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SAÚDE E TRATAMENTO HEMODIALÍTICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM 

UM SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. 

RESUMO 

 

O tratamento hemodialítico foi realizado por mais de 84.000 pessoas em 2011, com 
crescimento de 15% em relação ao ano de 2009, segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia. O funcionamento comum de hemodiálise no Brasil exige 
uma frequência de, pelo menos, três vezes por semana e todo o processo dura por 
volta de quatro horas a cada diálise, alterando toda rotina do paciente inclusive nas 
suas atividades e relações sociais. Durante o processo de adaptação o doente renal 
crônico levanta muitos questionamentos acerca do tratamento e das possíveis 
mudanças em sua rotina. Desse modo, aliando a quantidade de pessoas em nossa 
sociedade que fazem uso desse tratamento com seu caráter emergencial, 
mobilizador da vida cotidiana, podemos considerar a hemodiálise como um 
fenômeno de relevância e grande espessura social, possibilitando a construção de 
verdadeiras teorias de senso comum. Portanto, surgiu o interesse de investigar e 
analisar as representações sociais (RS) sobre hemodiálise em um contexto de 
terapia renal substitutiva, considerando seu campo comum, processos psicossociais 
e articulações com RS de saúde. Assim, foram realizadas 21 entrevistas, a partir de 
um roteiro semiestruturado, com profissionais de saúde e pessoas com Insuficiência 
Renal Crônica (IRC) em hemodiálise, buscando compreender os significados e as 
implicações dos processos psicossociais deste tratamento no cotidiano das pessoas. 
As entrevistas foram analisadas por meio da análise temática de conteúdo, 
possibilitando a categorização dos conteúdos discursivos a partir do 
desmembramento do texto em unidades de registro, da codificação e da 
classificação em temas. A análise dos dados foi auxiliada por dois softwares; 
inicialmente esses dados foram processados pelo software ALCESTE para uma 
primeira organização dos elementos textuais e em seguida os dados brutos 
passaram por uma análise de conteúdo tradicional, com auxílio do ATLAS.TI na 
exploração do material, codificação e memorização das categorias. Por meio da 
análise temática de conteúdo foram classificados oito temas centrais que englobam 
os elementos representacionais evocados pelos sujeitos, que remetem aos sentidos 
sobre saúde e suas articulações com a hemodiálise; às mudanças ocorridas desde o 
diagnóstico até o início do tratamento; às práticas sociais e aos relacionamentos em 
função do tratamento. Além disso, as variações e tensões entre as representações 
dos diferentes grupos sobre hemodiálise, em um serviço de terapia renal 
substitutiva, de certo modo parecem refletir os diferentes lugares que pacientes e 
equipe de saúde ocupam. Por fim, pode-se inferir grande proximidade nas 
articulações entre as representações sobre hemodiálise e as RS sobre saúde, de 
modo que estas se entrecruzam no embasamento das práticas sociais no contexto 
de terapia renal substitutiva. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais; Tratamento Hemodialítico; Equipe de 

Saúde; Insuficiência Renal Crônica; Saúde. 
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HEALTH AND HEMODIALYTIC TREATMENT: SOCIAL REPRESENTATIONS IN A 
SERVICE OF RENAL REPLACEMENT THERAPY 

 

ABSTRACT 

 

The hemodialysis was performed by more than 84,000 people in 2011, an increase 
of 15% compared to 2009, according to data from the Brazilian Society of 
Nephrology. The common functioning of hemodialysis in Brazil requires a frequency 
of at least three times per week and the whole process lasts about four hours each 
dialysis, changing the entire routine of the patients, including his activities and social 
relations. During the adaptation process the patient with chronic kidney disease 
raises many questions about treatment and possible changes in his routine. Thus, 
combining the amount of people in our society who use this treatment, with its 
emergency feature, mobilizing everyday life, we can consider hemodialysis as a 
relevant phenomenon and of great social thickness, allowing the construction of 
genuine theories of common sense. Therefore, we became interested in investigating 
and analyzing the social representations (SR) of hemodialysis in a context of renal 
replacement therapy, considering their common field, psychosocial processes and 
their articulations with health SR. Thus, we conducted 21 interviews, based on a 
semi-structured script, with health professionals and people with Chronic Renal 
Failure on hemodialysis, aiming at understanding the meanings and implications of 
the psychosocial processes of this treatment in daily life. The interviews were 
analyzed through thematic content analysis, enabling the categorization of discursive 
content based on the dismemberment of the text in registration units, on the coding 
and on thematic classification. Data analysis was supported by two softwares: these 
data were initially processed by ALCESTE software for a first organization of textual 
elements, and then the raw data underwent a traditional content analysis, with the aid 
of ATLAS.TI in the exploration of the data, in encoding and in storing categories. 
Through thematic content analysis there were classified eight core themes that 
encompass the representational elements evoked by the individuals referring to the 
healthcare significations and its articulations with hemodialysis; to changes that occur 
from the diagnosis to the beginning of treatment; to social practices and to 
relationships in function of the treatment. Moreover, variations and tensions between 
representations of different groups about hemodialysis, in a service of renal 
replacement therapy, somehow seem to reflect the different places that patients and 
health professionals occupy. Finally, we can infer close proximity in the articulations 
between representations of hemodialysis and SR about health, so that they intersect 
each other in the foundation of social practices in the context of renal replacement 
therapy. 

KEYWORDS: Social Representations; Hemodialytic Treatment; Health Team, 
Chronic Renal Failure, Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho contando as minhas principais motivações para a escolha 

deste tema de pesquisa: o tratamento hemodialítico. No ano anterior ao mestrado 

realizei meu estágio obrigatório para conclusão do curso de psicologia, em um 

hospital geral, atuando em uma unidade de terapia renal substitutiva e em uma 

unidade geral de transplantes. As experiências cotidianas na unidade de terapia 

renal substitutiva me inquietavam e traziam inúmeras questões, principalmente 

quanto às relações entre profissionais de saúde e pacientes. 

 Em alguns momentos o psicólogo é reconhecido pelos pacientes como 

separado da equipe de saúde, muitas vezes como um canal para as reclamações e 

críticas ao serviço. Ao mesmo tempo, pelos outros profissionais da equipe de saúde, 

chega a ser reconhecido como um facilitador na comunicação entre eles e os 

pacientes. 

As dificuldades de comunicação entre paciente renal crônico e equipe de 

saúde tem sido objeto de investigação de pesquisadores como Gullo, Lima e Silva 

(2000). Em uma pesquisa realizada por estes autores sobre as comunicações na 

assistência de enfermagem ao paciente renal crônico, observou-se que no contexto 

de hemodiálise existem formas de comunicações que podem ser consideradas 

desejáveis e outras patológicas. Entre as formas de comunicações patológicas, eles 

apontam a “desconfirmação”, momento em que as falas do paciente não são 

consideradas, o que para os autores representava a negação do outro como 

sujeito.“(...) é como se lhe fosse negado o direito de ser uma pessoa, que tem seu 

próprio modo de agir, pensar e sentir” (p. 221). Estes comportamentos muitas vezes 

assumem função reforçadora de posturas de passividade desses pacientes, assim 

como focalizam o saber médico como supremo no contexto de doença. 

A existência de tensões entre as concepções de tratamento nesse contexto 

se torna visível e de certo modo parece refletir os diferentes lugares que pacientes e 

equipe de saúde ocupam. Dessa forma, enquanto para um grupo o tratamento 

envolve suas relações familiares, afetivas, suas condições de moradia, alimentação, 

transporte, para outro a hemodiálise expressa o seu desempenho funcional, a 

eficácia dos procedimentos adotados, a possibilidade de boa realização de sua 

função e do bom rendimento profissional, proporcionando ao espaço de hemodiálise 

um contexto plural para a construção de sentidos sobre este tratamento. 
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Diante destas questões buscou-se investigar o que vem sendo publicado 

sobre o tratamento hemodialítico, juntamente com as principais considerações e 

contribuições desses trabalhos para a compreensão do tema e das atividades 

profissionais nesse contexto. 

 Ao realizar uma busca no portal de periódicos CAPES no dia 20 de fevereiro 

de 20131, utilizando os termos “hemodiálise” e “tratamento hemodialítico” como 

descritores, foram encontrados 201 artigos científicos que fazem referência à 

hemodiálise e/ou ao tratamento hemodialítico. Considerando os objetivos desta 

busca foram utilizados alguns critérios de exclusão durante a seleção dos artigos, de 

forma que não foram considerados trabalhos duplicados, textos estrangeiros, 

pesquisas com animais e artigos nos quais a hemodiálise foi citada, mas não se 

constituía em objeto ou campo do estudo. 

Como referido acima, após os procedimentos de exclusão, restou um total de 

201 artigos, dos quais foi observada uma predominância na área médica (123) e na 

enfermagem (56), restando apenas seis (6) artigos desenvolvidos no âmbito da 

psicologia e dezesseis (16) em outras áreas (odontologia, nutrição, fisioterapia e 

bioquímica).  

 Em seguida, foi também realizada uma busca na base de periódicos Scielo 

com o intuito de complementar a pesquisa e dar mais amplitude à busca. Apesar do 

portal CAPES contemplar a base do Scielo, foi percebido, nesta busca, que nem 

todos os trabalhos que constam nos registros do Scielo são disponibilizados no 

portal CAPES. Assim, a partir de uma cuidadosa seleção entre os artigos disponíveis 

no portal de periódico CAPES e na base Scielo, evitando duplicações, foram 

encontrados um total de 9 artigos na área de psicologia sobre o tema hemodiálise. 

Faz-se necessário chamar a atenção para este resultado, pois, apesar dos 

interesses sobre os aspectos psicológicos no campo do cuidado à saúde estarem no 

centro deste atual contexto, percebe-se que apenas um pequeno número de 

trabalhos em psicologia são destinados a investigações sobre os impactos 

psicológicos do tratamento hemodialítico no cotidiano dos que a ele se submetem, o 

que pode refletir um tímido investimento da psicologia neste campo.  

 O primeiro registro de pesquisas com referência ao tratamento hemodialítico, 

no portal CAPES, data de 1990com um trabalho investigando o risco de infecção 

                                                             
11 Não foi delimitado  um  período para a busca, de forma que todos os artigos indexados nos portais Scielo e 

CAPES referentes aos descritores escolhidos foram considerados. 
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pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) em pacientes em hemodiálise no 

estado do Rio de Janeiro (SUASSUNA et al, 1990). Apesar dos primeiros 

experimentos que deram origem ao tratamento por hemodiálise aqui no Brasil 

datarem do final dos anos 50, apenas nas duas últimas décadas esse tema vem 

ganhando destaque e sendo objeto de preocupação dos pesquisadores 

(SOCIEDADE DE NEFROLOGIA, 2009). 

 Os artigos aqui pesquisados, que se concentram na área médica, possuem 

discussões sobre investigações acerca do surgimento e controle de doenças 

relacionadas à hemodiálise, esquemas alternativos de tratamento, estratégias de 

confecção de acessos, infecções, entre outros. De forma que esses trabalhos 

parecem se preocupar com questões mais operacionais para um bom 

funcionamento do tratamento. Ao passo que, as preocupações de ordem afetiva e 

relacional, como os sentimentos, percepções, avaliação de qualidade de vida dos 

pacientes ficam sob responsabilidade de outras áreas como enfermagem, 

psicologia, serviço social, fisioterapia e assim por diante. 

 Em uma pesquisa sobre fatores desencadeantes de cefaléia entre pacientes 

durante o procedimento de diálise, Antoniazzi et al (2002) identificaram a 

hipertensão, hipotensão arterial e alterações no peso corporal durante as sessões 

como principais causas. Em 28% dos casos os fatores desencadeantes da cefaléia 

não foram encontrados, ao passo que os autores apontam para necessidade de 

maiores trabalhos sobre o tema com o intuito de minimizar essas ocorrências. 

 Morshc, Gonçalves e Barros (2005) a partir de um estudo sobre o índice de 

gravidade da doença renal em pacientes em hemodiálise, concluíram que as 

doenças cardiovasculares e a diabetes são as principais comorbidades que 

influenciam um maior índice de gravidade da doença renal ente esses pacientes, 

aumentando consequentemente o risco de morte. 

 Considerando essas ocorrências no esquema tradicional de tratamento 

hemodialítico e as altas taxas de mortalidade de pacientes em hemodiálise, Matos e 

Lugon (2010) criticam a indicação maciça do esquema de diálise em três dias 

semanais por quatro horas, afirmando que esta estratégia se guia mais por uma 

limitação institucional em oferecer outras alternativas de melhor adequação à 

necessidade do paciente, que por avaliações de benefícios clínicos desse esquema. 

Nesse sentido, os autores apontam que em países como os Estados Unidos, por 

exemplo, estão aumentando o investimento em pesquisas sobre os benefícios de 
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modelos alternativos de tratamento sobre as taxas de expectativa de vida desses 

pacientes. 

 Entre os trabalhos de enfermagem foi observada uma predominância dos 

temas: qualidade de vida e o cuidado para pacientes renais crônicos em 

hemodiálise, destacando a relevância do estudo desses conteúdos no cotidiano do 

tratamento. As pesquisas destacam as diferentes percepções sobre o cuidado no 

cotidiano do tratamento, que podem estar atreladas a concepções do grupo de 

enfermeiros, da equipe de saúde mais ampla, ou do grupo de pacientes, assim como 

podem perpassar esses grupos, diferindo a partir das histórias de vida e dos 

contextos culturais dos sujeitos (SAUPE & BROCA, 2004; CORDEIRO et al, 2009, 

por exemplo).  

É importante ressaltar, que estes estudos que apontam para a compreensão 

dos impactos psicológicos e sociais no cuidado à saúde, atualmente, são 

desenvolvidos por enfermeiros visto que esses profissionais têm se debruçado sobre 

as diferentes dimensões do ato de cuidar. Por outro lado, como referido acima, 

apesar de ser um espaço que destaca a dimensão psicológica nos estudos sobre a 

saúde, vêm sendo pouco explorados pelos psicólogos. 

 Rodrigues e Botti (2009) ao desenvolver uma pesquisa sobre o cuidar e o ser 

cuidado em um serviço de hemodiálise, afirmam que apesar da complexidade que 

envolve o trabalho da equipe de enfermagem na hemodiálise, esses profissionais 

tem concepções sobre o cuidado para além do executar procedimentos e técnicas, 

ampliadas para uma perspectiva mais humanizada. Em correspondência com esses 

resultados, Pasqual (2004, p. 62), destacou em seu estudo a preocupação dos 

enfermeiros com a integralidade dos pacientes, a realização de atividades 

direcionadas para “o bem-estar da clientela” e o esforço para o desenvolvimento do 

cuidado humanizado. 

 A partir de uma pesquisa com pacientes renais, Ramos et al. (2008), afirmam 

que a Insuficiência Renal Crônica e seu tratamento comprometem aspectos físicos, 

sociais e ocupacionais da vida dos pacientes, porém o tratamento é percebido como 

uma dependência da máquina e de uma equipe especializada, ao passo que, as 

relações interpessoais com a equipe e até mesmo com os pares não são 

destacadas nessas percepções. 

 Cordeiro et al. (2009, p. 791), em uma pesquisa sobre qualidade de vida e 

tratamento hemodialítico, ressaltam as alterações na qualidade de vida dos 
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pacientes que estão submetidos a este tratamento. Os resultados da pesquisa 

destacam a “função física”, como condições para realização de atividades 

domésticas e cotidianas; o “papel profissional”, como inserção no campo de 

trabalho; e a “função emocional”, como ansiedade, depressão e alterações no 

comportamento, são elementos que podem estar “influenciando negativamente” a 

qualidade de vida do grupo pesquisado. Os pesquisadores apontam, então, para a 

necessidade de elaboração de ações direcionadas para estes elementos entre os 

profissionais que lidam com estes pacientes.  

 Ainda com relação a este tema, Saupe e Broca (2004), realizaram uma 

pesquisa com o objetivo de analisar a qualidade de vida de um grupo em 

hemodiálise. O instrumento utilizado evidenciou uma avaliação positiva com relação 

à qualidade de vida dos próprios entrevistados, o que permitiu às autoras apontarem 

para os mecanismos de superação e enfrentamento do sofrimento como fatores que 

influenciam a avaliação desses pacientes.  

Saupe e Broca (2004) defendem a utilização periódica de instrumentos que 

avaliem a qualidade de vida dos pacientes durante o processo de tratamento, de 

modo a poder comparar com os exames clínicos já realizados e auxiliar no uso dos 

resultados pelos profissionais de saúde, promovendo uma perspectiva de trabalho 

menos curativista com pacientes crônicos. 

 Quanto aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da psicologia, é destacada 

uma ênfase nas investigações clínicas, como o atendimento psicológico, a 

prevalência de transtornos psiquiátricos, a depressão, a qualidade de vida e o 

cuidado com estes pacientes (MATTA, 2000; RESENDE, 2007; entre outros). 

Moura Junior et al (2006) ao investigar a prevalência de transtornos 

psiquiátricos entre pacientes em hemodiálise, chamam atenção para um alto 

percentual de pessoas que apresentavam esses transtornos, de forma que 37, 3% 

das pessoas investigadas apresentaram pelo menos um diagnóstico psiquiátrico, 

sendo os transtornos afetivos os mais frequentes.  

Claudinei Campos (2002) realizou uma pesquisa com interesse na 

investigação sobre como os doentes renais vivenciam suas experiências de 

tratamento. Segundo esse autor, a significação maior atribuída ao tratamento por 

esses pacientes foi a sobrevivência, entretanto, em decorrência da obrigatoriedade 

deste, da falta de outras opções terapêuticas e da alta tecnologia nas atividades da 

hemodiálise, a responsabilidade sobre sua sobrevivência passa a se deslocar para a 
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equipe de saúde, possibilitando ao paciente se isentar das tomadas de decisão 

sobre seu tratamento. 

 Estes resultados sobre o distanciamento dos pacientes em relação às suas 

responsabilidades no tratamento são apresentados por Campos (2002) como uma 

forma de atribuir à equipe de saúde a total responsabilidade sobre sua 

sobrevivência. Entretanto, esse deslocamento por parte dos pacientes nem sempre 

é direcionado apenas para a equipe, muitas vezes a máquina de hemodiálise 

também exerce essa função.  

Freitas (2005), ao realizar um estudo sobre as relações entre paciente e 

máquina de hemodiálise percebeu que a máquina recebe grande importância na 

manutenção e no prolongamento da vida desses pacientes. 

 Em vários trabalhos citados acima percebe-se que a equipe de saúde, 

principalmente a equipe de enfermagem, por lidar diariamente e com os pacientes, 

possui uma função muito importante nas relações que estes estabelecem com seu 

tratamento (RODRIGUES & BOTTI, 2009; PASQUAL, 2004, p.62; CAMPOS, 2002, 

entre outros). Nesse sentido, Machado e Car (2003) destacam a necessidade de 

reflexões, por parte dos profissionais de enfermagem, sobre a importância de 

considerar o ser humano que adoece de forma mais global, ampliando suas 

atividades ao desempenho do seu papel social na relação com esta pessoa. Em 

resumo, os autores defendem romper a perpetuação de uma visão unicausal da 

doença que não leva em consideração todo o contexto de vida da pessoa. 

Por fim, Gullo, Lima e Silva (2000), ressaltam que o contato prolongado do 

paciente com a equipe de enfermagem favorece a criação de um vinculo terapêutico 

e a utilização adequada deste vínculo e da comunicação com este paciente, pode 

auxiliar no bom resultado do tratamento, principalmente a partir de uma ampliação 

na capacidade de observação desta equipe. 

 Atualmente, aqui no Brasil os trabalhos científicos veem priorizando análises 

com focos descritivos sobre os significados, percepções e vivências do tratamento 

hemodialítico. As preocupações sobre as implicações dos processos psicossociais 

neste tratamento e no cotidiano das pessoas - sejam estas pacientes, familiares ou 

profissionais de saúde em contato com este tratamento - são escassas. 

A partir dessas percepções surgiu o interesse de compreender melhor como 

as concepções sobre o tratamento hemodialítico vão sendo construídas e 

transformadas, pelos profissionais de saúde e pelos pacientes renais crônicos num 
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contexto de hemodiálise. Interessa também investigar quais as articulações 

percebidas entre as representações sociais de saúde e hemodiálise desses sujeitos. 

Para tanto, este trabalho dissertativo buscará investigar e analisar as 

representações sociais sobre hemodiálise em um contexto de terapia renal 

substitutiva, considerando seu campo comum, os processos identitários de 

constituição e manutenção grupal e articulações com representações sociais de 

saúde. 

No capítulo 2 desse trabalho serão apresentadas as filiações teóricas para a 

construção da pesquisa. Inicialmente serão explanadas reflexões sobre o campo da 

saúde, abordando algumas considerações sobre saúde, doença e tratamento. Para 

tanto, foram sublinhadas algumas considerações sobre a saúde enquanto fenômeno 

social e histórico, assim como apresentado o tema da pesquisa – o tratamento 

hemodialítico –, sua localização no campo da saúde pública e sua construção 

enquanto objeto social. Em um segundo momento, a Teoria das Representações 

Sociais é apresentada com o intuito de marcar o campo teórico que embasa toda a 

construção/escolha do objeto, do método e das interpretações analíticas. 

 O capítulo 3, intitulado “A Pesquisa”, contará com a indicação dos objetivos 

do trabalho empírico, assim como informações sobre participantes, instrumentos, 

procedimentos de coleta e análise, ou seja, todo o percurso metodológico que foi 

seguido para a construção dessa dissertação. 

 No quarto capítulo, “Saúde na Perspectiva de Profissionais de Saúde e 

Doentes Renais Crônicos”, serão descritos os conteúdos das representações sociais 

sobre saúde, articulados com as discussões sobre posicionamentos grupais e 

processos subjacentes a estes conteúdos. 

 Seguindo com as apresentações dos resultados e respectivas análises, a 

partir dos conteúdos explorados das entrevistas, o capítulo seguinte, Cap.5 – “O 

Tratamento Hemodialítico” - refere-se ao trabalho analítico dos conteúdos 

discursivos sobre a hemodiálise, articulados aos posicionamentos grupais e aos 

processos psicossociais que contribuem para construção e manutenção dessas 

teorias de senso comum. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões e considerações finais desse 

trabalho dissertativo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como proposta discorrer os principais conceitos teóricos 

necessários ao desenvolvimento desta pesquisa, de forma que explanará os 

alicerces de construção para esse estudo.  

Inicialmente serão abordados os conceitos relacionados ao campo da saúde e da 

hemodiálise, em seguida será delineado o campo teórico que embasa o olhar da 

pesquisadora – a Teoria das Representações Sociais. 

 

2.1 - O Campo da Saúde: da doença ao tratamento. 

 

O seguinte tópico tem por objetivo introduzir reflexões sobre o campo da 

saúde, abordando algumas considerações sobre saúde, doença e tratamento. 

Iniciaremos apresentando algumas considerações sobre a saúde enquanto 

fenômeno social e histórico. Em um segundo momento será exposto o tema da 

pesquisa – o tratamento hemodialítico – sua localização no campo da saúde pública, 

suas características a partir da ciência médica e sua construção enquanto objeto de 

comunicação social. 

O campo da saúde se constitui por fenômenos com características plurais o 

que, segundo Jodelet (2006), se torna um espaço privilegiado para as investigações 

de múltiplas disciplinas. Nesse sentido, a autora sublinha que a partir de um olhar 

cultural para o campo da saúde faz-se necessário a implementação de uma 

abordagem multidimensional para a compreensão da complexidade dos processos 

subjacentes às relações de saúde e doença. 

Essa abertura para um olhar integral nos estudos da saúde, considerando os 

aspectos contextuais dos sujeitos permitiu uma desmistificação do discurso sobre a 

doença como fenômeno universal ao mesmo tempo em que as compreensões do 

doente sobre seu estado também ganham destaque para eficácia do tratamento 

(TRINDADE, 1996). 

Essa postura nos insere numa perspectiva de saúde e doença como 

 

[...] concepções que se constroem nos espaços sociais delimitados 
por relações aí estabelecidas, permeadas pelo processo produtivo, 
pela religião, pelas crenças, os valores morais e éticos, pelas 
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condições de acesso à estrutura oficial de saúde, dentre outros 
fatores (TRINDADE, 1996, p. 48). 

 

Assim, uma perspectiva para compreender esses fenômenos de forma global 

seria possível somente a partir do rompimento com as barreiras disciplinares, de 

forma que as diversas ciências interagissem com o intuito de compartilhar seus 

saberes, de construir um olhar multidimensional para saúde (JODELET, 2006). 

Minayo (2007), também chama atenção para que essa compreensão da 

saúde/doença como construção social não tenda a uma explicação onipotente e 

unidisciplinar, recaindo em uma redução dos conhecimentos médicos e das técnicas 

a discurso. Nesse sentido, é necessário romper com a lógica unidisciplinar em todos 

os sentidos, possibilitando que as ciências do “corpo” e do “espírito” se entrecruzem, 

dialoguem numa perspectiva multidisciplinar. 

Atualmente, as políticas públicas de saúde indicam que esta deve ser 

compreendida como um fluido que se compõe por diversos fatores implicados nas 

dinâmicas sociais de cada cultura. Essas indicações se amparam nos conceitos 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que em 7 de Abril de 

1948, divulgou uma carta de princípios que continha o conceito de saúde, onde diz: 

“Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 

ausência de enfermidade” (SCLIAR, p. 37, 2007). Desde então seus preceitos vêm 

sendo incorporados às diretrizes das políticas de saúde. Aqui no Brasil, a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado é uma realidade ainda mais recente, de 

forma que somente a partir da Constituição Federal de 1988 esse direito foi 

assegurado aos cidadãos. 

As sociedades e as ciências da saúde nem sempre se posicionaram da 

mesma forma diante da saúde, da doença e dos doentes. Herzlich (2001), em seus 

estudos sobre as doenças na história das sociedades, pontua que no início do 

século XIX, a tuberculose era considerada uma doença hereditária, permeada pelo 

romantismo, que atingia principalmente jovens ricos, sensíveis, as mulheres e os 

poetas. Porém ao final do século, dados estatísticos que mostram a incidência dessa 

doença entre pobres e proletários, concomitantemente com a descoberta do vírus 

responsável pelo mal, derrubam a crença na hereditariedade e a tuberculose passa 

a ser compreendida como provocada pela falta de higiene das classes populares. 

Herzlich (2001), também destaca as mudanças nas posturas da nossa 

sociedade em relação ao doente, de modo que essa categoria surge com o 
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prolongamento da doença e a morte se torna um processo lento. Com a descoberta 

de antibióticos, por volta de 1950, a doença começa a ser combatida, entretanto, o 

lugar desses doentes ainda permanece sob a lógica da exclusão social. 

Recentemente, com a era das doenças crônicas, a categoria de doente passa a 

conviver constantemente com as limitações de sua condição no seio da vida social. 

As mudanças sociais ocorrem, geralmente, em correlação com as descobertas 

científicas, reflexões do pensamento social e disposição para variação dos 

posicionamentos entre os atores sociais. 

A saúde e doença vêm sendo objeto de estudos científicos há séculos. Como 

pudemos observar nos diferentes momentos históricos esses objetos ganham 

relevância a partir do olhar de determinados conhecimentos. Como destaca Nunes 

(2007, p. 30), passamos pela era da epidemiologia, a era sanitária, a era das 

doenças infecciosas, das doenças crônicas, alcançando no momento a era eco-

epidemiológica, que se constitui numa associação dos estudos da epidemiologia 

com a geografia, demografia, disciplinas sociais e outros saberes. 

Alves, Eulálio e Brito (2004, p. 133), reafirmam que “a noção de saúde nunca 

foi consensual e nem permanente”, uma vez que, os diversos grupos sociais se 

apropriam destes conhecimentos, gerando concepções de saúde estruturadas a 

partir de seus contextos sociohistóricos e de suas demandas cotidianas. 

Segundo Herzlich (2005a), a doença por ser um evento ameaçador e, por 

vezes, modificador da vida cotidiana e das inserções sociais, impele aos discursos 

sociais e consequentemente, à necessidade de interpretação da sociedade. Esta 

autora sublinha que saúde e doença possuem características centrais de objetos 

privilegiados, de forma a serem passíveis de metaforização e engendramento. 

O surgimento da saúde em debates públicos legitima o estabelecimento desta 

enquanto questão social e reforça o aparecimento do debate coletivo. Nesse sentido 

não é possível falar em corpos, doença e saúde sem relacioná-los ao social. 

Entender a saúde e a doença enquanto fenômenos sociais complexos, traz à tona a 

reflexão de uma saúde multifacetada e constituída por diversos conhecimentos 

localizados (HERZLICH, 2004; 2005b). 

Morin e Apostolidis (2002), ao explicitarem a centralidade do social na 

compreensão de fenômenos complexos como a saúde e a doença, afirmam que 

este social funciona através do caráter simbólico do conhecimento humano, para 

construir e dar sentido a experiência da doença, tornando-a um objeto de 
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conhecimento compartilhado. Ou seja, não se trata de um social como meio que 

condiciona comportamentos, mas como um sistema de interpretação geral do 

mundo. Nesse sentido, estes autores apontam para o quadro teórico da TRS como 

privilegiado na investigação da saúde e da doença, uma vez que a TRS se ocupa do 

estudo de universos simbólicos compartilhados.  

Herzlich (1996, p. 69), enfatiza a origem social da doença à medida que esta 

surge “da concretização e acúmulo de elementos insalubres que atacam o indivíduo. 

Mas a este objeto, o indivíduo irá responder com um grau de liberdade pela 

resistência de sua saúde.” Assim, a doença se configura como um objeto produto do 

seu meio de vida, da sua sociedade. 

Há alguns anos estamos percebendo o aumento das doenças crônicas em 

nossa sociedade, visto que os avanços da medicina, o prolongamento da 

expectativa de vida e os modos de vida contemporâneos, tornaram o fenômeno das 

doenças crônicas parte do cotidiano social. 

Segundo dados da revista Exame.com2(2013) o Ministério da Saúde aponta a 

Insuficiência Renal Crônica (IRC) entre as 20 doenças que mais causam mortes no 

Brasil, juntamente com a Hipertensão Arterial e a Diabetes Mellitus, doenças muito 

associadas a IRC. 

O Grupo Multisetorial de Doença Renal Crônica (2007) destaca o caráter 

“epidêmico” dessa doença, ao considerar seu alarmante crescimento entre a 

população. O grupo estima que em 2007 existissem mais de 2 milhões de brasileiros 

portadores de algum grau de disfunção renal. 

A insuficiência renal crônica é uma doença que se caracteriza pela falência 

das funções renais de modo definitivo. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia3, a IRC é lenta, progressiva e irreversível, ao passo que essa lentidão 

resulta em processos adaptativos, ou seja, o corpo do paciente não sente as 

alterações de forma abrupta, invisibilizando os sintomas. Estes especialistas 

sublinham que os pacientes podem permanecer sem sintomas mesmo com a perda 

de 50% das funções renais. 

                                                             
2 Revista Exame.com; disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-20-doencas-que-mais-matam-

no-brasil acessado em 20 de fevereiro de 2013. 

 
3 Sociedade Brasileira de Nefrologia; disponível em: 

http://www.sbn.org.br/leigos/index.php?insuficienciaRenal&menu=24 acessado em 20 de fevereiro de 2013 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-20-doencas-que-mais-matam-no-brasil
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-20-doencas-que-mais-matam-no-brasil
http://www.sbn.org.br/leigos/index.php?insuficienciaRenal&menu=24
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Os rins são responsáveis por uma grande variedade de funções em nosso 

organismo e a maioria delas é essencial para a sobrevivência. As principais funções 

dos rins se resumem em eliminar toxinas do sangue por um sistema de filtração; 

regular a pressão sanguínea; controlar o equilíbrio químico e de líquidos do corpo e 

produzir hormônios responsáveis pelo controle de pressão arterial e pela produção e 

liberação de glóbulos vermelhos pela medula óssea (EATON; POOLER, 2006). 

Souza e Elias (2006) destacam que o sangue chega aos rins através das 

artérias renais para circulação, troca de substâncias e filtragem. E que a cada 

minuto os rins recebem em média 1,2 litros de sangue, o que equivale a cerca de um 

quarto do sangue bombeado pelo coração. Tornando evidente a relevância deste 

órgão para a manutenção da homeostase do corpo humano, de modo que a queda 

do ritmo de funcionamento dos rins implica em comprometimento de vários outros 

sistemas corporais, aumentando as chances de desenvolvimentos de comorbidades 

(MORAES, 2009). 

Quando o paciente está com alterações nas funções renais, mas o percentual 

não caiu de 10 a 12%, existe um tratamento chamado tratamento conservador, com 

o objetivo de monitorar as alterações das funções renais, reduzir os sintomas e 

prevenir complicações ligadas à doença renal. Entretanto, se a função renal já está 

abaixo desses valores, torna-se necessário o uso de outros métodos de tratamento, 

como a diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013)4. 

Juntamente com as alterações biológicas, a pessoa com insuficiência renal 

crônica passa a viver inúmeras modificações na sua vida, como pontuado por 

Moraes (2009) abaixo. 

A Doença Renal Crônica é uma enfermidade que além de trazer 
consequências físicas ao indivíduo que a vivencia, traz prejuízos 
psicológicos e altera o seu cotidiano, sendo caracterizada também 
como um problema social, que interfere no papel que este indivíduo 
desempenha na sociedade. Estabelece-se então um longo processo 
de adaptação à nova condição, no qual o indivíduo precisa identificar 
meios para lidar com o problema renal e com todas as mudanças e 
limitações que o acompanham. (MORAES, 2009, p.03) 

 

                                                             
4 Sociedade Brasileira de Nefrologia; disponível em: 

http://www.sbn.org.br/leigos/index.php?insuficienciaRenal&menu=24 acessado em 20 de fevereiro de 2013 

 

http://www.sbn.org.br/leigos/index.php?insuficienciaRenal&menu=24
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Nesse contexto, é fundamental que os serviços de saúde estejam preparados 

para acolher essa pessoa, a partir de um tratamento que promova cuidados, 

considerando todas as dimensões da vida do sujeito. Uma das opções de tratamento 

para a insuficiência renal crônica, a hemodiálise, ganha destaque na medida em que 

ela consiste na principal indicação de terapia renal substitutiva do Brasil. 

 

2.1.1– A Hemodiálise 

 

A técnica de hemodiálise está localizada no âmbito da alta complexidade na 

saúde publica brasileira, devido principalmente ao seu alto custo efetivo por paciente 

e necessidade de alta tecnologia. Segundo Vianna (2005), para caracterizar-se 

como procedimento do nível de alta complexidade, no sistema de saúde público 

brasileiro, um tratamento precisa seguir alguns critérios básicos, como necessitar de 

alta tecnologia, consistir em alto custo unitário e ter baixa frequência relativa. Porém 

o tratamento hemodialítico se encaixa no nível de alta complexidade, apesar de não 

se enquadrar no critério de baixa frequência, pois o índice de pessoas que iniciam 

esse tratamento todos os anos possui números crescentes. 

Em procedimentos de alta complexidade é característico que o Ministério da 

Saúde transfira recursos além do limite financeiro (teto) de cada estado para 

financiar esses tratamentos. A técnica de hemodiálise possui um custo por cada 

realização muito alto. Segundo Vianna (2005), em média um paciente que realizasse 

hemodiálise por financiamentos próprios e pagando preços similares aos pagos 

pelos planos de saúde, poderia comprometer cerca de R$ 5 mil/mês. 

Segundo a Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo (2009), o Brasil 

está entre os três maiores programas de diálise do mundo, com mais de 650 clínicas 

espalhadas por todo o território nacional, destas em média 85% são financiadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esses dados apontam para uma considerável 

difusão deste tratamento no país, e com predominância de clínicas para tratamentos 

custeados pelo governo. 

Paralelo ao grande número de clínicas para tratamento renal substitutivo no 

Brasil, a IRC, como sublinhado anteriormente, destaca-se progressivamente no 

campo das doenças renais e principalmente no campo das doenças crônicas devido 

ao crescente aumento de pessoas diagnosticadas nos últimos anos, tornando-se um 

sério problema de saúde pública. Nos dados do Censo 2009 da Sociedade Brasileira 
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de Nefrologia (SBN), foi constatado que em janeiro de 2009 o número estimado de 

pacientes em diálise no Brasil foi de 77.589. Após dois anos, o Censo de 2011 

mostra um crescimento de mais de 15% nesses diagnósticos, sendo estimados 

91.314 pacientes.  Destes, 93% iniciaram o tratamento com a hemodiálise, o que 

evidencia o alto índice de pessoas que ao se deparar com a IRC passam pelo 

tratamento hemodialítico (SESSO et al, 2010) 5. 

Os dados acima indicam que a hemodiálise é o tratamento mais usual no 

Brasil, entretanto algumas pesquisas indicam que em países como o México, por 

exemplo, a diálise peritoneal tem prevalência de 83% entre as terapias renais 

substitutivas (GRUPO MULTISETORIAL, 2007). 

Matos e Lugon (2010) indicam que o Brasil ainda não possui estrutura de 

suporte e normas de regulamentação que permitam a realização da hemodiálise em 

domicílio, entretanto o índice crescente de pessoas que precisam de terapia renal 

substitutiva causa uma pressão por otimização do espaço e da funcionalidade 

dessas clínicas, contribuindo para perpetuar o modelo de hemodiálise de 3 dias 

semanais. Os autores ainda chamam atenção que essa estratégia atualmente se 

guia por uma limitação logística e institucional em oferecer outras alternativas de 

melhor adequação à necessidade do paciente, e não pela avaliação de benefícios 

clínicos desse esquema. 

A indicação para iniciar o tratamento hemodialítico é baseada na realização 

de exames de dosagem de ureia, creatinina, potássio e ácidos no sangue, da 

quantidade de urina produzida em 24h, do cálculo da porcentagem de 

funcionamento dos rins e da avaliação de anemia, assim como de uma consulta 

médica com nefrologista para investigação dos sintomas e da historia da doença 

(SBN, 2013). 

O tratamento hemodialítico é composto pela indicação de alguns 

procedimentos que poderão variar a partir da adequação à necessidade de cada 

paciente. De forma geral, para uma maior aproximação do equilíbrio corporal 

realizado por um rim em bom funcionamento são indicadas reposições hormonais, 

acompanhamentos de medicação, restrições hídricas, dieta alimentar rígida e a 

técnica de terapia renal substitutiva, pela máquina de hemodiálise.  

                                                             
5 Sociedade Brasileira de Nefrologia; Censo de Diálise SBN 2009, disponível em: 

http://www.jbn.org.br/detalhes_prelo.asp?id=2080 
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Como afirma Riella (2003), uma máquina de hemodiálise é composta por uma 

bomba que favorece a circulação do sangue extracorpóreo e por um sistema que é 

responsável pelo fluxo da solução de troca que se liga ao dialisador. 

Assim, a máquina é responsável pela promoção e controle da retirada de 

líquidos do organismo, assim como por manter aquecido o sangue extracorpóreo. O 

dialisador, sistema que é ligado à máquina, realiza a troca de elementos químicos 

entre o sangue e a solução de troca, composta por água e solutos, de forma que as 

escórias do sangue que não podem mais ser filtradas e expelidas pelos rins são 

retiradas do sangue por esse sistema de filtros (dialisadores) ligado à máquina. 

Moraes (2009) destaca a característica de instrução com objetivo de provocar 

mudanças. Afirma que as ações educativas em saúde costumam ser exercidas num 

contexto de hemodiálise, considerando o domínio de um determinado saber sobre 

outro. Em geral, hábitos alimentares e comportamentos de saúde não 

recomendáveis pelo saber médico são algumas causas de base da IRC, de forma 

que, para uma pessoa com IRC se adequar aos procedimentos e dietas alimentares 

do tratamento é esperado que este mude seus comportamentos de saúde. 

Entretanto a autora questiona a crença de que a passagem de informações do tipo 

“cognitivo/racional” venha a gerar mudanças. Para ela, devem ser considerados os 

processos de aceitação da doença, as limitações econômicas e sociais dessas 

pessoas, que funcionam como fator positivo para adaptação desses pacientes ao 

tratamento. 

Portanto, Moraes (2009) propõe que para as atividades educativas dos 

pacientes com IRC é necessário que os conteúdos da informação sejam refletidos, 

num sentido de compreensão de como essa informação pode ser construída com 

ele, levando em consideração seus conhecimentos e práticas prévias e sua 

disposição para mudança. 

O esquema comum de hemodiálise no Brasil exige uma frequência de, pelo 

menos, três vezes por semana e todo o processo dura por volta de quatro horas a 

cada diálise, altera toda rotina do paciente inclusive nas suas atividades e relações 

sociais. Como destaca Matta (2000): 

 
A criação da máquina de hemodiálise, ao mesmo tempo que 
possibilitou a sobrevivência desses sujeitos, redescreveu a sua 
relação com a vida, com o mundo e com os outros. A rotina de 
sessões de hemodiálise, três vezes por semana, as intercorrências 
físicas provocadas por elas, a reestruturação radical da dieta de 
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líquidos e sal e as limitações impostas pela doença já seriam mais do 
que suficientes para realizar um impacto considerável na forma de 
vida de qualquer pessoa (MATTA, 2000, p.93). 

 

Durante todo o processo de adaptação, citado acima, o doente renal crônico 

levanta muitos questionamentos acerca do tratamento e das possíveis mudanças 

em sua rotina. Celso Sá (1998, p.36) aponta que “o caráter estranho e ameaçador 

próprio da doença responde pela sua extrema capacidade em gerar 

representações”. Então, a partir desses questionamentos, os pacientes começam a 

dar novas significações aos protocolos informativos da equipe sobre os 

procedimentos do tratamento e sobre as alterações em sua rotina. As informações 

que lhe são passadas sobre a hemodiálise vão sendo apreendidas e ressignificadas, 

envolvendo, assim, suas concepções, crenças, vivências, assim como as 

comunicações que são trocadas com seus pares, inclusive os que estão a mais 

tempo em tratamento, gerando, entre o grupo, teorias de senso comum sobre o 

tratamento hemodialítico. 

Por outro lado, a equipe de saúde, muitas vezes, passa por uma formação 

científica específica para a realização de suas funções no tratamento hemodialítico. 

Entretanto, na construção de sua prática profissional e de suas práticas de cuidado 

em saúde, esta equipe se depara com uma grande diversidade de sujeitos, com 

histórias de vida, crenças e valores diferentes, que colocam em questionamento as 

suas crenças, seus valores, assim como os conhecimentos adquiridos por meios 

científicos. Assim, grande parte das informações do conhecimento científico que 

circula nos grupos sociais é apropriada e transformada tanto por profissionais de 

saúde quanto pelos pacientes.  

Segundo Marková (2006, p. 200), os conhecimentos do senso comum são 

expressos “nos discursos, nas atividades humanas, nos textos, na linguagem, no 

folclore e na literatura”, sendo estes, produtos desenvolvidos a partir de uma 

“racionalidade dialógica”. Portanto, as práticas profissionais da equipe de saúde e 

suas atuações estarão sempre pautadas nas construções coletivas, gerando uma 

reorganização desses saberes e possibilitando a construção de representações 

sociais sobre o tratamento hemodialítico, também, entre os profissionais de saúde. 

A seguir serão expostos pontos chaves para a compreensão da Teoria das 

Representações Sociais, teoria esta que embasa o nosso olhar sobre o tratamento 

hemodialítico e sobre as construções sociais desse fenômeno. No próximo tópico– 
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“A teoria das representações sociais” – serão explanados alguns conceitos e 

posicionamentos teóricos para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

2.2 - A Teoria das Representações Sociais 

 

Em 1961, com a publicação da primeira edição da obra La psychanalyse, son 

image et son public, Serge Moscovici funda a base da Teoria das Representações 

Sociais (TRS), com a proposta de investigar o pensamento social e suas formas de 

construção e organização. Este marco inaugura uma nova forma de investigação do 

pensamento cotidiano, como dinâmico, e que se move através da interação social 

(CASTRO, 2011). 

O referencial da Teoria das Representações Sociais permite resgatar os 

interesses nas dimensões culturais e históricas no campo da Psicologia Social. Esta 

teoria compreende o sujeito como um ser dinâmico em sua realidade, sendo 

construtor e construído por ela, de modo que participa ativamente nos processos de 

apropriação e transformação de sua realidade cotidiana em conjunto com seus 

pares e nas relações com eles. 

A TRS é um campo teórico-conceitual que possibilita a investigação de 

representações sociais construídas por diversos grupos sociais em interação. 

Segundo Santos (2005, p.21), a TRS é um conhecimento científico “que visa 

compreender e explicar a construção desse conhecimento leigo, dessas teorias do 

senso comum”. Entretanto vale ressaltar que não é todo e qualquer objeto ou 

fenômeno do senso comum que poderá ser estudado pela TRS. 

 Como afirma Marková (2006, p. 202) 

 
a despeito do fato de que podemos 'saber' e 'representar' qualquer 
fenômeno imaginável, a teoria das representações sociais e da 
comunicação estuda tipos específicos de representações. Ela 
estuda e constrói teorias a respeito daqueles fenômenos sociais 

que se tornaram, [...], alvo da preocupação pública (MARKOVÁ, 
2006, p. 202). 

 

 Em consonância, Sá (1998) também defende que para que um objeto seja 

passível de representações sociais ele necessita estar inserido nas comunicações 

grupais e demonstrar espessura e/ou relevância social. 
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Como destacado no tópico anterior, aqui no Brasil, o tratamento hemodialítico 

foi realizado por mais de 84.900 pessoas em 2011 e a estimativa de crescimento 

anual dessa população é de 15%. Aliando a alta densidade de pessoas em nossa 

sociedade que fazem uso desse tratamento com seu caráter emergencial e 

mobilizador da vida cotidiana, podemos considerá-lo de grande relevância social. Ao 

mesmo tempo, por se tornar alvo das comunicações grupais e motor para 

construção e transformação de práticas sociais em saúde, esse tratamento também 

se torna um fenômeno com grande espessura social, possibilitando a construção de 

verdadeiras teorias de senso comum a respeito da hemodiálise.  

A teoria das representações sociais propõe a investigação de dois processos 

básicos na compreensão da gênese das teorias de senso comum, a objetivação e a 

ancoragem. Esses processos fundamentais ocorrem simultaneamente durante a 

construção e transformação de representações sociais, entretanto para fins didáticos 

estes processos são separados.  

O processo de objetivação é uma forma de simplificar o objeto o suficiente 

para torná-lo comum, óbvio para o grupo. É através da objetivação que as ideias a 

respeito do objeto são apropriadas e materializadas pelos sujeitos, por meio de 

seleções, naturalizações, classificações e construções de um núcleo figurativo. 

Moscovici (1961/2012) aponta os processos de naturalização e classificação 

dos conteúdos como essenciais ao processo de objetivação, enquanto a 

naturalização dá realidade, concretude ao símbolo, a classificação associa essa 

realidade a um sistema de referências instituído pela sociedade, dando um aspecto 

simbólico a esta realidade. Assim, o autor conclui que objetivar é fazer “com que se 

torne real um esquema conceitual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida 

material” (MOSCOVICI, 1961/2012, p. 110). 

A ancoragem consiste em um processo de assimilação, enquadre de novas 

representações em um sistema de conhecimentos prévios, familiar, ao passo que, 

tanto os novos elementos sofrem alterações desse sistema de pensamentos, quanto 

o sistema sofre alterações por parte das novas representações (SANTOS, FELIX, 

MORAIS, 2012).  

O processo de ancoragem é também uma estratégia de classificação do 

objeto, a partir do sistema de conhecimentos preexistentes, numa tentativa de 

aproximar, familiarizar o novo, o estranho, o ameaçador. E todo esse processo 

implica em atribuir sentidos ao objeto, articular valor funcional à representação para 
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que esta se expresse como referência no mundo social e enraizá-la em um sistema 

de conhecimento preexistente. 

Segundo Moscovici (2003), os processos de objetivação e ancoragem são 

formas de lidar com a memória. Assim, as nossas experiências e memórias comuns 

são as principais responsáveis pela maneira como construímos e transformamos 

representações sociais. Ou seja, as crenças, os valores, as inserções sociais e a 

história do grupo tem fundamental importância no entendimento sobre como 

determinados sentidos são produzidos em detrimento de outros. 

Marková (2006), afirma que o conhecimento de senso comum está presente 

em todas as partes, de forma a nos guiar em nossas conversações, estruturar e 

organizar nossa rotina e encontros sociais, incluindo várias formas de saberes, como 

mitos, valores, crenças, relações interpessoais e habilidades. É a partir dessas 

formas de saberes que as pessoas elaboram em seu cotidiano representações 

sociais, reorganizando conceitos e construindo novos sentidos compartilhados para 

dar conta de novas situações, ou para transformar realidades existentes. 

Moscovici (1976/2012, p.27) sublinha que, “a representação social é uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos”. Além da orientação de 

comportamentos e sistematização da comunicação, citadas por Moscovici, dar 

sentido a realidade social a partir de suas teorias e produzir identidades grupais 

também se localizam entre as funções das representações sociais.  

Portanto, ao procurar investigar as representações sociais, o pesquisador 

também estará analisando as repercussões dessas concepções no grupo, ou seja, 

as formas de apropriação e construção da realidade social pelo grupo, os 

comportamentos implicados nessas concepções e assim por diante. 

Nesse sentido, Moscovici (1961/2012), chama atenção para alguns fatores 

determinantes nas construções de representações sociais. A pressão à inferência, 

que ressalta a necessidade do sujeito em se comunicar e se expressar em seu 

grupo, influenciando a constituição de julgamentos comuns ao grupo; a focalização, 

onde as pertenças sociais, as instituições e a cultura favorecem o foco em alguns 

aspectos da informação que está sendo recebida; e por fim a defasagem e 

dispersão da informação, cujo modo de propagação e acessibilidade da informação 

sobre o objeto influencia a forma como as representações são construídas. 
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Como pontuamos acima, existe um grande percentual de pessoas com 

insuficiência renal crônica que, dentro das possibilidades de tratamento, iniciam sua 

terapia substitutiva pela hemodiálise. O caráter não familiar desse tratamento pode 

favorecer os processos de comunicação sobre ele, enfatizando a necessidade 

desses sujeitos darem sentido a esta nova realidade.  

Do mesmo modo, no processo de construção dessa realidade, junto aos seus 

pares, os pacientes podem compartilhar sentidos sobre esse tratamento, 

favorecendo sentimentos de pertença ao grupo de “doentes renais crônicos”, assim 

como a diferenciação de outros grupos, como da equipe de saúde ou de seus 

familiares. Em consonância, Santos (2005) indica que a função identitária das 

representações sociais ao mesmo tempo que possibilita o fortalecimento do grupo, 

reforça o distanciamento do não grupo. 

Segundo Herzlich (1991, p. 59) através de uma representação social os 

grupos podem “perceber-se, identificar-se, aliar-se ou rejeitar-se”, uma vez que, 

consideramos a coexistência de diversos discursos, com diferentes funcionamentos 

que podem se fundir, excluir, dependendo de suas situações de construção e uso. 

Nesse sentido, as múltiplas possibilidades de construção de sentidos sobre um 

determinado objeto permitem subdivisões grupais dentro de uma mesma 

comunidade. Ao mesmo tempo, os diferentes grupos em uma sociedade, funcionam 

como produtores de múltiplos sentidos sobre um objeto, em função dos diferentes 

papéis e inserções sociais dos sujeitos. 

Do ponto de vista dinâmico, Moscovici (2003, p. 208), afirma que as 

representações sociais “se apresentam como uma rede de ideias, metáforas e 

imagens, mais ou menos interligadas” e que são formadas a partir de negociações e 

influências recíprocas, assim as pessoas “adquirem um repertório comum de 

interpretações e explicações, regras e procedimentos que podem ser aplicadas à 

vida cotidiana”. 

Ao propor um trabalho fundamentado na TRS, visando à compreensão dos 

conteúdos e dos processos implicados nas teorias de senso comum, torna-se crucial 

ao pesquisador a busca pelo entendimento do contexto social e histórico, entre 

crenças, valores, mitos e práticas sociais.  

Abric (1994) destaca que é quase consensual entre os pesquisadores da área 

que as representações e práticas se engendram mutuamente, não havendo 

dissociação entre representação, discurso e prática, uma vez que as práticas são 
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compreendidas como sistemas de ação socialmente estruturados. A análise das 

práticas supõe, para este autor, a consideração de dois fatores importantes: as 

condições sociais e históricas, e suas formas de apropriação pelo indivíduo, ou 

grupos sociais. A que se impõem os questionamentos: quais os compromissos do 

ator social nessas práticas? Elas são seguidas a partir de circunstancias livres ou 

impostas? São as práticas de acordo ou contraditórias aos elementos das 

representações sociais? Quais suas finalidades, a que servem no contexto em que 

são exercidas? Destacando, assim, a centralidade dos estudos de práticas e 

representações sociais na compreensão das relações dos homens com seu 

ambiente psicossocial. 

Corroborando com isso, Jodelet (1984) afirma que as investigações dos 

contextos sociais e culturais de produção e emergência das representações sociais, 

assim como a comparação de sistemas de representação entre os diversos 

conjuntos sociais são de fundamental importância para estudar o pensamento social 

em suas transformações e efeitos sobre os atores sociais. 

 Nesse sentido, estudar sistemas de representação,  

 

[...] trata-se também de apreender as modalidades coletivas segundo 

as quais os membros da sociedade ou de um de seus grupos religam 

os elementos representativos em suas operações de pensamento, 

isto é, as lógicas e sintaxes específicas às quais os sistemas de 

representações obedecem. Em uma palavra, trata-se de estudar 

globalmente os processos de pensamento de uma sociedade 

(JODELET, 1984 p. 26). 

 

Wachelke (2005) sublinha que a noção de sistema de representação, apesar 

de parecer uma descoberta recente nas investigações a partir da TRS, trata-se de 

uma proposta enraizada que se destina a análise macroestrutural das 

representações sociais. Segundo Wachelke (2005), os sistemas de representação 

podem ser compreendidos como matrizes representacionais, em que 

representações sociais centrais servem como reguladoras de outras representações 

articuladas. Assim, ao propor um estudo que envolva sistemas de representação 

engajados na temática da saúde/doença, por exemplo, busca-se investigar tanto as 

representações sociais de saúde/doença, como outras representações que possam 

estar servindo de base ou em articulação com estas. 
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Jodelet (1984) destaca a relevância do estudo comparativo em 

representações sociais, seja entre diversos grupos ou entre diversas culturas, uma 

vez que facilita a análise dos efeitos das mudanças sociais sobre as modalidades de 

apreensão de determinados objetos sociais. 

É a partir dessa proposta comparativa que nos propomos a investigar as 

representações sociais sobre hemodiálise e saúde entre dois grupos que convivem 

em um contexto de terapia renal substitutiva. É importante chamar atenção que os 

usos do termo contexto, nesta pesquisa, se embasam em Morin e Apostolidis (2002, 

p.488) quando os autores referem-se ao contexto social como um “sistema social no 

qual está enraizado o comportamento (valores, normas, representações sociais) e 

as relações mantidas pelos indivíduos com os outros”. 

A teoria das representações sociais pode ser compreendida como uma 

“grande teoria”, como defendido por Doise (1993), ou como uma “teoria geral”, como 

pontuado por Sá (2011), uma vez que, comporta vários desdobramentos teóricos 

que tem por objetivo complementá-la. As vertentes mais difundidas da Grande 

Teoria das Representações Sociais foram as abordagens culturalista, desenvolvida 

por Denise Jodelet; abordagem societal, proposta por Willem Doise; e a abordagem 

estrutural liderada por Jean-Claude Abric. 

É a partir da abordagem societal, mais especificamente, que nos apoiamos 

para elaboração e desenvolvimento deste trabalho. Dentre os desdobramentos da 

Grande Teoria, Willem Doise propôs a abordagem societal oferecendo uma proposta 

para a investigação numa perspectiva dinâmica e sociohistórica, destacando as 

inserções sociais e as tomadas de posição dos sujeitos como fonte de variação das 

representações sociais (ALMEIDA, A., 2005). 

Nesta perspectiva, parte-se do pressuposto que há um campo comum de 

compartilhamento de crenças e heterogeneidades nas tomadas de posição dos 

indivíduos, que se ancoram em diferentes campos simbólicos. Portanto, para uma 

compreensão das representações sociais, sob tal olhar, é importante atentar-se para 

as regulações sociais, como leis, instituições, práticas, suas interferências nos 

processos cognitivos, e seus contextos de produção (VASCONCELLOS, 2013). 

Doise (2002) pontua que em qualquer explicação no âmbito da psicologia 

social torna-se fundamental a integração de diferentes maneiras de se olhar 

sociedade. Nesse sentido o autor propõe a complementariedade dos 4 níveis de 

explicação psicossocial, o nível intraindividual, interindividual, intergrupal e societal. 
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O nível intraindividual, foca em explicações sobre mecanismos pelos quais os 

indivíduos organizam sua experiência com o ambiente, como processos de 

categorização. O interindividual consiste na compreensão dos sistemas de interação 

dos indivíduos, como brincadeiras de crianças e relações familiares, buscando por 

explicações típicas das dinâmicas relacionais. O terceiro nível é o intergrupal, neste 

são considerados a posição social dos sujeitos nas relações sociais, numa 

compreensão dos posicionamentos sociais e das diferenças de acesso às estruturas 

de poder (ALMEIDA, A., 2009; DOISE, 2010). 

O quarto e último nível proposto é o societal, ou ideológico. Neste busca-se 

compreender os sistemas de crenças, valores, representações e normas, uma vez 

que, as produções de realidades culturais e ideológicas de um determinado grupo 

dão significado aos comportamentos e geram diferenciações sociais (ALMEIDA, 

A.2009;DOISE, 2010) 

A Abordagem Societal das Representações Sociais propõe a investigação 

dos conhecimentos do senso comum a partir de três fases analíticas, a investigação 

(1) do campo comum, ou seja, a identificação dos conteúdos representacionais 

compartilhados por uma sociedade; (2) dos posicionamentos individuais, que se 

refere às variações nas tomadas de posição de acordo com as inserções grupais e, 

por fim, (3) a compreensão das ancoragens subjacentes às variações grupais, os 

sistemas de crenças e valores que embasam essas diferenciações grupais (Doise, 

2002; 2010; ALMEIDA, A. 2009).  

Por fim, como corroborado por Doise (2010, p. 9) “estudar as representações 

sociais implica sempre a descrição dos sistemas de significados compartilhados, a 

análise de diferenças de posicionamento em relação com esse sistema e da 

explicação dessas diferenças de posicionamento”. Destacando como foco das 

investigações as tomadas de posição, se estas se diferenciam, quando, em quais 

situações e por quê? 

Nesse sentido, os objetivos dessa pesquisa convergem para a construção de 

explicações sobre saúde e hemodiálise a partir da compreensão dos modos de 

funcionamento dos sujeitos e da sociedade que compõem. 
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3. A PESQUISA 

 

Este capítulo aborda o percurso metodológico para o desenvolvimento da 

pesquisa empírica. Inicialmente serão apresentados o objetivo geral, objetivos 

específicos e, em seguida, o método deste trabalho, permitindo esclarecer as 

pretensões da investigação e os passos que foram tomados para a construção dos 

resultados. 

Essa pesquisa teve como foco a compreensão de sentidos e significados 

sobre um determinado objeto social, o tratamento hemodialítico, produzidos e 

compartilhados por sujeitos sociais. Tomamos como referencial a Teoria das 

Representações Sociais com a proposta de compreender como as teorias de senso 

comum sobre o tratamento hemodialítico se transformam e se articulam com outras 

concepções no cotidiano de uma unidade de hemodiálise. 

 

3.1 – Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo Geral: 

 

 Analisar as representações sociais de tratamento hemodialítico entre 

profissionais de saúde e pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à 

hemodiálise 

 

3.1.2  Objetivos Específicos: 

 

 Investigar o campo comum das representações sociais sobre o 

tratamento hemodialítico entre os sujeitos da pesquisa; 

 Compreender os diferentes posicionamentos grupais diante desse 

campo comum; 

 Verificar as articulações entre as representações sociais sobre saúde e 

hemodiálise no contexto de terapia renal substitutiva; 

 Analisar os processos psicossociais aliados à construção e 

manutenção dessas representações sociais.  

 

3.2   – Método 
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3.2.1 – O contexto 

 

O tratamento hemodialítico, insere-se no nível de alta complexidade do SUS, 

de forma que o contexto investigado localiza-se nesse nível de atenção à saúde, 

indicando um serviço com instrumentos de alta tecnologia, e alto custo efetivo por 

paciente. 

O local para a coleta de dados foi um hospital-escola público da cidade do 

Recife. O hospital, que se localiza dentro do campus da Universidade Federal de 

Pernambuco, é um dos 23 serviços de hemodiálise vinculados ao SUS no estado de 

Pernambuco, dados da Secretaria de Saúde deste estado (2013) indicam que se 

estima mais de 4,5 mil pessoas utilizando o serviço de hemodiálise no estado. Por 

sua localização próxima a uma rodovia nacional (BR), o acesso ao hospital é 

facilitado, tanto para os moradores da cidade do Recife, por possuir um grande fluxo 

de transporte público nas imediações, como para moradores das cidades vizinhas, 

tornando o serviço de nefrologia deste hospital referência para uma grande área de 

abrangência. 

Além da localização geográfica, o hospital possui o serviço de ambulatório 

para pacientes de nefrologia, que serve de porta de entrada para o tratamento 

hemodialítico neste hospital, constituindo um serviço de prevenção, preparação e 

acompanhamento das pessoas com insuficiência renal que ainda não necessitam de 

hemodiálise. 

Esse serviço de terapia renal substitutiva funciona no 5ª andar do hospital, ao 

lado da UTI, do bloco cirúrgico e da enfermaria de nefrologia. A sala de espera 

localiza-se próximo ao elevador e é utilizada tanto pelos pacientes e acompanhantes 

da Hemodiálise como por pessoas que aguardam o horário de visitas da UTI. Na 

recepção há uma parede com armários para utilização pelos pacientes, seguindo 

uma determinação da resolução 154/2004 da ANVISA, uma vez que não é indicada 

a entrada de pacientes com bolsas e utensílios que possam facilitar a contaminação 

na sala de hemodiálise. 

Após a sala de recepção, seguindo para o setor de nefrologia, propriamente 

dito, encontra-se um corredor do lado direito as salas de recepção (para pesagem e 

verificação da pressão arterial inicial dos pacientes), de procedimentos (para 

realização de curativos, ou procedimentos de implantação de cateter), a sala de 
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Diálise Peritoneal (que são proferidas palestras de informação e treinamento para 

uso deste tipo de tratamento), a sala de hemodiálise para agudos, a sala de 

hemodiálise para crônicos e por fim, segue o corredor com a enfermaria de 

nefrologia. Do lado esquerdo encontramos as salas do serviço social e psicologia, 

sala da biblioteca da residência, sala da copa para os funcionários e uma sala para 

armazenamento de materiais. 

Na sala de hemodiálise para pacientes crônicos são dispostas as poltronas e 

máquinas de hemodiálise por proporção, de forma circular, acompanhando o 

contorno da sala. Em um dos pólos, localizam-se um armário com os prontuários dos 

pacientes, um computador para estudo e consulta e um birô de utilização da equipe 

médica. No outro pólo, um balcão com materiais para procedimentos (soro, máscara, 

seringas, luvas), um balcão de armazenagem dos solutos para o processo na 

máquina e um birô para uso da equipe de enfermagem. 

O serviço de terapia renal substitutiva, de acordo com a norma 154/2004 da 

ANVISA, exige a presença de no mínimo um assistente social, um psicólogo e um 

nutricionista, entretanto a sala desses profissionais funciona fora da sala de 

procedimentos de diálise. 

 

3.2.2 -Os participantes  

 

Tendo como princípio norteador a TRS e mais diretamente a Abordagem 

Societal, esse estudo foi realizado a partir de um interesse comparativo, em verificar 

os diferentes saberes construídos pelos dois grupos sobre um objeto social dado. 

Nesse contexto, foram interlocutores da pesquisa adultos com insuficiência renal 

crônica, que estão submetidos ao tratamento de hemodiálise e profissionais de 

saúde que trabalham em uma unidade de terapia renal substitutiva. 

A resolução 154/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2004), que regulamenta o funcionamento dos serviços de diálise, indica que cada 

serviço de diálise deve ser composto por uma equipe de saúde com no mínimo dois 

médicos nefrologistas; dois enfermeiros; um assistente social; um psicólogo; um 

nutricionista e auxiliares ou técnicos de enfermagem (um a cada 4 pacientes por 

turno de hemodiálise). É a partir dessa configuração profissional, indicada pela 

resolução 154/2004 da ANVISA, que foi composto o grupo de participantes referente 
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à equipe de saúde. Foi realizada uma entrevista com no mínimo um profissional de 

cada área proposta pela Resolução. 

O número de sujeitos foi definido posteriormente visto que a população 

investigada foi constituída por “ponto de saturação”, ou seja, a partir da saturação e 

consistência dos conteúdos centrais da pesquisa nos discursos coletados. Foram 

realizadas 10 entrevistas com profissionais de saúde e 11 com pacientes, entretanto 

o número maior de pacientes ocorreu apenas pela realização de uma entrevista a 

mais antes da avaliação da saturação, de modo que este fator era avaliado durante 

as transcrições. 

A ferramenta metodológica de amostragem por saturação vem sendo 

bastante utilizada para investigações qualitativas no campo da saúde, de forma que 

é utilizada para interromper a inclusão de novos participantes, a partir do momento 

em que é considerado, pelo pesquisador, que os conteúdos de novas entrevistas 

pouco acrescentarão ao material já obtido. Ou seja, serão realizadas entrevistas até 

que os conteúdos destas passem a apresentar redundância ou repetição 

(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

O grupo de profissionais de saúde foi composto por dois profissionais da 

medicina (um médico e uma médica), três técnicas em enfermagem, duas 

enfermeiras, uma assistente social, uma nutricionista e uma psicóloga, realçando a 

prevalência de profissionais do sexo feminino nesta unidade de nefrologia. A média 

de idade destes profissionais foi de 36 anos, com tempo médio de atuação na 

Hemodiálise que varia por função, com mais de vinte anos entre os técnicos em 

enfermagem e três anos entre profissionais de nível superior, como enfermeiros e 

psicólogos.  

As entrevistas foram realizadas a partir do interesse dos profissionais em 

participar e a distribuição de sujeitos por profissão se deu de acordo com o 

quantitativo de profissionais de cada área no serviço 

Para escolha do grupo de pacientes, foi estabelecido como critério  apenas 

que o sujeito estivesse fazendo uso do tratamento hemodialítico e manifestasse 

interesse em participar. 

O grupo de pacientes foi composto por adultos com média de idade de 42 

anos e homens em sua maioria. Dois participantes deste grupo possuíam trabalho 

autônomo, um de cabelereira e outro de técnico de informática, os demais deixaram 

seus trabalhos após início do tratamento. 
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A maioria destes participantes residia na região metropolitana, entretanto 

mais de 25% tiveram que mudar de suas cidades para localidades mais próximas ao 

hospital, em função do tratamento. 

Esta pesquisa recebeu anuência do Hospital das Clínicas da UFPE, foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e recebeu aprovação deste comitê em 

fevereiro de 2012, sob o número: CAAE – 0459.0.172.000-11. 

 

3.2.3.  -Os instrumentos 

 

Em correspondência com a escolha do método qualitativo, este trabalho foi 

desenvolvido a partir da entrevista com roteiro semiestruturado como instrumento de 

coleta de dados. Como afirmam Minayo e Sanches (1993) o principal material da 

investigação qualitativa é a fala expressa no cotidiano, seja em relações afetivas ou 

em eventos burocráticos, formais. Dessa forma a escolha da entrevista visou 

principalmente identificar e compreender as falas expressas sobre o tratamento 

hemodialítico e a partir disso, como os sentidos e significados sobre esse tratamento 

vão sendo construídos e compartilhados de formas diferentes a partir de contextos, 

ou posições sociais diferentes. 

Segundo Richardson (1999), a importância da entrevista como instrumento 

está na possibilidade do desenvolvimento de uma estreita relação entre 

entrevistador e entrevistado, gerando liberdade para a construção de um diálogo 

sobre o tema em uma interação face a face. Dessa forma, em um trabalho com foco 

qualitativo torna-se fundamental o uso de instrumentos que favoreçam a interação 

entre a pesquisadora e seus interlocutores, pois com isso é possível uma maior 

aproximação e compreensão da pesquisadora sobre o campo e seu objeto de 

pesquisa. 

Richardson (1999) pontua a existência de vários tipos de entrevista, como: 

estruturada; semiestruturada e não estruturada (ou em profundidade), definidas a 

partir da proposta de cada investigação. Nesta pesquisa optamos, como foi afirmado 

acima, pela modalidade de entrevista com roteiro semiestruturado, de forma que foi 

facultado à pesquisadora o manejo no direcionamento das entrevistas e dos temas 

buscados, durante qualquer momento da realização dos procedimentos de coleta, 

considerando sempre o foco da investigação. Para aplicação das entrevistas, foram 

construídos dois roteiros semiestruturados (um para cada grupo, APÊNDICE I e II), 
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com interesse em guiar com flexibilidade os temas centrais da pesquisa, ao mesmo 

tempo permitindo uma maior liberdade aos entrevistados na construção de seus 

discursos.  

 

3.2.4 -Os procedimentos 

 

Os pacientes e profissionais foram contatados no cotidiano da sala de 

hemodiálise, de forma que as primeiras visitas da pesquisadora ao campo serviram 

como espaço para o contato com os participantes da pesquisa e aproximação com o 

contexto de terapia renal substitutiva. Essas visitas tinham como objetivo facilitar a 

familiarização do pesquisador com o campo e dos participantes com a presença do 

pesquisador, ampliando a rede de contatos para participação nas entrevistas. 

 A partir do convívio durante as sessões de hemodiálise e após 

esclarecimento dos objetivos da pesquisa, os sujeitos foram convidados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III). Os que concordaram 

em participar foram convidados a agendar um horário para realização da entrevista 

com o roteiro semiestruturado previamente elaborado.  

Os roteiros de entrevista foram utilizados a partir da proposta de Good e Hatt 

(1979), que destacam que o uso de um roteiro de entrevista permite ao entrevistador 

durante a realização de cada entrevista reformular as questões, adequando-as à 

compreensão do momento. Para tanto, foram priorizados temas que possibilitassem 

apreender as ideias, crenças, sentimentos dos sujeitos sobre o tratamento 

hemodialítico. 

As entrevistas foram realizadas durante aproximadamente dois meses de 

contato com a unidade de terapia renal substitutiva. Os locais nos quais 

aconteceram variavam de acordo com a situação de contato e as possibilidades da 

unidade. Em geral, as entrevistas ocorreram numa sala que se destinava à 

orientação para diálise peritoneal, no momento em que a sala não era utilizada para 

seu fim. Entretanto, em alguns casos as entrevistas aconteceram dentro da própria 

sala de hemodiálise ou em outros ambientes do hospital, de acordo com a 

necessidade e disponibilidade da pessoa que se dispunha a participar da pesquisa. 

O tempo das entrevistas não foi pré-determinado, uma vez que foi facultada ao 

sujeito a decisão de discorrer sobre o tema a partir da sua disponibilidade e 

motivação para falar. 
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As entrevistas foram analisadas por meio da análise temática de conteúdo. 

Este tipo de análise permitiu a categorização dos conteúdos discursivos a partir do 

desmembramento do texto em unidades de registro, a codificação das unidades de 

registro e a classificação em temas. Segundo Bardin (1997), categorizar é um 

processo de classificação dos elementos de um texto a partir de diferenciações e 

reagrupamentos, de forma que, impõe a análise das semelhanças e diferenças de 

cada elemento, ou de cada unidade na tentativa de alcançar os princípios de 

objetividade, fidelidade e pertinência. 

A partir da complexidade do objeto investigado e dos objetivos do trabalho, 

optou-se pela realização de dois estudos para análise dos dados. O primeiro – 

saúde na perspectiva de profissionais de saúde e doentes renais crônicos - foram 

priorizados os conteúdos discursivos sobre saúde e a análise foi desenvolvida 

apenas pela análise temática de conteúdo tradicional. O segundo estudo – o 

tratamento hemodialítico - utilizou-se diferentes recursos teórico-metodológicos: a 

técnica de classificação hierárquica descendente pelo Software ALCESTE e a 

análise de conteúdo tradicional. Desse modo, através do uso de diferentes 

estratégias metodológicas, realizou-se uma análise mais profunda dos dados, 

segundo a proposta de triangulação metodológica ou pesquisa multi-método (FLICK, 

2004; MINAYO, 2005). 

A análise dos dados das entrevistas para o segundo estudo, como sublinhado 

acima, foi realizada em duas etapas, inicialmente esses dados foram processados 

pelo software ALCESTE para uma primeira organização dos elementos textuais.  

Nesta primeira etapa, o corpus foi preparado de forma minuciosa, seguindo 

todas as indicações do manual do software para o processamento. Foi realizada 

apenas uma entrada no Software com os dados das entrevistas de pacientes e 

profissionais de saúde juntas. No corpus, cada entrevista foi iniciada por uma linha 

estrelada, composta por duas variáveis: uma referente ao grupo de pertença e outra 

relativa ao sexo dos participantes. Assim, as linhas estreladas foram confeccionadas 

da seguinte forma: **** *Suj_X *Sexo_Y *Grup_Z.  

A partir disto o ALCESTE realizou uma classificação automática por meio da 

análise de co-ocorrência de palavras, disponibilizando uma primeira organização dos 

dados através do dendrograma que será apresentado no capítulo 5 com a 

distribuição do conteúdo textual processado em classes, indicando 5 polos gerais de 

sentido. O dendrograma possui um resumo dos perfis de presenças e ausências e o 
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qui-quadrado referente ao aparecimento das palavras nas classes. Em seguida foi 

efetuada uma análise semântica de conteúdo, possibilitando dar sentido à 

distribuição lexical do texto realizada pelo software, nomeando as classes e 

interpretando as especificidades dos discursos em cada uma delas. 

 É importante sublinhar que durante a etapa de análise semântica e 

compreensão dos discursos em suas categorias, a variável sexo foi desconsiderada 

para análise, uma vez que o percentual de homens e mulheres (predominância de 

mulheres no grupo de profissionais e de homens no grupo de pacientes) não foi 

equivalente nos grupos, fator que não permitiu inferências sobre posicionamentos de 

gênero.  

Em um segundo momento, os dados brutos foram categorizados 

manualmente a partir da técnica de análise de conteúdo temática, com o intuito de 

refinar a primeira categorização realizada pelo Software, buscando categorias mais 

detalhadas sobre os sentidos do tratamento hemodialítico entre os grupos 

estudados. Nesta etapa, foi necessária a escolha de alguns procedimentos para a 

organização dos dados. Nos processos de codificação, Bardin (1997) indica dois 

modos para se calcular as unidades de registro, uma por meio do cálculo de 

frequência das URs e outro por meio do cálculo de presença e ausência do tema em 

cada entrevista. Neste trabalho optou-se pelo cálculo de presença/ausência dos 

temas em cada entrevista, uma vez que o nosso principal interesse estava no 

compartilhamento de determinado tema e não na sua frequência de aparição.  

Durante essa segunda etapa de processamento dos dados, o programa 

ATLAS.TI auxiliou os procedimentos de exploração do material e codificação, a 

medida que memorizou todas as categorias e unidades de registro que eram criadas 

pela pesquisadora, permitindo a retomada e modificação dessas categorias a 

qualquer momento da análise,  condensando todas essas informações em um 

relatório. Vale destacar que toda a análise foi realizada de forma manual, apenas a 

memorização e condensação das informações foram efetuadas pelo programa. De 

modo que as entrevistas, após transcritas, foram submetidas ao procedimento de 

classificação em categorias temáticas a partir dos sentidos transmitidos por cada 

unidade de registro. O trabalho de categorização por temas seguiu as indicações de 

Bardin (1997), de modo que o corpus foi explorado exaustivamente e os critérios de 

homogeneidade, exclusividade, adequação e objetividade foram buscados durante 

todo o processo de análise.  
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4 SAÚDE NA PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DOENTES 

RENAIS CRÔNICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados sobre os conteúdos das 

representações sociais de saúde, derivados das entrevistas realizadas com 

pacientes e com profissionais de saúde da unidade de hemodiálise investigada. 

 

4.1- O campo comum das Representações Sociais 

 

Os grupos pesquisados, de forma geral, apresentaram elementos 

representacionais sobre saúde fortemente relacionados aos conceitos preconizados 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 7 de Abril de 1948, a OMS divulgou 

uma carta de princípios que continha o conceito de saúde, onde diz: “Saúde é o 

estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de 

enfermidade”(SCLIAR, p. 37, 2007). Desde então esse conceito vem sendo 

incansavelmente divulgado e seus preceitos incorporados às diretrizes das políticas 

de saúde. 

O Ministério da Educação (1997), em uma cartilha de educação em saúde, 

destaca que o conceito da OMS pode indicar saúde como uma condição 

inalcançável, utópica, de forma que a saúde não deva ser compreendida como um 

estado de estabilidade, mas como um fluido que dependerá de diversos fatores, 

inclusive da percepção do sujeito sobre o seu ambiente, localizada historicamente. A 

perspectiva educativa dessa cartilha destaca a valorização de um posicionamento 

ativo do indivíduo relativa às condições de saúde da sua comunidade, ao mesmo 

tempo em que o sujeito é convocado a participar das decisões e políticas de saúde 

em seu ambiente, sendo também responsável pelas ações e diretrizes escolhidas. 

Dessa forma, a condição de saúde/doença dependerá do contexto social, 

econômico, histórico e assim como da atitude do indivíduo referente a este contexto. 

No caso específico desta pesquisa, o gráfico (Fig. 1) abaixo demonstra a 

distribuição das categorias de sentidos sobre saúde versus o número de indivíduos 

que as compartilhou. Vale destacar que o número máximo de compartilhamento 

para cada categoria foi 21, referente ao número de sujeitos desta pesquisa. A coluna 

azul caracteriza o grupo de pacientes e a vermelha o de profissionais de saúde. 
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Figura 1 - Categorias sobre saúde distribuídas pelas presenças entre os dois grupos 

 

 

Como podemos observar no gráfico acima (Fig. 1), a categoria: saúde 

biopsicossocial aparece significativamente entre os dois grupos ao definirem saúde, 

apontando para a grande difusão que o conceito da OMS sofreu. Este processo de 

difusão do conceito de saúde atinge tanto o corpo técnico, quanto os usuários dos 

serviços de saúde. 

Segundo Moscovici (2012), a difusão é um sistema de comunicação que 

promove a popularização do conhecimento, envolvendo não apenas um grupo, mas 

uma massa. As informações difundidas são direcionadas a um público vasto de 

indivíduos que podem estar ligados a diversos grupos. Vasconcellos (2013, p.52) 

destaca que a difusão é muito comum nos meios de comunicação de massa, 

correspondendo a processos de formação de opiniões com “a função de criar um 

interesse comum sobre o objeto”. 

Ao mesmo tempo em que se percebe o conceito da OMS extremamente 

difundido nos diversos meios sociais, ressalta-se uma variação nos elementos 

conceituais, que são focalizados por determinados grupos de formas diferentes. Ou 

seja, pelo caráter de complexidade inerente a este conceito, as informações que 

chegam aos grupos e as condições de repasse dessas informações facilitam sua 

dispersão. 
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Como exemplo, é possível verificar no grupo de profissionais que o conceito 

de saúde centra-se em considerações mais mensuráveis de um bem estar focado 

em três campos: o biológico, o social e o psíquico. De modo que o alcance de 100% 

nesses aspectos é o resultado de uma boa saúde. 

Observe no discurso: “Acho que ter saúde é isso, o seu bem estar físico, 

mental e social. Se você tá ruim em uma dessas coisas você não está com saúde 

não (EPR04).” Além da característica quantificável da saúde para estes 

profissionais, destaca-se a consideração das interações sociais, das relações em 

comunidade como parte importante na composição da saúde. Como sublinhado no 

seguinte exemplo, em que para ter saúde o sujeito, “Tem que estar de bem com o 

cotidiano dele, com as atividades dele. Ele tem que ter uma boa interação com as 

pessoas do seu convívio. Que ninguém é uma ilha. (EPR10)” 

Entretanto, para o grupo de pacientes esse bem-estar parece estar mais no 

campo sensações, de sentir-se bem, ao passo que apesar das condições sociais, 

psíquicas ou físicas desfavoráveis o sentimento de bem-estar prevalece. Um 

exemplo disso pode ser observado no seguinte trecho: “Eu acho que saúde é aquela 

coisa, né? De você tem que estar bem consigo mesma e, é isso. Estar bem consigo 

mesmo. Saúde é você viver bem, né? (EPA02).” 

Ao destacarmos o termo dispersão, mais acima, estávamos nos remetendo 

tanto em nível quantitativo, referente à quantidade de informação disponibilizada, 

quanto qualitativo, referente aos tipos de informação que chegam. É notável a 

influência que este conceito apresenta nas concepções da equipe de saúde e dos 

usuários sobre a saúde, porém a dispersão desse conceito e das indicações da 

OMS podem ter atingido esses grupos de formas diferentes, com relação à 

qualidade e a quantidade das informações. 

Segundo Moscovici (2012), a dispersão das informações apresenta um papel 

extremamente relevante na construção e organização das reflexões, de forma que a 

quantidade de informações que chega a determinado grupo e os meios de 

apresentação dessa informação farão diferença nas condições de apropriação 

desses conhecimentos. 

A categoria ausência de sintomas, também recebe destaque entre os dois 

grupos pesquisados, segue um exemplo de fala que caracteriza essa categoria: 

“Saúde é não sentir nada. Não sentir dor, não sentir a fadiga. Com saúde a gente tá 

sempre como gente novo, né? Porque tem idoso aí que é duro e não sente nada 
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(EPA09)”. No trecho destacado é percebida a centralidade do sintoma como fator 

necessário para definição de saúde e não saúde. Ao apontarmos mais acima que os 

sujeitos apresentam em seu campo de sentidos sobre saúde influências do conceito 

da OMS, pode parecer contraditório a presença de outra categoria que remete a 

uma perspectiva biológica da saúde/doença, de modo a definir saúde a partir da 

ausência de sintomas físicos. Entretanto as teorias de senso comum são dinâmicas 

a ponto de comportarem conceitos díspares e até mesmo divergentes em seu 

campo comum. 

Nesse contexto, verificamos em um trabalho de Vasconcellos, Viana e Santos 

(2007), resultados semelhantes quanto a representações sociais de saúde. 

Pesquisando representações sociais de saúde entre professores, as autoras 

perceberam a co-existência de dois discursos sobre saúde, um referido ao discurso 

científico, a concepção de saúde que engloba aspectos biológicos, individuais, 

psicológicos e sociais, articulado com o conceito da OMS. O outro vinculado a um 

discurso mais tradicional, originado e inserido nas práticas e comunicações entre 

pares, em que a saúde é ausência de doença. 

As semelhanças entre esses resultados e os apresentados neste trabalho não 

se tratam de meras coincidências, possivelmente estamos tratando de concepções 

que extrapolam os limites de um grupo específico, que circulam e são 

compartilhadas em uma sociedade. As diretrizes de uma saúde biopsicossocial 

estão guiando políticas de saúde, de educação, estão difundidas nas comunicações 

entre pares, nas matérias de jornais, revistas. Assim, podemos inferir que o social e 

politicamente correto em nossa sociedade, atualmente, é pensar sobre a saúde de 

forma ampla, superando uma localização do estado de saúde no corpo, no biológico. 

Porém, as mudanças no pensamento social não ocorrem de uma hora para 

outra, estas se dão lentamente, a partir de pequenas alterações que vão ocorrendo 

de forma negociada, até alcançar, em alguns casos, um verdadeiro rompimento com 

as antigas concepções e estes pensamentos se enraizarem nas práticas. Esse é um 

dos motivos que respondem ao caráter agregador das representações sociais, 

permitindo que concepções novas coexistam com concepções mais tradicionais, que 

ainda se expressam nas práticas sociais. 

Retomando os conteúdos das representações sociais sobre saúde, o próximo 

tema também faz parte das categorias comuns aos dois grupos. Seguir regras, 

refere-se às ações necessárias para manter uma boa saúde, dessa forma os 
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sujeitos apontam para a importância de seguir regras para a manutenção da saúde. 

Como destaca um dos sujeitos: “Só se ele tentar mesmo ficar bom, viu? Seguir a 

regra médica. Pode ser que ele melhore” (EPA07). Nesse caso, é enfatizada a 

relevância de seguir as indicações médicas, regras, na tentativa de restabelecer a 

saúde. 

Apesar da grande divulgação do conceito de saúde proposto pelos órgãos 

governamentais, como pontuado anteriormente, as formas de apropriação desses 

conteúdos vão variar de acordo com o grupo e com os usos que esses grupos 

podem fazer desses conceitos. Neste caso, percebe-se que a postura explicitada é 

de busca por uma saúde plena, que pode ser restabelecida e mantida. Uma saúde 

que está momentaneamente ameaçada por um agente, a doença. 

 Alguns temas foram frequentes apenas para um dos grupos - o de pacientes - 

e não surgiram nos discursos dos profissionais de saúde. Esses temas demonstram 

a saúde enquanto: trabalhar,mente e corpo, prevenção e perfeição. 

 A categoria trabalho apresenta-se nesses resultados como uma referência à 

saúde vinculada ao contexto social, de forma que a ação de trabalhar parece estar 

envolvida com os sentimentos de atividade e participação social, renovando nas 

pessoas a força, o ânimo e a sensação de bem-estar social. 

Um exemplo disso está na fala a seguir: “(...) passo a noite acordada, 

trabalhando, e não sinto nada, muito pelo contrário, eu acho que me dá mais 

energia! Acho que é o dinheiro!” (EPA01). Nesse discurso, é destacada a sensação 

de saúde a partir das ações de trabalho, da renovação do bem-estar econômico e 

social. 

O tema mente e corpo se articula com os conceitos de saúde biopsicossocial 

como um modo ampliado de entendimento da saúde, entretanto, nesse caso apenas 

dois elementos dessa representação - o biológico e o psíquico  foram focalizados e 

incorporados nessa conceituação de saúde, atualizando correntes de estudos sobre 

saúde que destacam a mente como mola propulsora de toda organização corporal, 

ao ratificar uma lógica causa-efeito sobre o funcionamento da mente e do corpo. O 

foco no aspecto psíquico e biológico da saúde fica claro na seguinte fala: “E eu acho 

que a saúde ela vem primeiro pela mente. Pra depois ela ser transferida pro corpo 

(EPA01).” 

Esse discurso que coloca em evidência o psíquico na compreensão sobre a 

saúde e a doença, parece está enraizada numa forte tendência de resgate das 
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ciências da mente para as explicações das doenças do corpo. Essas teorias foram 

amplamente defendidas pela corrente psicogênica da medicina psicossomática, 

muito predominante entre as décadas de 30 e 60 do século passado. Essa 

perspectiva tinha como tese que emoções não controladas, domesticadas serviam 

de geradoras para doenças (SPINK, 2003) 

Outro conjunto de elementos destacados pelos pacientes na definição de 

saúde se refere à prevenção. Este é um elemento muito valorizado nas políticas de 

saúde, principalmente da atenção básica, de forma que as ações de prevenção são 

o carro chefe para evitar maiores agravos nas situações de saúde/doença. O que 

torna curioso, em relação a este tema, é seu aparecimento apenas entre os 

pacientes, uma vez que executar ações de prevenção e promoção à saúde deve 

estar presente nas práticas profissionais de qualquer equipe de saúde, em todos os 

níveis de atenção, como corroborado por Hartz e Contandriopoulos (2004). Os 

referidos autores destacam a centralidade do pilar integralidade nas diretrizes de 

saúde, de forma que o exercício deste conceito fundamental só é possível com a 

garantia das ações de prevenção e promoção à saúde nos três níveis de 

complexidade. 

O tema mais frequente entre os que foram apresentados apenas pelos 

pacientes foi perfeição. Este tema parece justificar, em alguns casos, o 

posicionamento passivo por parte dos usuários do serviço de hemodiálise, aliados a 

sentimentos de impotência diante da sua situação atual. A saúde enquanto perfeição 

remete a um estado idealizado, inalcançável, entretanto vulnerável a qualquer 

ameaça.  

De forma geral, foi observado nas entrevistas que ao mesmo tempo em que 

as pessoas se apropriam das ideias científicas de uma saúde que extrapole a lógica 

biomédica, numa tentativa de considerar o cotidiano de cada um como fazendo parte 

de suas ações em saúde, essas concepções ganham formas próprias ao serem 

incorporadas ao corpo de conhecimentos do grupo. Nesse sentido, consideramos as 

tomadas de posição dos indivíduos como construídas a partir das suas inserções 

sociais, ou seja, de acordo com as suas funções e atividades cotidianas em seu 

grupo de pertença. Dito de outro modo, embora os sujeitos partilhem elementos 

comuns na definição de saúde é importante pensar quais os posicionamentos 

assumidos por cada grupo diante desse campo comum.  
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4.2– Posicionamentos grupais e processos representacionais 

 

A figura 1 demonstra as diferenças de compartilhamento das categorias entre 

os grupos de pacientes e profissionais de saúde. No gráfico é possível visualizar a 

distribuição das categorias sobre saúde versus a quantidade de sujeitos que as 

citaram em cada grupo. 

Ao observar o gráfico (Fig. 1), é possível perceber uma variação na 

quantidade de categorias evocadas por cada grupo. Enquanto entre os profissionais 

foram categorizados três temas (saúde biopsicossocial, seguir regras e ausência de 

sintomas), os pacientes apresentaram sete categorias (descritas na figura 1). 

Essa maior variedade de elementos pra definir saúde entre os pacientes pode 

estar apontando um conjunto de fatores, entre eles um discurso mais prático sobre a 

saúde, a qual se apresenta como um fenômeno resultante de suas vivências 

cotidianas na situação de doente renal crônico. Os pacientes parecem buscar em 

suas práticas de saúde, seus sentimentos e suas expectativas o embasamento para 

a construção de suas representações sociais de saúde. 

A categoria perfeição não se apresenta entre os elementos destacados pelos 

profissionais de saúde. No seguinte trecho de entrevista um paciente destaca essa 

característica de completude da saúde: “Pra mim só não, pra todo mundo é a melhor 

coisa do mundo. Não tem dinheiro que pague saúde” (EPA09). A saúde enquanto 

situação de perfeição parece resgatar sentimentos de nostalgia, relacionados aos 

tempos prévios ao tratamento, época em que os pacientes consideravam viver em 

condições de boa saúde. Nessa categoria também se destacam sentimentos e 

expectativas de cura, de resgate da antiga condição. 

A categoria trabalhar, que foi observada apenas entre os pacientes, serve 

como exemplo de elementos que se ramificam do cotidiano social e passam a fazer 

parte dos contextos de saúde. No caso dos doentes com IRC, o trabalho passa a ser 

uma categoria definidora de boa saúde, visto que uma pessoa em condições de 

trabalhar, de exercer seu papel socialmente ativo é reconhecida como possuidora de 

saúde. Neste trecho de entrevista um paciente é claro quanto a esse aspecto: 

[Como é uma pessoa com saúde?] “Se a pessoa tá trabalhando, tá estudando, tá 

fazendo exercício, tá jogando futebol.” (EPA 07). 

Ao se depararem com um tratamento que, em muitos casos, os impossibilita 

de trabalhar, os pacientes encontram mais um fator, além da doença, favorável à 
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condição de não saúde. Cordeiro et al (2009) destacam em sua pesquisa sobre 

qualidade de vida em pacientes renais crônicos, que o distanciamento do exercício 

de seu papel profissional e de sua inserção no campo de trabalho é um fator 

extremamente relevante nas avaliações negativas de qualidade de vida desses 

pacientes. 

A categoria prevenção também chama atenção por não ter sido citada 

explicitamente entre o grupo de profissionais de saúde. O corpo técnico que 

participou da pesquisa, como descrito no método, são profissionais com atividades 

na área de alta complexidade e trabalham especificamente com paciente renais 

crônicos em terapia renal substitutiva. Dessa forma, fica evidente a vivência 

cotidiana com os fatores de saúde e com as diretrizes que os rege.  

Nesse contexto, torna-se intrigante pensar que uma equipe destinada aos 

cuidados em saúde não destaca elementos sobre as ações de prevenção ao se 

posicionar sobre saúde, considerando que as políticas de saúde prezam por ações 

de prevenção e promoção à saúde em todos os níveis de cuidado. Entretanto, a 

categoria aqui descrita como prevenção, considerou apenas elementos discursivos 

explícitos sobre o termo prevenção, de forma que a referência a algumas ações de 

prevenção em níveis de maior complexidade, sem o uso direto do termo prevenção, 

não foram contempladas nesta categoria. 

Segundo Lúcio Almeida (2005), as ações de prevenção podem assumir 

diferentes modelos e objetivos a depender da situação de saúde do sujeito a que se 

dirige. O autor destaca que em níveis de maior complexidade, como no caso de 

doenças crônicas, o foco de prevenção se dirige a ações de controle e tratamento 

precoce, de forma a prevenir maiores agravos sociais e econômicos das situações 

de doença, sendo assim, o principal ponto de relevância desse tipo de prevenção é 

a gestão da doença.  

Nesse sentindo, podemos inferir que a categoria seguir regras, demonstra 

uma preocupação entre o grupo de profissionais com as ações de prevenção em 

saúde, no nível de alta complexidade. O interesse pela adequação dos pacientes ao 

tratamento e a indicação de que eles sigam as regras para uma boa saúde, 

presentes na categoria seguir regras, estão entre as possíveis ações de prevenção 

no nível terciário. 
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Entre a equipe de saúde, como sublinhado acima, elementos como: saúde 

biopsicossocial, seguir regras e ausência de sintomas foram focalizados para definir 

saúde. 

Como referido no capítulo 3, as entrevistas foram realizadas no ambiente 

hospitalar, fator reforçador da posição técnica dos profissionais de saúde. Neste 

momento, chama-se atenção para as modulações ambientais num contexto de 

entrevista. Ou seja, em uma pesquisa qualitativa é imprescindível que o pesquisador 

perceba a influência de seu contexto de coleta, de seus procedimentos nos 

resultados que são produzidos. Dessa forma, o ambiente hospitalar é considerado 

como fator importante na centralização dos conteúdos da entrevista dos 

profissionais de saúde, em elementos técnico-científicos. 

Ao definir saúde os profissionais selecionaram de forma maciça o conceito 

difundido pela OMS, como foco de suas significações. É importante ressaltar que ao 

colocar em destaque a amplitude em que foi evocada a perspectiva biopsicossocial 

da saúde (9/10 profissionais), não se está afirmando que essa concepção está 

enraizada nas práticas de saúde ou incorporada aos posicionamentos desses 

profissionais frente à saúde e a doença.  

Em muitos casos, o conceito foi reproduzido de forma literal, com pouca 

implicação na elaboração e explicação dos termos, como se esse conceito tivesse 

uma essência autoexplicativa. Observe no seguinte trecho: “Eu acho que saúde é o 

bem estar físico, mental e social da pessoa. Físico é você estar bem fisicamente, 

né? Mental é você estar bem mentalmente, e social é estar bem com a sociedade.” 

(EPR03). 

 Além do ambiente hospitalar, o  caráter atual e cientificamente correto da 

concepção biopsicossocial em saúde favorece a seleção de conteúdos desse campo 

entre o grupo de profissionais de saúde. Em muitos casos, os elementos 

socialmente corretos, ou aceitáveis, são evocados com mais frequência entre os 

indivíduos numa forma de não destoar do que se espera de seu papel social. 

Entretanto, a existência de categorias como ausência de sintomas pode apontar 

para a resistência de uma concepção muito forte, que se encontra muitas vezes 

enraizada nas práticas sociais e exerce uma forma disfarçada ao coexistir com as 

concepções atuais, preconizadas pelas políticas e diretrizes que regem os serviços 

de saúde.  
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À medida que a ausência de sintomas passa a ter um destaque na definição 

de saúde, ela retoma de forma reelaborada as concepções mais tradicionais sobre 

saúde. Observe-se na seguinte fala o peso dessa categoria: “[Pessoa com saúde] 

Seria uma pessoa fazendo suas atividades diariamente, que não teria queixa de... 

com relação a corpo e mente, sem sintomas.” (EPF02). 

Santos et al (2005), em pesquisa sobre representações sociais de saúde e 

doença entre médicos nefrologistas e pacientes com IRC, também apontam a 

existência de posicionamentos distintos entre os grupos sobre o mesmo objeto. 

Nestas investigações os autores perceberam que mesmo existindo uma 

compreensão comum sobre saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial, ao 

discursarem sobre as formas de lidar com a doença, as variações nos 

posicionamentos vão se tornando explícitas. 

No referido trabalho é percebido de um lado, a prática de adequação parcial 

às indicações médicas como meio encontrado pelos pacientes para participar 

ativamente em seu tratamento. De outro, a crença por parte dos médicos que os 

pacientes devem aceitar seu estado para conseguir lidar melhor com sua doença. 

Assim, os autores destacam as dissonâncias nos objetivos dos médicos e dos 

pacientes para com o tratamento, que refletem e são também reflexos de suas 

compreensões sobre saúde e doença, e sobre seu tratamento.  

No capítulo seguinte continuaremos a discussão de saúde, entretanto de 

forma mais específica, a partir dos discursos sobre o tratamento hemodialítico e do 

estudo sobre as tomadas de posição desses sujeitos relativas a este tratamento. 
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5 O TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

 

Neste capítulo serão discutidas as representações sociais sobre hemodiálise, 

as tensões e posicionamentos dos sujeitos direcionados ao tratamento. Para tanto, o 

campo representacional vinculado à hemodiálise foi delineado a partir de categorias 

semânticas com o objetivo de verificar com melhor amplitude os significados que se 

articulam na construção dessas representações sociais e investigar as polarizações 

nos discursos sobre esse objeto. 

Na realização desta análise, optou-se pelo desenvolvimento de duas etapas 

de processamento de dados que derivaram duas grades de resultados. Em um 

primeiro momento o corpus de entrevistas foi preparado manualmente com auxílio 

do programa ATLAS.TI e foi analisado com embasamento da técnica de análise de 

conteúdo temático proposta por Bardin (1997).  

Em seguida o mesmo corpus foi processado, para uma primeira organização, 

pelo software ALCESTE, que tem por função a distribuição do discurso em 

categorias por aproximação léxica dos dados textuais, através da técnica de 

classificação hierárquica descendente de palavras (ver cap.3). Apoiada nessa 

classificação foi efetuada uma análise semântica de conteúdo, com o intuito de 

extrair o sentido do discurso e interpretar a classificação realizada pelo software. 

Após a classificação realizada pelo ALCESTE, o software apresentou um 

esquema (dendrograma) que demonstra a distribuição do conteúdo textual 

processado em classes. O dendrograma possui um resumo dos perfis de presenças 

e ausências e o qui-quadrado referente ao aparecimento das palavras nas classes.  

O esquema também demonstra as ramificações do discurso por meio de uma 

árvore de classificação. À medida que um conjunto de palavras apresentava 

determinado distanciamento de outro, eles se dividiam na formação de classes 

diferentes, e por meio dessas subdivisões o conteúdo das entrevistas foram 

distribuídos em cinco classes como podemos observar na figura abaixo. 
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Figura 2 - Dendrograma construído pelo ALCESTE 

 

 

Observa-se que o discurso classificado pelo software para interpretação foi 

composto por 72% das UCE (unidades de contexto elementar), portanto, os 28% 

restantes foram descartadas automaticamente após a análise, como elementos sem 

relevância para o corpus. 

No corpus disponível para análise (72%) os conteúdos discursivos foram 

distribuídos em cinco classes que após a análise semântica receberam as 

respectivas nomeações: classe 1 - saúde e doença na hemodiálise; classe 2 - 

restrições e transgressões: as práticas; classe 3 - o doente renal crônico e suas 

interações; classe 4 - da doença ao tratamento; classe 5 - o que é hemodiálise? 
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Os elementos representacionais concentrados nas classes acima apontaram, 

de forma geral, para três temas centrais: as conceituações, divididas em sentidos 

sobre saúde e suas articulações com a hemodiálise e os sentidos sobre o próprio 

tratamento; as transformações e práticas, onde se tratou das mudanças ocorridas 

desde o diagnóstico até o início do tratamento e das práticas alimentares no 

cotidiano da hemodiálise, e por fim as interações, de forma que os relatos sobre as 

atividades interativas e os relacionamentos em função do tratamento ganharam 

destaque. 

A árvore de classificação (Fig. 2) acima apresenta, também, uma primeira 

divisão dos discursos entre as classes 1 e 5 de um lado e classes 2, 3 e 4 do outro. 

Essa separação é consequência da polarização de dois grupos discursivos, de modo 

que entre as classes 1 e 5 podemos perceber um discurso conceitual, que visa 

definir procedimentos, atuações, funções, muito característico da equipe 

especializada. Enquanto entre as classes 2, 3 e 4 percebe-se um discurso mais 

prático, que visa relatar as experiências, relações e transformações pelo tratamento, 

característico do grupo de usuários da hemodiálise. 

A seguir serão apresentados os dados gerais da segunda grade de 

classificação, os temas derivados da análise temática de conteúdo. 

A partir da análise de conteúdo clássica, foram construídos alguns temas que 

concentram os principais sentidos sobre o tratamento hemodialítico: conceituação 

sobre o tratamento; desenvolvimento; transformações e práticas; posicionamentos 

frente ao tratamento; O doente renal crônico; sentimentos e interações. Estes temas 

serão apresentados mais adiante no formato de tópicos. 

Considerando a distribuição dos tópicos abaixo, a figura 3 demonstra a 

relevância desses temas no discurso dos sujeitos. De modo que, foi considerada a 

consistência do tema em cada grupo com base no cálculo de compartilhamento do 

tema, ou seja, a partir do número sujeitos que compartilharam o conteúdo discursivo. 

Assim, o gráfico abaixo (Fig. 3) destaca o número de pessoas em cada grupo que 

fez referência ao respectivo tema. 
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Figura 3 - Temas sobre o tratamento hemodialítico versus o número de compartilhamento por pessoas 

 

 

Observa-se no gráfico acima que com exceção do tema desenvolvimento, 

todos os demais foram compartilhados de forma consistente tanto pelo grupo de 

profissionais de saúde quanto de pacientes.  Embora não tenha havido variações 

muito expressivas entre os grupos considerando os temas de forma geral, foi 

possível observar algumas variações de posicionamentos mais consistentes quando 

foi aprofundada a análise das categorias no interior de cada tema, como poderá ser 

observado mais adiante. 

Ao realizar a comparação entre essas grades de resultados foram percebidas 

grandes semelhanças, de forma que se decidiu apresentar esses resultados e suas 

respectivas análises concomitantemente, considerando as aproximações de sentido 

entre as categorias construídas na análise de conteúdo tradicional e as classes 

distribuídas após processamento do ALCESTE. 

Nesse sentido, a discussão dos resultados será apresentada de forma a 

mesclar as categorias temáticas derivadas da análise de conteúdo e as classes 

distribuídas pelo Alceste, considerando sempre a aproximação semântica destas.  
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A saúde é compreendida como um bem-estar físico, mental e social, de 

forma que não deva ser considerada apenas a ausência de doença. Nesse 

sentido, faz-se importante uma busca pela qualidade de vida da pessoa com 

insuficiência renal crônica, considerando suas necessidades de renda, 

educação e lazer, através das ações de prevenção e promoção à saúde. 

Dessa forma as classes 1 e 5 serão detalhadas e analisadas com as 

categorias do tema conceituação, considerando as aproximações de sentidos entre 

estas. As classes 2 e 4 serão discutidas no tópico transformações e práticas, visto 

que tratam das práticas alimentares e das transformações entre o diagnóstico e o 

início do tratamento. Por fim a classe 3 – o DRC e suas interações - como seu nome 

define, trata das relações dos pacientes com os pares e com os profissionais de 

saúde, se associando perfeitamente ao tópico interações.  

 

5.1 – Conceituação 

 

O tema conceituação refere-se ao esforço dos sujeitos em formar conceitos 

sobre o tratamento hemodialítico, de forma que todas as explicações dos sujeitos 

sobre a hemodiálise, suas funções e quem opera esse tratamento estão distribuídas 

neste tópico.  

Como observado na figura 3, todos os participantes da pesquisa fizeram 

menção à explicações sobre a hemodiálise, tanto entre o grupo de pacientes renais, 

quanto de profissionais de saúde. Se considerado o dendrograma também se 

percebe a relevância desse tema, de modo que em duas das cinco classes 

predominam discursos referentes a conceituações. Dados que sublinham uma 

motivação dos sujeitos em construir conceitos e explicações para esta realidade. 

A Classe 1 apresentada no dendrograma (Figura 2), corresponde a 19% do 

discurso classificado pelo ALCESTE e, assim como a Classe 5, possui um discurso 

de características mais conceituais. Esta classe foi nomeada: Saúde e doença na 

hemodiálise, por evidenciar uma preocupação com a saúde das pessoas que se 

submetem à hemodiálise. Os elementos representacionais em destaque nesta 

classe foram sintetizados na frase a seguir. 
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A hemodiálise tem a principal função de substituir o rim, através das 

atividades da máquina, articulada à um sistema dialisador; do 

acompanhamento ambulatorial e da passagem de informações sobre o 

tratamento. Esta importante técnica é acompanhada pela nefrologia, que 

realiza a produção dos acessos, podendo ser por uma fístula ou um 

cateter, para que o paciente seja colocado na máquina. 

Nesta classe, podemos perceber que as diretrizes de saúde aparecem nos 

discursos desses sujeitos, assim conteúdos como saúde biopsicossocial e ações 

com foco na qualidade de vida dos usuários, considerando os diversos fatores da 

vida dos sujeitos na promoção à saúde, refletem indicações recorrentes das 

tendências em saúde pública. 

Ao considerar que os conhecimentos científicos podem ser selecionados e 

reapropriados pelo conhecimento do senso comum, não se pretende dizer que as 

representações sociais são ramificações ou derivações das teorias científicas. Mas, 

que esses elementos representacionais podem surgir pela dispersão desses 

conhecimentos científicos e pela reelaboração a partir de discursos fabricados pelos 

sujeitos sociais que passam a ser compartilhados pelo grupo. Jodelet (2001), 

sublinha que: “trata-se de um conhecimento 'outro', diferente da ciência, mas que é 

adaptado à ação sobre o mundo e mesmo corroborado por ela” (p.29). 

De modo que, corroborando com os resultados sobre as representações 

sociais de saúde, discutidas no capítulo anterior, a grande ênfase que é dada por 

esses sujeitos ao conceito de saúde mais amplo, que considera todos os fatores da 

vida das pessoas como participantes no entendimento de saúde, costuma disfarçar 

algumas práticas reducionistas que continuam enraizadas nestes contextos. 

A classe 5 tem a maior representatividade de discurso entre as classes, de 

modo que ela é constituída por 40% do conteúdo classificado pelo software. Esta 

classe foi nomeada: o que é hemodiálise? Visto que concentra as definições sobre 

as funções desse tratamento, nos procedimentos técnicos necessários e nas 

possibilidades de atuação da equipe de saúde. A seguinte frase ilustra os elementos 

da classe 5. 

 

 

De forma geral, pudemos observar nas duas classes o predomínio de um 

discurso especializado, que busca delinear os conceitos e procedimentos sobre a 
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hemodiálise, atribuindo grande importância aos conhecimentos técnicos e às 

diretrizes de ações em saúde propostas pelo SUS.  

Nesse sentido, como apontado pelo dendrograma, o predomínio de discursos 

do grupo de profissionais de saúde (grupo 2) e a ausência de discursos 

característicos do grupo 1, nessas classes, ressalta um discurso prevalente de quem 

oferece o tratamento, de modo que se percebe uma centralidade das preocupações 

com a eficácia técnica, o bom desempenho das ações educativas e 

consequentemente com a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Conteúdos 

que favorecem a percepção positiva das atividades dos profissionais de saúde neste 

setor, reafirmando as suas pertenças identitárias (TAJFEL, 1982; 1983). 

A análise temática destaca três categorias relacionadas ao tema 

conceituações: a máquina, substituto do rim e limpeza do sangue, as quais serão 

melhor detalhadas abaixo. 

Na categoria máquina, é ressaltado o lugar que a máquina de hemodiálise 

ocupa na compreensão social deste tratamento, na medida em que esse 

instrumento tecnológico é considerado como o tratamento hemodialítico em si. No 

seguinte trecho será possível visualizar o destaque que a máquina de hemodiálise 

ganha em referência ao tratamento: “A hemodiálise seria isso. Seria...Seria a 

máquina que te favorece a fazer uma função que teu rim já não faz mais” (EPR05). 

Podemos perceber nesses conteúdos um processo de simplificação do tratamento a 

um instrumento que realiza parte de suas funções.  

A passagem pela máquina de hemodiálise é apenas um dos processos que 

constituem o tratamento hemodialítico, como já afirmado anteriormente. Nesse 

sentido, se considerado o sistema de dialisador, juntamente com a máquina de 

hemodiálise como um conjunto, é possível considerar que eles têm por função a 

retirada de líquidos e escórias do sangue e a promoção do equilíbrio de alguns 

elementos no sangue, tais como sódio, potássio, cálcio e magnésio. De forma que 

as funções renais realizadas por um órgão em bom funcionamento são bem mais 

amplas que as funções estritas da “máquina de hemodiálise”. 

Entretanto, ao apontar que a categoria máquina ganhou destaque entre dois 

grupos pesquisados, reafirmando a concepção que o trabalho da máquina é o carro 

chefe do tratamento, não se tem o intuito de contrapor esses conhecimentos. Nosso 

interesse neste estudo é justamente a compreensão dos motivos pelos quais os 

grupos na construção de um determinado conhecimento colocam em evidência 
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alguns elementos da realidade em detrimento de outros.  Esse dado nos indica uma 

forte relação entre esses conteúdos e os processos de gênese das representações 

sociais, mais especificamente com o processo de objetivação.  

Nas atividades de seleção e simplificação do objeto, o sujeito tende a 

concretizar o objeto, construindo um núcleo figurativo e simplificando a informação a 

serviço das suas necessidades de uso desta informação. Segundo Clémence, Green 

e Courvoisier (2012), os sujeitos tratam uma informação a partir da força de duas 

lógicas, a da objetivação através de um limite de comunicação, impelindo a 

simplificação e focalização de elementos da informação; e da identidade na qual 

entram em jogo os princípios que organizam o pensamento e os posicionamentos 

grupais das pessoas. 

Durante as entrevistas alguns participantes foram convidados a construir 

verbalmente uma imagem do tratamento, nesse momento a imagem relatada em 

todos os casos foi da máquina de hemodiálise, mesmo que em alguns casos elas 

vinham acompanhadas das poltronas e dos usuários e em outros a máquina 

aparecia sozinha como protagonista desse tratamento. Isto evidencia que a 

simplificação do tratamento no objeto real da máquina de hemodiálise foi um 

processo muito característico desses grupos. 

Moscovici (2012, p. 101) destaca que o processo de objetivação é uma forma 

de “resolver o excesso de significações pela materialização”. Construindo assim, um 

núcleo figurativo a partir da cristalização de elementos metafóricos e imagéticos do 

objeto da representação, com a função de apropriação do desconhecido, tornando 

familiar o estranho. Nesse sentido, no processo de construção das conceituações 

sobre hemodiálise torna-se muito comum a seleção de determinados elementos e 

funções do tratamento na construção de um modelo figurativo para apropriação 

desses conteúdos e aproximação dessa realidade pelos sujeitos. 

As construções conceituais sobre o tratamento hemodialítico também 

envolvem a função de substituição do rim, que é bastante difundida nos 

procedimentos de educação sobre o tratamento, uma vez que, a queda de 

funcionalidade do rim é o principal fator que direciona uma pessoa ao procedimento 

hemodialítico. O próprio tratamento pertence ao grupo de terapias renais 

substitutivas, ao passo que a função de substituição deste órgão vital fica em 

evidência inclusive na nomeação da terapia. 
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A categoria substituto do rim destaca o papel primordial da hemodiálise. É 

importante destacar que desde os primeiros testes para a construção dos 

procedimentos hemodialíticos o objetivo principal dos médicos era permitir que as 

pessoas com insuficiência renal pudessem ter, mesmo que por meio artificial, as 

funções renais reestabelecidas. 

Como sublinha um profissional: “Diria que é um tratamento que tem a função 

de substituir os rins, tem a função de tentar trazer a normalidade metabólica pro 

sujeito.” (EPR01), a importância desse tratamento recai na sua funcionalidade, na 

medida em que os indicadores de saúde só poderão melhorar para o doente renal 

crônico à medida que a chamada normalidade metabólica for alcançada. Ou seja, o 

reestabelecimento do funcionamento “normal” do corpo contribuirá para uma maior 

sensação de bem-estar, consequentemente de saúde. 

Outra categoria também presente nos discursos sobre a conceituação da 

hemodiálise é a limpeza do sangue, a qual pode também estar atrelada às 

explicações que são comumente passadas pelos profissionais de saúde sobre a 

função do tratamento, como relatado na fala do profissional a seguir:  

 

Então a gente explica isso não só no começo, mas durante o 
tratamento também. E que aí o sangue dele vai ser filtrado pelo 
capilar e as impurezas vão ser drenadas pela máquina e o sangue 
limpo vai voltar. E que essa limpeza que o rim faria e que não está 
fazendo porque está disfuncionando vai fazer ele se sentir melhor. 
Porque o mal estar que eles sentem quando estão com a função 
mais comprometida vai passar com o tratamento (EPR04). 

 

Assim, as atividades de educação em saúde e orientação sobre o tratamento, 

como formas de comunicação entre os grupos, podem estar contribuindo nas 

seleções de elementos para compor os conteúdos representacionais sobre a 

hemodiálise. De modo que os principais destaques apontados pelo profissional 

acima (substituto dos rins, limpeza do sangue e centralidade da máquina) também 

estão presentes nas conceituações dos pacientes sobre o tratamento, veja: “Ela 

falou como fazia, né? O tratamento... Que saía o sangue, aí filtrava, lavava, devolvia. 

Tudo isso foi ela que me ensinou.” (EPA03). 

Diversos autores (EATON, POOLER, 2006; SOUZA, ELIAS, 2006) afirmam 

que os rins possuem as funções de eliminação substâncias tóxicas como a ureia e a 

creatinina; manutenção do equilíbrio de eletrólitos no corpo humano; regulação do 
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equilíbrio ácido-básico, da osmolaridade e do volume de líquido corporal eliminando 

o excesso de água do organismo, assim como, de produção de hormônios para o 

controle da pressão arterial e produção e liberação de glóbulos vermelhos pela 

medula óssea. 

Um tratamento renal substitutivo tem por função a maior aproximação 

possível das atividades desempenhadas por esse órgão. Dessa forma, para atingir 

esse objetivo o tratamento se compõe das atividades da máquina (em seu 

complexo), reposição de hormônios através da manipulação de drogas, cuidados 

alimentares, restrições hídricas e boa adequação da terapia às singularidades do 

doente. 

Entretanto, como observado, nas descrições do campo comum sobre o 

tratamento, os sujeitos focalizam no trabalho da máquina a representação de um rim 

artificial, de modo que as informações sobre as incapacidades dessa máquina em 

suprir todas as funções do órgão inativo são muitas vezes colocadas em segundo ou 

terceiro plano. Assim, os outros componentes que contribuem para a 

complementação do tratamento, como reposição de hormônios, ferro, a restrição 

hídrica e os cuidados alimentares são negligenciados na conceituação geral desse 

tratamento. 

Muitos fatores podem estar servindo de estímulo para a seleção e focalização 

dos elementos: funções do tratamento e máquina de hemodiálise, na construção das 

concepções e práticas sobre o tratamento hemodialítico. O processo de objetivação 

da hemodiálise na imagem da máquina pode servir de função reforçadora da 

posição de paciente passivo e dependente no tratamento, distanciando-o da 

participação e responsabilidade no êxito de seu tratamento.  

Essa consideração também foi reflexão de alguns autores que pesquisaram 

sobre o tratamento hemodialítico. Ramos et al. (2008), afirmam que em seu trabalho,  

o tratamento foi percebido como uma dependência da máquina e da equipe 

especializada, ao ponto das responsabilidades do paciente nesse tratamento não 

serem destacadas.  

Corroborando com isso, Campos (2002), indica que em sua pesquisa a 

significação maior atribuída, pelos pacientes, ao tratamento hemodialítico foi a 

sobrevivência, de forma que a responsabilidade por ela passa a ser da equipe de 

saúde, possibilitando ao paciente se isentar das decisões sobre seu tratamento. 
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Ainda nesse sentido, Freitas (2005) ao pesquisar sobre relações entre a 

máquina de hemodiálise e pacientes, destaca a responsabilização da máquina no 

andamento do tratamento, concentrando grande importância na manutenção e 

prolongamento da vida desses pacientes. 

De forma geral, os trabalhos reafirmam uma extrema responsabilização da 

máquina e da equipe de saúde pelos pacientes relativos ao tratamento, de forma 

que se torna mais seguro depender de uma máquina que funciona por padrões 

objetivos, que estar susceptível aos imprevistos do dia-a-dia e as suas condições 

psicossociais. 

 

5.2–    Desenvolvimento 

 

Este tema se refere a constatações sobre a evolução nos procedimentos e 

tecnologias do tratamento hemodialítico nos últimos anos. No tema desenvolvimento 

não houve variações de categorias. Apenas os discursos sobre as inovações e 

desenvolvimentos alcançados pela técnica de terapia renal substitutiva foram 

ressaltados. 

Dentre as constatações dos profissionais de saúde sobre as evoluções na 

hemodiálise estão as preocupações da vigilância sanitária com o rigor no tratamento 

da água e na realização dos procedimentos de segurança e controle de infecções, 

as inovações de materiais e instrumentos tecnológicos mais eficazes como a nova 

máquina que trabalha por proporção e possui sistemas de alarme para indicar 

intercorrências, e assim por diante. 

A construção de avaliações e posicionamentos sobre o tratamento entre 

esses profissionais se guiam pela reflexão dessas evoluções, de forma que a equipe 

de saúde busca em suas memórias contextos de maior risco e menor eficácia do 

tratamento, em tempos passados, ressaltando o sentimento de segurança e 

melhores condições de trabalho no formato atual do tratamento. 

Durante as entrevistas os profissionais de saúde frequentemente lançaram 

mão de um evento muito divulgado no estado de Pernambuco, a “tragédia de 

Caruaru”, como ponto de marcação para as percepções de evolução no tratamento 

hemodialítico, veja: “Assim, não foi da minha época, mas o pessoal fala que hoje 

está muito bom. Que antes era aqueles tanques com água que contaminava tudo. 

Até que teve a tragédia de Caruaru e mudou muito (EPR02)”.  
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Em uma pesquisa sobre a doença renal crônica e o doente renal crônico, 

Matta (2000) destaca que em 1996 a sobrevida média de um paciente em diálise no 

Brasil era de 4 anos, de forma que muitos fatores contribuíam para essa estimativa, 

como as condições estruturais das clínicas de hemodiálise, a falta de controle e 

tratamento adequado da água, negligência no controle de reuso dos capilares, 

ausência de sistemas de alarme nas máquinas e falta de equipe técnica suficiente e 

com competência para o trabalho. 

Matta (2000), fazendo também referência à tragédia mencionada pelos 

profissionais desta pesquisa, destaca que somente após as mortes ocorridas em 

Caruaru o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.042, estabelecendo as 

primeiras normas de regulamentação técnica para o funcionamento de uma clínica 

de terapia renal substitutiva, assim como as normas para o cadastramento desses 

estabelecimentos junto ao SUS. 

É curioso que as primeiras normas regulamentadoras sobre as condições 

necessárias para funcionamento de uma clínica de hemodiálise só tenham sido 

implantadas após uma tragédia como a de Caruaru6, entretanto é muito comum 

acontecimentos que ganham grande repercussão no cenário nacional promoverem 

novos posicionamentos do governo no intuito de prevenir novos casos. Nesse 

sentido, esta tragédia pode ter contribuído para um forte impacto nas atividades 

profissionais da equipe de saúde, fixando-se como ponto de marcação, na memória 

destes profissionais, para as mudanças no cotidiano de uma clínica de hemodiálise. 

Vale destacar (Fig. 3) que esse tema desenvolvimento foi referido apenas 

entre o grupo de profissionais de saúde, considerando suas vivências e estudos 

sobre a história do tratamento e as mudanças na técnica, nos equipamentos e na 

abrangência desse tratamento. Essas mudanças parecem ser recentes, entre os 

últimos 10 ou 15 anos de avanços no tratamento hemodialítico. De forma que o não 

aparecimento desse tema entre os pacientes demonstrando uma ausência de 

percepção desses sujeitos a estas mudanças tão referidas pelos profissionais, 

chama atenção.  

                                                             
6
A tragédia de Caruaru é um termo que faz menção ao acidente ocorrido na cidade de Caruaru – PE. Em 

fevereiro de 1996, a contaminação da água utilizada para o tratamento de hemodiálise, no Instituto de 

Doenças Renais (IDR) desta cidade, atingiu mais de 140 pessoas, provocando em torno de 100 mortes. O 

acontecimento mobilizou toda a comunidade médica proporcionando grandes mudanças na prática clínica da 

hemodiálise.  Informações colhidas em fevereiro de 2013, nos sites: 

http://www2.uol.com.br/JC/_1999/2002/rg2002a.htm; http://medonline.com.br/med_ed/med3/agua.htm 

http://www2.uol.com.br/JC/_1999/2002/rg2002a.htm
http://medonline.com.br/med_ed/med3/agua.htm
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De fato, muitos desses pacientes podem não ter vivenciado a realização do 

tratamento com máquinas tanque ou nunca ter ouvido falar nos altos riscos de 

contaminação durante os procedimentos de diálise. Mas, outros fatores também 

podem estar dificultando a referência dos pacientes às evoluções e 

desenvolvimentos no tratamento hemodialítico. Como por exemplo, a permanência 

do caráter ameaçador que o procedimento de “se ligar a máquina” causa, uma vez 

que mesmo com todas as evoluções sofridas nesse tratamento as intercorrências 

como câimbras, hipotensão e náuseas ainda são muito frequentes no cotidiano da 

hemodiálise. 

Além disso, à medida que os procedimentos de processamento da água, as 

ações de segurança, controle e todo o gerenciamento do tratamento na sala do 

hospital muitas vezes ficam restritos à equipe de saúde, esse fator pode favorecer o 

distanciamento dos doentes da percepção destes avanços. 

Nesse contexto, os profissionais de saúde deixam claro uma compreensão 

desse processo enquanto um tratamento que vem sofrendo evoluções muito 

positivas. Como no exemplo a seguir, numa fala de um profissional: 

 

Então está se evoluindo muito. Tanto na parte de conhecimento 
técnico como na parte de equipamento. Por isso que de 2000 pra 
trás não eram essas máquinas. Eram aquelas máquinas de 
tanque, não sei se você já ouviu falar. A solução era feita em um 
caldeirão gigante que parecia um caldeirão de bruxa. Então 
naquela época morria muita gente (EPR01). 

 

A rápida evolução da técnica e de aparelhos que facilitam o trabalho de 

diálise é de extrema relevância para o grupo de profissionais, de modo que os 

avanços alcançados no tratamento também servem de indicadores da competência 

profissional desses sujeitos reforçando a identidade grupal. 

 

5.3 – Transformações e práticas 

 

O tema transformações e práticas, assim como conceituações foi mencionado 

por todos os participantes desta pesquisa. As reflexões sobre a importância do 

aprendizado prático no dia-a-dia do tratamento, as descrições das práticas de 

tratamento domésticas e hospitalares, as ações transgressoras e o relato das 
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mudanças sofridas na vida das pessoas a partir do contato com a hemodiálise 

fizeram parte dos conteúdos agrupados neste tema.  

A seguir será apresentado um gráfico (Fig. 4) que explicita as categorias que 

compõem esse tema e aponta a quantidade de participantes de cada grupo que fez 

menção às categorias. Logo após serão detalhados os conteúdos discursivos dos 

sujeitos referentes às transformações e práticas. 

 

Figura 4 - Categorias que compõem o tema Transformações e Práticas versus o número de 
compartilhamento por pessoas 

 

 

A categoria importância da experiência remete à valorização do conhecimento 

prático, construído no dia-a-dia do tratamento, a partir das observações dos colegas, 

das trocas e dos ensinamentos dos veteranos. A valorização da experiência é tão 

forte, dentro da sala de hemodiálise, que um procedimento como a primeira 

utilização da fístula de um paciente é função do enfermeiro, por possuir um 

conhecimento mais especializado. Entretanto, muitas vezes o procedimento passa a 

ser realizado por um técnico com maior experiência, devido ao refinamento prático 

necessário, assim se percebe que nesses momentos o conhecimento mais 

especializado pode ter menos destaque que a experiência prática. 

Outra característica dessa categoria está na indicação que é frequentemente 

passada aos pacientes, para que estes aprendam com os seus pares e com o 
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cotidiano do tratamento. Como exemplificado no seguinte trecho: “Que ele faça 

amizade também com o colega do lado, porque passar quatro horas calado é ruim. 

Eu ia dizer um pouco disso e eu sempre deixo o paciente ir conhecendo. Porque não 

adianta o que eu fale, eu acho que a vivência é sempre maior.” (EPR08). 

A categoria práticas de tratamento hospitalares comporta os discursos 

referentes às atividades de cuidados hospitalares na hemodiálise, desde o relato dos 

procedimentos técnicos necessários para passagem do paciente pela máquina, até 

as avaliações do trabalho multiprofissional neste setor. 

Como referido no tópico sobre conceituações, o tratamento hemodialítico 

comumente é centralizado na atividade de passagem do paciente pela máquina, ao 

passo que na descrição das ações e procedimentos necessários ao tratamento os 

profissionais também deram forte ênfase aos procedimentos pré e pós instalação na 

máquina. Veja: “Primeiramente ele precisa ter um acesso venoso, pode ser a fístula 

e pode ser um cateter de uma veia de grosso calibre. E através desse acesso ele é 

ligado a um sistema que está na máquina.” (EPR07). 

Além da descrição dos procedimentos técnicos, os profissionais também 

ressaltaram as dificuldades no trabalho multiprofissional de uma equipe de saúde, 

de modo que o desejo e o reconhecimento da importância de um trabalho articulado 

não se mostram suficientes para o exercício de ações multiprofissionais de fato. 

Nessa perspectiva um profissional destaca a ausência de articulação entre a equipe 

na busca por uma prática multiprofissional. 

 
Existe, pouca, ainda. Eu acho que a gente ainda não consegue 
trabalhar com a multidisciplinaridade. Cada um vai lá e faz a sua 
ação bem pontual. Você vai lá conversa e tal, mas não sabe do 
tratamento. Eu vou lá sei do tratamento, mas não sei da doença de 
base. Eu acho que ainda falta uma troca. (EPR08). 

 

Vale destacar que a categoria práticas hospitalares foi a mais frequente entre 

as categorias que compõem o tema transformações e práticas. O ambiente 

hospitalar parece exercer grande destaque nos enredos dos contextos de 

hemodiálise. A frequência que passam a ter os pacientes no hospital pela 

necessidade de realizar os procedimentos dialíticos torna esse ambiente 

extremamente familiar. Como relatado a seguir: “Que precisa vir fazer três vezes por 

semana. Três vezes. Que você fica deitado lá numa cama, por três ou quatro horas 
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e fica lá parado. Você melhora 50%, as vezes quando é o dia da diálise você sai 

bom, as vezes sai um pouco mole” (EPA06). 

Em um trabalho que avaliou a prontidão para mudança de práticas 

alimentares entre DRC, Moraes (2009) verificou que para muitos pacientes a 

hemodiálise significava apenas a passagem pela máquina, a sessão de hemodiálise. 

De modo que contribuía para uma prontidão positiva desses pacientes para o 

tratamento, entretanto isso não era igualmente verificado para as mudanças 

alimentares. Nesse sentido, esta autora percebeu que a maioria dos pacientes se 

mostrava adeptos às sessões de hemodiálise, mas não tinha postura favorável à 

mudança de comportamentos alimentares, fator extremamente relevante para o bom 

desempenho do tratamento. 

A referência aos cuidados em saúde, entre os DRC, também se dirige com 

maior ênfase ao ambiente hospitalar e às próprias concepções de saúde cujos 

procedimentos curativos têm maior destaque e contribuem para a secundarização 

dos cuidados domésticos.  

Enquanto a categoria práticas de tratamento hospitalares foi a mais 

mencionada entre os sujeitos, a categoria práticas de tratamento doméstico foi 

menos citada, aparecendo no discurso de apenas dois profissionais e cinco 

pacientes. 

As práticas de tratamento doméstico que são apresentadas nesta categoria 

dizem respeito a cuidados alimentares, de higiene, atividades físicas e adequação 

ao tratamento. No trecho a seguir um paciente aponta detalhes de sua adequação 

ao tratamento: “Hoje eu me trato melhor, me alimento direito... Tomo meu 

medicamento no horário certo, venho pros médicos, faço minha diálise, normal. 

Agora tô conseguindo levar mais um pouco a sério, porque antes eu não levava a 

sério não.” (EPA03). 

Como já destacado o tratamento hemodialítico necessita de um conjunto de 

ações para o seu bom desempenho, de forma que os cuidados hídricos e 

alimentares, assim como a correta manipulação dos medicamentos são atividades 

realizadas além do ambiente hospitalar e que possuem grande importância na 

hemodiálise. Assim muitas intercorrências durante a atividade da máquina podem 

ser evitadas desde que exista uma boa adequação ao tratamento e que os cuidados 

domésticos sejam bem desempenhados pelos doentes. 
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Entretanto, nos discursos dos profissionais de saúde e dos pacientes estes 

cuidados são colocados em segundo plano, de forma que os procedimentos técnicos 

realizados no hospital e as atividades dos instrumentos de diálise ganham maior 

relevância no cotidiano do tratamento, assim, este contexto propicia uma 

desresponsabilização dos sujeitos quanto ao seu papel de protagonista em sua vida 

e em seu tratamento. Esta falta de responsabilização é destacada pelo profissional 

no trecho seguir:  

 

Então ou ele joga a responsabilidade pro profissional, ou ele joga 
praquele, pra família. As esposas, maridos que sabem qual é a 
medicação, qual é o horário que tem que pegar. Geralmente eles não 
vão pegar a medicação, quem pega é o acompanhante, né? A família 
que eu falo é a família que convive, né? (EPR05). 

 

Quando destacamos a falta de “ajustamento” ao tratamento de alguns 

pacientes, como não seguir as indicações médicas e não atuar de forma necessária 

a um bom andamento do seu tratamento hemodialítico podemos também estar 

tratando de uma postura ativa dos doentes em seu tratamento. Uma vez que, o 

imperativo médico, científico às vezes é tão forte que a única possibilidade de decidir 

sobre os encaminhamentos do seu tratamento é não segui-lo, transgredir as regras. 

Entre as classes apresentadas no dendrograma, uma delas consiste em 

discursos que enfatizam as restrições e as práticas transgressoras no tratamento. 

Na classe 2 se concentram muitos relatos sobre as práticas alimentares, envolvendo 

tanto as restrições necessárias ao tratamento quanto as transgressões relacionadas 

à dieta. Ao ponto que foi nomeada: restrições e transgressões: as práticas, 

evidenciando a importância que as transgressões e restrições no tratamento 

possuem dentro do campo das práticas sociais dos doentes renais crônicos. 

O tratamento hemodialítico, como já referido neste capítulo, envolve um 

cuidado excessivo com os alimentos e líquidos que são ingeridos pelos pacientes. 

De forma que, ao falar sobre o tratamento, é muito comum entre os pacientes a 

descrição de seu cotidiano alimentar, referindo-se aos alimentos que não devem 

comer, que consideram nocivos ao tratamento e ao limite de ingestão hídrica, 

entretanto o sentido predominante nesta classe é relativo às normas que não 

costumam ser seguidas. 

Um trecho que retrata bem as referências ao tratamento destacadas nesta 

classe é o seguinte:  
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Elas mandaram eu me controlar, certo? As nutricionistas, elas dizem 
que quando me der sede eu me controlar,chupar gelo tomar aqueles 
copinhos de café, sabe? Mas a pessoa nunca faz isso, quando me 
dá sede eu tomo meio copo de água, um copo de café, suco. 
(EPA02). 

 
Como se pode observar as práticas transgressoras assumem um papel de 

destaque entre as concepções de hemodiálise. Nesse sentido, abaixo 

continuaremos as discussões sobre transgressões nesse tratamento a partir das 

reflexões sobre uma categoria derivada da análise manual, também nomeada de 

transgressão. 

A categoria transgressão foi referida por dez participantes da pesquisa, entre 

eles profissionais e pacientes, entretanto, entre os profissionais esse termo se 

apresenta como queixa, pela não adequação dos pacientes ao tratamento: “Não são 

disciplinados. Na maioria das vezes eles não são disciplinados, não são.” (EPR05). 

Por outro lado, os pacientes mencionam essa categoria ao relatar suas 

práticas transgressoras, demonstrando seus modos de atuação no tratamento:  

 
Não, mas basta! Se comer morre, se não comer morre também. 
Ontem eu tomei um copão de sorvete desse tamanho assim, oh. 
Misturado chocolate com morango com creme. (...) Eu levei lá pra 
dento e botei um copão desses de louça, e ainda sobrou um bocado. 
Ainda botei um pedaço de pudim dentro e parti assim. Como 
mesmo!! É por causa do que eu chego pesada. Porque tudo que 
come pesa. É massa, é o líquido. Aí o Dr. disse que o líquido pode ir 
pro coração. Aí pro coração, fuzz. Eu passei mal um dia quase que 
eu morro, tive falta de ar... Eu como assim, mas eu estou diminuindo. 
(EPA05). 

 

No trecho acima o paciente relata suas práticas transgressoras ao mesmo 

tempo em que demonstra consciência do seu estado e das indicações médicas. 

Nesse caso, não se pode falar de falta de conhecimento sobre seu tratamento, pois 

mesmo sabendo as implicações de comportamentos transgressores o paciente 

assume o risco, decide sobre si. 

A categoria mudanças retrata todas as alterações na vida das pessoas que 

precisam se submeter a este tratamento, como demonstramos até agora a principal 

referência de mudanças, tanto entre os profissionais, quanto entre os pacientes são 

as rotinas alimentares, como bem destacado nas categorias acima, porém fazer 

hemodiálise implica muitas outras alterações na vida dos pacientes. 
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Ao iniciar o tratamento de hemodiálise ocorrem grandes alterações nas 

rotinas dos pacientes. Na realização das sessões de diálise é necessário que o 

paciente esteja no mínimo três dias por semana no hospital, procedimento que dura 

em média quatro horas, sem contabilizar os horários de deslocamento para e do 

hospital. Desse modo, durante três dias na semana a vida do DRC fica restrita aos 

espaços do hospital, dificultando as atividades sociais dessas pessoas, como o 

trabalho e estudo, por exemplo. Alguns pacientes ainda conseguem conciliar o 

trabalho com o tratamento quando atuam de forma autônoma, uma vez que tem 

liberdade para adequar seus horários de trabalhos e estudos, porém estes não são a 

regra, mas a exceção. 

A única coisa que eu não achei bom é porque eu não vou mais poder 
trabalhar, né? Porque qual a empresa que vai querer um funcionário 
que falte segunda, quarta e sexta. E a hora que eu saio dá pra fazer 
mais o quê? Então, meu horário é de dez às três, três e meia, 
dependendo do movimento, então é isso! (EPA02). 

 

Na fala do paciente acima fica clara a dificuldade de manter atividades de 

trabalho. Além do trabalho e do estudo, outras atividades sociais como viajar 

também são dificultadas pelo tratamento. É garantido o direito ao DRC de realizar o 

procedimento hemodialítico em outra cidade ou estado em caso de necessidade de 

viagem, mas é necessário que o paciente entre em contato com a clínica 

anteriormente e siga alguns procedimentos burocráticos para garantia de seu direito. 

Ainda entre as mudanças na rotina dos pacientes, podemos retomar as 

alterações alimentares, pois são as queixas mais referidas entre os sujeitos: 

 

A alimentação é bem regrada, certo? Eu não posso tomar muito 
líquido, eu não posso tomar café, eu não posso tomar leite. Eu não 
posso comer salsichinha, sardinha, nada de conserva eu posso 
comer, mortadela eu também não posso. Queijo só se for um queijo 
branco. Pão eu só posso aquele integral, é isso. Fruta e verdura eu 
posso comer, certo? Só não posso carambola que o médico proibiu. 
Se eu comer carambola eu morro, é um veneno para hemodiálise. Eu 
não posso, nem carambola nem água de coco, nem caldo de cana, 
essas três coisas eu não posso nem chegar junto. A água de coco 
não é nem perigoso, certo? Perigoso é aquela laminha, que a médica 
falou que é um produto que tem que atinge o rim, certo? E o coração, 
aí ela falou pra evitar. Aí eu não tomo. (EPA02). 

 

A alimentação além de ser a queixa mais referida entre os sujeitos é também 

a forma de transgressão mais comum, visto que a ação de comer não se rege 
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apenas por processos racionais. Os desejos, a relação do sujeito com a comida, as 

práticas culturais e as crenças sobre a alimentação também guiam as práticas 

alimentares. 

Em uma pesquisa sobre práticas alimentares, Moraes (2009) salienta que 

muitos pacientes podem não estar preparados para as mudanças alimentares 

exigidas de um DRC. Em sua pesquisa, nem a variação do nível educacional dos 

sujeitos alterou o grau de prontidão para mudanças alimentares. Estes resultados 

reafirmam um grande desafio nos trabalho de profissionais que buscam melhor 

adaptação dos pacientes renais crônicos a seus tratamentos, ratificando a 

importância de se considerar as crenças, os valores e as condições 

socioeconômicas dos doentes na construção de estratégias informativas e 

educacionais com esse público.A classe 4 do dendrograma (ver figura 2) é formada 

por vocabulários que fazem referência ao diagnóstico da doença, aos sintomas e 

aos acontecimentos que levaram os pacientes a iniciar a hemodiálise. Esse discurso 

possui características de relato, de descrição de momentos vivenciados pelos 

sujeitos, apontando para presença significativa de pacientes, constituindo essa 

classe. Considerando também que no dendrograma o discurso do grupo 2, formado 

pelos profissionais de saúde, aparecem como ausentes nesta classe. 

Essa classe concentra relatos sobre as trajetórias dos pacientes até iniciar a 

hemodiálise, indicando os sintomas de inchaço, enjoos, vômitos, assim como as 

visitas aos médicos e grande sequencia de exames para receber o diagnóstico. 

Também é comum o relato muito corrido desses fatos, ressaltando o tom 

emergencial o qual muitos entraram nas redes de saúde. 

 
Eu adoeci assim, eu vim fazer o exame aí eu tava todo inchado, 
meus pés começaram a inchar, aí eu fui e fiz uns exames. Até um 
médico lá de Prazeres disse que eu tava com uma verme. Aí passou 
remédio e meus pés começaram a ficar mais inchados ainda. Aí 
minha irmã pegou e me levou pra UPA. Aí quando eu cheguei na 
UPA me levaram pro Dom Helder [hospital] e quando eu cheguei lá já 
foi fazendo Hemodiálise (EPA06) 

 

O relato acima apresenta um exemplo desse caráter emergencial no contato 

dos pacientes com a hemodiálise, tornando a aproximação com o tratamento 

bastante traumático. É importante considerar que em situações nas quais a atenção 

básica funciona de forma rápida e adequada, esses transtornos podem ser 



73 
 

minimizados, permitindo ao paciente o diagnóstico precoce e o conhecimento 

antecipado sobre sua situação nefrológica. 

 

5.4 – Posicionamentos frente ao tratamento 

 

Posicionamentos frente ao tratamento é um tema que mostra as avaliações 

positivas e negativas sobre as características que os participantes da pesquisa 

atribuem ao tratamento. Ou seja, neste tema, profissionais e pacientes 

apresentaram posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à hemodiálise. 

No gráfico (Fig. 5) abaixo será possível visualizar as características que os 

sujeitos atribuíram à hemodiálise, de forma que as quatro primeiras fazem referência 

a conteúdos desfavoráveis e as duas últimas favoráveis ao tratamento. Juntamente 

com as categorias está representada no gráfico a quantidade de participantes que 

as mencionou de cada grupo. 

 

Figura 5 - Categorias que compõem o tema Posicionamentos versus o número de compartilhamento por 
pessoas 

 

 

A primeira categoria apresentada no gráfico (fig. 5) é ausência de trabalho. 

Observe-se que tanto ao falar do tratamento hemodialítico quanto ao se referir à 

saúde modo geral, o trabalho apareceu como fator relevante na vida das pessoas. 

Especialmente quando relacionado à hemodiálise a ausência de trabalho é evocada, 
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ao passo que a impossibilidade ou a dificuldade de manter atividades e relações de 

trabalho afetam fortemente a vida dessas pessoas. 

Entre o grupo de profissionais, a ausência de trabalho aparece como 

preocupação com o bem-estar dos pacientes, ao passo que estes profissionais se 

mostram sensibilizados com a situação. Na seguinte fala um profissional sublinha 

essa preocupação: “Porque a maioria se sentem inúteis porque tem que parar de 

trabalhar porque não conseguem, ficam impossibilitados.” (EPR02). 

Já entre o grupo de pacientes a categoria ausência de trabalho aparece como 

reafirmação do seu estado, ao passo que alguns pacientes se mostram conformados 

com a relação direta entre iniciar hemodiálise e parar de trabalhar. “Não é como a 

gente quer, mas como Deus quer, né? Porque se eu não fizesse hemodiálise eu 

tava trabalhando, né? Me movimentando. Mas, Deus sabe o que faz.” (EPA10). 

Neste trecho um paciente invoca suas crenças religiosas para reforçar um 

sentimento de conformação com as dificuldades na manutenção das atividades 

laborais.  

 A categoria risco envolve muitos sentimentos de medo e impotência do 

paciente com relação aos procedimentos técnicos. Por um lado nós comentamos 

durante esse capítulo a zona de conforto de um paciente ao se manter no lugar de 

passividade e delegar a outros as decisões sobre seu tratamento. Entretanto aqui 

nós chamamos atenção que nem só de conforto se faz um posicionamento assim, 

pois aliado a isto vem uma falta de controle sobre sua vida, sobre o seu corpo. 

Quem faz a hemodiálise mesmo com muita informação e participação em seu 

estado de doença, não há como não ficar à mercê da máquina de hemodiálise e dos 

procedimentos técnicos da equipe, além do fato de que em algum momento esse 

tratamento também exige confiança dos pacientes na técnica e na experiência dos 

profissionais. Abaixo é exemplificada a expectativa de um tratamento que não 

ofereça tantos riscos, que favoreça a sensação de segurança entre os pacientes. 

 
[O que você espera do tratamento?] Um tratamento que não seja tão 
arriscado. Porque eu tava conversando com uma das enfermeiras aí 
ela disse: ‘se você não tiver cuidado ao despejar o líquido no cateter, 
à puxar direitinho, ali mesmo o paciente morre’. E isso eu não sabia. 
Que a sua vida tá ali na mão da enfermeira. Que se ela não fizer o 
tratamento bem (ênfase), ali mesmo você fica! (EPA03). 
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A categoria doença foi a única categoria no tema sobre posicionamentos 

referida apenas por pacientes. Ela exemplifica uma vinculação do tratamento 

hemodialítico à doença renal crônica, colando um ao outro como se fossem a 

mesma coisa. Nestes casos o paciente destaca: “Doença, né? Significa doença. Se 

ela [A hemodiálise] não estivesse por aqui eu também não estava aqui, estava em 

casa.” (EPA09). 

Considerando a equivalência que a hemodiálise recebeu com o termo doença 

é possível refletir sobre os afetos que esse tratamento suscita entre os pacientes. 

Como sublinha Herzlick (1991), a doença possui um caráter ameaçador que muitas 

vezes modifica de forma irremediável a vida social e as interações dos indivíduos. 

Nesse sentido, o tratamento hemodialítico ao se apresentar para os DRC como um 

evento muitas vezes ameaçador e causador de extrema mudança na vida dessas 

pessoas, pode ter se assemelhado às concepções de doença desses sujeitos. Do 

mesmo modo, o fator extremamente comum nos casos brasileiros de hemodiálise, 

em que o doente ao se deparar com a doença (IRC) em estágio avançado se depara 

concomitantemente com a hemodiálise como primeira opção de tratamento, também 

pode estar servido de colagem entre a doença e seu tratamento. 

 Outra categoria entre o grupo de posicionamentos negativos frente à 

hemodiálise é a categoria ponte com a morte. A hemodiálise, por ser um tratamento 

no nível de alta complexidade, indicado majoritariamente para pacientes em situação 

de cronicidade da doença, vincula-se a experiências de proximidade com a morte ou 

a sensação de risco de vida.  

 Alguns profissionais relatam que durante os procedimentos que eram 

realizados por máquinas tanque era muito comum a morte de pacientes. Esse fator 

histórico também pode servir de referência para a associação deste tratamento com 

a proximidade da morte. É importante salientar os marcos históricos também podem 

funcionar como elementos de ancoragem para a construção e transformação de 

posicionamentos sobre uma nova realidade. Como sublinha um profissional: “Então 

vem daí a ideia que a hemodiálise é um “chupa cabra”, “é uma ponte com a morte” 

(EPR01). 

 É interessante refletir de que forma esses conteúdos interagem no 

pensamento social, uma vez que um tratamento que possui a função primeira de 

prolongar a vida das pessoas e restabelecer a qualidade de vida carrega 

sentimentos de medo, preocupações com o risco e associações com causas de 
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morte. Nesse contexto, os sentidos atribuídos à hemodiálise parecem carregar 

muitos componentes afetivos que envolvem a vida e a morte, de forma que por um 

lado o tratamento é uma das únicas alternativas para se manter vivo, do outro a 

constante exposição a riscos, complicações e doenças mantém a iminência de 

morte ativa no pensamento dessas pessoas. 

Alguns participantes também destacaram características positivas da 

hemodiálise, como na categoria cura e prolongador de vida. Apesar das 

características positivas estarem em menor número, elas prevaleceram no discurso 

da grande maioria dos entrevistados: todos os profissionais de saúde e dez dos 

onze pacientes participantes da pesquisa mencionaram pontos positivos da 

hemodiálise. 

Apenas dois pacientes fizeram menção à categoria cura, porém isto não a 

torna pouco importante, pois a cura evidencia uma esperança muito comum entre os 

pacientes que fazem hemodiálise. Em alguns casos a cura é esperada através do 

transplante, em outros a cura se alia a fé e é esperada como um milagre, na 

esperança que o rim tenha suas funções reestabelecidas. 

Na seguinte fala de um paciente o desejo de cura se mostra bastante forte, 

destacando-o como um desejo de todos, veja: “Espero que o rim volte a funcionar, 

né? Que não precise fazer nem hemodiálise, nem transplante mais. Acho que é o 

que todo mundo espera.” (EPA11). 

A categoria prolongador de vida deu destaque aos posicionamentos positivos 

por ter sido muito compartilhada, quase 100% dos participantes ressaltaram a 

função de prolongar a vida com a hemodiálise. Segundo um profissional, em sua 

percepção, essa significação de que a hemodiálise é uma ponte com a morte vem 

mudando, sendo substituída pela possibilidade de prolongamento da vida. Este 

profissional ressalta: “Então essa ideia vem mudando, já não se tem a ideia que é 

um passo pra morte, mas um prolongador de vida.” (EPR01). 

A permanência dos dois conteúdos citados pelo profissional pode apontar 

para conteúdos que apesar de divergentes, ainda são necessários para constituição 

da representação social de hemodiálise. As mudanças na experiência, com número 

menor de mortes durante a realização da diálise e com a expectativa de vida desses 

doentes crescendo, podem estar favorecendo a construção de uma nova 

compreensão sobre esse tratamento, permitindo posicionamentos mais favoráveis 

por parte dos DRC. Entretanto, atualmente é percebido que esses elementos 
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representacionais coexistem e os elementos afetivos ameaçadores como medo e 

sensação de risco podem estar contribuindo para a resistência dessa mudança. 

 

5.5 - O doente renal crônico (DRC) 

 

O tema: o doente renal crônico é o conjunto de características atribuídas ao 

sujeito que vivencia o tratamento hemodialítico. As categorias desse tema se 

resumem em dois tipos de características, as físicas e as psicológicas. Os grupos de 

pacientes e profissionais de saúde definiram o doente renal crônico com base 

nesses dois aspectos que mais adiante serão detalhados. No gráfico (Fig. 6) abaixo 

estão explicitadas as categorias pertencentes a este tema, de forma que as quatro 

iniciais são do grupo de características psicológicas do DRC e as duas últimas 

vinculadas a características físicas.  

 

Figura 6 - Categorias que compõem o tema O DRC versus o número de compartilhamento por pessoas 

 

 

Como observado no gráfico (Fig. 6), as características psicológicas atribuídas 

ao DRC foram de um sujeito sofredor, porém de fibra, obediente e autônomo. 

Percebemos que para profissionais de saúde o doente renal crônico apesar de viver 

em constante sofrimento possui muita fibra para superar a dor e as intercorrências 
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do dia-a-dia do tratamento. Além disso, essas pessoas precisam de muita disciplina 

para se manter obedientes às indicações médicas  e realizarem um bom tratamento, 

conservando sua autonomia diante das possibilidades de decisão que lhe forem 

ofertadas. 

Um profissional sublinha bem as expectativas da equipe para com esse 

doente: “É isso, é uma pessoa que segue realmente as orientações, assídua, que 

não falta as sessões, uma pessoa que segue as recomendações dietoterápicas. 

Então eu acho que realmente é o conhecimento com a disciplina” (EPR09). 

Do mesmo modo, um paciente explicita o exercício da sua autonomia: 

 
E quando eu comecei a aprender mesmo o que era a hemodiálise, e 
via aquelas agulhas tudinho, que doía de mais, aí eu via outras 
pessoas dizendo: ‘eu quero da agulha laranja.’ Por que da laranja? 
Porque a agulha laranja é mais fina, aí eu só pedia da agulha laranja. 
(EPA05) 

 
É curiosa a mistura de atributos de um ser forte e ao mesmo tempo sofredor, 

assim como de uma pessoa autônoma e obediente, entretanto no discurso de um 

mesmo sujeito coexistem essas concepções do DRC, assim como em alguns casos 

esses atributos podem também ser ressaltados em momentos diferentes da vida 

dessa pessoa. 

Quanto às características físicas apenas duas referências foram destacadas 

pelos sujeitos, uma estritamente relacionada com sua condição de doença, as 

comorbidades.  E a outra uma referência ao aspecto visual desses pacientes, a cor. 

A categoria cor é muito homogênea, de forma que ressalta uma mudança na 

tonalidade da pele do DRC ao iniciar o tratamento de hemodiálise, os participantes 

desta pesquisa atribuem a cor palha a uma palidez característica de processos 

anêmicos, muito comuns em situação de disfunção renal. Esta categoria foi referida 

quase que exclusivamente entre os profissionais de saúde, de forma que apenas um 

paciente mencionou perceber variação na tonalidade da pele do doente renal 

crônico. 

Quando questionado sobre uma forma de identificar uma pessoa com IRC o 

profissional destaca:  

Você nota um paciente que ele é de hemodiálise pela cor. Essa 
menina mesmo, ela tem um salão e eu notei que ela tava com 
problema renal pela cor dela, você fica com uma cor palha. Você ver 
que a coloração deles não são normais como a da gente. A 
coloração assim, palha. (EPR03). 
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Outro aspecto físico que define os doentes renais crônicos entre os 

pesquisados é referente às constantes doenças que aparecem concomitantemente 

com a disfunção renal, como problemas cardíacos, respiratórios e vasculares. 

Segundo Moraes (2009) a hipertensão arterial e a diabetes mellitus está 

presente na vida de mais da metade das pessoas com IRC que estão em tratamento 

renal substitutivo. E a hipertensão é uma doença que compromete a vida de grande 

parte da população brasileira, de forma que, de acordo com esta autora, a 

dificuldade nas ações de prevenção e cuidados com as pessoas hipertensas pode 

ser um fator que continue a crescer como causa da IRC aqui no Brasil. 

Em muitos casos essas comorbidades podem agravar a situação clínica do 

paciente, dificultando um bom andamento do tratamento, como destacado por um 

paciente: “É porque tem gente que o problema não é só o rim, tem outros tipos de 

doença, como diabetes. Eles têm muito problema na máquina, começa a perder os 

órgãos. Mas quem tem só o problema dos rim dá pra viver bem.” (EPA11). 

 

5.6 – Sentimentos 

 

O tema sentimentos faz referência aos afetos suscitados pela hemodiálise 

nos pacientes e profissionais de saúde investigados. No gráfico (Fig. 7) abaixo é 

possível perceber que todas as categorias desse tema foram mais características do 

grupo de pacientes, ao passo que uma maior expressão de sentimentos sobre a 

hemodiálise pode estar relacionada com a vivência desse tratamento, como ocorre 

no grupo de pacientes. 

 
Figura 7 - Categorias que compõem o tema Sentimentos versus o número de compartilhamento por 
pessoas 
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A categoria preconceito foi pouco falada pelos sujeitos, entretanto quando 

mencionada, se refere principalmente a características físicas do DRC. É muito 

comum, aqui no Brasil, que os doentes renais crônicos cheguem às salas de 

hemodiálise de forma emergencial, sendo informados naquele momento sobre seu 

diagnóstico, opções de tratamento e necessidade de mudanças de comportamentos. 

 Em meio a todos esses atropelos de informações e urgências de 

procedimentos, a confecção e maturação da fístula fica prorrogada, sendo 

implantado de forma emergencial um cateter para realização do procedimento. 

Neste contexto, juntamente com toda a fragilidade do paciente ele torna-se alvo de 

olhares curiosos, comentários e estranhamento popular por conta do cateter que é 

posicionado no pescoço da maioria dos pacientes. 

 Dessa forma, a principal queixa entre os pacientes sobre o sofrimento de 

preconceitos é vinculada a instalação do cateter. Além disso, também aparecem 

referências à tonalidade da pele como fator de exposição ao preconceito. A seguir o 

desabafo de um paciente sobre a sensação de utilizar o cateter: 

 
Na verdade o cateter eu acho que todo mundo, eu acho que 
incomoda, o que incomoda é o cateter. Depois que tirou e colocou na 
perna pra mim ficou normal porque existem preconceitos, né? Das 
pessoas ao lhe ver com o cateter nem todo mundo sabe o significado 
daquilo, porque acha que você está com uma doença contagiosa, 
que pode pegar, você pega um ônibus com o cateter as pessoas se 
afastam, então é constrangedor. Pra gente, que enfrenta isso, é 
realmente uma coisa que mexe, queira que não queira, mexe com a 
pessoa naquele momento, que... Acho que não deveria existir cateter 
no pescoço. Acho que deveria ser uma parte do corpo que deveria 
ser descartada com o cateter, porque eu mesmo quando eu acordei 
que vi aquele troço parecido com uma tênia, Ai meu Deus do céu! O 
que é isso?! (EPA01). 

 

Considerando as formações grupais, as pessoas se organizam de modo a se 

distinguirem uns dos outros, utilizando geralmente suas pertenças grupais como 

meios de diferenciação. Nesse sentido, Torres e Camino (2011) ressaltam que na 

construção e manutenção das pertenças grupais, os processos de diferenciação 

podem originar fenômenos de discriminação e preconceito. Do mesmo modo, a 

referência ao desconhecido, estranho que o uso do cateter direciona nos leigos, 

juntamente com o caráter ameaçador vinculado à aproximação com uma doença, 

permite a multiplicação de posturas discriminatórias para com os doentes. 
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O medo é um sentimento muito comum entre os pacientes, apesar de referido 

explicitamente por quatros dos onze pacientes entrevistados, em vários momentos 

das entrevistas as sensações de insegurança quanto ao seu futuro e risco atribuído 

à dependência da máquina e dos procedimentos da equipe, referendaram este 

sentimento. 

A categoria o desconhecido também dá contribuições para o sentimento de 

medo vinculado ao tratamento hemodialítico. De forma que aproximadamente 62% 

dos entrevistados informaram desconhecer totalmente esse tratamento até entrar 

em uma sala de hemodiálise. Inclusive entre os profissionais o desconhecimento foi 

presente, observe: “Ah, foi um susto, né? Porque eu nunca tinha visto esse trabalho 

aqui, não sabia nem que existia clínica assim de hemodiálise” (EPR07). 

A mesma sensação de susto é apontada por um paciente que entrou em 

contato com o tratamento no mesmo momento que foi informado de seu diagnóstico: 

“Quando eu cheguei lá o médico disse você vai ter que fazer hemodiálise. Aí eu 

disse: ‘danou-se!’ Porque eu não sabia nem o que era isso.” (EPA06). 

A categoria impacto, também muito referida pelos pacientes e profissionais, 

destaca exatamente esse sentimento de susto, apontado mais acima, juntamente 

com as condições bruscas do primeiro contato com a hemodiálise. O trecho a seguir 

descreve de forma clara o choque vivenciado pelos pacientes ao se deparar com o 

tratamento e com as mudanças que este impõe à suas vidas: “Uma pessoa toda 

com saúde, trabalhando, viajando, vivendo a vida normalmente, e, de repente, 

desmorona tudo!” (EPA01). 

Importante ressaltar que os sentimentos destacados por pacientes e 

profissionais de saúde acerca da hemodiálise remeteram, de forma geral, às 

dificuldades no contato com esse tratamento, de forma que as primeiras 

aproximações se destacaram por impactos fortes, que evocaram medo, sofrimento, 

preconceitos. Tais sentimento são condizentes com uma situação de mudança 

brusca, e contato compulsório com algo desconhecido, considerando o grupo de 

pacientes. 

 

5.7 - Interações 
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O tema interações vem apresentar as categorias discursivas levantadas pelos 

pacientes e profissionais de saúde sobre os tipos de relação que se estabelecem 

entre esses grupos. 

Considerando a análise de conteúdo, esse foi um tema em que poucos 

pacientes se posicionaram a respeito, de modo que apenas seis dos onze pacientes 

fizeram referência a interações em seus discursos, enquanto que entre os 

profissionais de saúde este tema foi presente no discurso de todos os entrevistados. 

Entretanto ao observar o dendrograma (figura 1), entre a ramificação de discursos 

predominantes do grupo 1, a classe 3 – O doente renal crônico e suas interações, 

promove as reflexões dos pacientes sobre suas interações no tratamento. De forma 

que, no que concerne ao tema interações, o estudo das duas grades de resultados 

se complementam. 

A classe 3, como referido acima, foi nomeada: o doente renal crônico e suas 

interações, por constituir um discurso centrado no relato das interações entre os 

DRC, seus colegas de tratamento e profissionais de saúde. Esta classe representou 

15% do discurso classificado pelo software, com conteúdos referentes à conversas, 

sentimentos e contatos cotidianos. 

Nesta classe também houve a presença de conteúdos sobre os 

procedimentos da hemodiálise, de maneira que a furada da agulha apareceu de 

forma significativa entre o vocabulário desta classe. É relevante destacar que o início 

dos procedimentos da máquina ocorre a partir da “furada” da agulha, de modo que 

juntamente com o processo de “desligamento” do paciente, estes são os momentos 

mais frequentes de contato entre os pacientes e a equipe de enfermagem.  

Portanto a presença dos termos furada, enfermagem e conversa apontam 

para as principais formas de interação entre a equipe e os pacientes, à medida que 

os procedimentos assumem função de aproximação entre esses grupos, 

possibilitando a comunicação e a interação entre eles. Esse assunto será retomado 

mais adiante ao tratar das categorias de interação, classificadas a partir da análise 

manual de conteúdo.  

Observe no gráfico abaixo (Fig. 8) as categorias levantadas no tema 

Interações. 
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Figura 8 - Categorias que compõem o tema Interações versus o número de compartilhamentos por 
pessoas 

 

 

Uma característica interessante deste tema foi a menção à categoria 

interações como família realizada apenas entre o grupo de profissionais. Para este 

grupo algumas relações entre eles e os pacientes se assemelhavam à relações 

familiares, uma vez que a sala de hemodiálise poderia ser reconhecida como 

segunda casa tanto do grupo de pacientes, quanto de profissionais, em decorrência 

do regime de horas semanais que vivenciam aquele espaço. 

 
Porque assim, acaba virando uma família, porque é um paciente que 
você vê toda semana, acaba criando um vínculo. Até porque a clínica 
de hemodiálise é a segunda casa deles. No aniversário traz bolo, faz 
comemoração, fim de ano faz confraternização. Então é uma 
segunda família, então é para o profissional realmente gostar e 
passar a ser um ente da família. (EPR09). 

  
Como destacado acima o grupo de pacientes não fez menção a esta 

categoria, de forma que suas referências às relações e interações com os 

profissionais de saúde focaram os questionamentos e dúvidas quanto ao tratamento, 

o que parece caracterizar a relação formal no contexto hospitalar. Nesse contexto, 

os pacientes apontaram que os modos de relacionamentos com os profissionais 

eram intermediados pelas suas necessidades de informação sobre a hemodiálise, 

assim a dúvida detinha o papel de aproximação entre esses grupos na avaliação dos 

pacientes. “Quando tem uma dúvida a gente chama o médico ou então o enfermeiro 

e eles atendem.” (EPA08) 

Na categoria dúvida também foram englobadas as referências que os 

pacientes fizeram às atividades educativas e informativas da equipe, de modo que 
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apesar destas interações não caracterizarem uma iniciativa do paciente na busca 

pela informação, a passagem de informações sobre o tratamento continua presente 

nestes conteúdos, mesmo que por iniciativa da equipe.  

Os pacientes costumam avaliar de forma positiva as aproximações dos 

profissionais com eles, o que muitas vezes serviam de abertura para uma próxima 

interação de iniciativa do paciente. “Sabe, eles tem o costume de cuidar de cada 

paciente e de alertar e sempre eles tão falando a importância do tempo de diálise. 

Sempre eles falam a importância de você estar dialisando e eu acho interessante” 

(EPA01). 

 Entre os pacientes a principal forma de interação destacada foram aquelas 

intermediadas pelas dúvidas, entre os profissionais a realização dos procedimentos 

enquanto mote para o contato e como ponto de interesse comum foi a principal 

referência. 

 
Prestar a atenção no paciente, ver os acessos. Prestar atenção se 
tem alguma infecção nos acessos, pra agir, pra não deixar o paciente 
chegar num estágio mais avançado. E orientar com relação a 
nutrição, verificar os exames laboratoriais dele pra chamar a nutrição 
se for o caso. (EPR02). 

 
De forma geral, como se pode observar neste tópico, as interações entre 

esses grupos parecem restritas ao tratamento, seja através de dúvidas, de 

procedimentos, ou até mesmo pela frequência de contato determinada pela 

hemodiálise. Entretanto, essas referências são os motivos que levam esses sujeitos 

a interagirem, de modo que alguns pacientes e profissionais também fazem 

referência a conversas sobre eventos do cotidiano e experiências pessoais, porém 

esses conteúdos aparecem de forma secundária, sempre intermediados pelas 

categorias citadas acima. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar as representações sociais eo 

tratamento hemodialítico em um serviço de terapia renal substitutiva, tendo como 

interlocutores pacientes e profissionais de saúde desse contexto. Nesse sentido, a 

partir de um interesse comparativo entre as construções sociais do tratamento 

hemodialítico optou-se por um estudo embasado na abordagem societal da TRS. 

A partir das indicações de Doise (2002; 2010), construímos nossa leitura dos 

dados com o foco sobre o campo comum das representações sociais sobre a 

hemodiálise, as tomadas de posição dos sujeitos em relação a este campo e os 

processos psicossociais que embasam a formação e transformação desses 

conhecimentos. 

Para desenvolvimento desses objetivos utilizamos dois instrumentos de 

organização e análise de dados de forma concomitante. Um a partir de uma 

classificação hierárquica descendente, realizada pelo software ALCESTE, que 

possibilitou uma categorização textual do corpus de forma global, preparando os 

dados em uma primeira organização mais geral. O outro foi a análise de conteúdo 

tradicional, com auxílio do programa ALTAS.TI, que favoreceu o desenvolvimento da 

análise de forma mais minuciosa, proporcionando reflexões mais refinadas dos 

conteúdos da pesquisa. 

A opção desses dois instrumentos, utilizados simultaneamente permitiu 

inicialmente uma perspectiva mais global, seguida do detalhamento para o mais 

específico em cada grupo discursivo, facilitando um olhar amplo sobre o campo 

comum e posteriormente suas especificidades. 

Assim, a partir dos objetivos deste trabalho e da complexidade do objeto 

investigado, utilizaram-se diferentes recursos teórico-metodológicos nesta pesquisa. 

Desse modo, através do uso de diferentes estratégias metodológicas, realizou-se 

uma análise mais profunda dos dados, segundo a proposta de triangulação 

metodológica ou pesquisa multi-método (FLICK, 2004; MINAYO, 2005). Portanto a 

associação do software ALCESTE ao procedimento da análise de conteúdo 

tradicional rendeu bons frutos, resultado de uma articulação entre dois instrumentos 

de análise que funcionam em sentido convergente. A análise apoiada no ALCESTE 

permitiu a obtenção de classes de discurso indicadoras dos grandes eixos de 

sentidos obtidos nas entrevistas, isto é, classes de palavras que podem indicar 
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diferentes discursos sobre o mesmo objeto. Entretanto, ao se aliar a análise de 

conteúdo foi possível não apenas confirmar as distinções feitas a partir do 

ALCESTE, mas compreender mais profundamente os sentidos produzidos pelos 

sujeitos e as relações entre tais conteúdos. Assim, foi possível analisar os sentidos 

compartilhados pelos sujeitos (o campo comum) e os diferentes posicionamentos 

assumidos pelos dois grupos. 

De acordo com a abordagem societal, para compreender o campo comum 

sobre o tratamento hemodialítico, entra em jogo um interesse principal sobre o 

conteúdo das representações sociais, visto que a pergunta chave deste objetivo é: 

“o que” se entende por Hemodiálise? (DOISE, 2002; 2010). 

Articulando uma análise com direcionamento para as compreensões desse 

fenômeno a partir dos níveis intraindividuais e interindividuais, destaca-se um 

interesse principal sobre os conteúdos representacionais que resultam dos 

processos de seleção, categorização e diferenciação das informações pelos sujeitos 

nos jogos de interação. 

Nesse sentido, percebemos que os conteúdos das representações sociais 

sobre hemodiálise entre esse público envolvem um amplo campo de significados, 

em que são articulados os esforços desses sujeitos em explicar o tratamento, em 

falar das evoluções técnicas, em relatar suas práticas, atitudes e sentimentos, assim 

como suas percepções nas construções de estereótipos da categoria de doente 

renal crônico e as interações no contexto de terapia renal substitutiva. 

Os conceitos sobre hemodiálise, nesse contexto, se centram em um 

tratamento objetivado na máquina de hemodiálise exercendo a substituição do rim a 

partir das funções de limpeza do sangue, ao mesmo tempo em que as limitações da 

máquina, nessa atividade de substituição do órgão, são negligenciadas e colocadas 

em segundo plano. Os esforços para concretizar o tratamento em partes dele, como 

em uma de suas etapas, podem ser compreendidos como uma simplificação do 

fenômeno, a partir do processo de objetivação do tratamento, para que esta 

realidade seja mais facilmente apropriada (MOSCOVICI, 2012/1961). Porém essa 

postura também implica procedimentos que estão fixados em um espaço específico 

permeado por regras e funções sociais próprias, ou seja, a vinculação do tratamento 

hemodialítico ao hospital distancia o paciente e suas atividades domésticas do 

cotidiano do tratamento, como se estes espaços não servissem de contexto para 

atividades e procedimentos de saúde. 
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Os conteúdos referentes à objetivação do tratamento hemodialítico à máquina 

de hemodiálise, reafirmam uma extrema responsabilização da máquina por este 

tratamento como um todo, de tal forma que a referência aos crescentes 

desenvolvimentos tecnológicos deste instrumento e das práticas médicas no 

tratamento, são específicas da categoria de profissionais de saúde. Assim, essas 

evoluções técnicas e desenvolvimentos tecnológicos destacados por esses 

profissionais propiciam avaliações mais favoráveis à segurança do tratamento e os 

avanços alcançados passam a servir de indicadores das competências profissionais 

neste serviço, reforçando a identidade grupal da equipe de saúde. A lógica 

identitária permite a diferenciação dos grupos, reforçando as variações nos 

posicionamentos grupais. De modo que a categoria de pertencimento desses 

sujeitos vai favorecer a seleção das informações sobre o objeto e ao mesmo tempo 

será reforçada pelos conteúdos selecionados (TAJFEL, 1982; 1983) 

A percepção do DRC também constitui este campo comum, visto que a 

categoria de doente renal crônico personifica as implicações do tratamento em uma 

categoria específica de doente. Assim, o doente renal crônico não é um doente 

como qualquer outro, mas é um doente que sofre por muitas alterações em suas 

vidas, por propensão a desenvolvimento de muitas comorbidades e por conviver em 

uma luta diária pelo seu bem estar. 

Outro ponto que se destaca na compreensão global sobre hemodiálise são as 

práticas de tratamento, uma vez que tanto os comportamentos institucionalizados, 

como os procedimentos hospitalares padrão, quanto as ações específicas geradas 

por determinadas interações, são construídas pelo e contribuem na construção do 

pensamento social sobre o tratamento.  

Partindo em direção às reflexões sobre como e por que esses conteúdos são 

ressaltados de formas diferentes entre determinados grupos da sociedade, 

focalizou-se o estudo das tomadas de posição, o que direcionou o interesse da 

investigações também no nível intergrupal. Ao analisar as variações de 

posicionamentos tomando como referências as pertenças grupais e as funções 

sociais dessas categorias de pacientes e profissionais de saúde, no contexto 

investigado, estar-se propondo uma investigação com foco no terceiro nível proposto 

por Doise (2002; 2010). 

Durante a análise sobre estas tomadas de posição dos sujeitos, seguimos o 

questionamento acerca das características grupais que permitam diferenciação. Se 
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estes posicionamentos se diferenciam, quais as situações que possibilitam a 

emergência das diferenças e por quê elas ocorrem? 

Foi possível perceber na análise do campo comum, os conteúdos mais 

consensuais sobre o tratamento hemodialítico, de forma que somente após maior 

refinamento da análise de conteúdo tradicional foi possível observar estas variações 

nos posicionamentos entre os grupos de pacientes e profissionais de saúde, ao 

investigar, também, os conteúdos não consensuais. 

O grupo de pacientes destacou referências a sentimentos, práticas de 

tratamento doméstico, às mudanças e às ações transgressoras ao se posicionar 

sobre a hemodiálise, de modo que as representações sociais e crenças sobre 

saúde, os valores e as condições socioeconômicas dos doentes interferem no 

desafio à adaptação do paciente a este tratamento, a ponto de concentrarem a 

hemodiálise principalmente a partir de suas atuações sobre ela. 

Durante as descrições das práticas de tratamento as ações transgressoras 

ganham destaque entre os discursos dos pacientes. De modo que, as mudanças 

nas vidas dos pacientes, exigidas pela hemodiálise, possuem um lugar central na 

apropriação do tratamento, visto que os pacientes atuam sobre essa realidade 

principalmente através de ações transgressoras, desrespeitando as indicações de 

dieta e excedendo a ingestão de líquido recomendada. Outro ponto forte nos 

posicionamentos do grupo de pacientes se refere à ausência de trabalho, à medida 

que a dificuldade em manter relações de trabalho em decorrência das mudanças na 

rotina pelo tratamento, serve aos sujeitos como fator de reafirmação do estado de 

doente, uma vez que as relações de trabalho e o status de cidadão ativo em nossa 

sociedade são extremamente vinculados à ação de trabalhar, de possuir um vínculo 

funcional.  

A categoria de profissionais se posiciona sobre esse conteúdo destacando a 

ausência de trabalho como um fator preocupante para o bem-estar do paciente, o 

que mostra uma sensibilização desses profissionais com a situação de inatividade 

dos seus pacientes.  

Como observado houve o predomínio de conteúdos guiados por um discurso 

especializado entre o grupo de profissionais, que buscou tanto delinear os conceitos 

e procedimentos sobre o tratamento, como atribuir destaque para os conhecimentos 

técnicos e as diretrizes de ações em saúde propostas pelos SUS, favorecendo uma 
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avaliação positiva das atividades dos profissionais de saúde neste setor e 

reafirmando suas pertenças identitárias (TAJFEL, 1982; 1983). 

O estereótipo do DRC foi construído, predominantemente pelos profissionais 

de saúde, como um sujeito que apesar de viver em constante sofrimento possui 

muita fibra para superar a dor e as intercorrências no dia-a-dia do tratamento, 

considerando a necessidade destes em manter muita disciplina para a obediência às 

indicações médicas e realizarem um bom tratamento, conservando sua autonomia 

diante das possibilidades de decisão que lhes forem ofertadas. Assim, o DRC é 

também um doente que concentra muitas comorbidades, possuindo uma coloração 

diferenciada em seu tom de pele. Suscitando preconceitos, sentimentos de medo 

perante o desconhecido e ao mesmo tempo familiarizando este impacto a partir do 

convívio e das experiências construídas no dia-a-dia da hemodiálise. 

De forma geral, pudemos perceber que alguns fatores funcionam, a partir do 

processo de ancoragem, como mediadores na construção dos conteúdos 

representacionais aqui analisados. As pertenças sociais, que permitem a 

diferenciação dos grupos, reforçando as variações nos posicionamentos grupais a 

partir do favorecimento do meu grupo e distanciamento não grupo, funcionam como 

parte integrante de uma rede que se articula para construção e transformação de 

representações sociais. Aliados elas, as defesas diante do sentimento de risco, os 

conflitos entre posicionamentos ativos e passivos diante da saúde e o acesso às 

informações sobre esse tratamento, também constituem essa rede de articulação 

que mediam as construções conceituais sobre hemodiálise, além de influenciar as 

tomadas de posição desses grupos.  

Ao investigar as representações sociais de saúde foi possível perceber que 

estes mediadores também entram em ação. Os conteúdos dessas representações 

sociais de saúde remeteram a elementos que vinculam tanto representações 

tradicionais da saúde, com causas circunscritas no corpo e nas doenças do corpo, 

quanto representações que buscam romper com uma postura unicausal da saúde e 

da doença, apontando para a compreensão dos aspectos biopsicossociais. De forma 

que foram percebidos elementos de uma saúde complexa, consequência de modos 

de vida e de contextos sociais diversos, assim como uma saúde assintomática, 

resultado do cumprimento de regras médicas, sociais e do exercício da cidadania 

pelo trabalho. 
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Como referido acima, as representações sociais sobre o tratamento 

hemodialítico estão muito vinculadas ao contexto hospitalar, a esperanças curativas, 

de forma que a máquina de hemodiálise, os procedimentos da equipe de saúde e a 

percepção do DRC como sujeito sofredor por desenvolver muitas comorbidades, 

exercem papel central no tratamento. 

Nesse sentido é percebido um tratamento que se constitui numa lógica de 

articulação com elementos tradicionais das práticas e representações sociais de 

saúde. Os procedimentos hospitalares, as decisões médicas e as expectativas 

curativas, mesmo em se tratando de doenças crônicas, são destacadas nessas 

representações em detrimento à valorização das vivências, das relações em 

sociedade e dos aspectos contextuais da vida dos doentes renais crônicos. 

Segundo Wachelke (2005), sistemas de representação são como matrizes 

representacionais, de modo que algumas representações sociais assumem papéis 

centrais regulando outras representações articuladas. Assim, os atores sociais 

religam elementos representativos em suas operações de pensamento na 

construção de sistemas articulados de representações. Dessa forma, destaca-se 

nessa pesquisa que as representações sociais de saúde assumiram localização 

central nas relações com as representações sociais de hemodiálise, regulando e 

cruzando seus elementos nas construções das práticas de saúde no contexto de 

terapia renal substitutiva. 

Entretanto as considerações sobre as lógicas específicas às quais esses 

sistemas representacionais obedecem foram pouco aprofundadas pelas limitações 

deste trabalho dissertativo, de modo que o resgate das investigações de sistemas de 

representação são ações importantes e necessárias para um maior desenvolvimento 

da Teoria das Representações Sociais, exigindo dos pesquisadores da área um 

verdadeiro mergulho nas relações sociais e nas variações contextuais, de modo que 

estas são o terreno propulsor das construções e transformações das representações 

sociais. 

Por fim, espera-se que as contribuições desta investigação possam contribuir 

de subsídios para políticas públicas dirigidas aos doentes renais crônicos, à medida 

que provoque uma desmistificação dos conceitos tradicionais de hemodiálise no 

campo profissional da saúde - em que o tratamento hemodialítico ainda é vivenciado 

como a instrumentalização das atividades de uma máquina e as posturas dos 

profissionais favorecem práticas desresponsabilizadas por parte dos pacientes. 
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Nesse sentido, propõem-se mudanças na utilização do tratamento 

hemodialítico, como um conjunto de ações e procedimentos com o objetivo 

primordial de minimizar os danos causados pela deficiência do rim natural. 

Envolvendo assim, ações a nível orgânico, como reestabelecimento da homeostase 

corporal, cuidados alimentares, e ações a nível psicossocial, permitindo que o sujeito 

alcance possibilidades de reestabelecimento de seu lugar social, retome sua posição 

de sujeito de direito e protagonista de sua vida. Assim, que seja possível oferecer ao 

doente renal crônico uma maior qualidade de vida, respeitando suas necessidades 

globais em saúde. 
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APÊNDICE I - Roteiro de Entrevista – Pacientes 

 

1. Informações gerais: 

 1.1. Nome:         Idade: 

 1.2. Com quem mora?  

 1.3. Se tem filhos?    Quantos? 

 1.4. Trabalha?       Tem benefício? 

 1.5. Como se desloca para o tratamento? 

 

2. Saúde/Doença: 

 2.1. O que é saúde para você (a Srª/o Srº)? 

 2.2. O que você (a Srª/o Srº) acha da saúde? 

 2.3. Como é uma pessoa com saúde? 

 2.4. Como é uma pessoa sem saúde? 

 2.5. Se uma pessoa não tem saúde hoje ela pode recuperar essa saúde? Se 
sim, como? 

 

3. História da IRC e início da HD: 

 3.1. Quando você (a Srª/o Srº) foi informado que tinha IRC? 

 3.2. Você já tinha ouvido falar em IRC? 

 3.3. Quando iniciou o tratamento com Hemodiálise?  

 3.4. Você já tinha ouvido falar em Hemodiálise? 

 3.5. Quem lhe informou sobre esse tratamento? 

 3.6. O que foi dito neste momento para você? 

 3.7. Antes disso fez algum outro tratamento para a IRC? / Qual? / Como foi? 

 3.8. Existem diferenças entre esses tratamentos? / Quais? 

 3.9. O que os pacientes esperam do tratamento hemodialítico? 

 

4. O tratamento hemodialítico: 

 4.1. Após o início do tratamento, através de quem você recebia informações 
sobre ele. 

 4.2. O que você imaginava sobre esse tratamento antes de iniciá-lo? 
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 4.3. O que mudou após o início? 

 4.4. Como você se sente diante do tratamento? 

 4.5. Existem espaços para as conversas entre os pacientes? 

 4.6. Sobre o que vocês costumam conversar? 

 4.7. Qual o significado que o tratamento hemodialítico tem para você? 

 4.8. O que precisa fazer para seguir um bom tratamento? 

 

5. Relação paciente X profissional 

 5.1. Quem são os profissionais que lhe atendem para o T.H.? 

 5.2. São sempre os mesmos, ou varia? 

 5.3. O que você costuma conversar com esses profissionais? 

 5.4. Existe algum momento para você tirar suas dúvidas durante o 
tratamento? 

 5.5. O que você acha da relação entre os pacientes e a equipe de saúde no 
cotidiano da hemodiálise? 
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APÊNDICE II - Roteiro de Entrevista – Profissionais 

 

1. Informações sociais: 

 1.1. Nome:         Idade: 

 1.2. Função: 

 1.3. Formação profissional (cursos técnicos/formação acadêmica...): 

 1.4. A quanto tempo trabalha na HD?        

 1.5. Possui outros empregos? Quais? 

 

2. Histórico das atividades profissionais: 

 2.1. Quando você começou a trabalhar na área de saúde? 

 2.2. O que lhe levou a atuar num setor de Hemodiálise? 

 2.3. Quais os principais atributos para um profissional que trabalha em 
Hemodiálise? 

 

3. O tratamento hemodialítico: 

 3.1. Quais as suas principais funções nesse tratamento? 

 3.2. O que você pensava sobre o tratamento hemodialítico antes de atuar 
nesse setor? 

 3.3. Houve alguma mudança nas suas percepções sobre o tratamento?/ * se 
sim, a que/quem atribui essas mudanças? 

 3.4. O que é o tratamento hemodialítico para você? 

 3.5. Quais as ações necessárias, efetuadas por um profissional da sua área, 
para um bom desempenho do tratamento hemodialítico? 

 3.6. Quais as ações necessárias, efetuadas por um paciente, para um bom 
desempenho no tratamento Hemodialítico? 

 3.7. Como é um paciente que está em tratamento hemodialítico? 

 3.8. Qual o significado do tratamento hemodialítico para você? 

 

4. Relação paciente X profissional 

 4.1. Você atende a todos os pacientes, ou existem pacientes específicos sob 
sua responsabilidade? 
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  *Se atender apenas a um número específico de pacientes: Como se dá 
o seu contato com os outros pacientes que não fazem parte do seu grupo de 
atendimentos? 

 4.2. Qual a frequência de atendimentos para cada paciente? 

 4.3. Quais os conteúdos tratados nos atendimentos? 

 4.4. Existe algum momento para as dúvidas dos pacientes durante o 
tratamento? 

 4.5. Quais as principais questões que são colocadas pelos pacientes para 
você? 

 4.5. O que você acha da relação entre os pacientes e a equipe de saúde no 
cotidiano da hemodiálise? 

 4.6 O que se espera de um paciente com Insuficiência Renal Crônica em 
tratamento hemodialítico? 

 

5. Equipe de saúde 

 5.1. Quais os outros profissionais que atuam com você nesse setor? 

 5.2. exite uma interação entre a equipe de saúde? 

 5.3 Como se dá o diálogo entre os profissionais sobre o projeto terapêutico 
dos pacientes? 

 5.4 Existe um espaço para essas conversas? 

 5.5. Como são realizados os encaminhamentos, para consultas, atendimento 
psicossocial? 

 5.6. Os pacientes participam das discussões sobre seus projetos 
terapêuticos?  

  

6. Saúde/Doença: 

 5.1. O que é saúde para você (a Srª/o Srº)? 

 5.2. O que você (a Srª/o Srº) acha da saúde? 

 5.3. Como é uma pessoa com saúde? 

 5.4. Como é uma pessoa sem saúde? 

 5.5. Se uma pessoa não tem saúde hoje ela pode recuperar essa saúde? Se 
sim, como? 
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APÊNDICE III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Curso de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado em Psicologia 

    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO    

    

TÍTULO DA PESQUISA 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE TRATAMENTO HEMODIALÍTICO ENTRE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA RENAL 

CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE7 

   

    

RESPONSÁVEIS 

Edclécia Reino Carneiro de Morais 

   

    

INSTITUIÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Pernambuco 

   

    

APRESENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

supracitada. Tem como objetivo apreender os sentidos compartilhados sobre 

tratamento hemodialítico entre pacientes e profissionais de saúde. Durante o 

estudo será realizada a uma entrevista proposta pela pesquisadora, que será 

gravada sob autorização e transcrita posteriormente, para fins de análise, com a 

garantia de que apenas a pesquisadora terá acesso à íntegra das transcrições.  

Antes de todos estes procedimentos, a pesquisadora se apresentará aos 

participantes e explicará de forma compreensível qual a proposta e como será a 

participação, além de explicitar o caráter voluntário da participação na pesquisa. 

   

    

                                                             
7 O Título foi modificado posteriormente para: Saúde e Tratamento Hemodialítico: representações sociais em um 

serviço de terapia renal substitutiva. 
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RISCOS E BENEFÍCIOS 

Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão gerar 

conhecimentos importantes para o trabalho dos diversos profissionais que lidam 

com a temática do tratamento hemodialítico, como psicólogos, enfermeiros, 

médicos e assistentes sociais para que possam ajustar as suas intervenções às 

diversas ideias de tratamento hemodialítico que podem existir. Poderá também 

beneficiar os pacientes participantes da pesquisa a compreenderem melhor as 

diferenças entre as concepções de tratamento. Como possíveis riscos, no 

momento da entrevista e observação poderão ocorrer algum desconforto ou conflito 

para o participante ou entre este e os colegas, os quais a entrevistadora tentará 

minimizar. Caso seja necessário, a pesquisadora poderá recorrer a pesquisadores 

auxiliares. A pesquisa será realizada em colaboração com a Clínica Psicológica da 

UFPE. Casos especiais, se necessário, poderão ser encaminhados para 

atendimento por profissionais desta instituição. A equipe de pesquisa garantirá a 

confidencialidade das informações e o anonimato dos participantes.   

   

    

COMPROMISSOS 

A pesquisadora compromete-se a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas 

sobre os procedimentos da pesquisa. Fornecerá todas as informações necessárias 

para que o participante possa decidir conscientemente sobre sua participação na 

referida pesquisa. Compromete-se em manter o sigilo, de forma que os nomes das 

pessoas envolvidas na pesquisa jamais serão revelados em possíveis publicações 

ou apresentações do trabalho. O participante poderá ainda desistir de sua 

participação a qualquer momento. Os resultados gerais obtidos através da pesquisa 

serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada. Por fim, a participação na pesquisa 

não implicará absolutamente nenhum custo, nem recompensa financeira para os 

participantes. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a 

pesquisadora, autora do estudo, pelo endereço: Avenida Professor Moraes Rego 

s/n, Cidade Universitária, no Laboratório de Interação Social Humana no 

Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, pelos telefones: (81) 

2126-8271, (81) 8752-1999 ou e-mail: edclecia@gmail.com. O participante 

poderá contatar ainda o Comitê de Ética da UFPE para apresentar recursos ou 

reclamações em relação à pesquisa, pelo endereço: Avenida da Engenharia s/n, 
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Cidade Universitária, Recife – PE, CEP:50740-600, Tel.: 2126-8588. 

    

CONSENTIMENTO 

Eu,________________________________________________________________

________( ) profissional/ ( ) paciente, fui devidamente apresentado(a) às 

informações acima e, após lê-las e compreendê-las, concordo em participar desta 

pesquisa da seguinte maneira: 

( ) entrevista. 

A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

 

Recife, ____ de ________________ de 2011. 

   

 

 

________________________________

__ 

Participante 

 

 

________________________________

__ 

Testemunha 1 

 

 

 

_________________________________

__Pesquisador 

 

 

_________________________________

__Testemunha 2 
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ANEXO I – Aprovação comitê de Ética 

 


