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INTRODUÇÃO 
 

A doença renal é considerada um grande problema de saúde pública, pelas elevadas 
taxas de morbidade e mortalidade e, além disso, tem impacto negativo sobre a qualidade de 
vida relacionada à saúde.  

A adesão ao tratamento desta doença crônica significa aceitar a terapêutica proposta e 
segui-la adequadamente. Entretanto, a insuficiência renal crônica e o tratamento hemodialítico 
provocam uma sucessão de situações para o doente que comprometem, além do aspecto 
físico, o psicológico, com repercussões pessoais, familiares e sociais.  

E para ajudar o doente no enfrentamento da sua nova condição de vida, cabe aos 
profissionais conhecer e compreender a dinâmica de relações na qual aquele se encontra, o 
que significa compreender a experiência familiar através da vivência como cuidador, pois é 
visível a necessidade acolher angústias e oferecer suporte e assistência digna às necessidades, 
diante das limitações: de saúde do doente renal, e de amparo destes familiares. 
 O presente trabalho visa mostrar a possibilidade e de que maneira o grupo de apoio 
Sala de Espera promove qualidade de vida a cuidadores de usuários de hemodiálise. Exibir-
se-á a reflexão de prática de Estágio Supervisionado em Psicologia da Saúde, envolvendo a 
utilização do serviço acima mencionado. A abordagem utilizada para a elaboração da pesquisa 
foi a qualitativa, focada nos significados subjetivos, a qual permite o trabalho com um 
universo de significados e uma abordagem mais profunda sobre processos e fenômenos de 
cuidado com o doente renal crônico. 
 Propõe-se uma discussão e formulação de atenção a estes indivíduos que estão no 
mesmo espaço, sob os mesmos aspectos de saúde – a doença do familiar –, e que podem ser 
integrados a partir de uma nova forma de cuidado. 
 
1 O Doente Renal 
 
 Os rins promovem o balanço sadio da química interna do organismo. Mesmo 
pequenos, a sobrevivência humana depende do funcionamento normal destes órgãos vitais 
(GARCIA, 2004). Mas quando o rim se torna incapaz de secretar urina quantitativa ou 
qualitativamente suficiente para preservação da homeostase, estabelece-se a condição 
designada Insuficiência Renal. Tal quadro pode instalar-se de forma rápida, porém temporária 
– aguda – ou lentamente – crônica (GARCIA, 2004).  

A doença renal crônica consiste em uma lesão renal, com perda progressiva e 
irreversível da função dos rins. Na sua fase mais avançada, denominada fase terminal de 
insuficiência renal crônica (IRC), os rins não conseguem manter a normalidade do meio 
interno do indivíduo. Entre as principais causas da insuficiência renal crônica estão a 
hipertensão arterial e o diabetes mellitus (GODOY; NETO e RIBEIRO, 2005), e também a 
glomerulonefrite (GARCIA, 2004). Em termos epidemiológicos, a IRC é considerada um 
problema de saúde pública nacional, caracterizando-se por alta morbimortalidade e taxas de 
incidência e prevalência crescentes nos últimos anos (FERNANDES, 2007). 



Quando a capacidade funcional do rim fica abaixo dos 10%, começam a surgir 
problemas de saúde devido às alterações funcionais graves e progressivas. Medicamentos e 
dieta não podem mais tratar o doente, os exames laboratoriais tornam-se muito alterados, e se 
faz necessário, então, o uso de outros métodos de tratamento: diálise ou transplante renal. 

O tratamento dialítico – foco do trabalho – visa substituir, parcial ou totalmente, a 
função renal e corrigir o metabolismo do indivíduo, que se encontra alterado devido ao mau 
funcionamento desse órgão, sob duas finalidades principais (GODOY; NETO e RIBEIRO, 
2005): dar sobrevida ao doente e possibilitar uma melhoria na qualidade de vida do mesmo, 
enquanto espera um transplante renal. Entretanto, a diálise pode durar pelo resto de sua vida e, 
por esse motivo, muitas vezes o indivíduo perde o seu emprego, tendo que se reorganizar para 
uma outra atividade ou viver da aposentadoria. 
 
1.1 Aspectos psicológicos do doente renal 
 

A IRC e o tratamento hemodialítico provocam uma sucessão de situações para o 
doente renal crônico que comprometem, além do aspecto físico, o psicológico, com 
repercussões pessoais, familiares e sociais (RESENDE, 2007). Por isso, além do 
acompanhamento médico  para prolongar o bom funcionamento do rim, é de fundamental 
importância o atendimento psicológico.  
 

O doente com IRC passa por graves mudanças na vida social, no trabalho, 
nos hábitos alimentares e na vida sexual, que acarretam alterações na sua 
integridade física e emocional. A doença representa prejuízo corporal e 
limitações, pois, em geral, há afastamento do doente de seu grupo social, de 
seu lazer e, às vezes, da própria família. Diante da doença, o indivíduo sente-
se ameaçado, inseguro, por saber que sua vida vai ser modificada por causa 
do tratamento, (...) o que traz consequências à qualidade de vida (RAMOS, 
2008, p. 73). 

 
A pessoa com insuficiência renal crônica experimenta uma brusca mudança no seu 

viver, convive com limitações, com um pensar na morte, com o tratamento doloroso que é a 
hemodiálise (RESENDE, 2007). Desta forma, é necessário ao doente elaborar lutos, pelo 
corpo que não é mais o mesmo, pela autonomia que até então dispunha.  

Para a Psicologia, todo sintoma além de doer e fazer sofrer carrega em si uma 
dimensão de mensagem, comporta informações sobre a subjetividade da pessoa, havendo 
mesmo a noção de que o sujeito fala por meios de seus sintomas, ou é falado por eles. “E a 
psicologia escuta” (SIMONETTI, 2004, p. 22). O Psicólogo da Saúde procura estudar e 
compreender o indivíduo enquanto um ser que adoece, situação esta permeada de sofrimento 
físico e psicológico (ANGERAMI-CAMON, 2003a).  

É possível considerar, então, que as consequências do adoecimento têm um alcance 
maior do que supõe-se, e que podem alterar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, 
especialmente os familiares – cuidadores –, os quais têm influência visível nas reações dos 
doentes diante do diagnóstico e tratamento. Cabe, assim, conhecer alguns aspectos desta 
situação e oferecer alternativas de trabalho para acolhimento e enfrentamento. 
 
2 A família da pessoa com doença renal 
 

Tendo em vista as alterações biopsicossociais, ou seja, as alterações não só orgânicas, 
em nível de saúde-doença, mas psicológicas e sociais do indivíduo com IRC, não somente ele, 
mas sua família também sofre ajustes e desajustes com a doença. A rotina familiar muda com 



constantes visitas ao médico, medicações, hospitalizações, tratamento, e acaba atingindo todas 
as pessoas convivendo com o doente. 
 Se não é levada devidamente em conta a família do doente, não é possível ajudá-lo 
com eficácia. Os familiares são os cuidadores deste doente e, assim, desempenham papel 
preponderante, e suas reações muito contribuem para a própria reação do doente (KLÜBER-
ROSS, 1998). Geralmente, a família também vivencia uma situação de crise definida pelo 
sentimento de impotência, do temor à morte, pela dificuldade em entender e elaborar o que se 
passa com o doente, pelo ambiente frio e distante que é o hospital; enfim, pela dificuldade de 
entrar em contato com seus próprios sentimentos. 

É esse o principal motivo pelo qual a família também precisa ser incluída no 
tratamento. “O suporte familiar, as competências de cada membro da família, o nível de 
esclarecimento e a qualidade da comunicação com a equipe de saúde influenciam 
sobremaneira o manejo da doença pelo paciente” (FERNANDES, 2007, p. 133). 

A assistência psicológica aos familiares é de extrema importância na medida em que a 
relação família-doença-doente evidencia a existência de um núcleo familiar e não somente de 
um doente, agravado pelo fato de que, não raro, existe a possibilidade de que somente a 
família continue existindo (CARVALHO, 2008). Ou seja, paciente-família é um binômio 
indivisível, e como tal deve ser abordado no contexto hospitalar, com o risco de perder-se um 
aspecto muito importante na intervenção do psicólogo: as implicações emocionais que um 
processo de hospitalização provoca no núcleo familiar (ANGERAMI-CAMON, 2003b). 

Além do acompanhamento psicológico a esses cuidadores durante o período de 
hospitalização e tratamento, é possível realizar grupos de objetivo informativo ou operativo 
para buscar e proporcionar espaço de reflexão e expressão de sentimentos, angústias, medos e 
fantasias, além de informar e orientar, minimizando o impacto emocional e o estresse 
vivenciado (CARVALHO, 2008). 
 
2.1 A família que espera 
 
 A espera é um dos momentos mais difíceis para o doente, e também para os 
cuidadores. No caso da família da pessoa com doença renal, como já foi dito, os mais diversos 
sentimentos envolvem os membros desde a busca pelo diagnóstico até o tratamento, o que não 
é diferente quando há insuficiência renal crônica. 
 São quatro horas de espera, três dias na semana, em um tratamento hemodialítico que 
muda toda a dinâmica de vida de doentes e familiares envolvidos. Entretanto, tenta-se 
construir, ao entrar na instituição hospitalar, estratégias de enfrentamento com os doentes, 
formas de integrar a equipe multiprofissional, mas esquece-se daqueles que os acompanham 
diariamente e que mudam suas rotinas em função do doente. Entende-se, assim, que o familiar 
que se dedica a cuidar do outro possui também necessidade de receber cuidado e atenção 
especiais.  
 

São acompanhantes que estão tão internados quanto os seus entes queridos e, 
[...] os mesmos também necessitam de um cuidado que passa pelo processo 
de Humanização Hospitalar, pois os mesmos passam a viver o dia-a-dia do 
hospital, tanto quanto o paciente e a equipe (TEIXEIRA, 2008, p. 40). 

  
É evidente o impacto da doença renal na estrutura familiar, que se desorganiza 

(Teixeira, 2008), e a observação e ambientação na clínica de hemodiálise permitem, cada vez 
mais, que uma demanda seja visível e sentida: os cuidadores necessitam de atenção. Essa 
atenção envolve desde esclarecimentos de dúvidas até o acolhimento em relação às suas 
expectativas sobre a doença, o tratamento, as rotinas que foram modificadas, os medos e 
mitos que surgem. Os cuidadores demandam orientação. 



 A sala de espera é o lugar onde não só os doentes aguardam o momento de serem 
chamados para realizar o tratamento, mas um território dinâmico onde cuidadores esperam o 
retorno daquele, e conversam, trocam experiências entre si, observam, expressam suas 
vivências com a doença.  

Os grupos de sala de espera configuram uma estratégia de atuação dentre as práticas 
grupais em psicologia, onde vínculos positivos e transformadores são constituídos, 
construindo-se um espaço de sustentação e continência e criando-se possibilidades para 
reflexões e mudanças.  

Tais grupos ancoram-se sobre os objetivos basilares de oferecer apoio emocional e 
esclarecer, para os usuários de serviços de saúde diversos, algumas questões médicas 
(VERÍSSIMO e VALLE, 2005). Fala-se na construção de espaços de conversação, reflexão e 
troca de experiências entre os usuários e destaca-se o ato de “conversar junto” enquanto 
processo potencialmente fértil para construções polissêmicas sobre os temas em saúde. Aqui, 
a psicoeducação é instrumento de difusão da informação que cada cuidador pode utilizar no 
desenvolvimento e crescimento pessoal (CABALLO, 1996). 

O grupo de sala de espera onde ocorre a hemodiálise, então, é caracterizado como uma 
forma produtiva de ocupar um espaço e tempo ociosos na instituição, com a transformação do 
período de espera em momento de trabalho. Trata-se de potencializar um espaço informal já 
existente na instituição. 

Nesta composição, vê-se, por exemplo, que é mais fácil falar das emoções com um 
igual a partir da relação que se institui no grupo. Assim, a sala de espera sensibiliza o 
participante quanto às dimensões psicológicas da sua situação, trocando a posição passiva e 
receptiva para uma posição ativa e participativa (IVANCKO, 2004). 

 
3 Atividades na Sala de Espera 
 

A atividade proposta teve o objetivo de, ao evidenciar construções subjetivas através 
da experiência por cuidadores de indivíduos que realizam tratamento hemodialítico na Clínica 
Nefrológica do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina-PI, comprovar a necessidade e 
possibilidade de um serviço de grupo de apoio, amparado na ideia de que este promove 
melhoria de qualidade de vida aos envolvidos. A amostra foi composta por 15 cuidadores, 
incluindo os fixos e os rotativos. 

A utilização do serviço resultou da demanda de atenção a esses cuidadores apresentada 
pelo Serviço de Assistência Social, ratificada pela diretoria e pelo psicólogo da Clínica, além 
da confirmação por observação e diagnóstico do ambiente pelas estagiárias de Psicologia. 
 O Programa de Hemodiálise da Clínica Nefrológica do HGV possui três turnos de 
atendimento, cada um durando quatro horas, durante três dias da semana, da seguinte forma: 
segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h, 12h e 16h; terças, quintas e sábados, às 7h, 12h e 16h. 
O último turno é utilizado por doentes das enfermarias da própria clínica e de outras clínicas 
da cidade. 

O projeto foi aplicado com cuidadores dos primeiros e segundos turnos, do programa 
de segunda, quarta e sexta-feira, e do primeiro turno de terça, quinta e sábado. Não foi 
possível formar um grupo com os cuidadores do segundo turno do período de terça, quinta e 
sábado, porque os mesmos não se encontravam no local. 

Uma reunião semanal era realizada com cada grupo, e temas envolvendo os aspectos 
físicos, psicológicos e sociais da doença que afetam doentes e familiares eram apresentados. 
Durante a Sala de Espera, surgiam relatos de experiências e estratégias de enfretamento eram 
discutidas, além de ser oferecido suporte psicológico através de acolhimento, dinâmicas de 
grupo, vivências, exibição de filme e reflexões. Visando analisar os significados produzidos 
pelos cuidadores acerca das relações com o doente renal crônico e sua doença, e o tratamento 



hemodialítico, a coleta dos dados era feita a partir do registro das expressões de pensamentos, 
sentimentos e comportamentos dos cuidadores, os quais eram estimulados a falar livremente 
durante as atividades. 

Diante disso, constatou-se a existência de aspectos comumente verificados na 
experiência desses sujeitos. Assim, as informações relatadas foram reunidas, verbalizações 
relevantes adicionadas e distribuíram-se as mesmas em quatro categorias conforme os 
aspectos teóricos já discutidos, a serem apresentadas: 
 
3.1 Significados atribuídos ao rim e à doença renal 
 
 Segundo os familiares, alguns sequer recordavam-se da existência dos rins no corpo 
humano antes do contato com a doença. O rim não tinha a mesma importância que o coração, 
por exemplo, pois eles sabiam que se este parasse era certo de que a morte viria. Para os 
familiares, o rim era, então, mais um órgão em um corpo sem maior atenção ou cuidado. 
 

- Antes do contato com a doença, eu não tinha noção da importância 
dos rins para o nosso corpo. (Mãe de adolescente); 
 
- Eu nem me lembrava da existência deles [dos rins]. (Esposa). 

 
  Apesar de sobrevivência humana depender do funcionamento desses órgãos vitais 
(GARCIA, 2004), constatou-se a falta de reconhecimento por estas pessoas dos rins como 
mantenedores do equilíbrio funcional do organismo. É notável que, apenas com o 
envolvimento com a doença renal, os familiares percebem a relação dos rins com a vida. 
  

- Eu dava importância ao coração, aos olhos ‘pra enxergar, mas não 
pensava nos rins... Hoje eu sei que se o rim parar de funcionar, ele 
pode fazer o coração parar por causa da pressão, o corpo fica 
inchado, ela [a doente] fica fraca e pode morrer! Hoje eu sei a 
importância que os rins têm ‘pra todo o corpo.  (Irmã). 

 
 Tal situação pode ser explicada pela construção teórica de que a proximidade com o 
progresso da doença o familiar vivencia o doente apresentando sintomas característicos 
(GODOY; NETO e RIBEIRO, 2005), e a partir daí atribui significados aos acontecimentos, 
constrói seus conceitos e crenças acerca dos rins e da doença renal, da necessidade e 
importância do tratamento, e com base nisso sente e comporta-se de determinada maneira, 
construindo diferentes hipóteses sobre o futuro e sobre sua própria identidade (BAHLS e 
NAVOLAR, 2004). 
 
3.2 Significados acerca da hemodiálise 
 
 Ao mesmo tempo em que possibilita sobrevida e melhoria na qualidade de vida e a 
espera por um transplante (GODOY; NETO e RIBEIRO, 2005), a diálise pode durar pelo 
resto de sua vida e, por esse motivo, muitas vezes o indivíduo perde o seu emprego, tendo que 
se reorganizar para uma outra atividade ou viver da aposentadoria. Neste contexto, três 
aspectos em relação à hemodiálise foram constatados, apresentados nas subcategorias: 
Mudança de rotina, O medo da morte e A fé no cuidado. 
 

3.2.1 Mudança de rotina 
 



A pessoa com insuficiência renal crônica vivencia uma brusca mudança no seu viver, 
convive com limitações, com um pensar na morte, com o tratamento doloroso que é a 
hemodiálise (RESENDE, 2007). E também, “o doente com IRC passa por graves mudanças 
na vida social, no trabalho, nos hábitos alimentares e na vida sexual, que acarretam alterações 
na sua integridade física e emocional” (RAMOS, 2008, p. 73). 

Verbalizações emitidas pelos cuidadores também confirmam as constatações feitas 
acerca das conseqüências do tratamento da IRC: 

 
- Há uma mudança total na vida do paciente e da família. (Filha). 
 

 Teixeira (2008) destaca como evidente o impacto da doença renal na estrutura 
familiar, que se desorganiza. Ou seja, estes cuidadores também são envolvidos no 
adoecimento, no diagnóstico, no tratamento e, principalmente, nos cuidados com o indivíduo, 
e também são afetados por limitações e perdas as mais diversas: 
 

- Estas pessoas [doentes renais] não podem mais andar sozinhas, 
estão temos que largar emprego, deixar de trabalhar, para viver com 
elas. [...] Temos que acompanhá-las até o fim. (Esposa); 
 
- Eu mudei a minha vida para viver a vida da minha esposa. (Esposo). 
 

Pode-se confirmar, então, que são “acompanhantes que estão tão internados quanto os 
seus entes queridos e, [...] também necessitam de um cuidado [...], pois os mesmos passam a 
viver o dia-a-dia do hospital, tanto quanto o paciente e a equipe” (TEIXEIRA, 2008, p. 40). 
 

3.2.2 O medo da morte 
 
 Durante momentos de reflexão quanto ao seu papel, os cuidadores ressaltaram o medo 
da morte, não deles, mas dos entes queridos os quais estão sendo cuidados. Para esses 
cuidadores, é mais difícil perder os entes, por isso há os que preferem ir antes deles, como 
frisaram: 
 

- Não suportaria vê-lo morrer, por isso digo a ele que quero ir 
primeiro. Sei que não agüento! (Esposa). 
 

 Este é o momento em que a relação família-doença-doente evidencia a existência de 
um núcleo familiar e não somente de um doente, agravado pelo fato de que, não raro, existe a 
possibilidade de que somente a família continue existindo (CARVALHO, 2008). 
 Diante do acolhimento oferecido pela Sala de Espera, da possibilidade de falar seus 
sentimentos, seus medos, suas fantasias, os cuidadores também se permitiram falar do que 
eles entendem por morte e em como significar suas vivências com os doentes: 
 

- Eu sei que hoje ele está aqui, está fazendo o tratamento, está se 
cuidando em casa, mas a doença pode fazer ele morrer a qualquer 
momento... por causa de uma complicação, em casa ou na máquina. 
Eu estou ajudando ele a viver como eu posso, e sei que ele também 
está tentando... Eu sei que ele pode morrer a qualquer momento.  
(Sobrinha); 
 



- A doença renal tem suas dificuldades... uma delas é a possibilidade 
de minha esposa morrer.[..].Eeu tenho consciência disso, e ela 
também, e vou continuar a cuidar e a amar ela. (Esposo). 

 
Aqui evidencia-se a necessidade de conhecimento do psicólogo acerca da morte, luto e 

ressignificação de perdas, pois é objetivo do seu trabalho auxiliar o doente e sua família a 
enfrentar juntos a crise, de modo que aceitem simultaneamente a realidade final (KLÜBER-
ROSS, 1998). 
 

3.2.3 A fé no cuidado 
 
O adoecimento, a mudança de rotinas e a proximidade da morte são situações que 

provocam consequências expressivas na vida dos cuidadores, as quais podem se manifestar 
nas questões espirituais. “É preciso considerar as conceituações das pessoas ainda que essas 
estejam distantes daquilo que preconizamos em nossa própria crença pessoal...” 
(ANGERAMI-CAMON, 2002, p. 12) 
 É evidente a presença da fé nas verbalizações dos cuidadores envolvidos no cuidado 
dos doentes renais. É uma demonstração de amparo que parece complementar a confiança no 
médico, no enfermeiro, na equipe. 
 

- Quando ele adoeceu, estava muito fraco, inchado, e quando ele 
chegou aqui, que o médico olhou ‘pra ele e disse que era problema 
nos rins... e mandou para a hemodiálise... foi que, com a Graça de 
Deus, ele foi melhorando. Seu Deus não tivesse mandado ele ‘pra cá, 
não sei se ele estaria vivo pra contar história. (Esposa). 

  
 Segundo Kovács (2007), a busca religiosa tem relação com a situação existencial do 
homem, na qual as questões de vida e morte têm um lugar preponderante. A fé emerge no 
contexto subjetivo à medida que se intensifica o estado de fragilização do doente; à medida 
que o cuidador se sente cada vez mais impotente diante do direcionamento dos fatos, do 
comprometimento de saúde do doente, percebendo que podem não ser suficientes as 
intervenções médicas se ele não tiver algo em que se amparar; algo que lhe proporcione 
segurança, esperança de melhora. 
  

- Tem dias que ele vem fazer a diálise muito fraco, tem dias que vem 
mais forte. Mas é Graças a Deus que ele sai vivo todo dia daquela 
sala. (Sobrinha). 

 
 De acordo com a fala desta cuidadora, não é somente a máquina que salva o familiar 
das dificuldades da doença renal e do tratamento dialítico, mas é a força divina que permite ao 
doente continuar a viver após cada sessão de tratamento. É aí que se evidencia a religiosidade; 
e a crença de que a fé que a família tem irá ajudar o doente em seu tratamento, pois esta fé é 
atribuída à melhora, a boas expectativas. 

 
3.3 O valor da família no cuidado 
 

A doença renal representa um estressor que afeta o curso normal da vida do sujeito e 
afeta as relações sociais dentro sistema social. No período da doença, os familiares 
desempenham papel preponderante, e suas reações muito contribuem para a própria reação do 
doente (KLÜBER-ROSS, 1998). Ou seja, se não é levada devidamente em conta a família do 



doente, não é possível ajudá-lo com eficácia. Desta forma, foram consideradas duas 
subcategorias: 
 
 3.3.1 Sentimentos e atitudes perante o doente renal crônico 
 
 Os cuidadores envolvem-se com a doença renal e as repercussões desta em sua vida 
provocam respostas às limitações, às perdas, de acordo com a relação familiar-doente, pois 
$paciente-família é um binômio indivisível, e como tal deve ser abordado no contexto 
hospitalar. (ANGERAMI-CAMON, 2003b). 
 Por vezes, os cuidadores relatam sensações de tristeza, um desgaste resultante da 
espera pelas quatro horas de tratamento do usuário. A percepção deste dano pessoal colabora 
para que estes cuidadores se impacientem com as alterações e impossibilidades provocadas 
pela doença. 
 

- Com o tempo, eu fui ficando mais estressado, deixei de fazer 
algumas coisas, porque a doença também envolve a gente. (Esposo). 
 

 Todavia, a doença renal crônica não repercute apenas em vivências negativas, 
contraproducentes, aos cuidadores, mas pode despertar nestes uma postura assertiva, com o 
objetivo de não permitir ao doente se entregar à tristeza ou às dificuldades do tratamento. 
Aqui, vale ressaltar Bahls e Navolar (2004) quando eles destacam que as pessoas reagem de 
formas variadas a uma situação específica podendo chegar a conclusões também variadas. 
 

- Há muitas pessoas que fazem o tratamento e entram em depressão... 
e morrem. Eu faço de tudo para não acontecer isso com meu irmão; 
levo ele ‘pra passear, na praça, ‘pra sorveteria, converso com ele... 
Tudo ‘pra ele não entrar em depressão. (Irmã). 
 

 A influência na condução do enfermo em relação à adesão e aceitação do tratamento é 
o principal motivo pelo qual o cuidador também precisa ser incluído no tratamento. “O 
suporte familiar, as competências de cada membro da família, o nível de esclarecimento e a 
qualidade da comunicação com a equipe de saúde influenciam sobremaneira o manejo da 
doença pelo paciente” (FERNANDES, 2007, p. 133). 
 
 3.3.2 Necessidade de acolhimento 
 
 Não somente incluir a família no tratamento hemodialítico, como sendo mais um 
responsável pela qualidade de vida do doente é necessário, mas também convém acolher esse 
cuidador que se envolve e desperta os mais diversos sentimentos diante dessa relação. 
 

- Às vezes, a pessoa [cuidador] só precisa de um pouco de atenção. 
(Mãe); 
 
- Nós ficamos aqui durante quatro horas e ninguém pergunta como a 
gente ‘tá. [...]. Às vezes, dá uma tristeza... É tanto esforço! (Esposa). 

 
Uma forma de acolhimento oferecida foi a intervenção em grupo, algo que oferece 

uma nova e importante rede social ao doente e a seus familiares, além de configurar uma 
situação adequada à possibilidade de refinamento das informações sobre a doença com a qual 



convivem, bem como a respeito do tratamento, e favorecer a elaboração das vivências 
relacionadas à enfermidade (VERISSIMO e VALLE, 2005). 

 
3.4 Prognóstico 
 
 A experiência confirmou a necessidade de oferecer atenção aos cuidadores dos doentes 
renais crônicos do Programa. Segundo eles, a experiência foi bastante proveitosa, ofereceu a 
oportunidade de aprendizado, orientação, descontração e serviu como instrumento para passar 
as longas quatro horas do tratamento. 
 

- Vocês foram muito importantes na orientação, no esclarecimento de 
dúvidas, e ainda porque estavam acompanhando meu filho lá dentro 
da sala [de diálise]. (Mãe); 
 
- O que vocês fizeram foi bom demais, não só ‘pra gente passar o 
tempo aqui fora, mas porque com as atividades de vocês nós 
aprendemos e também não ficamos pensando besteiras... coisas 
negativas. (Esposo). 

 
Isto confirma o fato de que, no grupo, vínculos positivos e transformadores são 

constituídos, construindo-se um espaço de sustentação e continência e criando-se 
possibilidades para reflexões e mudanças (VERÍSSIMO e VALLE, 2005). Assim, em um 
clima de integração e interação entre os usuários, vivências podem ser compartilhadas, 
sentimentos e pensamentos expressos e dúvidas sanadas. 

Além da possibilidade de obtenção de informações relevantes, os cuidadores 
ratificaram a oportunidade de construir laços de amizade uns com os outros, que antes não se 
conheciam tão bem, apenas sabiam que acompanhavam um doente. 
 

- Aqui a gente se vê toda semana, mas não sabe o nome, o que faz... 
Assim, com esse contato, fica mais fácil um ajudar o outro em alguma 
dificuldade. (Esposo). 

 
Ou seja, é mais fácil falar das emoções com um igual a partir da relação que se institui 

no grupo. E a sala de espera sensibiliza o participante quanto às dimensões psicológicas da 
sua situação, trocando a posição passiva e receptiva para uma posição ativa e participativa 
(IVANCKO, 2004).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na prática, constatou-se a abrangência e a qualidade de atenção oferecida pela Sala de 
Espera. Os cuidadores não participam apenas para passar as quatro horas do tratamento, mas 
aproveitam cada minuto de atividade, desenvolvem uma relação de cumplicidade e depositam 
nas suas falas a possibilidade de diminuir ansiedades, preocupações, tirar dúvidas, desabafar 
medos, raivas, angústias, alívios e se permitir uma melhoria de qualidade de vida ao rever o 
que os motiva ao cuidado com os doentes.  

O que prova que é possível aos envolvidos expressar e compartilhar seus 
conhecimentos e sentimentos acerca da experiência com o doente renal crônico e suas 
limitações, permitindo a troca de saberes pessoais que, ao mesmo tempo, enriquecem o 
conhecimento científico acerca das repercussões da enfermidade não somente nos doentes, 
mas nos cuidadores.  



Foi possível, ainda, verificar um desenvolvimento pessoal dos participantes, que 
ficaram mais atentos acerca de suas percepções e construções cognitivas acerca dos 
acontecimentos ao seu redor, e sobre as consequências que emoções respectivas podem 
ocasionar (comportamentos).  

As atividades oferecidas, através da utilização de instrumentos lúdicos, mostraram a 
necessidade de trabalhar a subjetividade não somente por meio do que pode ser dito pelo 
cuidador quando questionado ou sugestionado a falar, mas pelo que pode ser simbolizado, 
como um desenho pode representar uma experiência, por exemplo, pois permite a 
exteriorização de conteúdos que demorariam a aparecer. A utilização destes recursos facilita, 
inclusive, a aproximação do profissional com os participantes. 
 Essas simbolizações confirmaram a necessidade de uma rede de amparo mais extensa, 
que leve em conta esses familiares que ficam do lado de fora da Sala de Diálise, pois são eles 
que passam todos os dias da sua vida monitorando e cuidando dos doentes renais.  
 Finalmente, o trabalho confirma que a Sala de Espera funciona como meio 
educacional na promoção de saúde, instrumento de reflexão, expressão de sentimentos e 
ideias e suporte psicológico, como potencializador de atividades em um tempo que estaria 
ocioso, e fortalece a necessidade da presença do psicólogo para constatar e sanar alterações 
provocadas pelo processo saúde-doença nos aspectos biopsicossociais do adoecimento. 
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