fenomenológica deve 

sempre envolver uma interpretação. 

A descrição é o primeiro momento da pesquisa, constitui descrição real dos 

discursos obtidos e deve ser livre de qualquer julgamento ou crítica por parte do 

pesquisador, mas é permeada pela percepção que o entrevistador tem do que os 

atores mencionaram em seus discursos. É no discurso ingênuo dos atores que se 

tem acesso ao mundo-vida desse sujeito. Nesse momento, fez-se um recorte das 

convergências e registraram-se as unidades temáticas na linguagem do sujeito. 

Pode-se dizer, ainda, que a descrição é dirigida para alguém que não conhece o que 

está sendo descrito. 

Para Martins e Bicudo (1989, p.44),  
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[...] a descrição será tão melhor quanto mais facilitar o leitor ou 
ouvinte a reconhecer o objeto descrito. O seu mérito principal não é a 
exatidão ou o relato dos pormenores do objeto descrito, mas é a 
capacidade de criar, para o ouvinte (ou para o leitor), uma 
reprodução tão clara, quanto possível, do [objeto].  
 
 
 

Esse momento é permeado por três elementos propostos por Merleau-Ponty 

(apud MARTINS, 1992, p.59): 

 

 A percepção, que assume primazia no processo reflexivo. Para Polak 

(1997), ela possibilita apreender e interpretar as coisas. É mediante a 

percepção que �me situo no meu mundo e para o mundo do outro�. O ato de 

cuidar somente se torna realidade a partir do instante em que �eu� percebo o 

outro e me encaminho para o seu mundo com a intencionalidade de prestar o 

cuidado. 

 A consciência direciona-se para o mundo, a vida, quer dizer, é consciência 

do corpo próprio, do corpo vivido, que consiste na descoberta da 

subjetividade e da intersubjetividade. A consciência supõe um mundo exterior 

do qual o sujeito deve estar consciente e que lhe é revelado por meio da 

consciência (MARTINS, 1992). 

 Sujeito, pessoa ou indivíduo, que se vê capaz de experienciar o corpo 

vivido, por meio da consciência, que é a conexão entre o indivíduo, os outros 

e o mundo. É esse sujeito possuidor de experiências vividas no dia-a-dia que 

põe o pesquisador frente a frente com o fenômeno, objeto de interrogação.  

 

A redução, segundo momento, consiste na determinação, na seleção das 

partes da descrição que são essenciais e das que não o são, ou seja, é a 

apreensão dos aspectos convergentes dos discursos. A finalidade desse momento 

é isolar o objeto da consciência a coisa, as pessoas, as emoções ou outros 

aspectos que constituem a experiência que se tem. Na redução, norteando-se pela 

subjetividade do pesquisador, selecionam-se recortes da experiência que realmente 

fazem parte da consciência do ator, deixando de lado o que pode ser mera 

suposição. Neste caso, as partes convergentes constituíram as unidades temáticas 

que foram investigadas para se chegar à essência do fenômeno pesquisado.  
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Martins e Bicudo (1989, p.39) preconizam dois passos importantes para a 

redução: 

 

 Leitura atenta de cada descrição ingênua, com intuito de compreender o 

sentido do todo; 

 Releitura das descrições tantas vezes quanto for necessário, visando a 

identificar as convergências e as divergências. 

 

Na redução fenomenológica, usa-se o exercício da epoché, ou seja, 

suspendem-se as crenças e valores do pesquisador, com o propósito de não 

interferir na experiência descrita pelo ator.  

A epoché confere um sentido ético ao método pelo controle que reflete, 

atribuindo valor objetivo ao discurso, possibilitando a comunicação de uma 

experiência consciente, dando ao pesquisador a possibilidade da localizar os 

significados presentes percebidos ou expressos (MERLEAU-PONTY apud BICUDO 

e ESPÓSITO, 1997). 

Nesta fase, dá-se a transformação das expressões do ator envolvido no 

fenômeno em linguagem do pesquisador, visando a identificar a essência das 

unidades de significado, ou seja, é o buscar nas unidades de significado a 

compreensão do fenômeno, o que se constitui no momento de construção da 
síntese, que contêm exatamente o que foi descrito pelo sujeito e interpretado pelo 

pesquisador. Para melhor compreensão do processo de análise, ver anexos 2, 3, 4 e 

5.  

As categorias resultantes do processo de intersubjetividade foram: 

 

 Enfermagem presença; 

 Cronicidade: criando e reforçando vínculos; e 

 Sentimentos ambivalentes.  
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5 COMPREENSÃO DO FENÔMENO INVESTIGADO 

 

 

A compreensão fenomenológica somente é possível quando o pesquisador 

assume o resultado da redução como um conjunto de asserções significativas para 

ele, pesquisador (MARTINS, 1992), porém, sem fugir da experiência do sujeito, sem 

fugir da consciência que este tem do fenômeno. Toda compreensão envolve 

interpretação, que é possível quando se toma a consciência do fenômeno, 

proporcionada pelo uso da redução. Esse momento é uma tentativa de especificar o 

significado, apreender e compreender o fenômeno, mediante um exercício de 

intersubjetividade e hermenêutica. 

Na pesquisa fenomenológica, a interpretação dos resultados obtidos não é 

conclusiva, havendo espaço para novas interpretações. As interpretações �são as 

generalizações feitas a partir das convergências das unidades de significados� (FINI, 

1994, p.31). As unidades convergentes que emergem dos discursos representam os 

aspectos que são analisados e discutidos à luz dos teóricos da área.  

Sobre interpretação, Ricoeur, conforme Capalbo (sem data), argumenta que  

 

 
[...] não há interpretação que possa, sozinha, ser considerada como 
a única válida [...] entretanto, [...] o mais importante da experiência 
interpretativa é que ela abre a possibilidade para a experiência da 
convivência e da compreensão plural dos sentidos. 
 
 
 

Então, �compreender é tomar o objeto a ser compreendido na sua intenção 

total [...], compreender é ver o modo peculiar, específico, único do objeto existir� 

(MARTINS e BICUDO, 1989, p.76). Compreender o fenômeno cuidado foi o último 

momento deste meu caminhar, e significou para mim expor a minha subjetividade e 

refletir sobre o discurso de cada sujeito, tendo como alicerce a percepção, que 

possibilitou entender como são estabelecidas e percebidas as relações entre o corpo 

cuidador e o corpo cuidado, pois, na fala de Merleau-Ponty (1994; 1999, p.6), �a 

percepção [...] é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta 

por eles�.  

Na compreensão, o simples observar e entender dá lugar à análise do todo, 

ultrapassa-se a camada delével da superfície do fenômeno, para mergulhar numa 
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análise subjetiva e única do corpo cuidador que experiencia o cuidado. Essa relação 

entre o pesquisador e o sujeito pesquisado faz-se essencial para a compreensão de 

o que foi vivido pelo outro, para que se possa atingir o objetivo proposto, e a 

fenomenologia proporciona o estar com o outro e compreender as suas vivências.  

Compreender o fenômeno cuidado vivido pelo corpo cuidador no cenário das 

unidades de hemodiálise, o último momento desta minha trajetória, como dito, 

significou também retirar as unidades temáticas que se agruparam nos temas 

emergentes ou nas categorias, que são expostas a seguir: 

 

 Enfermagem presença; 

 Cronicidade: criando e reforçando vínculos; 

 Sentimentos ambivalentes. 

 

Esses temas expressam o significado do cuidado para o corpo cuidador no 

cenário das unidades de hemodiálise. 

 

Enfermagem presença 

 

A enfermagem faz-se presente sem nenhuma ação, pois sua presença 

manifesta-se, muitas vezes, pelo não verbal, sendo demonstrada, mediante a 

preocupação, a solidariedade, a ética e a estética. O seu trabalho relaciona-se com 

aspectos que vão muito além de realizar um procedimento, e sua atenção deve estar 

voltada para o universo geral da sala de hemodiálise, que envolve o atendimento 

direto ao cliente, a provisão de insumos necessários ao tratamento, a preocupação 

com o cliente faltoso, atenção ao parente ansioso, preocupação com o maquinário, a 

aceitação do tratamento pelo cliente e também a preocupação com o bem-estar da 

equipe.  

O profissional enfermeiro está envolvido com a globalidade do cuidar em 

hemodiálise, pois se percebe a sua presença nas atitudes educativas do corpo 

cuidado e da equipe. Sua presença é empatia, é estética, quando manifesta 

sensibilidade e solidariedade com a dor, o sofrimento e a desesperança do corpo 

renal crônico. Ela também é comunicação, é holística, pois percebe o corpo cuidado, 

consciência encarnada, como possuidor de uma história única, com desejos e 

frustrações.  
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A enfermeira, como corpo cuidador, não deve medir esforços para transformar 

os momentos de insegurança e tristeza do corpo cuidado em momentos de encontro 

e crescimento, o que caracteriza a enfermagem presença, buscando a 

horizontalidade nas suas ações. Preocupa-se com o outro, o que evidencia postura 

solidária, comprometida com a mudança, que se dará pela educação, pois, como 

retratam Gauthier e Hirata (2001, p.123), �quando se trata do cuidar em 

enfermagem, a relação educativa está sempre presente: cuidando de ti, tenho a 

obrigação moral de te ensinar a te cuidar a ti mesmo�. Essa preocupação das 

enfermeiras de hemodiálise fica evidenciada nas seguintes falas: 

 

 
Por isso temos que fazer nossa parte: chamar todo mundo, explicar 
como é, o que é a doença, o que é a máquina, como é a agulha, por 
que a fístula, o cateter, a alimentação. Eles têm que ter 
conhecimento. (D7) 
 
 
Os clientes novos vêm com muitas dúvidas e sempre na esperança 
de que o rim volte a funcionar. Você vai explicando, orientando, 
sempre estando do lado desse cliente. (D7) 
 
 
Às vezes, a expressão dele é de muitas dúvidas, e realmente eu 
tento me colocar à disposição para ele estar voltando e perguntando. 
(D4) 
 
 
 

A preocupação com a educação e com o desenvolvimento do outro é 

característica da enfermagem presença, pois, para a enfermagem, educar é cuidar 

e, para Mayeorof (apud WALDOW, 1998, p.133), �é um processo que envolve 

desenvolvimento: cuidar é ajudar a crescer e a se realizar e para isso existe um 

padrão comum: ao cuidar experiencia-se o outro ser de forma a considerá-lo com 

capacidade e necessidades para crescer�. Assim, o cuidado é uma ação inter e 

intrapessoal, o que é ratificado nas palavras das enfermeiras, que vêem o cuidado 

como uma ação desenvolvida intra e interpessoal e que exige conhecimentos e 

habilidades. 

Na vida diária de um enfermeiro, surgem oportunidades freqüentes para o 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, desde aquelas que fazem parte da sua 

equipe de trabalho �até os clientes, parentes e público específico� (MESSANO, 2003, 

p.1). Os enfermeiros deparam-se com essa situação no seu cotidiano, sendo 
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responsáveis pela educação continuada de sua equipe e a educação de seus 

clientes, sendo essa última voltada mais para a educação, para o autocuidado. A 

educação dá-se em dois níveis, sendo o primeiro nível voltado para a educação 

continuada (equipe) e o segundo para o autocuidado (cliente): 

 

 
A educação continuada para o pessoal de enfermagem é necessária 
à premência de melhorarmos a nossa prática [...] tornando 
imprescindível o desenvolvimento de programas de educação que 
venham a contribuir para a melhoria da qualidade da assistência à 
saúde e preparando estes profissionais para dar a sua contribuição à 
sociedade (SILVA e cols.,1989, p.8). 
 
 
 

Na educação continuada, o enfermeiro precisa ter conhecimento significativo 

dos membros de sua equipe, para que possa elaborar o programa educacional 

voltado para as necessidades dos seus integrantes, da instituição e dos clientes, 

sem, contudo, esquecer que, ao promover a oportunidade de desenvolvimento de 

sua equipe, atingirá um bem maior, que é o cuidado mais efetivo do seu cliente.  

Vale lembrar ainda que os avanços tecnológicos e a necessidade de se 

manter atualizados impulsionam os profissionais de enfermagem para a busca do 

conhecimento, entendendo que o processo educativo nunca se esgota, como se 

percebe no discurso abaixo: 

 

 
Todo sistema que compõe a máquina, a parte tecnológica [...] por um 
lado é muito bom, porque faz com que o técnico e o enfermeiro 
estejam sempre estudando. (D7) 
 
 
 

Todavia, não se pode esquecer que  

 

 
[...] o treinamento técnico que habilita o ser humano para trabalhar 
com a máquina não é o suficiente como objetivo de capacitação, 
mas, sim, uma capacitação que prepare o ser humano para lidar com 
outros seres, que saiba criar, se posicionar, refletir e agir (SALLUM e 
PRADO, 2000, p.300). 
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A inquietação do enfermeiro com o preparo da equipe está amparada na 

realidade do dia-a-dia, em que o conhecimento relativo ao ser humano é 

fragmentado, não se questionam determinadas condutas, apenas se cumprem-nas, 

sem saber exatamente o porquê de tal procedimento. Isso fica evidente no discurso 

a seguir: 

 

 
O cuidado que é realizado hoje é bastante fragmentado. Nós temos 
protocolos e as pessoas conhecem parte desse protocolo [...] as 
ações. Na verdade, elas são decoradas [...] não sabem a razão de 
cada tipo de cuidado. (D3) 
 
 
  

A teoria do autocuidado foi desenvolvida por Dorothea Orem e aplica-se ao 

cliente que �não consegue manter, continuamente, a quantidade e a qualidade de 

autocuidado necessárias para sustentar a vida, recuperar-se da doença ou enfrentar 

os seus efeitos� (FOSTER e BENNETT, 1995, p.98). 

O autocuidado é o �desempenho ou a prática de atividade que os indivíduos 

realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar� (FOSTER e 

BENNETT, 1995, p.84). O cliente renal, por sua especificidade, proporciona ao 

enfermeiro o desenvolvimento de ações voltadas para o autocuidado, e isso leva a 

estabelecer relações permeadas pela percepção que um tem do outro. Assim, 

 

 
[...] cumpre conhecer o outro, as suas experiências, a sua história, 
perceber o quanto o cliente conhece da sua situação [...] ao agir 
assim, a profissional enfermeira auxilia o cliente a tomar consciência 
das suas exigências e a priorizá-las, articulando-as com o 
conhecimento necessário no momento (POLAK, 1996, p.106). 
 
 
 

Waldow (1998, p.8) ratifica a concepção de educar, cuidar, ao salientar que 

�as pessoas envolvidas no processo de cuidar aprendem umas com as outras, 

crescem umas com as outras�. Nesse processo, é crucial que a enfermeira 

considere o cliente como seu parceiro, retirando-o de sua apatia e colocando-o na 

direção de um novo vir a ser. É preciso real preocupação da enfermeira de conhecer 

o seu cliente, de estabelecer relações, estar disponível, aceitar o modo de ser dele e 

respeitar as suas particularidades. É ao estabelecer relações, no desprender-se de 
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si e ir ao encontro do corpo cuidado, que se dará a verdadeira educação 

provocadora de transformações significativas e permanentes, tanto no corpo cuidado 

quanto no corpo cuidador. 

No seu cotidiano, a enfermagem presença é entendida como �estar o mais 

completamente disponível para a outra pessoa num dado momento� (HYCNER, 

1995, p.114). A presença expressa-se pelo encontro, pela comunicação, empatia, 

pelo carinho, pela preocupação, visão do ser humano como um todo e não apenas 

portador de um rim que não funciona mais e pelas ações cuidativas, quer 

diretamente envolvidas com o cuidado, quer com a gerência. 

Para Botten (apud CARRARO e RADÜNZ, 1996, p.51) empatia é �habilidade 

para entender o que a outra pessoa experiencia e por que ela reage de uma maneira 

peculiar. É a habilidade para estar próximo à outra pessoa; estar presente e ser 

capaz de compartilhar os sentimentos da outra pessoa�. A empatia é requisito 

primordial para que se estabeleça a comunicação cliente-enfermeiro. 

Compreendendo-se e compartilhando-se as mensagens enviadas, poder-se-ão 

estabelecer planos e metas para o cuidado. 

A importância da comunicação e o seu uso adequado estão expressos nas 

falas das cuidadoras, pois é pelo uso consciente da comunicação que elas 

percebem as reais necessidades do corpo a ser cuidado. Para Stefanelli (2000, 

p.69), �a comunicação deve ser considerada como competência interpessoal a ser 

adquirida pelo enfermeiro. É esta competência interpessoal usada de modo 

terapêutico que permite ao enfermeiro atender ao paciente em todas as suas 

dimensões�. Mediante a comunicação, o enfermeiro propicia conhecimento ao 

cliente, podendo ter como resposta a confiança cliente-enfermeiro. A comunicação 

permeia todas as etapas do cuidar, conforme exprimem os trechos a seguir: 

 

 
Para cada paciente tem uma forma de chegar nele, a maneira de 
conversar. Às vezes, você diz �bom dia� e ele não está querendo 
dizer bom dia [...] Então eu acho que esse encontro, da parte do 
enfermeiro, tem que ter abrangência de comunicação, para saber se 
aproximar [...] Esse encontro para mim seria atingir o alvo. (D4) 
 
 
Então, eu vejo mais o paciente, eu gosto de recebê-los aqui na frente 
[...] eu converso com eles, como eles estão passando em casa [...] 
por causa do peso, dispnéia, alguma coisa assim. (D1) 
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Pega [o paciente] até mais confiança em você, sabe que tem um 
apoio ali, que vai conversar... ter tempo para sentar ao lado e 
conversar. (D6) 
 
 
  

 Polak (1996, p.105) expressa a importância da comunicação no desenvolver 

do trabalho da enfermeira, afirmando que �comunicação humana é cuidado, pois a 

enfermeira, ao comunicar-se, descentraliza-se, projeta-se em direção ao outro, sai 

de si para melhor compreendê-lo, para lhe dar espaço, e fazê-lo presente�.  

Para que o �alvo� seja atingido, o enfermeiro tem de conhecer as reais 

necessidades do seu cliente e priorizá-las. Esse conhecimento tornar-se-á 

verdadeiro, a partir do momento em que esse profissional se deixar também 

conhecer pelo cliente. Corrobora essa afirmação a fala de Polak (1996, p.106), ao 

destacar que o cuidar �é um movimento bilateral, é o sair de si, o retirar o outro do 

seu em si. [...] É projetar-se em direção ao outro e ao mundo, com respeito e 

competência, com sensibilidade e solidariedade�. 

A enfermagem é presença quando se disponibiliza, quando se encaminha ao 

corpo cuidado. Para isso, ela deve expressar conhecimento e capacidade, frente às 

necessidades do outro, pois o que o corpo cuidado almeja é sentir-se seguro e 

confiante, diante dessa nova etapa da sua vida, não ser apenas mais um 

dependente de uma máquina, mas, sim, um ser humano, um todo, e ver evidenciada 

a preocupação com as suas condições físicas, psicológicas, sociais e culturais, 

conforme é expresso pelos sujeitos do estudo: 

 

 
Porque tem que se ver o paciente como um todo. Então, eu me 
preocupo com essa parte de ver o paciente como ele é. Gosto da 
monitorização, gosto de vê-los muito bem cuidados, não gosto 
quando tem alguma falha dentro do nosso trabalho [...] porque é um 
ser humano. Ele não está aqui por querer, a vida impôs essa 
condição a ele. (D6) 
 
 
Controle da pressão arterial, da ingesta, da glicemia [...] o cuidado 
com a fístula, eu trato como se fosse um bebê. Digo para eles que ali 
está nascendo uma vida nova. (D1) 
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O que eu mais gosto de fazer dentro da hemodiálise é cuidar dos 
pacientes, estar ali ao lado deles, conversar com eles. Me preocupo 
com eles, em ver que eles estão bem, eles entram mal mas saem 
bem. (D6) 
 
  
 

Para Polak (1996, p.101), �cuidar é ação intencional�, quando o cuidador tem 

intenção de prestar o cuidado de que necessita o corpo cuidado. Para que a 

intenção seja bem sucedida, o cuidador precisa construir laços com o ser cuidado, 

que somente serão estabelecidos no momento em que o cuidador se aproximar do 

seu cliente, for ao encontro dele. Se o encontro não acontecer, não haverá cuidado, 

mas sim a execução de procedimentos técnicos.  

Isso é enfatizado por Labronici (1999, p.22), ao deixar claro que o encontro 

�pressupõe a presença do outro; é relacionamento entre corpos, entre consciências 

que dinamicamente se percebem, se descobrem, se reconhecem e se contrastam e, 

quando vivenciado sob a forma de �nós�, será relação verdadeira e de 

transcendência�. 

O dia-a-dia das salas de hemodiálise é vivido sob o clima de horários, normas 

e técnicas, que não podem ser menosprezadas ou esquecidas, dada a 

complexidade do tratamento e as especificidades do cliente renal crônico. O 

enfermeiro de hemodiálise precisa ter conhecimento e sensibilidade para usar as 

tecnologias, sem pôr em plano inferior o cuidado prestado ao cliente, como reiteram 

os discursos: 

 

 
A realidade da hemodiálise é outra coisa, e isso me chamou atenção, 
porque depender exclusivamente de uma máquina, fazer com que 
ela seja o centro das atenções, ou pelo menos vai ter que 
compartilhar a atenção juntamente com o paciente: não é mais só o 
paciente e sim o paciente e a máquina. (D5) 
 
 
 

O enfermeiro que trabalha em hemodiálise deve ser capacitado para entender 

todos os mecanismos da máquina, para compreender que não podem existir 

segredos entre o cuidador e a máquina. O âmago das suas atenções será sempre o 

corpo cuidado, pois, muitas vezes, esses clientes podem desenvolver uma relação 

comprometida com a máquina, apresentando tristeza, angústia e medo, e isso 
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colabora com a não-aceitação do tratamento. Essa preocupação é evidenciada nos 

discursos apresentados: 

 

 
[...] não é mais só paciente e sim o paciente e a máquina. (D5) 
 
 
[...] uma das funções [do enfermeiro] seria mediar tudo isso, procurar 
buscar o equilíbrio. Eu acho que até combater esse lado mecanicista. 
Claro, nunca fugir das técnicas, isso é inquestionável, tem toda a sua 
importância [...] mas combater esse lado extremo, buscar o equilíbrio. 
(D5) 
 
 
 

Assim, a enfermagem presença tem competência para sensibilizar-se, para 

tocar, pronunciar palavras de conforto, demonstrar carinho, pois seu cuidado está 

dirigido sempre para o outro e não apenas para a máquina.  

O desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de diálise e os avanços 

que a medicina trouxe para o tratamento dos efeitos colaterais da doença crônica 

estão gerando melhor qualidade de vida e maior longevidade ao cliente renal 

crônico, mas �se faz necessário entender que o conhecimento da doença, as 

técnicas de enfermagem e os equipamentos só possuem validade se possibilitarem 

o estar-com-o-outro� (FERRAZ apud POLAK, 1997, p.36).  

Waldow (2001, p.170) destaca que �a verdadeira presença contribui para 

firmar a pessoa, ou seja, pacientes percebem a diferença valorizando o cuidado e as 

pessoas cuidadoras, pois sentem que não são meros objetos, mas, sim, corpos 

respeitados e valorizados como pessoas�. Ressalta também que a enfermeira não 

pode esquecer que, apesar de ter o mesmo diagnóstico e o mesmo tratamento, esse 

cliente é um ser único, com sentimentos e vontades próprios e como tal quer ser 

tratado, como se constata nos discursos que seguem: 

 

 
Você tem que trabalhar de forma individualizada, única. Nem sempre 
uma queixa é igual à outra. Você tem que estar sempre atento àquilo 
que te dizem. (D 7) 
 
 
Então, esse encontro para mim é você atingir, de maneiras 
diferenciadas, cada tipo de paciente. Por mais que seja o mesmo 
diagnóstico, por mais que seja a mesma situação que eles convivem, 
eles são muito diferentes. (D4) 
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É muito importante o cliente fazer parte do tratamento sempre, 
porque ele é o foco do cuidado, e a equipe sabe disso. (D7)  
 
 
 

Esses trechos exprimem a valorização do ser cuidado, demonstram a 

preocupação dos enfermeiros com o sujeito, na perspectiva individual e global do ser 

humano, transmitindo confiança e segurança ao cliente renal, solidificando as 

relações interpessoais dos sujeitos envolvidos e possibilitando o encontro. 

Fica evidente também nesses discursos que o cuidado é desenvolvido para o 

outro, que é percebido como corpo vivente e expressivo, enxergado como 

corporeidade, pois a corporeidade é vivida no encontro intencional enfermeiro-cliente 

(POLAK, 1996), e o cuidado torna-se visível quando há esse encontro.  

A enfermagem presença manifesta-se, também, pelo não-verbal. Sua postura 

demonstra preocupação, solidariedade e sensibilidade, ela é ética e estética; 

compreende os significados emanados pela subjetividade do corpo cuidado; a 

percepção dos significados do corpo permitem ir além do que está posto 

objetivamente, ela permite a apreensão e a interpretação das coisas, possibilitando 

a transformação do corpo cuidado produzida pelas ações de cuidado.  

No que tange a isso, Boff (2002, p.99) salienta que �há algo no ser humano 

que não se encontra nas máquinas, surgido há milhões de anos... o sentimento, a 

capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de afetar e ser afetado�. A 

enfermagem presença emociona-se, sensibiliza-se com a dor e o sofrimento que a 

doença renal crônica impõe ao seu cliente. É com essa sensibilidade, com a marca 

dos seus sentimentos, que ela imprime o seu-estar-no-mundo-com-o-outro. 

Segundo o pensamento do mesmo autor (2002, p.33), �cuidar é mais que um 

ato; é uma atitude; abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de 

desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização 

e de envolvimento afetivo com o outro�. Dessa forma, pode-se reiterar que cuidar é 

se fazer presente, é compreender o corpo cuidado como ser único, é compartilhar o 

sentido da experiência da cronicidade, é o envolvimento de um com o outro, criando 

os vínculos necessários para a superação das dificuldades inerentes às condições 

impostas pela doença. 
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A criação dos vínculos estabelecidos no decorrer da cronicidade são 

abordados a seguir, possibilitando, assim, melhor compreensão do fenômeno.  

 

Cronicidade: criando e fortalecendo vínculos 

 

As doenças sempre representam uma ameaça à integridade do ser humano, 

e a maneira como ela afeta-os está relacionada ao seu modo de ser-no-mundo. 

Então, o impacto do diagnóstico de doença crônica é uma experiência que exige do 

corpo enfermo uma série de mudanças no seu modo de ser-no-mundo, pois se sabe 

que a doença crônica não é transitória ou temporária, ela veio para ficar, impondo ao 

indivíduo várias mudanças no seu estilo de vida e de sua família. Trentini (1992, 

p.78) define condição crônica de saúde como �uma intercorrência estressora, cujo 

impacto surge a qualquer tempo e vem para permanecer, alterando o processo de 

ser saudável de indivíduos e ou de grupos�. 

As alterações vivenciadas pelo corpo enfermo são diversas. Dentre elas, 

cumpre destacar os estigmas criados pela sociedade, que passa a rotulá-lo �não 

como portador de doença, mas como sendo a própria doença� (CIANCIARULLO, 

FUGULIN e ANDREONI, 1998, p.25), o que dificulta ainda mais a reestruturação da 

vida desse indivíduo, uma vez que a sociedade percebe a doença como um desvio, 

tornando a pessoa improdutiva, e, como conseqüência, ele poderá ser excluído 

dessa sociedade (SANTOS, 1997). 

 Visando a minimizar essa problemática, o enfermeiro deve buscar o 

conhecimento necessário para auxiliar o cliente a superar o impacto causado pelo 

diagnóstico, bem como desenvolver sensibilidade própria, a fim de ajudá-lo a 

desenvolver mecanismos que facilitem a aceitação da doença e suas 

conseqüências. Santos (1997, p.72) constatou que �a maioria dos pacientes 

vivenciam a doença como destrutiva, primeiro por estarem doentes e segundo por 

ser uma doença crônica que requer do indivíduo abdicação de muitos de seus 

afazeres e dedicação ao tratamento�, o que pode gerar para esses clientes 

inatividade e improdutividade, que têm relação direta com a situação econômica 

deles.  

Segundo Carreira e Marcon (2003, p.830) �a situação socioeconômica e 

cultural, por sua vez, interfere na qualidade da aderência do paciente ao tratamento, 

especialmente quanto à alimentação, sendo comum o fato de paciente diabético, 
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apesar das restrições, continuar se alimentando com carboidratos, que é mais 

acessível economicamente�. As autoras discorrem que pacientes e família 

�apontaram o trabalho como referencial de tudo na vida, condição essencial para a 

realização e a valorização pessoal, fazendo parte, inclusive, da formação 

educacional da criança e do caráter do indivíduo�. 

O enfermeiro revela a sua inquietação pelo fenômeno �cronicidade�, nos 

discursos que seguem: 

 
 
O nosso tratamento aqui não é no sentido de curar o paciente [...] 
mas sim ajudar a administrar a sua doença. (D2) 
 
 
A gente precisava ter uma visão melhor do que é o crônico, quando 
começamos a cuidar dele, porque, depois que eu tive esse 
conhecimento mais específico do paciente crônico, eu acredito que 
minha forma de cuidar evoluiu bastante. (D3) 
 
 
É uma doença crônica que não tem retorno, tudo que se pode fazer é 
um tratamento. O transplante não é a cura, a peritoneal não é a cura, 
é um tratamento. A hemodiálise não é a cura também, é um 
tratamento. (D6) 
 
 
 

O conhecimento permite que a enfermeira minimize os problemas decorrentes 

da cronicidade, que busque estratégias para ajudar o paciente a enfrentar a doença, 

assumindo assim o seu papel e permitindo a criação de vínculos.  

Trentini e cols. (2004, p.81) apontam como facilitadores para a criação do 

vínculo a presença constante dos clientes �em média 40 horas mensais durante 

anos e anos na unidade de hemodiálise�. Esse vínculo é de extrema importância 

para a reconstrução de identidade do renal crônico, pois, segundo Borrero (apud 

SANTOS, 1997, p.38), �um dos efeitos da diálise é a perda da identidade como 

homem e a aparição de uma nova unidade homem-máquina. A individualidade do 

paciente se perde para si mesmo e inclusive para o observador�. 

A formação do vínculo entre corpo cuidador e corpo cuidado é o passo inicial 

necessário para despertar a confiança do corpo cuidado no corpo cuidador, fator 

relevante para que os dois busquem estratégias para o enfrentamento da doença 

crônica.  
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O enfrentamento pode ser definido como �processo dinâmico pelo qual as 

pessoas respondem aos estressores [...] através do qual o indivíduo maneja as 

demandas do relacionamento da pessoa com o seu contexto e que são avaliadas 

em função do estresse que causam e da emoção que geram� (TRENTINI e SILVA, 

1992, p.82).  

Segundo Lazarus e Folkman, citados por Trentini, Tomasi e Polak (1996, 

p.20) o enfrentamento  

 

 
[...] pode estar localizado no problema ou na emoção; centrado no 
problema quando algo é feito para afastar ou amenizar a situação 
estressante ou para resolver o problema; centrado na emoção 
consiste nas ações direcionadas a reduzir ou afastar o estresse 
emocional associado ao problema, de maneira a sentir conforto 
emocional. 
 
  
 

O diagnóstico de doença crônica desperta no sujeito uma gama de 

sentimentos que, muitas vezes, nunca foram experienciados por ele (raiva, ódio, 

medo, revolta), portanto, ele não sabe como lidar com eles e exterioriza-os por meio 

da agressividade, do isolamento e do descuidado. Enfrentar esses agentes 

possibilita a adaptação a essa nova realidade, mas isso depende da experiência de 

vida do corpo cuidado, da família e do corpo cuidador. 

A família, para Santos e Sebastiani (2001), �representa para a maioria das 

pessoas um esteio de suma importância tanto no que tange à estruturação de seus 

vínculos afetivos quanto nos referenciais de apoio e segurança�. Os enfermeiros que 

trabalham com hemodiálise devem estar atentos, pois, apesar do papel importante 

que a família tem no processo de adaptação à cronicidade, muitas vezes, ela não 

consegue dar conta sozinha da situação, exigindo desses profissionais o apoio 

necessário. 

A aceitação da doença é tida como fator primordial para a adesão ao 

tratamento. Para isso, é necessário que o enfermeiro compreenda a experiência que 

o sujeito está vivenciando e proporcione alternativas que favoreçam um 

enfrentamento positivo, um recomeço. Assim, o corpo cuidador e perceptivo, o 

enfermeiro, propicia o acolhimento necessário para esse recomeço, como pode ser 

observado nos discursos que seguem: 
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Eu chego e converso com eles. Ás vezes, a gente entra em assuntos 
particulares [...] eu vejo uma relação, assim muito próxima... um 
ambiente familiar. (D 1) 
 
 
A sala de hemodiálise... eu tinha uma visão diferente, achava que era 
um ambiente frio, que não tinha contato [...] Hoje eu acho diferente, é 
um lugar onde tem relacionamentos, onde tem amizade, onde existe 
respeito. (D 2) 
 
 
Com o tempo de diálise, a gente tem uma facilidade muito grande 
que é conhecer muito bem o seu paciente [...]. Quando eu trabalhava 
diretamente na sala, eu conhecia perfeitamente, sabia o que era 
câimbra, o que não era [...] isso facilita o trabalho na diálise. (D 3) 
 
  
 

Com a descoberta da sua condição crônica de saúde, pelo paciente, vem a 

descoberta de que seu modo de vida precisa ser reestruturado. Hábitos e costumes 

serão alterados, bem como serão agregados novos valores, tais como a dieta, as 

medicações, os horários e os novos relacionamentos que passarão a fazer parte do 

seu cotidiano. 

 Para Levy (apud BARBOSA, 1999, p.296): 

 

 
[...] a adaptação do paciente ao tratamento dialítico tende a passar 
por uma série de estágios: período de lua-de-mel, marcado pelo 
bem-estar físico, confiança e esperança; período de 
desencantamento e desencorajamento, caracterizado pela tristeza, 
desesperança e impotência; e, por fim, a adaptação a longo prazo, 
quando o paciente alcança um nível de aceitação de sua doença e 
suas limitações. 
 
 
 

A doença crônica implica a �cronicidade� do tratamento, o que significa que a 

convivência do enfermeiro com o cliente será constante. É no ir-e-vir diário que se 

dará a construção das relações enfermeiro-cliente-família. Muitas vezes, essa 

construção é alicerçada em sentimentos conflitantes, tanto por parte do profissional 

como por parte do cliente-família, porém, cabe ao profissional enfermeiro buscar o 

conhecimento necessário para superar as dificuldades e direcionar o cliente para 

esse mundo novo que a cronicidade lhe impõe, conforme expressam os discursos a 

seguir: 
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Na verdade, muitos deles não sabem o que é um renal crônico, que 
provavelmente farão hemodiálise para a vida toda. Existe o 
transplante, mas não a cura, a cronicidade é a resultante. Por isso, 
temos que estar próximos, por isso, eles criam vínculos, 
dependência, confiança. (D7) 
 
 
Uma das coisas que me surpreenderam, que eu gostei de perceber, 
porque é uma das minhas preocupações [...] eles criam um vínculo 
bom [...]. Tem que ter um limite, mas essa aproximação é bacana. No 
limite em que está, eu acho bacana, porque quebra um pouco aquela 
frieza, pois a vida deles já é tão dura... (D 5)  
 
 
 

Na sua trajetória como renal crônico, o cliente convive com procedimentos 

invasivos e doloridos quase diariamente, convive com o mal-estar que pode advir do 

tratamento ou das medicações, e o enfermeiro é o principal ator para dar 

assistência integral e individualizada, enfatizando a historicidade do seu cliente. 

Para tanto, faz-se necessário que o profissional esteja imbuído de muita 

sensibilidade e solicitude, a fim de caminhar ao lado do cliente, mostrando-lhe 

alternativas que melhorarão sua qualidade de vida, o contexto das salas de 

hemodiálise e a regularidade do tratamento. Isso favorece o estar próximo. Esse 

contato prolongado propicia a criação de vínculos que devem ser aproveitados 

pelos profissionais �para explorar as possibilidades de escolha, criando condições 

de mudanças quando e onde necessárias, na busca de uma melhor qualidade de 

vida� (GUALDA apud GULLO, LIMA e SILVA, 2000, p.210). O vínculo propicia que 

sentimentos de revolta, de desapego, aos poucos, dêem lugar a aceitação, apego e, 

por que não, à esperança em um porvir melhor. 

 

 
Vira tua família [...] eles confiam muito mais em nós [da 
enfermagem], pois passamos mais segurança para eles do que o 
médico [...]. Nosso contato é maior, a nossa observação, o cuidado. 
Então, muitas vezes, a gente percebe coisas que o médico não vê. 
(D6) 
 
 
 

Como a doença renal crônica não tem cura, cabe à enfermagem propiciar 

ferramentas para que o cliente não negligencie o seu tratamento � pois isso provoca 

internações seguidas �, bem como desacelere a progressão da insuficiência renal.  
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Miller (apud TRENTINI, SILVA e LEIMANN, 1990, p.19) acredita que  

 

 
[...] esses indivíduos só poderão alcançar essa meta se enfrentarem 
de maneira positiva as condições inerentes à situação de crônico, as 
quais incluem: conhecer a doença, modificar suas rotinas diárias, 
ajustar-se aos relacionamentos sociais, enfrentar perdas, adaptar-se 
a mudanças no papel social, seguir o tratamento, manter a 
esperança e controlar os sintomas físicos. 
 
  
 

O trabalho com o cliente renal crônico possibilita conhecer a trajetória desse 

corpo enfermo no mundo da cronicidade, oportunizando �refletir junto dele sobre 

seus comportamentos, estimulando-o a usufruir a melhor qualidade de vida possível 

dentro do seu quadro e do seu estado� (GULLO, LIMA e SILVA, 2000, p.212).  

A minha vivência no mundo da cronicidade permite afirmar que, por mais que 

se fale, que se pesquise e que se escreva sobre a formação dos vínculos nas 

unidades de hemodiálise, nada expressa melhor o significado de vínculo do que a 

Figura 2, apresentada a seguir. 
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FIGURA 2 � CLIENTE NA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE 

 

 

 

 

Talvez, a fragilidade do corpo enfermo portador de insuficiência renal crônica 

e as atividades que o enfermeiro desenvolve no seu dia-a-dia possibilitem que esse 

profissional viva a alternância de sentimentos e conviva com momentos de 

gratificação e com momentos de frustração, o que caracteriza a polarização presente 

na existência humana, a qual foi marcante nos discursos e constituiu a terceira 

categoria deste estudo.  
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Sentimentos ambivalentes: gratificação versus frustração 

 

As atividades desenvolvidas pelas enfermeiras nas unidades de hemodiálise 

apresentam dois focos distintos: o cuidado direto ao corpo enfermo e as atividades 

de cunho administrativo, também denominadas de serviços burocráticos. O cuidado 

direto ao cliente foi explanado na primeira categoria, denominada Enfermagem 

presença, enquanto as atividades administrativas são exploradas nesta terceira 

categoria, pois são marcantes nos discursos, que refletem o incômodo que elas 

acarretam para o corpo cuidador, como se observa nos trechos a seguir: 

 

 
Olha, para dizer a verdade, essa é uma das frustrações que eu tenho 
no meu trabalho [...] Mesmo durante o tempo de faculdade, eu queria 
uma área em que eu pudesse ser uma enfermeira assistencial [...] 
Aqui é muito complicado a gente fazer isso, estar em contato com o 
paciente, você tocar, você realizar os cuidados, porque outras 
atividades tiram muito do seu tempo. (D2) 
 
 
Às vezes, eu percebo que existem falhas, até da minha parte. Eu 
percebo assim, em relação às avaliações de enfermagem, ao estar 
mais próximo do paciente, o que gera sentimentos de impotência. 
(D4) 
 
 
Sempre estão nos procurando [...] você não pode deixar de atender, 
você tem que tirar tempo e começar a resolver isso, o que eu vou 
falar do gerenciamento. Seria ideal um enfermeiro para isso, mas aí 
já é outra história. (D7) 
  
 
 

Segundo Nakamae (apud WALDOW, 1996, p.23), �o cuidado indireto é visto 

como frustrante pelas enfermeiras�. Para a autora, a frustração decorre da falta de 

preparo das enfermeiras para prestação do cuidado direto, o que não foi confirmado 

no grupo que trabalha com hemodiálise, pois a legislação vigente determina que o 

profissional tenha curso de especialização ou treinamento reconhecido pela 

Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia, para que possa desenvolver 

suas práticas nas unidades de diálise. Todos os enfermeiros que participaram do 

estudo fizeram especialização ou o treinamento reconhecido. 

Nos discursos obtidos, essa frustração dá-se por conta das atividades 

burocráticas, em detrimento do cuidado direto ao corpo enfermo. O convívio direto 
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com os clientes propicia os relacionamentos interpessoais, que são colocados à 

parte no momento em que a enfermeira se volta para as atividades administrativas, 

gerando sentimentos frustrantes, pois falta a esses profissionais o entendimento do 

gerenciamento do cuidado.  

Para Peduzzi e Anselmi (2002, p.396), as atividades de cunho burocrático 

 

 
[...] devem ir muito além da burocracia, pois têm por finalidade a 
implantação, o monitoramento e a manutenção de condições 
adequadas para o modelo de atenção em saúde preconizado na 
instituição, seja viabilizando com eficiência e eficácia um dado 
modelo de assistência de enfermagem. 
 
 
 

Lima et al. (2000, p.344) salientam que a �formação do profissional ainda está 

voltada para o cuidado direto, em contraposição às exigências do mercado�, o que 

pode gerar crises de identidade nesses profissionais, pois eles não estão 

preparados para as novas incumbências que a instituição lhes impõe e exige que 

eles desenvolvam. Assim, é preciso que a enfermeira se conscientize da agregação 

de mais essa atividade e desenvolva capacidade administrativa, pois seu papel 

gerencial assegura a organização do serviço de enfermagem, o planejamento das 

ações de enfermagem. Dessa maneira, ela conquista e assegura o seu espaço na 

instituição, pois �administrar serviços de saúde é cuidar indiretamente, afinal, todas 

as ações de cunho administrativo têm como objetivo um único produto: o cuidado de 

qualidade para o cliente� (PATRÍCIO, 1996, p.69). 

Entendo que o cuidado direto traz satisfação, pois uma das características do 

trabalho da enfermagem é ajudar os indivíduos a recuperar e manter a saúde, e a 

sua valorização vem por meio de um sorriso, de um gesto ou de palavras por parte 

do cliente, mas é mister que os enfermeiros reconheçam o seu papel nas atividades 

administrativas e passem a valorizá-las, uma vez que essas ações são relevantes 

para a manutenção do funcionamento da instituição, para a harmonia da equipe de 

enfermagem e para a continuidade das ações de cuidado. 

Sá (1999, p.381), referindo-se à administração de enfermagem, afirma que o 

enfermeiro precisa �despir-se dos princípios da teoria clássica de Administração e 

assimilar uma nova forma de administrar, nas quais gerentes assumem papéis de 

facilitadores, mentores, formadores de equipes, consultores e comunicadores�.  
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Herdmann (1996, p.38) refere que o �sistema de cuidado de enfermagem 

pode conter o processo administrativo, bem como o sistema administrativo pode 

conter o processo de cuidado�, o que significa dizer que as ações gerenciais fazem 

parte das ações de cuidado, uma vez que é a enfermeira que coordena as ações 

desenvolvidas pelos demais membros da equipe de enfermagem.  

Vale salientar, ainda, que, dentre as atividades inerentes à enfermeira, a 

educação, o planejamento, a implementação e a avaliação são relevantes, posto 

que refletem no sucesso do cuidado direto, portanto, não podem ser consideradas 

simples atividades burocráticas ou administrativas. 

Essa nova concepção do gerenciamento também é comentada por Peterlini 

(2004, p.85), que apresenta a gerência como uma ação cuidativa, resgatando a 

importância dela para a enfermagem, pois �alia o enfoque instrumental de qualidade 

e produtividade ao enfoque expressivo de humanismo, proximidade, envolvimento e 

ética�. 

Na perspectiva de Waldow (2001, p.175), as enfermeiras que ocupam 

posições de liderança 

 

 
[...] têm como responsabilidade favorecer um ambiente de cuidado, 
considerando o meio físico, o meio administrativo e o meio ambiente 
social e, para que o cuidado ocorra, esses três aspectos devem estar 
presentes, pois ao valorizar o cuidado, terão condições de favorecer 
os três aspectos, nutrindo, estimulando e exercitando o cuidado com 
a equipe, a qual, por sua vez, ao valorizá-lo e exercitá-lo, poderá 
fazê-lo não só com a clientela, mas entre si e demais membros da 
equipe de saúde. 
 
 
  

Outro aspecto importante que fica claro nos discursos é a repetitividade das 

ações, quer sejam de caráter assistencial, quer sejam de caráter educativo, gerando 

frustrações em relação ao fazer das enfermeiras, reforçando que a condição de 

cronicidade pode levar o cliente ao cansaço, dadas as rotinas impostas pelo 

tratamento, quer sejam de ordem institucional, quer de ordem clínica. Também, o 

profissional pode experienciar o cansaço por ter de repetir inúmeras vezes as 

orientações, as rotinas, as queixas, ora em relação ao cliente, ora em relação à 

equipe, o que gera a insatisfação no trabalho, como se observa nas seguinte falas: 
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A maioria não segue o nosso trabalho educativo. Você tem que estar 
sempre lá, chamando para o cuidado [...] e isso é cansativo. (D2) 
 
 
Não é a rotina de instalar e tirar o paciente da máquina, essa rotina 
eu acho que faz parte deste contexto [...] o que é cansativo é o 
insistir com o paciente para ele se tratar, para ele entender que sem 
o cuidado de si ele não vai viver [...] isso eu acho frustrante. (D2) 
 
 
  

Na condição de portador de uma doença crônica, o corpo enfermo vê-se 

obrigado a experienciar uma série de outros sentimentos (tristeza, dor, medo, raiva), 

a conviver com pessoas estranhas ao seu cotidiano (médico, enfermeira, técnico, o 

motorista do transporte), a incorporar um novo vocabulário (fístula, peso seco, 

câimbra), a adotar um novo modo de conduzir sua vida (trabalho, família). Então, 

não se pode esperar que essa transformação ocorra de uma hora para outra e, 

muito menos, que ele adote um comportamento robotizado que facilite a vida da 

família e dos cuidadores. 

Para Strauss e Glaser (apud TRENTINI e SILVA, 1992, p.78):  

 

 
[...] todos os obstáculos ou desvios do normal, os quais têm uma ou 
mais das seguintes características: são permanentes, deixam 
incapacidade residual, são causados por alteração patológica 
irreversível, requerem treinamento especial do paciente para sua 
reabilitação e talvez requeiram um longo período de supervisão, 
observação e cuidado. 
 
  
 

A especificidade do cuidado ao portador de problemas crônicos de saúde 

exige um novo olhar da enfermagem, que transcenda a cura, que se preocupe com 

a qualidade de vida do corpo enfermo e com a ajuda à sua família para enfrentarem 

a nova situação de vida.  

Essa realidade conduz a refletir sobre os currículos de enfermagem, que 

estão voltados para a capacitação dos profissionais prioritariamente para a cura, 

visando exclusivamente ao tratamento, pois, quando recebem alta e retornam às 

suas atividades normais, os clientes não estão preparados para assumir a nova 

realidade. Isso ocorre nas unidades de hemodiálise, pois, quando se trabalha nelas, 
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percebe-se que a escola não preparou para conviver com a doença crônica, como 

também não preparou para conviver com a tênue linha que separa vida e morte. 

O chamamento para o cuidado não tem fim, pois o cliente apreende 

constantemente, à medida que descobre o que está se passando com ele, aceitando 

as limitações impostas pela doença e assumindo um papel mais ativo no seu 

cuidado. 

Para isso, a enfermeira de hemodiálise tem de usar um dos instrumentos de 

trabalho inerentes ao profissional enfermeiro, que é a educação em saúde. No 

trabalho desenvolvido por Ribeiro e Mantovani (2001, p.98), com pacientes com dor 

torácica aguda, as autoras salientam que �o baixo grau de instrução dos pacientes 

exige que o profissional enfermeiro busque formas alternativas para que a 

informação se torne acessível a toda população�. Ainda, nesse estudo, as autoras 

perceberam que muitos pacientes não tinham noção de o que era a doença crônica, 

desconheciam o seu tratamento e os modos de evitar a agudização da sua doença. 

Essa é também a realidade do paciente renal crônico, pois sua aderência ao 

tratamento está condicionada ao conhecimento que ele precisa adquirir sobre sua 

doença. Nesse sentido, quando a enfermeira exerce um dos papéis mais 

importantes na cronicidade, que é o papel de educadora, é por meio da educação 

que ela devolve ao corpo cuidado a vontade de viver, de se cuidar, devolve a 

esperança de uma vida melhor, pois, no olhar de Paulo Freire, �uma das atividades 

do educador é mostrar a importância da força da esperança para chegarmos a um 

mundo melhor; sem esperança nos tornaremos desanimados, e a luta dos 

desesperados se tornará suicídio� (apud TRENTINI, TOMASI e POLAK, 1996, p.23).  

A cronicidade requer o convívio diário com a frustração de não se promover a 

saúde do indivíduo. Pode-se até melhorar sua qualidade de vida, mas, como se 

percebe em diversas falas: �a hemodiálise não cura, é apenas um tratamento�, um 

longo e sofrido tratamento, que faz aflorar tanto no corpo cuidado quanto no corpo 

cuidador sentimentos de frustração, raiva, desânimo e impotência.  

Reforça esses sentimentos a dinâmica das unidades no dia-a-dia, onde os 

clientes agendados têm de ser atendidos e os horários cumpridos, 

independentemente de qualquer outra coisa que aconteça (falta de funcionário, 

quebra de equipamento, falta de água), não se pode parar. O dia-a-dia parece 

transformar-se num círculo vicioso: tira e põe o cliente na máquina, e esse vício não 

agrada às cuidadoras, como bem refletem os discursos: 
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A gente cuida das máquinas, se a máquina diz que o paciente está 
com hipotensão ou se o paciente me refere que está com câimbras, 
é isso aí [...] Nesse sentido do cenário frio, ele é muito ligado no 
quantitativo de pessoal. (D3) 
 
 
Eu gostaria de estar fazendo o exame físico. Eu acho que traria 
muitos benefícios, tanto para o profissional quanto para o paciente 
[...], porque na máquina você conversa com o paciente, mas você 
limita muito, mesmo porque tem coisas que ele também não vai estar 
conversando. Ele não vai estar à vontade. (D4) 
 
 
O lado ruim é quando o processo acaba se tornando uma rotina, pois 
é sempre a mesma coisa. (D5) 
  
 
 

O sentimento de impotência, de incompletude, marca os discursos dos 

enfermeiros, o que é reforçado pela rotina da instituição, por uma equipe 

embrutecida, por conta de uma sociedade que a submete, na maioria das vezes, a 

jornadas duplas de trabalho, com salários não condizentes com a responsabilidade 

de terem em suas mãos a vida de seres humanos, e pelas faces entristecidas que se 

tornam �amigos� e parceiros na trajetória do cuidar.  

A partir disso, penso que, talvez, seja em virtude do longo período de 

tratamento, dos vínculos criados entre corpo cuidador e corpo cuidado, que a 

enfermeira sinta-se frustrada, cansada e impotente, pois nada pode fazer, a não ser 

dar forças para alimentar a via crucis da espera. 
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6 REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

 

A caminhada terminou, e com ela veio a satisfação de olhar para trás 

perceber o quanto foi árdua, mas recompensadora. 

Uma gratificação, que tem de ser registrada, é a constatação de que eu 

estava errada, como coordenadora da equipe de enfermagem, ao perceber o 

distanciamento, um modo de trabalho frio do enfermeiro, sem engajamento, frente 

ao corpo cuidado. Quanto mais parava para observar, mais certeza tinha de que não 

era assim que os clientes deveriam ser tratados. 

Essa minha percepção encontrava apoio no acompanhar a troca de turnos 

nas salas de hemodiálise, quando parecia que o ambiente se transformava numa 

fábrica de produção em série, dado o tamanho frenesi que esse momento provoca. 

A percepção disso incomodava-me, e eu me perguntava: É isso que os enfermeiros 

querem para os seus clientes?  

 As respostas do estudo mostram que eu estava enganada, pois todos os 

enfermeiros sujeito evidenciaram preocupação, competência e espírito solidário. Nos 

discursos deles, norteada pela minha subjetividade, pude apreender o fenômeno 

cuidado percebido pelos corpos cuidadores, e que são retratados nos três temas 

emergentes: Enfermagem presença; Cronicidade: criando e reforçando vínculos; e 

Sentimentos de ambivalência. 

Desse modo, a gratificação decorre da satisfação de verificar as respostas 

obtidas para a questão central deste estudo e, conseqüentemente, por ter alcançado 

o objetivo previsto. Ressalto, contudo, que, ao vencer esse desafio, outro desafio de 

maior grandeza descortinou-se em meu horizonte: levar para a instituição de serviço 

e de ensino o fenômeno encontrado na trajetória até então percorrida. 

A categoria Enfermagem presença possibilitou desvelar as várias facetas do 

modo de trabalho dos enfermeiros nas unidades de hemodiálise, revelou um 

profissional que conhece a sua área de atuação e está sempre procurando melhorar 

o cenário dos seus cuidados. Mostrou enfermeiros preocupados com a integralidade 

dos seus clientes, solidários com o sofrimento do renal crônico e que não medem 

esforços para que o tratamento transcorra de maneira segura e com zelo. 
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As atividades desses profissionais estão voltadas para o bem-estar da clientela, 

eles têm olhar atento que cerca todas as possibilidades e viabilizam o 

desenvolvimento do cuidado humanizado, mantendo o respeito e a individualidade 

de cada corpo cuidado. O trabalho desenvolvido com o cliente crônico demanda que 

os enfermeiros, dia após dia, lidem com as várias nuanças dos sentimentos que 

afloram no paciente renal crônico, por conta das mudanças significativas que a 

doença lhe infringe. 

Enfermagem presença mostra-se pela liderança, pela preocupação com o 

outro, pela sensibilidade. Ela assegura que o cuidado é prestado com o outro; com o 

desenvolvimento do autocuidado nos clientes sob sua responsabilidade. 

Enfermagem presença é fundamental para a realização do cuidado com qualidade, 

pois ela assegura a convergência da tecnologia com as ações cuidativas.  

A compreensão do fenômeno possibilitou verificar que a cronicidade favorece 

a formação de vínculos, que são importantes para a reestruturação da vida do renal 

crônico, uma vez que propiciam ambiente acolhedor e receptivo, pois tanto a equipe 

de enfermagem quanto o corpo cuidado precisam se sentir valorizados pelo que são 

e pelo que fazem. 

O estudo oportunizou vislumbrar a enfermagem solidária, ética e estética, 

apesar de o que essa equipe vivencia como corpo de trabalho, ou seja, sua carga 

horária, sua remuneração, o ambiente físico, a exigência de produção, por vezes, 

com recursos mínimos para a execução do cuidado. Observou-se que esse 

profissional transcende à problemática das condições desfavoráveis de trabalho, ao 

assumir a responsabilidade para com o outro. 

Talvez, a postura solidária decorra da percepção do sofrimento do corpo 

cuidador e do receptor do cuidado, o que justifica que possa ser esse o ponto de 

convergência dos sentimentos que possibilita a aproximação desses dois mundos. O 

desenvolvimento de laços afetivos, de confiança e respeito entre ambos é 

necessário para o enfrentamento dos percalços que a vida reserva, tanto para um 

quanto para o outro. 

 Ainda, os sentimentos de frustração e gratificação guardam estreita relação 

com as demais categorias, Enfermagem presença e Cronicidade: formando e 

reforçando vínculos. A frustração decorre do desencanto, da impotência em 

contribuir para assegurar a cura, quando há dificuldade de engajar o cliente no 

autocuidado, bem como de assegurar um cotidiano mais digno para essa clientela.  
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Também, há frustração por não poder estar sempre com o cliente no cuidado 

direto, por saber que os vínculos estabelecidos e que dão sentido ao estar com o 

cliente podem não existir mais frente à finitude da vida, demonstrando o fracasso do 

tratamento. Esse sentimento é representado pela irritação, pelo nervosismo, 

cansaço e, muitas vezes, pela vontade de desistir. Para compensar essa frustração, 

surge a gratificação resultante dos vínculos criados, da manutenção das fístulas, 

pelo equilíbrio do corpo cuidado, dos sorrisos e da satisfação de saber que ele, o 

profissional enfermeiro, faz a diferença nas unidades de hemodiálise. 

A gratificação resulta da percepção do poder de agregação, de harmonização 

que o enfermeiro tem e que ajuda o corpo cuidado a enfrentar com esperança o 

processo da hemodiálise, ao agregar os esforços da equipe multidisciplinar em prol 

de uma sobrevivência mais digna e humanizada do cliente. 

Outro dado que merece destaque, além das categorias encontradas neste 

estudo, é a percepção de que a escola não contempla nos currículos de 

enfermagem o conhecimento da cronicidade, pois os discursos denunciam a 

necessidade de um olhar diferenciado para o portador de doença crônica, o que 

implica a compreensão para o fato da não-cura e do desenvolvimento de outras 

competências necessárias ao cuidar, compreensão que deve ser considerada pelas 

instituições de ensino e de serviços.  

Finalmente, o estudo possibilitou também a percepção diferenciada da 

pesquisadora de o que é cuidar para os enfermeiros, possibilitou um novo olhar para 

os corpos cuidadores, olhar que afastou o simples fazer ou cumprir rotinas e 

aproximou o �fazer� como fazer que irradia calor humano, reencantando o mundo da 

hemodiálise. 
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ANEXO 1 � TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 

 
Venho por meio desta solicitar a sua contribuição no sentido de aceitar 

participar do Projeto de Dissertação de Mestrado de Enfermagem da Universidade 
Federal do Paraná, que se propõe a estudar o cenário e os atores de hemodiálise e 
desenvolver estratégias de cuidar.  

A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de se 
recusar participar do estudo ou, se aceitar participar, retirar seu consentimento a 
qualquer momento. Sua participação se efetivará mediante resposta à entrevista que 
tem como objetivo identificar sua percepção do fenômeno cuidar nas unidades de 
hemodiálise, visando a definir estratégias de humanização do cuidado no contexto 
citado. 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pela 
enfermeira que executou a pesquisa e pelas autoridades legais, no entanto, se 
qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isso será feito sob 
forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. 

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um 
código. 

 
Eu, _________________________________________________________, li 

o texto acima e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado 
a participar. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação no estudo 
a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem que essa decisão afete meu 
trabalho. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 
 
 
 
 
_____________________  Data      
Assinatura do participante  ___ /____ / ____ 
 
 
 
 
 
_____________________ Data 
Assinatura do pesquisador ___ /____ / ____ 
ou responsável legal 
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ANEXO 2 � DISCURSO 2 

 
 
 

O cuidado prestado teoricamente é rotineiro, mas a cada dia nós temos 

fazeres diferentes, nem sempre com os mesmos pacientes, às vezes, sim, com os 

mesmos pacientes, mas as necessidades desses pacientes mudam a cada dia, a 

cada sessão. Esse cuidado vai sendo adaptado para as necessidades de cada 

paciente. Isso independentemente da hemodiálise em si, da terapia em si... A terapia 

também tem as intercorrências durante o procedimento, mas a necessidade dos 

pacientes não é só no sentido da terapia, do tratamento, são muitas outras. As 

necessidades são sociais, familiares, psicológicas e até assistenciais, mesmo no 

sentido de cuidados. Por exemplo, aqui, nós não fazemos atendimento, quer dizer, é 

difícil fazer um exame físico no paciente dentro da sala, mas, mesmo assim, a gente 

está sempre cuidando da questão do pé diabético dos pacientes, feridas, quando 

tem, tratamento de pele, alopecia, enfim, as coisas que vão aparecendo assim. 

Sempre que tem problemas de vascular, a gente tenta agendar um encaminhamento 

para o ambulatório da vascular, dermatologia, a mesma coisa. Psicologia, a gente 

faz o encaminhamento para a estagiária ou para própria psicóloga... A família tenta 

trabalhar junto com a assistência social para participar do cuidado. Então, na 

realidade, é um elo o trabalho da gente, o nosso cuidado... Essas são as maiores 

necessidades desses pacientes. 

Olha, eu acho que essa é uma luta interna da gente como profissional da 

enfermagem, e eu vejo que não é uma luta só da enfermagem, eu também vejo que 

os médicos sentem a mesma coisa, porque, na realidade, o nosso tratamento aqui 

não é no sentido de curar o paciente. Essa parte curativa de que a gente tanto 

gosta, de que todo profissional da saúde tanto gosta, não existe aqui. Então, o 

paciente crônico é o administrar a doença. Eles nem sempre seguem todas as 

orientações da gente, a maioria não segue e o nosso trabalho educativo, você tem 

que estar sempre lá, de novo, chamando para o cuidado com a alimentação, 

cuidado com a ingesta hídrica, cuidado com a medicação, todos os cuidados 

envolvidos no tratamento, e isso é cansativo.  

Eu acho que cansativo aqui, pelo menos na minha visão de enfermeira, não é 

a rotina de instalar e tirar o paciente da máquina. Não é essa rotina. Essa rotina eu 
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acho que faz parte deste contexto aqui, não é muito diferente, por exemplo, de um 

banho de leito de um paciente no hospital. Eu não enxergo dessa maneira. O que é 

cansativo é o insistir com o paciente para ele se tratar, para ele entender que sem o 

cuidado de si ele não vai viver... e, muitas vezes, você vê o paciente decair no seu 

tratamento, o quadro ficar agravado ou mesmo ele ir a óbito e essa impotência da 

gente... isso eu acho frustrante. Então, muitas vezes, a gente acaba banalizando 

essa rotina de problemas que aparecem até pela frustração de não ter como atuar 

de uma maneira muito eficaz sobre esses problemas. 

Olha, quando eu entro na sala de hemodiálise, eu vejo que os pacientes 

começam a prestar atenção na figura que está caminhando pela sala. Primeiro que 

é: eu estou na vitrine, então, em todas as atitudes que eu tomo dentro da sala eles 

estão prestando atenção; e outra coisa é a atenção que eles querem que eu dê a 

eles. Então, se eu começo a passar de um por um, eu tenho que passar em todos... 

E disso eu faço questão, porque, se eu estou conversando com um, o outro está 

esperando, mesmo que ele não tenha nada para relatar, mesmo que seja para dizer: 

�eu estou bem�... mas é uma coisa que tem que relatar. 

 Eu vejo que eles ficam esperando por uma palavra de incentivo ou mesmo de 

você chamar eles para realidade, que seja aquele papel maternal, da mãe que dá 

bronca e que chama um pouquinho a atenção, que fala às vezes até o que ele não 

quer ouvir. Esse é o papel que eu acho que é extremamente educativo e, 

desgastante, e, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer. Dentro do 

tratamento, sim, dentro do tratamento. Eu acho que aqui eles querem ver como é 

sua postura com o tratamento deles, com os funcionários, porque eles acham que a 

gente realmente tem de ter esse papel de liderança, de chefia. Então, é uma pessoa 

que tem que ter um bom conceito, de confiabilidade. Eu acho que sim, que eu tenho 

que ser referência para eles.  

Olha, eu acho que o olhar para a máquina existe sim, porque ela acaba sendo 

um instrumento de trabalho, porque, se a máquina não funcionar, você não tem 

como realizar o seu trabalho, o que a gente se propõe a fazer com os pacientes. 

Agora, sobre o fato de ser um ambiente frio, eu acho que antes de conhecer a sala 

de hemodiálise eu tinha uma visão diferente, eu achava que era um ambiente frio, 

que não tinha contato, que não tinha relacionamento, mas hoje eu acho diferente.  

Eu acho que é um lugar onde tem relacionamentos, onde tem amizade, onde 

tem que existir o respeito. Até, na sala de hemodiálise, eu acho que é um lugar 
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inadequado para que as pessoas tenham muito contato físico, dos pacientes com os 

funcionários, até pela questão do respeito, é diferente de você tratar um paciente 

que está deitado numa cama totalmente dependente, tanto que a gente tem 

pacientes aqui que a gente vê que eles têm a questão de ficarem excitados dentro 

da sala, que a gente tem que chamar, conversar sobre sexualidade, alguns até 

abusam um pouquinho e as meninas ficam sem graça...  

Então, essas questões de relacionamento são complicadas, mas eu acho que 

não é frio, por que o fato de eles estarem sempre aqui, alguns até há 12, 15 anos, 

faz com que a hemodiálise seja um pouco da família deles, tanto que, quando chega 

Natal, dia de Páscoa, eles manifestam esse carinho, eles acabam trazendo 

chocolate, alguns presentinhos, algum mimo pra agradar a quem cuida deles. Então, 

eu não acho que o ambiente de hemodiálise seja frio, acho que a gente poderia 

pensar em algumas alternativas de melhorar o relacionamento, talvez com 

atividades para eles desenvolverem durante esse tempo, com os funcionários e com 

os pacientes, mas eu não acho que é um lugar frio. 

Olha, pra dizer a verdade, essa é uma das frustrações que eu tenho do meu 

trabalho! Porque eu sempre pensei assim, mesmo durante todo o tempo da 

faculdade, que eu queria uma área em que eu pudesse ser uma enfermeira 

assistencial, apesar de hoje essas diferenças não serem tão assim... mas que eu 

pudesse exercer o papel de cuidadora, diretamente, e... aqui é muito complicado a 

gente fazer isso, estar em contato com o paciente, você tocar, você realizar os 

cuidados, porque as outras atividades tiram muito do seu tempo.  

Eu acho que nós tínhamos que pensar em maneiras que, pelo menos durante 

um período, você pudesse realizar os cuidados dentro da sala. Eu sempre tiro uns 

momentos para estar com o paciente, porque nem sempre, o cuidar é só você fazer 

um curativo. O cuidado eu acho que é você passar, ver se está tudo certo com ele, 

isso também é cuidado... Mas o cuidado assistencial de fazer procedimentos traz 

satisfação profissional para gente. Também e é esse lado que... é, eu sei que eles 

estão bem cuidados, que os procedimentos estão sendo bem feitos, mas faz falta a 

mim, profissional, prestar esse cuidado, que foi o que eu me preparei para fazer, 

então, é uma frustração, para mim é uma frustração.  
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ANEXO 3 � EXEMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE 

 
 
 

UNIDADES DE SIGNIFICADO TRANSCRITAS NA LINGUAGEM  

DO CORPO CUIDADOR 

 

 
1. O cuidado prestado teoricamente é rotineiro, mas a cada dia nós temos fazeres 

diferentes, nem sempre com os mesmos pacientes [...] as necessidades deles 
mudam a cada dia, a cada sessão. 

 
2. Encaminhamento para ambulatório da vascular, dermatologia, psicologia [...] a 

família tenta trabalhar junto com a assistente social para participar do cuidado 
[...] é um elo o trabalho da gente. 

 
3. O nosso tratamento aqui não é no sentido de curar o paciente [...] mas sim 

ajudar a administrar a sua doença. 
 
4. A maioria não segue o nosso trabalho educativo, você tem que estar sempre lá, 

chamando para o cuidado [...] e isso é cansativo. 
 
5. Não é a rotina de instalar e tirar o paciente da máquina, essa rotina eu acho que 

faz parte desse contexto [...] o que é cansativo é insistir com o paciente para ele 
se tratar, para ele entender que sem o cuidado de si ele não vai viver [...]. Isso 
eu acho frustrante. 

 
6. Me sinto na vitrine. Então, em todas as atitudes que eu tomo dentro da sala eles 

estão prestando atenção; e outra ciosa é a atenção que eles querem que eu dê 
a eles. Então, se eu começo a passar de um por um, eu tenho que passar em 
todos. 

 
7. Eles ficam esperando por uma palavra de incentivo ou mesmo para chamar eles 

para a realidade [...] esse é o papel que eu acho extremamente educativo e 
desgastante. 

 
8. Eles querem ver como é a sua postura com o tratamento deles, com os 

funcionários [...] tem que ter esse papel de liderança, de chefia, é uma pessoa 
que tem que ter um bom conceito, de confiabilidade [...] eu tenho que ser 
referência para eles. 

 
9. A sala de hemodiálise, eu tinha uma visão diferente, eu achava que era um 

ambiente frio, que não tinha contato [...] Hoje, eu acho diferente, é um lugar 
onde tem relacionamentos, onde tem amizades, onde tem que existir respeito. 

 
10.  Olha, para dizer a verdade, essa é uma das frustrações que eu tenho no meu 

trabalho [...] mesmo durante todo o tempo de faculdade, eu queria uma área em 
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que eu pudesse ser uma enfermeira assistencial [...] Aqui é muito complicado a 
gente fazer isso, estar em contato com o paciente, você tocar, você realizar os 
cuidados, porque outras atividades tiram muito do teu tempo. 

 
11.  Nem sempre o cuidar é só você fazer um curativo, o cuidado é você passar, ver 

se está certo com ele [...] o cuidado assistencial de fazer procedimentos traz 
satisfação profissional [...], mas faz falta, a mim, profissional, prestar esse 
cuidado [...] para mim é uma frustração. 
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ANEXO 4 � UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO TRANSCRITAS NA LINGUAGEM DA 
PESQUISADORA 

 
 

 
1. O cuidado transcende à máquina, envolve família, exige presença. 
 

 
2. Percepção do trabalho de outros profissionais no contexto. 
 
 
3. Cuidar do paciente crônico é gerenciar o processo sem ter a cura como 

horizonte. 
 

 
4. Não-envolvimento do cliente no autocuidado. 
 

 
5. Frustração decorrente da não-prestação do cuidado direto e da desobediência 

do cliente às orientações dadas. 
 

 
6. Necessidade do cliente do contato, da atenção dispensada pelo enfermeiro. 
 

 
7. Enfermeiro vitrine, sendo modelo para a equipe e de observação pelo cliente. 
 

 
8. O contexto da hemodiálise não é frio, é quase família, existindo relacionamentos 

de amizade e respeito. 
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ANEXO 5 � PROCESSO DE APREENSÃO DOS TEMAS EMERGENTES A PARTIR 
DAS UNIDADES TEMÁTICAS  

   
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
 

1. O cuidado envolve ações técnicas de comunicação, interação. 
 
2. Sentimento de impotência e frustração decorrente do não-seguimento das 

orientações dadas e pelo tipo de cuidado dispensado. 
 
3. Necessidade do cliente de atenção, do contato e não apenas da assistência 

prestada. 
 
4. Enfermeiro alvo de atenção e modelo para a equipe e de observação para o 

cliente. 
 
5. Unidade de hemodiálise quase familiar, em virtude da duração do tratamento, o 

que gera relacionamentos de amizade e respeito. 
 
 

TEMAS EMERGENTES 
 
 

1. Enfermagem presença. 
 

2. Cronicidade: reforçando e criando vínculos. 
 

3. Sentimentos ambivalentes: gratificação versus frustração. 
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ANEXO 6 � RDC nº. 154 
 

Disponível em:<www.anvisa.gov.br>. Acesso em: set. 2004. 
 

Título: Resolução RDC nº 154, de 15 de junho de 2004 
Ementa: Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de 
Diálise   
Publicação:  D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 17 de junho de 
2004  
Órgão emissor: ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Alcance do ato: Federal - Brasil    
Área de atuação: Tecnologia de Serviços de Saúde     
    
Relacionamento(s):    
 Atos relacionados:  
� Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002  
� Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977  
� Portaria nº 518, de 25 de março de 2004  
� Lei nº 10211, de 23 de março de 2001, 10  
� Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976  
� Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998  
� Resolução RDC nº 33, de 25 de fevereiro de 2003  
 
RESOLUÇÃO RDC Nº 154, DE 15 DE JUNHO DE 2004.  
 
Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise  
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de sua 
atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado 
pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea �b�, §1º do 
Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, 
republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada 14 de junho 
de 2004, considerando a necessidade de redefinir os critérios mínimos para o 
funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam diálise em 
pacientes ambulatoriais, portadores de insuficiência renal crônica, bem como os 
mecanismos de sua monitoração; considerando a necessidade de redução dos 
riscos aos quais fica exposto o paciente que se submete à diálise, adota a seguinte 
Resolução e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:  
Art. 1º Estabelecer o Regulamento Técnico para Funcionamento do Serviço de 
Diálise, na forma do Anexo desta Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), 
disciplinando as exigências mínimas.  
Art. 2º Determinar que nenhum serviço de diálise pode funcionar sem estar 
licenciado pela autoridade sanitária competente do Estado ou Município, atendendo 
aos requisitos do Regulamento Técnico de que trata o Art. 1° desta RDC e demais 
legislações pertinentes.  
§1º O serviço de diálise deve estar capacitado para oferecer as seguintes 
modalidades de diálise: hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) 
e diálise ambulatorial automatizada (DPA), devendo ter no máximo 200 pacientes 
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em hemodiálise - HD, respeitado o limite do número máximo de 01 (um) paciente por 
equipamento instalado por turno.  
§ 2º Quando da necessidade de realização de diálise peritoneal intermitente (DPI), o 
serviço deve garantir ao paciente o acesso ao tratamento em serviço de diálise intra-
hospitalar.  
§ 3º A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até três turnos, com intervalo 
mínimo de uma hora entre as sessões. A ampliação do número de turnos está 
condicionada a autorização do gestor local.  
Art. 3º Estabelecer que a construção reforma ou adaptação na estrutura física do 
serviço de diálise deve ser precedida de aprovação do projeto junto à autoridade 
sanitária local em conformidade com a RDC/ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 
2002, e suas atualizações ou instrumento legal que venha a substituí-la.  
Art. 4º Determinar que a inobservância dos requisitos constantes desta RDC 
constitui infração de natureza sanitária sujeitando o infrator a processo e 
penalidades previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, ou instrumento legal 
que venha a substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis.  
Parágrafo único. Os serviços de diálise, que não cumprirem o disposto nesta RDC 
ou apresentarem deficiência, constatada na avaliação dos gestores, além das 
penalidades previstas no caput, estão sujeitos a exclusão do cadastro definido a 
critério da autoridade sanitária competente.  
Art. 5º Cem por cento (100%) dos serviços de diálise devem ser inspecionados e 
avaliados no mínimo duas (02) vezes por ano.  
Parágrafo único. Para efetivação dos procedimentos de que trata este artigo, deve 
ser assegurado à autoridade sanitária livre acesso a todas as dependências do 
estabelecimento e mantidos à disposição todos os registros, informações e 
documentos especificados no Regulamento Técnico estabelecido por esta RDC.  
Art. 6º Fica facultado às associações de pacientes portadores de insuficiência renal 
crônica ou comissões constituídas formalmente pelos conselhos de saúde o acesso 
às instalações e registros dos serviços de diálise.  
§ 1º O acesso aos documentos, inclusive os indicados no art. 6°, se dará de modo a 
preservar as condições de sigilo médico, previstas no código de ética médica, e de 
direito, previstas no código de Defesa do Consumidor.  
§ 2º Qualquer irregularidade constatada por estas associações ou comissões deve 
ser imediatamente comunicada à vigilância sanitária local para as devidas 
providências.  
§ 3º A responsabilidade ética, civil e criminal pelas irregularidades constatadas no 
serviço de diálise é do médico Responsável Técnico (RT) pelo serviço.  
Art.7º As secretarias estaduais e municipais de saúde devem implementar os 
procedimentos para adoção do Regulamento Técnico estabelecido por esta RDC, 
podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade de adequá-lo às 
especificidades locais.  
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES  
 
ANEXO  
REGULAMENTO TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
DIÁLISE  
1. DEFINIÇÕES  
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1.1 Água Potável: água com características físico-químicas e biológicas em 
conformidade com o disposto na Portaria GM/MS nº 518, de 25 de março de 2004 
ou instrumento legal que venha a substituí-la.  
1.2 Água Tratada para Diálise: água cujas características são compatíveis com o 
Quadro II desta RDC.  
1.3 Dialisato: solução de diálise após a passagem pelo dialisador.  
1.4 DPA: Diálise Peritoneal Automática: modalidade de diálise peritoneal realizada 
no domicílio do paciente com trocas controladas por uma máquina cicladora 
automática.  
1.5 DPAC: Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua: modalidade de diálise 
peritoneal realizada no domicílio do paciente com trocas realizadas pelo próprio 
paciente ou cuidador.  
1.6 DPI: Diálise Peritoneal Intermitente: modalidade de diálise peritoneal realizada 
em serviços de saúde com trocas controladas manualmente ou por máquina 
cicladora automática.  
1.7 Evento Adverso Grave: qualquer ocorrência clínica desfavorável que resulte em 
morte, risco de morte, hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização 
preexistente, incapacidade significante, persistente ou permanente; ou ocorrência 
clínica significativa.  
1.8 Nível de Ação: parâmetro que indica a necessidade de adoção de providências 
para identificação do foco de contaminação.  
1.9 "Priming": determinação do volume interno dos capilares dos dialisadores.  
1.10 Programa de Tratamento Dialítico: forma de atendimento de pacientes renais 
crônicos que necessitam de diálise de modo continuado.  
1.11 Registro de produtos: ato privativo do órgão competente do Ministro da Saúde 
necessário para a comercialização no País dos produtos submetidos ao regime da 
Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976.  
1.12 Responsável Técnico: profissional de nível superior com especialização na área 
correspondente, assentada junto ao respectivo conselho profissional.  
1.13 Reuso em diálise: utilização de um mesmo dialisador em nova sessão de 
hemodiálise, para o mesmo paciente, após o seu reprocessamento.  
1.14 Reprocessamento em diálise: conjunto de procedimentos de limpeza, 
desinfecção, verificação da integridade e medição do volume interno dos capilares, e 
do armazenamento dos dialisadores e das linhas arteriais e venosas.  
1.15 Serviço de diálise: serviço destinado a oferecer modalidades de diálise para 
tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica.  
1.16 Serviço de diálise autônomo: serviço de diálise com autonomia administrativa e 
funcional podendo funcionar intra ou extra hospitalar.  
1.17 Serviço de diálise hospitalar - Serviço de diálise que funciona dentro da área 
hospitalar vinculado administrativa e funcionalmente a este hospital.  
2. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE DIÁLISE  
2.1. Os serviços de diálise devem funcionar atendendo os requisitos de qualidade e 
a um padrão de assistência médica que tenha como objetivo:  
a) uma exposição mínima aos riscos decorrentes do próprio tratamento, em relação 
aos benefícios obtidos;  
b) um monitoramento permanente da evolução do tratamento, assim como de seus 
eventos adversos;  
c) responsabilidade integral pelo tratamento das complicações decorrentes do 
tratamento dialítico;  
d) a melhora geral do seu estado de saúde com vistas a sua reinserção social.  
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2.2 Todo serviço de diálise deve fornecer, sob orientação do nutricionista e com 
base na prescrição médica, um aporte nutricional ao paciente no dia do 
procedimento dialítico, em local apropriado.  
3. INDICAÇÃO DE DIÁLISE E MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS 
CONDIÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE  
3.1. O principal parâmetro de avaliação laboratorial, de indicação para inicio de 
diálise, é a depuração de creatinina endógena a qual deverá ter um valor igual ou 
inferior a dez mililitros por minuto.  
3.1.1. Para o ingresso de paciente apresentando depuração de creatinina endógena 
com valor superior a dez mililitros por minuto, deve ser enviada a justificativa de 
indicação clínica ao gestor local do Sistema Único de Saúde.  
3.1.2. Em pacientes diabéticos e crianças a diálise pode ser iniciada quando 
apresentarem depuração de creatinina endógena inferior a 15 ml/min.  
3.2. A escolha e a indicação do tipo de tratamento dialítico, a que deve ser 
submetido cada paciente, devem ser efetuadas ponderando-se o seu estado de 
saúde e o benefício terapêutico pretendido, em relação ao risco inerente a cada 
opção terapêutica.  
3.2.1. O paciente deve ser informado sobre as diferentes alternativas de tratamento, 
seus benefícios e riscos, garantindo-lhe a livre escolha do método, respeitando as 
contra indicações.  
3.3. Compete a cada serviço de diálise prover os meios necessários para o 
monitoramento e prevenção dos riscos de natureza química, física e biológica 
inerentes aos procedimentos correspondentes a cada tipo de tratamento realizado.  
3.4. A promoção e manutenção, no paciente, da via de acesso para o procedimento 
de diálise são de responsabilidade do serviço de diálise.  
3.5. Pacientes não portadores de hepatite B e com resultado de imunidade negativo 
para este vírus devem ser, obrigatoriamente, encaminhados ao local indicado pela 
secretaria de saúde local, para imunização em conformidade com o Programa 
Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
decorridos do início do tratamento.  
3.6. O paciente deve ser submetido a todos os exames previstos no item 3.7, além 
de ultra-sonografia abdominal com estudo dos rins e bexiga, no prazo de 30 (trinta) 
dias, decorridos da data de sua admissão no programa de tratamento dialítico, caso 
não disponha do exame realizado nos últimos seis meses.  
3.7. O serviço de diálise deve realizar periodicamente, em seus pacientes, os 
seguintes exames:  
a) Exames mensais: medição do hematócrito, dosagem de hemoglobina, uréia pré e 
pós a sessão de diálise, potássio, cálcio, fósforo, transaminase glutâmica pirúvica 
(TGP), glicemia para pacientes diabéticos e creatinina durante o primeiro ano;  
a.1) Quando houver elevação de TGP,descartadas outras causas, o médico 
nefrologista deve solicitar o AntiHBc IgM, HbsAg e AntiHCV.  
a.2) A complementação diagnóstica e terapêutica das hepatites virais deve ser 
assegurada aos pacientes e realizada nos serviços especializados em hepatites 
virais.  
b) Exames trimestrais: hemograma completo; medição da saturação da transferrina; 
dosagem de ferritina, ferro sérico, proteínas totais e frações e fosfatase alcalina.  
c) Exame semestral: párato-hormônio, AntiHBs, e, para pacientes susceptíveis (com 
AntiHBC total ou IgG, AgHBs e AntiHCV inicialmente negativos), a realização de 
HbsAG e AntiHCV. Dosagem de creatinina após o primeiro ano.  
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d) Exames anuais: colesterol total e fracionado, triglicérides, dosagem de anticorpos 
para HIV e do nível sérico de alumínio, Rx de tórax em PA e perfil.  
3.7.1. Nos pacientes em Diálise Peritoneal deve-se avaliar a função renal residual e 
o ¨clearance¨peritoneal anualmente.  
3.7.2. A continuidade dos exames específicos de anti-HIV, HBsAg e anti-HCV pode 
ser dispensada, quando for confirmada a positividade dos testes sorológicos por três 
dosagens consecutivas.  
3.7.3. O serviço de diálise deve registrar os resultados dos exames realizados e os 
indicadores da eficiência dialítica nos prontuários dos pacientes.  
3.8. Os tipos e as freqüências de realização dos exames listados no item 3.7. podem 
ser ampliados pelo Gestor local do SUS ou pelo Ministério da Saúde por meio de 
norma específica.  
3.9. A realização dos exames de rotina prescritos não exclui a necessidade de 
demais exames, segundo indicação médica.  
3.10. Quando identificado resultado de exames fora do padrão, o serviço deve 
proceder à revisão do plano de tratamento com os devidos registros.  
3.11. Todos os pacientes devem ser submetidos à consulta ambulatorial pelo 
nefrologista responsável pelo tratamento dialítico, mediante realização de, no 
mínimo, um exame clínico mensal, registrado no prontuário médico, com 
identificação do profissional responsável (nome e número do registro no Conselho 
Regional de Medicina), com ênfase na avaliação cardiológica e nutricional, sendo 
encaminhado ao especialista quando indicado.  
3.12. Os serviços de diálise deverão assegurar aos pacientes os antimicrobianos 
para tratamento de peritonite e infecções relacionadas ao uso do cateter.  
4. PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS DE DIÀLISE  
4.1. Os serviços autônomos devem dispor de hospital de retaguarda que tenha 
recursos materiais e humanos compatíveis com o atendimento a pacientes 
submetidos a tratamento dialítico, em situações de intercorrência ou emergência, 
localizado em área próxima e de fácil acesso.  
4.1.1. Os serviços autônomos que prestam atendimento pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) devem comprovar a retaguarda hospitalar por meio de Termo de 
Compromisso (declaração conjunta) assinado pelos diretores do serviço, do hospital 
e do Gestor.  
4.1.2. Os serviços autônomos que não prestam atendimento pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) devem comprovar a retaguarda hospitalar por meio de contrato formal 
assinado pelo diretor do serviço e do hospital.  
4.1.3. A responsabilidade de providenciar a internação de pacientes com 
complicações decorrentes da diálise é do responsável técnico do serviço.  
4.2. Durante a internação de qualquer natureza, é de responsabilidade do RT do 
serviço de diálise assegurar a continuidade do tratamento dialítico, o que inclui o 
transporte do paciente entre o local de realização da diálise e o de internação.  
4.3. Todo serviço autônomo deve dispor de um serviço de remoção de pacientes, 
que atenda aos requisitos da legislação em vigor, destinado a transportar, de 
imediato, os pacientes em estado grave até o hospital de retaguarda, assegurando o 
seu pronto atendimento.  
4.3.1. Os serviços de diálise que não dispõem de serviço próprio devem estabelecer 
contrato formal com um serviço de remoção, licenciado pela autoridade sanitária 
local, de modo a assegurar o atendimento previsto no item 4.3.  
4.4. Todo serviço de diálise deve implantar e implementar um Programa de Controle 
e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos (PCPIEA), subsidiado pela Portaria 
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GM/MS n.º 2616, de 12 de maio de 1998, ou instrumento legal que venha a 
substituí-la.  
4.4.1. O PCPIEA deve ser elaborado com a participação dos profissionais do serviço 
de diálise sob a responsabilidade do médico ou enfermeiro do serviço.  
4.5. Compete ao responsável pelo PCPIEA: i) garantir a implementação da vigilância 
epidemiológica sistematizada dos episódios de infecção, reação pirogênica; ii) a 
investigação epidemiológica nos casos de Eventos Adversos Graves, visando à 
intervenção com medidas de controle e prevenção; e iii) avaliar as rotinas escritas 
relacionadas ao controle das doenças infecciosas.  
4.5.1. O responsável pelo PCPIEA do serviço de diálise deve enviar a vigilância 
sanitária local, com periodicidade semestral, planilha do sub- B.  
4.6. No prazo de 90 (noventa) dias após o início do tratamento dialítico, o serviço 
deverá, obrigatoriamente, apresentar ao paciente apto ou ao seu representante 
legal, a opção de inscrição na Central de Notificação Captação e Distribuição de 
Órgãos (CNCDO) local ou de referência.  
4.6.1 Dentro do mesmo prazo o paciente deverá, após esclarecido nos termos do 
art. 10 da lei 10.211, formalizar a sua opção ou recusa em relação a sua inscrição na 
CNCDO para transplante renal.  
4.6.2 O paciente poderá alterar a qualquer momento a sua opção para transplante 
renal devendo, para tanto, assinar novo termo de opção/recusa. A nova opção 
deverá ser encaminhada a CNCDO.  
4.6.3 O serviço de diálise deve encaminhar formalmente o paciente, acompanhado 
do relatório médico atualizado, ao estabelecimento e equipe escolhidos para 
realização do transplante, comprometendo-se a encaminhar, trimestralmente, 
amostras do soro coletado, além de informar a situação clínica e o status em lista de 
espera.  
4.6.4 A recusa, impossibilidade ou atraso na avaliação pré-transplante, por parte do 
serviço de transplante ou de diálise, deverá ser notificado formalmente ao paciente e 
encaminhado cópia do documento a CNCDO, para as providências cabíveis.  
4.6.5 A imunotipagem HLA para os locci A,B e DR será, obrigatoriamente, regulada 
pela CNCDO, tanto na sua autorização, como no recebimento de seus resultados.  
5. PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO DE DIÀLISE  
5.1. Todo serviço de diálise deve estabelecer, por escrito, em conjunto com o 
responsável pelo PCPIEA, uma rotina de funcionamento, assinada pelo médico RT e 
pelo enfermeiro responsável pelo serviço, compatível com as exigências técnicas 
previstas neste Regulamento e que contemple, no mínimo, os seguintes itens:  
a)PCPIEA  
b) procedimentos médicos;  
c) procedimentos de enfermagem;  
d) controle e atendimento de intercorrências;  
e) processamento de artigos e superfícies;  
f) controle de qualidade do reuso das linhas e dos dialisadores;  
g) controle do funcionamento do sistema de tratamento da água tratada para diálise;  
h) procedimentos de operações, manutenção do sistema e de verificação da 
qualidade da água;  
i) controle dos parâmetros de eficácia do tratamento dialítico;  
j) controle de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos da 
unidade;  
k) procedimentos de biossegurança.  
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5.2. Todo serviço de diálise deve manter um prontuário para cada paciente, com 
todas as informações sobre o tratamento dialítico, sua evolução e intercorrências.  
5.2.1. Os prontuários dos pacientes devem estar preenchidos, de forma clara e 
precisa, atualizados, assinados e datados pelo médico responsável por cada 
atendimento.  
5.2.2. Os prontuários devem estar acessíveis para autoridade sanitária e outros 
representantes dos órgãos gestores do SUS, e para consulta dos pacientes ou seus 
responsáveis, desde que asseguradas às condições de sigilo previstas no código de 
ética médica e de direito, previstas no código de Defesa do Consumidor.  
5.3. Os concentrados químicos utilizados para diálise devem possuir registro no 
Ministério da Saúde.  
5.3.1. Estão dispensados do registro os concentrados preparados em farmácias 
hospitalares ou no serviço de diálise, para uso na própria instituição, desde que 
estes atendam às formulações prescritas pelo médico do serviço, e a legislação 
sanitária específica.  
5.3.2. Todo concentrado químico deve ser mantido armazenado ao abrigo da luz, 
calor e umidade, em boas condições de ventilação e higiene ambiental, e com 
controle do prazo de validade.  
5.4. Os dialisadores e linhas utilizados no tratamento dialítico devem possuir registro 
no Ministério da Saúde.  
5.5. Os dialisadores e as linhas arteriais e venosas podem ser utilizadas, para o 
mesmo paciente até 12 (doze) vezes, quando utilizado o reprocessamento manual, 
ou até 20 (vinte) vezes quando utilizado reprocessamento automático.  
5.5.1. Só podem ser reutilizados dialisadores que apresentem capilares construídos 
com membrana biocompatível.  
5.5.2. O reuso de dialisadores e das linhas arteriais e venosas não é permitido para 
os pacientes portadores de HIV.  
5.5.3. Para fins de controle do reuso e descarte, dialisadores e linhas arteriais e 
venosas devem ser tratados como um único conjunto.  
5.5.4. O registro da utilização de um novo conjunto de dialisador e linha arterial e 
venosa deve ser assinado pelo paciente e arquivado.  
5.6. É obrigatória a medida do volume interno das fibras "priming" em todos os 
dialisadores antes do primeiro uso e após cada reuso subseqüente, mantendo 
arquivados os registros dos dados referentes a todos os testes.  
5.6.1. Após a medida do volume interno das fibras, qualquer resultado indicando 
uma redução superior a 20% do volume inicial, torna obrigatório o descarte do 
dialisador, independentemente do método empregado para o seu reprocessamento.  
5.7. Todos os valores da medida do volume interno das fibras dos dialisadores, 
obtidos tanto antes da primeira utilização como após cada reuso, devem ser 
registrados e assinados pelo responsável pelo processo e, permanecer disponíveis 
para consulta dos pacientes.  
5.8. A medida do volume interno das fibras deve ser feita por técnico ou auxiliar de 
enfermagem treinado na realização deste procedimento, em conformidade com o 
item 5.1.f, usando vidraria graduada íntegra e com boas condições de leitura, sob 
supervisão do enfermeiro responsável.  
5.8.1. No caso do reuso automatizado a medida é fornecida pelo display da máquina  
5.9. O conjunto do paciente (linhas e dialisador) reutilizável deve ser acondicionado 
separadamente em recipiente limpo, desinfetado, com identificação clara e precisa 
do nome do paciente, data da primeira utilização e grupo de reprocessamento, ou 
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seja, dialisadores de pacientes sem Hepatite, com Hepatite B ou C, armazenados 
em áreas separadas e identificadas.  
5.9.1. Todo paciente deve ser instruído a verificar sua identificação no dialisador e 
linhas, antes de ser submetido à hemodiálise.  
5.10. Os dialisadores e linhas passíveis de reuso devem ser desinfetados mediante 
o preenchimento com solução, conforme protocolo de procedimentos estabelecido, 
por escrito, em conjunto com os técnicos do PCPIEA e em conformidade com o item 
5.1.f.  
5.10.1. A diluição das soluções, quando necessária, deve ser feita por profissional 
capacitado, empregando vidraria de laboratório graduada ou volumétrica e usando 
água tratada para diálise atendendo o estabelecido em rotina escrita.  
5.11. Os dialisadores e linhas devem ser submetidos a enxágüe na máquina de 
hemodiálise, para remoção da solução, conforme protocolo descrito no PCPIEA 
após a desinfecção e imediatamente antes de sua utilização.  
5.11.1. É obrigatória a adoção de procedimentos de monitoramento dos níveis 
residuais do agente químico empregado na desinfecção dos dialisadores e linhas, 
após o enxágüe dos mesmos e antes da conexão do paciente assim como o registro 
dos resultados dos testes realizados.  
5.12. Todas as atividades relacionadas ao reprocessamento de dialisadores e linhas 
devem ser realizadas por técnico ou auxiliar de enfermagem, treinado para o 
procedimento e sob a supervisão direta do responsável técnico da enfermagem, em 
conformidade com o item 5.1.f.  
5.12.1. Fica vedada, a qualquer funcionário, a atuação simultânea na sala de 
reprocessamento de dialisadores não contaminados, contaminados por hepatite B 
ou contaminados por Hepatite C num mesmo turno de trabalho.  
5.13. Toda limpeza e desinfecção de artigos e superfícies e equipamentos do serviço 
de diálise, devem ser realizados de acordo com as instruções contidas neste 
Regulamento Técnico, na legislação sanitária pertinente, nos manuais técnicos 
publicados pelo Ministério da Saúde, e de acordo com as informações dos 
fabricantes dos equipamentos, assim como sob supervisão do responsável pelo 
PCPIEA a qual está vinculada.  
5.14. Todos os funcionários, ao realizarem procedimentos nos pacientes, no 
reprocessamento de dialisadores e linhas ou manipulação de produtos químicos, 
devem estar protegidos com Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
especificados por escrito em conformidade com o programa de PCPIEA.  
5.15. Fica vedada a manipulação de pacientes com sorologia para Hepatite B e com 
sorologia não reativa para a referida patologia pelos mesmos funcionários, no 
mesmo turno de trabalho, assegurando-se a estrita observância das normas técnicas 
e precauções universais.  
5.16. Pacientes recém admitidos no programa de tratamento dialítico da Unidade e 
com sorologia desconhecida, devem ser submetidos ao tratamento hemodialítico em 
máquinas específicas para este tipo de atendimento, diferenciadas das demais, e o 
reprocessamento de seus dialisadores deve ser realizado na própria máquina. O 
período de confirmação da sorologia não deve exceder a 01 (um) mês.  
5.17. Pacientes portadores de antiHCV tratados ou não devem ser considerados 
potencialmente infectantes.  
5.18. A vacinação contra o vírus de hepatite B é obrigatória para todo o pessoal que 
atua no serviço de diálise.  
5.18.1. Os funcionários devem ser imunizados em conformidade com o Programa 
Nacional de Imunização no prazo de 30 dias após admissão.  
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5.19. O descarte de resíduos deve ser em conformidade com a RDC/ANVISA nº 33 
de 25 de fevereiro de 2003, ou instrumento legal que venha a substituí-la.  
6. RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO DE DIÁLISE  
6.1. Os serviços de diálise devem ter como Responsáveis Técnicos (RT):  
a) 01 (um) médico nefrologista que responde pelos procedimentos e intercorrências 
médicas;  
b) 01 (um) enfermeiro, especializado em nefrologia, que responda pelos 
procedimentos e intercorrências de enfermagem.  
6.1.1. O médico e o enfermeiro só podem ser os Responsáveis Técnicos por 01 (um) 
serviço de diálise.  
6.2. Cada serviço de diálise deve ter a ele vinculado, no mínimo:  
a) 02 (dois) médicos nefrologistas, devendo residir no mesmo município ou cidade 
circunvizinha.  
b) 02 (dois) enfermeiros em conformidade com o item 6.9  
c) 01 (um) assistente social;  
d) 01 (um) psicólogo;  
e) 01 (um) nutricionista;  
f) Auxiliares ou técnicos de enfermagem de acordo com o número de pacientes;  
g) Auxiliar ou técnico de enfermagem exclusivo para o reuso;  
h) 01 (um) funcionário, exclusivo para serviços de limpeza.  
6.3. O programa de hemodiálise deve integrar no mínimo em cada turno os 
seguintes profissionais:  
a) 01 (um) médico nefrologista para cada 35 (trinta e cinco) pacientes;  
b) 01 (um) enfermeiro para cada 35 (trinta e cinco) pacientes;  
c) 01 (um) técnico ou auxiliar de enfermagem para cada 04 (quatro) pacientes por 
turno de Hemodiálise.  
6.3.1. Todos os membros da equipe devem permanecer no ambiente de realização 
da diálise durante o período de duração do turno.  
6.4. O programa domiciliar de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC) e/ou 
Diálise Peritoneal Automatizada (DPA) deve ser integrado por:  
a) 01 (um) médico nefrologista responsável;  
b) 01 (um) enfermeiro para cada 50 (cinqüenta) pacientes.  
6.5. O Programa Hospitalar de Diálise Peritoneal Intermitente (DPI) deve ser 
integrado por:  
a) 01 (um) médico nefrologista durante o dia, para avaliação dos pacientes e 
atendimento das intercorrências, podendo ser o mesmo da hemodiálise, DPAC, 
DPA, desde que não ultrapasse a relação de 01 (um) médico para cada 35 (trinta e 
cinco) pacientes;  
b) 01 (um) médico para atendimento de urgências no período noturno para cada 35 
(trinta e cinco) pacientes;  
c) 01 (um) enfermeiro, em conformidade com o item 6.9, para cada 35 (trinta e cinco) 
pacientes, durante o dia;  
d) 01 (um) enfermeiro, em conformidade com o item 6.9, para cada 35 (trinta e cinco) 
pacientes, durante o período noturno;  
e) 01 (um) auxiliar de enfermagem em todos os turnos, para cada 02 (dois) 
pacientes, ou para cada 04 (quatro), no caso de todos os postos de atendimento 
contarem com máquinas para diálise peritoneal.  
6.6. Os procedimentos de diálise pediátrica, que abrangem a faixa etária de 0 a 12 
anos completos, devem ser acompanhados por médico nefrologista pediátrico.  
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6.6.1. Em municípios que não contam com nefrologista pediátrico, o tratamento 
deverá ser acompanhado, também, por um pediatra, não sendo necessária sua 
vinculação com o serviço de diálise.  
6.6.2. A proporção de auxiliar ou técnico de enfermagem deve ser de 01 (um) para 
cada 02 (dois) pacientes por turno.  
6.6.3. O paciente pediátrico terá direito ao acompanhamento de membro da família 
ou de responsável durante o atendimento dialítico.  
6.7. Cada nefrologista pode prestar serviços em diferentes serviços de diálise ou 
diferentes turnos, desde que sua responsabilidade não ultrapasse o total de 50 
(cinqüenta) pacientes inscritos em programa de tratamento dialítico.  
6.8. Os médicos nefrologistas dos serviços de diálise devem ter o título de 
especialista ou certificado registrado pelo Conselho Federal de Medicina.  
6.9. A Capacitação formal e o credenciamento dos Enfermeiros na especialidade de 
nefrologia, deve ser comprovada por declaração / certificado respectivamente, 
reconhecido pela SOBEN�. No caso do título de especialista, poderá ser obtido 
através de especialização em Nefrologia reconhecido pelo MEC ou pela SOBEN 
através da prova de título, seguindo as normas do Conselho Federal de 
Enfermagem.�  
6.9.1. O enfermeiro que estiver em processo de capacitação deve ser 
supervisionado por um enfermeiro especialista em nefrologia.  
7. EQUIPAMENTOS  
7.1. As máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na 
eficiência e eficácia do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e 
operadores. Para tanto devem possuir:  
a) dispositivo que permita o tamponamento por bicarbonato de sódio;  
b) controlador e monitor de temperatura;  
c) controle automático de ultrafiltração e monitor de pressão da solução de diálise ou 
monitor de pressão transmembrana com dispositivo de suspensão automática do 
funcionamento da bomba de sangue, parada da ultrafiltração e com alarmes sonoros 
e visuais;  
d) monitor contínuo da condutividade com dispositivo de suspensão automática da 
vazão da solução e com alarmes sonoros e visuais;  
e) detetor de ruptura do dialisador com dispositivo de suspensão automática do 
funcionamento da bomba de sangue parada da ultrafiltração e com alarmes sonoros 
e visuais;  
f) detetor de bolhas e proteção contra embolismo gasoso com dispositivo de 
suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue e com alarmes 
sonoros e visuais;  
g) proteção contra operação em modo de diálise quando estiver em modo de 
desinfecção;  
h) monitor de pressão de linha venosa e arterial com dispositivo de suspensão 
automática do funcionamento da bomba de sangue alarmes sonoros e visuais;  
7.2. Todos os equipamentos em uso no serviço de diálise devem estar limpos, em 
plenas condições de funcionamento e com todas as funções e alarmes operando.  
7.3. Deve ser feita análise microbiológica de uma amostra do dialisato colhida da 
máquina de diálise no final da sessão (parâmetro permitido - 2000 UFC/ml).  
7.3.1. Deve ser estabelecida uma rotina mensal de coleta de amostras com registro, 
de forma que anualmente o teste tenha sido realizado em todas as máquinas.  
7.3.2. Deve-se proceder imediatamente à coleta e envio para análise de amostra do 
dialisato, sem prejuízo de outras ações julgadas necessárias, quando algum 
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paciente apresentar sintomas típicos de bacteremia ou reações pirogênicas durante 
a diálise.  
7.4. Os manômetros do equipamento devem estar isolados dos fluídos corpóreos do 
paciente mediante utilização de isolador de pressão descartável de uso único.  
7.5. O serviço de diálise deve possuir máquina de hemodiálise de reserva em 
número suficiente para assegurar a continuidade do atendimento.  
7.5.1. O equipamento de reserva deve estar pronto para o uso ou efetivamente em 
programa de manutenção.  
7.6. Manter na unidade um aparelho de pressão para cada quatro pacientes, por 
turno.  
7.7. O serviço de diálise deve dispor para atendimento de emergência médica, no 
próprio local ou em área contígua e de fácil acesso e em plenas condições de 
funcionamento, no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos:  
a) eletrocardiógrafo;  
b) carro de emergência composto de monitor cardíaco e desfibrilador;  
c) ventilador pulmonar manual (AMBU com reservatório);  
d) medicamentos para atendimento de emergências;  
e) ponto de oxigênio;  
f) aspirador portátil;  
g) material completo de entubação (tubos endotraqueais, cânulas, guias e 
laringoscópio com jogo completo de lâminas).  
7.8 Todos os equipamentos somente podem ser conectados a uma rede elétrica que 
atenda à norma NBR-13.534.  
7.8.1 Todo serviço de diálise deve garantir o suprimento contínuo de energia.  
7.9. A rotina de manutenção preventiva dos equipamentos deve obedecer à 
periodicidade e ao procedimento indicado pelos fabricantes dos mesmos, 
documentada e arquivada.  
7.10. As intervenções realizadas nos equipamentos, tais como instalação, 
manutenção, troca de componentes e calibração, devem ser acompanhadas e/ou 
executadas pelo responsável técnico pela manutenção, documentadas e arquivadas.  
7.10.1. Havendo terceirização do serviço de manutenção de equipamentos o serviço 
de diálise deve celebrar um contrato formal com o serviço, que estabeleça, entre 
outros requisitos, o tempo máximo tolerável de inatividade dos equipamentos.  
7.11. As atividades de manutenção preventiva e de aferição dos monitores e alarmes 
devem ser registradas, com identificação e assinatura do técnico responsável.  
8. QUALIDADE DA ÁGUA  
8.1. As diversas etapas do sistema de tratamento, armazenagem e distribuição da 
água para hemodiálise devem ser realizadas em sistemas especificados e 
dimensionados, de acordo com o volume do sistema de tratamento, armazenagem e 
distribuição da água para hemodiálise e características da água que abastece o 
serviço de diálise.  
8.1.1. A água utilizada na preparação da solução para diálise nos serviços deve ter a 
sua qualidade garantida em todas as etapas do seu tratamento, armazenagem e 
distribuição mediante o monitoramento dos parâmetros microbiológicos e físico-
químicos, assim como, dos próprios procedimentos de tratamento.  
8.2. A água de abastecimento dos serviços de diálise proveniente da rede pública, 
de poços artesianos ou de outros mananciais deve ter o seu padrão de potabilidade 
em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS nº 518 de 25 de março de 
2004, ou de instrumento legal que venha a substituí-la.  
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8.2.1. A obtenção dos laudos atestando as condições de potabilidade da água, 
fornecidos pela companhia de abastecimento público ou por laboratório 
especializado, é de responsabilidade dos serviços de diálise em conformidade com o 
artigo 9º da Portaria GM/MS, nº 518 de 25 de março de 2004.  
8.2.2. Todas as coletas de água para análise devem ser realizadas atendendo às 
orientações do laboratório de referência responsável pelas análises.  
8.3. A água potável de abastecimento dos serviços de diálise, independentemente 
de sua origem ou tratamento prévio, deve ser inspecionada pelo técnico responsável 
pela operação do sistema de tratamento de água do serviço, conforme a Quadro I, 
em amostras de 500ml, coletadas na entrada do reservatório de água potável e na 
entrada do pré-tratamento do sistema de tratamento de água do serviço.  
8.3.1. O técnico responsável pela operação do sistema de tratamento de água para 
diálise deve ter capacitação específica para esta atividade, atestada por Certificado 
de Treinamento.  
 

Quadro I � Características físicas e organolépticas da água potável 
 

Característica Parâmetro 
Aceitável 

Freqüência de 
verificação 

Cor aparente incolor Diária 
Turvação Ausente Diária 

Sabor insípido Diária 
Odor inodoro Diária 

Cloro residual livre Maior que 0,5mg/l Diária 
pH 6,0 a 9,5 Diária 

 
8.4. A qualidade da água tratada para uso no serviço de diálise é de 
responsabilidade do RT do serviço.  
8.5. A água tratada para uso no serviço de diálise utilizada na preparação da 
solução para diálise deve ser processada de modo que apresente um padrão em 
conformidade com a Quadro II, confirmado por análises de controle.  
8.5.1. As amostras da água para fins de análises físico química e microbiológica 
devem ser colhidas nos pontos contíguos a máquina de hemodiálise e no reuso, 
devendo ser um dos pontos na parte mais distal da alça de distribuição (loop).  
8.5.2. A análise da água deve ser realizada por laboratório habilitado na Rede 
Brasileira de Laboratórios (REBLAS/ANVISA).  
8.6. Os reservatórios de água tratada para diálise, quando imprescindíveis, devem 
ter as seguintes características:  
a) ser constituídos de material opaco, liso, resistente, impermeável, inerte e isento 
de amianto, de forma a não possibilitar a contaminação química e microbiológica da 
água, e a facilitar os procedimentos de limpeza e desinfecção;  
b) possuir sistema de fechamento hermético que impeça contaminações 
provenientes do exterior;  
c) permitir o acesso para inspeção e limpeza;  
d) possuir sistema automático de controle da entrada da água e filtro de nível 
bacteriológico no sistema de suspiro;  
e) ser dotados de sistema de recirculação contínua de água 24 horas por dia, 07 
dias por semana e a uma velocidade que garanta regime turbulento de vasão no 
retorno do loop de distribuição ao tanque; fechado, fundo cônico;  
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f) possuir, em sua parte inferior, canalização de drenagem que possibilite o 
esgotamento total da água.  
 

Quadro II � Padrão de qualidade da água tratada utilizada na preparação de  
solução para diálise 

 
Componentes Valor máximo  

permitido 
Freqüência de 

análise 
Coliforme total Ausência em 100 ml Mensal 
Contagem de bactérias 
heterotróficas 

200 UFC/ml Mensal 

Endotoxinas  2 EU/ml  Mensal 
Nitrato (NO3)  2 mg/l  Semestral 
Alumínio  0,01 mg/l  Semestral 
Cloramina  0,1 mg/l  Semestral 
Cloro  0,5 mg/l  Semestral 
Cobre  0,1 mg/l  Semestral 
Fluoreto  0,2 mg/l  Semestral 
Sódio  70 mg/l Semestral 
Cálcio  2 mg/l  Semestral 
Magnésio  4 mg/l  Semestral 
Potássio  8 mg/l  Semestral 
Bário  0,1mg/l  Semestral 
Zinco  0,1mg/l  Semestral 
Sulfato  100 mg/l  Semestral 
Arsênico  0,005 mg/l  Semestral 
Chumbo  0,005mg/l  Semestral 
Prata  0,005mg/l  Semestral 
Cádmio  0,001 mg/l  Semestral 
Cromo  0,014 mg/l  Semestral 
Selênio  0,09 mg/l  Semestral 
Mercúrio  0,0002 mg/l  Semestral 
Berílio  0,0004  Semestral 
Tálio  0,002  Semestral 
Antimônio  0,006 mg/l  Semestral 

 
 
8.7. O nível de ação relacionado à contagem de bactérias heterotróficas é de 50 
UFC/ml;  
8.7.1. Deve ser verificada a qualidade bacteriológica da água tratada para diálise 
toda vez que ocorrer manifestações pirogênicas ou suspeitas de septicemia nos 
pacientes.  
8.8. O sistema de tratamento da água potável para obtenção da água tratada para 
diálise, bem como seu reservatório e sistema distribuição devem ser especificados 
em projeto assinado por um responsável técnico, habilitado na área.  
8.8.1. O projeto deve conter informações sobre o laudo de análise da água potável 
que se vai tratar, as especificações de operação e manutenção do sistema de modo 
a assegurar o padrão estabelecido neste Regulamento, para água tratada para 
diálise.  
8.9. Na saída do sistema de tratamento da água para diálise, a condutividade da 
mesma deve ser monitorada, continuamente, por instrumento que apresente 
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compensação para variações de temperatura e tenha dispositivo de alarme visual e 
auditivo.  
8.9.1. A condutividade deve ser igual ou menor que 10 microSiemens/cm, medida a 
temperatura de 25ºC.  
8.10. Os procedimentos de manutenção do sistema de armazenamento de água 
devem ser realizados de acordo com a freqüência prevista no Quadro III.  
 
Quadro III � Procedimentos de manutenção do sistema de armazenamento de água  
 

Procedimentos de manutenção do sistema de armazenamento de água Procedimentos 
Freqüência 

Limpeza do reservatório de água potável  Semestral 

Controle bacteriológico do reservatório de água potável  Mensal 

Limpeza e desinfecção do reservatório e da rede de distribuição de água 
tratada para diálise  

Mensal 

 
 
8.10.1. Os procedimentos indicados no Quadro III, também devem ser realizados, 
sempre que for verificada a não conformidade com os padrões estabelecidos para a 
água tratada para diálise.  
8.11. A desinfecção do sistema de tratamento armazenagem e distribuição da água 
tratada para diálise, bem como do seu reservatório, deve ser realizada por pessoa 
capacitada na técnica de desinfecção e de controle do nível de resíduos de 
desinfetantes, sob orientação do fornecedor do sistema e da PCPIEAG.  
8.12. Durante os procedimentos de manutenção e desinfecção do sistema de 
tratamento, armazenagem e distribuição da água tratada para diálise, deve ser 
colocado um alerta junto às máquinas de hemodiálise, vedando sua utilização.  
8.13. Os serviços de tratamento e distribuição de água da rede pública devem 
disponibilizar às Secretarias de Saúde os laudos dos exames de controle de 
qualidade da água potável e informar sobre qualquer alteração no método de 
tratamento ou sobre acidentes que possam modificar o padrão da água potável.  
8.13.1. Os resultados das análises realizadas para controle das condições de 
potabilidade da água da rede pública devem ser fornecidos pelas Secretarias de 
Saúde aos serviços de diálise.  
9. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA  
9.1. As Unidades de Diálise devem atender aos requisitos de estrutura física 
previstos na RDC/ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 ou instrumento legal 
que venha a substituí-la, além das exigências estabelecidas neste regulamento, em 
códigos, leis ou normas pertinentes, quer na esfera federal, estadual ou municipal e, 
normas específicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
referenciadas.  
9.2. Os serviços intra-hospitalares podem compartilhar os seguintes ambientes com 
outros setores do hospital, desde que estejam situadas em local próximo, de fácil 
acesso e possuam dimensões compatíveis com a demanda de serviços a serem 
atendidos:  
a) área de registro (arquivo) e espera de paciente;  
b) sanitários para pacientes (ambos os sexos);  
c) depósito de material de limpeza;  
d) sala de utilidades;  
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e) sanitários para funcionários (ambos os sexos);  
f) copa;  
g) sala administrativa;  
h) área para guarda de macas e cadeiras de rodas;  
i) vestiários de funcionários;  
j) abrigo reduzido de coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde;  
k) área de processamento de roupa.  
9.3. As salas de hemodiálise com DPI, DPAC e DPA constituem-se em ambientes 
exclusivos e não podem servir de passagem ou circulação de acesso a qualquer 
outro ambiente que não pertença ao serviço.  
9.3.1. Os ambientes devem dispor de iluminação natural e acesso a ventilação 
natural.  
9.4. As salas de DPAC, DPA e DPI devem ser providas de pias de despejos no 
próprio ambiente, ou em local anexo, para descarte dos resíduos líquidos.  
9.5. As salas de reprocessamento de dialisadores devem ser contíguas e de fácil 
acesso às salas de tratamento hemodialítico, além de possuir:  
a) sistema de ventilação e/ou exaustão de ar;  
b) bancadas próprias para esta operação, abastecidas de água tratada para diálise, 
dotadas de cubas profundas, constituídas de material resistente e passível de 
desinfecção;  
c) recipiente de acondicionamento de substâncias desinfetantes para preenchimento 
dos dialisadores, constituído por material opaco e dotado de sistema de fechamento, 
a fim de evitar emanação de vapores;  
d) local próprio para o armazenamento dos dialisadores em uso, constituído de 
material liso, lavável e passível de desinfecção.  
9.6. O posto de enfermagem e serviços deve possibilitar a observação visual total 
das poltronas/leitos.  
9.7. A sala para atendimento ao paciente HbsAg + pode ser considerada opcional, 
desde que o serviço de diálise possua convênio ou contrato formal com outro serviço 
para atendimento destes pacientes, localizado no mesmo município e referendado 
pela autoridade sanitária local.  
9.8. A sala de tratamento e reservatório de água tratada para diálise deve constituir-
se num ambiente exclusivo para esta atividade, sendo vedada sua utilização para 
qualquer outro fim.  
9.8.1. Deve dispor de acesso facilitado para sua operação e manutenção e estar 
protegida contra intempéries e vetores.  
9.9. O serviço de diálise deve dispor, no mínimo de 01(um) sanitário para uso de 
indivíduos portadores de deficiência ambulatória, de acordo com a norma ABNT 
NBR 9050.  
9.9.1.Nos serviços intra-hospitalares, os sanitários podem estar localizados em outra 
área do hospital, desde que seja disponível e de fácil acesso para os usuários do 
serviço de diálise.  
9.10. É vedado o uso de painéis removíveis nos sanitários, áreas de atendimento de 
pacientes e salas de reprocessamento.  
9.11. Os reservatórios devem ser mantidos ao abrigo da incidência direta da luz 
solar.  
10. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIÁLISE  
10.1. Compete aos serviços de diálise a realização continuada de avaliação do 
desempenho e padrão de funcionamento global e por modalidade de tratamento, 
dos serviços.  
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10.2. A avaliação referida no item 10.1 deve ser realizada levando em conta, no 
mínimo, os seguintes indicadores:  
a) Taxa de mortalidade;  
b) Taxa de saída por transplante;  
c) Taxa de soro conversão por hepatite C  
d)Taxa de internação dos pacientes em diálise;  
e) Taxa de pacientes em uso de cateter venoso central temporário;  
f) Taxa de infecção no local de acesso para hemodiálise;  
g) Incidência de peritonite;  
h) Incidência de pirogenia;  
i)Taxa de transferência de Diálise Peritoneal para Hemodiálise;  
j)Taxa de transferência de Hemodiálise para Diálise Peritoneal.  
10.3. Os indicadores devem ser calculados segundo a metodologia apresentada no 
sub-anexo A.  
10.4. Os serviços de diálise devem encaminhar o consolidado semestral dos 
indicadores, constante do sub-anexo B, no mês subseqüente ao período de coleta, à 
Vigilância Sanitária e ao Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.  
10.5 O consolidado do município deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de 
Saúde e o consolidado dos estados à ANVISA e à Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde.  
11. Notificação de eventos adversos graves  
11.1. O responsável pelo PCPIEA deve notificar os casos suspeitos de eventos 
adversos graves à autoridade sanitária competente do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  
11.2. A notificação não isenta o responsável pelo PCPIEA da investigação 
epidemiológica e da adoção de medidas de controle do evento, em conformidade 
com o item 4.5.  
12. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
12.1. Os serviços de diálise com mais de 200 pacientes em hemodiálise, de acordo 
com a disponibilidade, não devem receber novos pacientes até adequação conforme 
estabelecido no §2 do artigo 2º deste regulamento.  
12.2. Os serviços de diálise têm o prazo de 180 dias para garantir que a análise da 
água de diálise seja realizada por laboratório habilitado na Rede Brasileira de 
Laboratórios (REBLAS/ANVISA).  
 
SUB-ANEXO A  
Indicadores para a Avaliação do Serviço de Diálise  
No.  Indicador  Fórmula e Unidade  Freqüência 

de 
Produção  

1  Taxa de 
Mortalidade  

(Número total 
de óbitos / 
Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise) ∗ 100 
[%]  

Semestral  

2  Taxa de Saída 
por Transplante  

(Número total de 
pacientes egressos por 
transplantes / Número 
total de pacientes 
submetidos à diálise) ∗ 

Semestral  
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100 [%]  

3  Taxa de 
Soroconversão 
para Hepatite C  

(Número total de 
pacientes anti HCV 
positivo (Biologia 
Molecular para HCV) / 
Número total de pacientes 
suscetíveis (exame anti 
HCV prévio negativo) 
submetidos à diálise) ∗ 
100 [%]  

Mensal  

    

4  Taxa de 
Internação dos 
Pacientes em 
diálise  

(Número de internações 
hospitalares / Número de 
pacientes submetidos à 
diálise) ∗ 100 [%]  

Semestral  

    

5  Taxa de 
Pacientes em 
Uso de Cateter 
Venoso Central 
Temporário  

(Número de pacientes 
com via de acesso por 
cateter venoso central 
temporário para 
hemodiálise / Número total 
de pacientes submetidos à 
hemodiálise) ∗ 100 [%]  

Semestral  

    

6  Taxa de infecção 
no local de 
acesso para 
hemodiálise  

(Número de pacientes 
com infecção da via de 
acesso venoso para 
hemodiálise/ Número total 
de pacientes submetidos à 
hemodiálise) ∗ 100 [%]  

Semestral  

    

7  Incidência de 
Peritonite  

(Número total de casos de 
peritonite / Número total 
de pacientes em diálise 
peritoneal) ∗100 [%]  

Semestral  

    

8  Incidência de 
Pirogenia  

(Número total de casos de 
pirogenia / Número total 
de pacientes submetidos à 
diálise) ∗ 100 [%]  

Semestral  

    

9  Taxa de 
transferência de 
DP para HD  

(Número de pacientes 
transferidos de diálise 
peritoneal para 
hemodiálise/Número total 
de pacientes em diálise 
peritoneal) ∗ 100[%]  

Semestral  

    

10  Taxa de 
transferência de 
HD para DP  

(Número de pacientes 
transferidos de 
hemodiálise para diálise 
peritoneal /Número total 
de pacientes submetidos à 
hemodiálise) ∗100[%]  

Semestral  
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SUB-ANEXO B  
Planilha de Encaminhamento de Informações  
Nome do serviço___________________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________________________ 
 
Responsável pelo preenchimento: _____________________________________________________ 
 
data: ________  

Período de 01 de janeiro 
a 30 de junho  

Período de 01 de julho a 31 
de dezembro  

Nº  Indicador  

Valor 
Absoluto  

Indicador  Valor 
Absoluto  

Indicador  

Número total 
de óbitos  

  1  Taxa de 
Mortalidade  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise  

 

 

 

 

Número total 
de pacientes 
egressos por 
transplantes  

  2  Taxa de Saída 
por Transplante  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise  

 

 

 

 

Número total 
de pacientes 
anti HCV 
positivo 
(Biologia 
Molecular para 
HCV)  

  3  Taxa de 
Soroconversão 
para Hepatite C  

Número total 
de pacientes 
suscetíveis 
(exame anti 
HCV prévio 
negativo) 
submetidos à 
diálise  

 

 

 

 

Número de 
internações 
hospitalares  

  4  Taxa de 
Internação dos 
Pacientes em 
diálise  Número total 

de pacientes 
submetidos à 
diálise  
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Número de 
pacientes com 
via de acesso 
por cateter 
venoso central 
temporário 
para 
hemodiálise  

  5  Taxa de 
Pacientes em 
Uso de Cateter 
Venoso Central 
Temporário  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
hemodiálise  

 

 

 

 

Número de 
pacientes com 
infecção da via 
de acesso 
venoso para 
hemodiálise  

 6  Taxa de infecção 
no local de 
acesso para 
hemodiálise  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
hemodiálise  

  

 

 

Número total 
de casos de 
peritonite  

  6  Incidência de 
Peritonite  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise 
peritoneal  

 

 

 

 

Número total 
de casos de 
pirogenia  

  7  Incidência de 
Pirogenia  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise  

 

 

 

 

Número de 
pacientes 
transferidos de 
diálise 
peritoneal para 
hemodiálise  

  8  Taxa de 
Transferência de 
DP para HD  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
diálise 
peritoneal  

 

 

 

 

Número de 
pacientes 
transferidos de 
hemodiálise 
para diálise 
peritoneal  

   Taxa de 
Transferência de 
HD para DP  

Número total 
de pacientes 
submetidos à 
hemodiálise  
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