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RESUMO 

 
 

Em meio às doenças crônicas existentes está a Insuficiência Renal Crônica (IRC), 
caracterizada como uma patologia de instalação gradual, na qual o indivíduo acometido 
desenvolve dependência de uma terapêutica contínua, a diálise. Esse fato causa 
modificações no estilo de vida e pode repercutir na saúde mental e qualidade de vida. O 

impacto causado por uma doença e seu tratamento é diferente de um indivíduo para outro, 

sendo necessários estudos que valorizem os aspectos integrais do ser humano, de modo a se 
tornar subsídio para direcionar as ações profissionais, especialmente, as da equipe de 
enfermagem. Apesar das diversas inovações tecnológicas incorporadas no cuidado à pessoa 
com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico percebemos que não existe um 
olhar diferenciado para a promoção da saúde mental desses sujeitos e pouca ênfase é dada ao 
uso da tecnologia leve neste contexto, principalmente, quando a clientela pesquisada é o 
adolescente. Este estudo teve como objetivo avaliar o uso da tecnologia leve na promoção da 
saúde mental e da qualidade de vida de adolescentes renais crônicos. Trata-se de uma 
investigação convergente-assistencial realizada em uma clínica de diálise, referência no 
atendimento de adolescentes com IRC, localizada em Fortaleza/Ceará, no período de 
dezembro de 2011 a abril de 2012. Participaram oito adolescentes com diagnóstico de IRC 
submetidos à hemodiálise. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará. A produção de dados foi realizada em duas fases (pré e pós 
desenvolvimento das oficinas vivenciais), compreendendo a aplicação do questionário sobre 
qualidade de vida (QV), entrevista semiestruturada e observação estruturada. Os dados sobre 
QV foram coletados por meio de um questionário WHOQOL Bref, constituído de 26 perguntas 

que abrangem quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Para realizar 
a análise das informações coletadas utilizamos um processo de estruturação de Morse e 
Field, apresentado por Trentini e Paim. Os dados coletados por meio do WHOQOL Bref 
foram analisados conforme modelo estatístico (SPSS- Statistical Package for the Social 
Sciences - versão 15.0). Com base nos dados produzidos antes da realização das oficinas, 
emergiram quatro categorias de análise: contextualizando a dinâmica de tratamento dos 
adolescentes em hemodiálise; conhecendo os adolescentes em hemodiálise e a sua relação 
com o adoecimento; significado da vivencia do adolescente renal crônico em hemodiálise; 
expectativas dos adolescentes quanto à participação nas oficinas. Em seguida 
desenvolvemos as oficinas vivenciais, utilizando a tecnologia leve no cuidado de 
enfermagem e, posteriormente, a avaliação da estratégia na percepção do adolescente. Nesta 
etapa foram desveladas três categorias: considerações dos adolescentes em relação às 
oficinas; repercussões na condição vivenciada e significados dos encontros. Com base nos 
resultados, consideramos que a utilização da tecnologia leve como cuidado de enfermagem 
favoreceu a promoção da saúde mental e da qualidade de vida dos adolescentes em 
tratamento hemodialítico, constituindo-se em um importante instrumental na assistência 
desta clientela.   

 
Palavras-chave: Enfermagem. Promoção da saúde. Diálise renal. Qualidade de vida. 
Tecnologia leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Amid existing chronic diseases are chronic renal failure (CRF), a disease characterized as 

gradual installation, in which the affected individual develops dependence on continuous 

therapy, dialysis. This fact leads to changes in lifestyle and can affect the mental health and 

quality of life. The impact of a disease and its treatment is different from one individual to 

another, and studies that value the integral aspects of being human, so as to make allowance 

for directing the actions professionals, especially the nursing staff. Despite various 

technological innovations incorporated in care for people with chronic renal failure on 

hemodialysis realize that there is a different look for the promotion of mental health of these 

individuals and little emphasis is given to the use of light technology in this context, 

especially when the clientele researched is the teenager. This study aimed to evaluate the use 

of soft technology in promoting mental health and quality of life of adolescents with chronic 

renal failure. This is a convergent-care research conducted in a dialysis clinic, reference in 

adolescents with IRC, located in Fortaleza / Ceará, from December 2011 to April 2012. 

Participants were eight adolescents diagnosed with CRF undergoing hemodialysis. it is 

emphasized that the project was approved by the Ethics Committee of the Universidade 

Federal do Ceará. The production data was divided into two phases (pre-and post-

development workshops), subdivided in the questionnaire on quality of life (QOL), a 

semistructured interview and structured observation. The QOL data were collected through a 

questionnaire WHOQOL Bref, consisting of 26 questions covering four domains: physical, 

psychological, social relationships and environment. To perform the analysis of the 

information collected used a process of structuring Morse and Field, presented by Trentini 

and Paim. The data collected through the WHOQOL Bref were analyzed according to the 

statistical model (SPSS-Statistical Package for the Social Sciences - version 15.0). Four 

categories emerged from analysis of prior experiential workshops - contextualizing the 

dynamic treatment of adolescents on hemodialysis; knowing adolescents on hemodialysis 

and its relationship with the illness; meaning of the experiences of adolescents with chronic 

kidney disease on hemodialysis and expectations of adolescents regarding the participation 

in workshops . Then we develop experiential workshops, using light technology in nursing 

care and subsequently, evaluation of strategy on the perception of the adolescent. In this step 

was unveiled three categories: considerations of adolescents concerning the workshops; 

repercussions on condition experienced and meanings of the meetings. Based on the results, 

it is considered that the use of technology as a lightweight nursing care favored the 

promotion of mental health and quality of life of adolescents on hemodialysis, thus 

becoming an important instrumental in assisting this clientele. 

 

Keywords: Nursing. Health promotion. Renal dialysis. Quality of life. Light 

Technology.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aproximação com esta temática surgiu, ainda, na graduação de Enfermagem, 

quando tive a oportunidade de realizar um estágio extracurricular em uma enfermaria de 

Nefrologia, cuidando e desenvolvendo pesquisas na área. Posteriormente, iniciei minhas 

atividades profissionais como enfermeira numa Unidade de Diálise, aprofundando, cada vez 

mais, os estudos e tendo diversas experiências. A motivação para este trabalho teve início 

com a pesquisa desenvolvida no Mestrado e o intuito de dar continuidade ao estudo desta 

temática. 

Durante o curso de Mestrado, pude apreender as representações sociais dos 

adolescentes em situação de doença renal crônica sobre o adoecimento e o cuidado, e percebi 

a repercussão desse fenômeno na vida dessas pessoas em diversos aspectos, pois é constatado 

o fato de que o adoecimento é vivenciado como algo que modifica o seu estilo de vida, 

principalmente em função do tratamento dialítico imposto pela patologia, sendo representado 

como uma prisão, porque causa limitações e transtornos, em virtude da rotina da diálise. No 

estudo desenvolvido, eles demonstraram resignação, tristeza, fragilidade e medo, que foram 

minimizados com a ajuda de uma rede de apoio social. As exigências de cuidados e a 

adaptação à insuficiência renal crônica (IRC), no entanto, podem ocasionar sofrimento 

psíquico, fato agravado pela suscetibilidade dessas pessoas nessa fase da vida (RAMOS, 

2007). 

A IRC é a síndrome metabólica decorrente da perda progressiva, irreversível e, 

geralmente, lenta da função renal, que condiciona o paciente a realizar terapias de substituição 

da função dos rins na forma de hemodiálise, diálise peritonial ou transplante. Trata-se de um 

grave problema de saúde pública, pois, no Brasil, a prevalência de pessoas mantidas em 

programa dialítico aumentou significativamente nos últimos anos, e a tendência é se elevar 

cada vez mais, pois as principais causas de IRC são a hipertensão arterial sistêmica e o 

diabetes, patologias bastante prevalentes na nossa realidade, com impacto negativo sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde (RIELLA, 2010). 

Com o diagnóstico, essa sintomatologia é tratada por meio da diálise, contudo, 

considera-se uma terapêutica rigorosa e que exige muita disciplina. Lima e Gualda (2001) 

relatam que a IRC e as terapias dialíticas desencadeiam uma sucessão de situações que 

comprometem o cotidiano de seus portadores, bem como de seus familiares, impondo-lhes 
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adaptações e mudanças no estilo de vida. O paciente em diálise precisa se adaptar e aprender a 

conviver com as necessidades impostas pela doença e por seu tratamento.  

A adolescência é um período de mudança e transição, que afeta os aspectos físicos, 

sexuais, cognitivos e emocionais. Aberastury e Knobel (1992) a concebem como a fase da 

reorganização emocional, de turbulência e instabilidade, caracterizada pelo processo 

biopsíquico a que os adolescentes estão destinados. Como fase do desenvolvimento humano, 

tem características bastante singulares: é o momento da mudança de status, quando a criança 

passa a ingressar no mundo dos adultos com tudo aquilo que diz respeito a esse universo.  

De particular importância, na adolescência, é a mudança do corpo, não só em termos 

da fisiologia, mas, sobretudo, em relação àquilo que ele passa a representar, isto é, um corpo 

tomado pelo desejo em função do surgimento da sexualidade, resultado da passagem para a 

fase genital, em que o adolescente começa a desejar uma pessoa de fora do círculo familiar e 

ampliar sua vida social e emocional (KLOSINSKI, 2006). 

Além das transformações biológicas e subjetivas, geradoras de conflitos, essa fase 

pode ficar ainda mais conflituosa se a ela se soma uma doença como a IRC, que resulta em 

muitas restrições. Assim, os adolescentes portadores dessa patologia apresentam maiores 

chances de ter sua saúde mental afetada, quando comparados aos adolescentes sadios. 

Muitos pesquisadores descreveram a presença de ansiedade e distúrbios de 

personalidade, especialmente a depressão, com maior frequência entre os portadores de 

doenças crônicas do que em crianças e adolescentes sadios. Também foram observadas mais 

dificuldades no âmbito social entre aqueles sujeitos, quando comparados aos jovens que não 

apresentam doença crônica (BASU; DATTA; DATTA, 1998). 

Estudos longitudinais desenvolvidos, tanto por abordagens psicanalíticas, como por 

comportamentais cognitivas, ressaltaram a importância em tratar aspectos afetivos do portador 

de doença crônica, pois “estar bem” é essencial ao tratamento. Portanto, não basta tratar do 

corpo, sendo essencial cuidar, também, o lado emocional dessa pessoa que sofre (LISS et al., 

1998). 

A pessoa em condição crônica passa a conviver com a doença e é esperado que 

busque aceitá-la. E isso não é fácil, pois a doença, de uma maneira ou de outra, representa 

uma ameaça à vida e ao bem-estar (BALLA; ALVES; DUARTE, 2006). Apreender e aceitar 

a doença, muitas vezes, significa aceitar o que está dado, o que é limitado e doloroso, quando 

o desejo é manter sempre aberto o futuro e admitir novas possibilidades, especialmente 
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quando se fala de adolescentes (GADAMER, 2002). Nessa perspectiva, a normalização é 

percebida como possibilidade de mudança, transformação, criação de normas provenientes de 

novos patamares de saúde instituídas após a instalação da doença (CANGUILHEM, 2000).  

De acordo com Catalto, Segangredo e Cardoso (2000) a condição crônica afeta nosso 

conatus, ou seja, o desejo, o esforço de perseverar em ser a potência de agir e pensar, e passa 

a ter efeitos sobre nossa própria duração, sobre o prazer e a dor, sobre a alegria e a tristeza. 

Esses efeitos ocorrem na forma de potências aumentativas (expansão, alegria, abertura, 

liberdade) ou de servidões diminutivas (introspecção, tristeza, fechamento, aprisionamento). 

Portanto, o adolescente com IRC está mais susceptível ao sofrimento psíquico. 

Em virtude disso, é importante não apenas identificar, mas, também, elaborar e 

implementar estratégias que visem à promoção da saúde mental desses adolescentes, como 

forma de oferecer melhores condições para enfrentar a doença, repercutindo na melhoria da 

qualidade de vida. Principalmente, diante de uma situação clínica em que a cura não é uma 

meta possível de ser alcançada. Melhorar a satisfação do adolescente com IRC com seu 

tratamento e seu bem-estar geral deve tornar-se um dos objetivos primários, pois as medidas 

de qualidade de vida se apresentam como ferramenta essencial para tal propósito, uma vez 

que levam em consideração a perspectiva do sujeito em relação ao seu estado de saúde/bem-

estar.   

O conceito de Promoção da Saúde surgiu de forma latente, com Sigerist, em 1946, 

que a define como uma das atividades essenciais da Medicina, e veio novamente à tona na 

década de 60, com o conceito positivo de doença, no sentido de incentivar a prevenção das 

doenças, mediante o estímulo de hábitos e comportamentos saudáveis e com a preocupação de 

atuar nos fatores de risco (TEIXEIRA, 2002).  

Na década de 70, com a crise nos sistemas de saúde, continua-se a perceber que não 

basta agir apenas na cura da doença, sendo preciso intervir nos determinantes do adoecimento. 

Ainda no final dessa década, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou a I 

Conferência Internacional de Saúde, em Alma-Ata, reforçando a proposta da atenção 

primária.  Essa Conferência desdobrou-se na I Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde. Com a Carta de Ottawa, em 1986, o conceito de Promoção da Saúde foi definido 

como: o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida 

e saúde, incluindo maior participação no controle deste processo (FERREIRA; BUSS, 2002). 
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A Promoção da Saúde deve assegurar a igualdade de oportunidades dos diversos 

segmentos da sociedade, permitindo que toda a população desenvolva o máximo de suas 

potencialidades. Estas concepções que embasam a Promoção da Saúde significam o 

rompimento do paradigma biomédico e, portanto, um corte epistemológico na saúde.  

Em síntese, essas proposições reforçam a ideia de que a Promoção da Saúde 

representa um esforço de todos os povos, em busca de soluções estruturais para a melhor 

Qualidade de Vida (QV), atrelada a uma mudança integral do dimensionamento da saúde e da 

doença. A Promoção da Saúde supera a história natural das doenças numa compreensão 

causal, unidirecional, acrítica e descontextualizada, e exige uma visão aprofundada do 

processo saúde/doença que amplie a capacidade de autonomia dos indivíduos e grupos para o 

alcance dos seus objetivos pessoais, de serem saudáveis e sociáveis, de agirem no grupo, para 

a transformação social (CATRIB et al., 2003).  

Tradicionalmente a assistência às pessoas com doenças crônicas é desenvolvida por 

meio da rotina que se inicia com o diagnóstico, confirmado por exames, a definição de um 

tratamento e o acompanhamento para avaliação e ajustes que se fizerem necessários. Este 

modelo cristalizado é revertido com base na valorização da subjetividade dos sujeitos e da 

importância da avaliação que a própria pessoa faz de sua saúde e de sua vida. Esse fato é 

explicado pelo ajustamento à nova situação e o desenvolvimento de novas atitudes e 

adequação de seu estilo de vida às limitações decorrentes da doença.  

Saupe e Broca (2004) assinalam que a inclusão da autoavaliação da QV de pessoas 

em condições crônicas de saúde é uma tendência para o autocuidado, pois contribui com 

informações significativas que expressam o ponto de vista do maior interessado e subsidia a 

tomada de decisão compartilhada entre o profissional de saúde e o paciente, que se torna mais 

atuante em seu processo de viver o enfrentamento da doença. 

A QV é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura 

e no sistema de valores em que vive e em relação às suas expectativas, padrões e 

preocupações, o que incorpora, de forma complexa, a saúde física, o estado psicológico, o 

nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com aspectos do 

meio ambiente. Três pontos fundamentais sobre o construto QV estão implícitos nesse 

conceito: subjetividade, multidimensionalidade e presença de dimensões positivas e negativas 

(FLECK, 1995). 
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Assim, este estudo avaliou a QV de um grupo de adolescentes com insuficiência 

renal crônica, evidenciando as possibilidades de indicadores serem utilizados para analisar as 

repercussões do uso de tecnologia leve na promoção da saúde mental.   

A ideia de tecnologia não deve estar ligada somente a equipamentos, fato bastante 

evidente quando se fala em IRC, pois a abordagem está voltada, essencialmente, para o uso da 

tecnologia “dura” (máquinas de diálise, normas e rotinas generalizadas), ficando distantes a 

produção do saber compartilhado, a corresponsabilidade dessas pessoas com o seu cuidado, a 

abordagem emocional, o acolhimento, o envolvimento dos profissionais de uma maneira mais 

abrangente e uma percepção individualizada, holística, dessas pessoas. Parte-se do 

pressuposto de que cada um sofre de maneira diferente, apesar de muitas vezes os motivos 

serem semelhantes. 

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) que possui como propósito a problematização do 

processo de trabalho em saúde, com foco nas relações, onde o usuário é percebido como 

sujeito e participante ativo na produção de saúde, agindo na identificação de riscos e 

vulnerabilidades, conjugando, ainda, as necessidades do usuário, oferta do serviço, 

encaminhamento responsável e resolubilidade (BRASIL, 2004).  

No campo da saúde, embora as categorias tecnológicas sejam inter-relacionadas, não 

deve prevalecer a lógica do trabalho morto, aquele expresso nos equipamentos e saberes 

estruturados. O ser humano necessita das tecnologias de relações, produção do conhecimento, 

comunicação, acolhimento, vínculos e autonomização, denominadas “tecnologias leves”. As 

tecnologias têm sempre como referência o trabalho que se revela como ação intencional sobre 

a realidade, na busca de produção de bens/produtos que, necessariamente, não são materiais 

duros, palpáveis, porém podem ser simbólicos (ROSSO; LIMA, 2005).  

Não obstante, é preciso ressaltar que, embora seguindo referenciais teórico-

filosóficos distintos, é possível encontrar interfaces da classificação de tecnologias em saúde, 

especialmente as leves, acerca do cuidado, uma vez que esse tipo de tecnologia tem como 

premissa a produção de relações de reciprocidade e de interação, indispensáveis à efetivação 

do cuidado. Ao produzir essas relações, o sujeito pode reaver sua singularidade, autonomia e 

cidadania.  

 De acordo com Merhy (2005), as tecnologias são classificadas em leves, quando 

falamos de relações, acolhimento, gestão de serviços; em leves-duras, quando nos referimos 
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aos saberes bem estruturados, como o processo de enfermagem; e duras, quando envolvem os 

equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas.  

Nessa compreensão, a tecnologia não pode ser vista apenas como algo concreto, mas 

como resultado de um trabalho que envolve um conjunto de ações abstratas ou concretas que 

apresentam uma finalidade, nesse caso, o cuidado para a promoção da saúde mental.  

As práticas do trabalho em saúde devem incluir diversas tecnologias de maneira 

adequada, de acordo com as necessidades de saúde. Elas são as ações e os serviços de saúde 

dos quais os sujeitos precisam para terem melhores condições de vida, sem prejuízo do 

atendimento que requer tecnologias materiais (COELHO; JORGE, 2009). 

Com base no exposto, considera-se que o uso da tecnologia leve no cuidado de 

enfermagem ao adolescente em tratamento hemodialítico poderá favorecer a promoção da 

saúde mental. Desde o momento em que o adolescente com IRC tiver oportunidade de 

expressar seus problemas, conflitos, emoções e expectativas por meio de tecnologia leve, 

representada pelas técnicas expressivas, estará mais apto a lidar, de modo mais favorável, com 

a situação de crise provocada pela associação entre a fase vivenciada e o fato de ser renal 

crônico, sendo relevante este estudo por contribuir com medidas que promovam a saúde 

mental destes adolescentes.   

A realização deste estudo poderá reafirmar a necessidades de fortalecer as práticas 

profissionais de enfermagem que superem modelos tradicionais, de gestão e de atenção à 

saúde. Ademais, pode contribuir para a construção/reconstrução de referenciais teóricos e 

metodológicos que alicercem uma prática assistencial visando à promoção da saúde mental. 

Com o trabalho aqui proposto, espera-se a adaptação de novas tecnologias, ou modos 

de abordagem para o cuidado de enfermagem ao adolescente com IRC, dando ênfase à 

promoção da saúde mental e à qualidade de vida. Com isso, somam-se esforços na busca de 

uma atenção individualizada, humanizada e integral a esse tipo de clientela.  

Desse modo, defende-se a tese de que o uso de tecnologia leve, mediante 

utilização de técnicas autoexpressivas, favorecerá o melhor enfrentamento do 

adolescente com IRC à condição vivenciada, promovendo a saúde mental e repercutindo 

na qualidade de vida.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o uso de tecnologia leve na promoção da saúde mental e da qualidade de vida 

de adolescentes renais crônicos.                 

                 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar o grupo pesquisado quanto aos aspectos pessoais, sociodemográficos e 

nosológicos; 

- Construir dispositivos de tecnologia leve aplicando-os na assistência de Enfermagem; 

- Identificar alterações de comportamento e respostas emocionais relacionadas à saúde e 

qualidade de vida associadas às atividades desenvolvidas; 

- Verificar os índices de Qualidade de Vida dos adolescentes renais crônicos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Adolescência e adoecimento crônico: entrelaçando conceitos permeados de 

significações 

 

A adolescência é a etapa do processo de crescimento e desenvolvimento cuja marca 

essencial são as modificações de natureza física e psicoemocional, as quais se interligam à 

cultura, às relações sociais, à religião e às questões de gênero. É percebida como fase de 

turbulências, descobertas, tomadas de decisões e conflitos em busca de identidade e de 

amadurecimento para a vida adulta.  

“Adolescência” é uma palavra derivada do latim, ad: para + olescere: crescer, ou 

seja, crescer para (BECKER, 2003). 

Existem vários critérios para delimitar o início e o fim da adolescência, e entre eles 

estão o biológico, o sociológico, o psicológico e o cronológico. O biológico enfoca a 

puberdade propriamente dita, e o sociológico está relacionado à sociedade em que o 

adolescente vive, a qual deixa de encará-lo como criança. O psicológico enfatiza o período de 

reorganização da personalidade, com mudanças maturacionais, e o cronológico é o que 

delimita a idade em que ocorre a adolescência. Embora o critério cronológico não seja o mais 

adequado para delimitar a adolescência, é o mais utilizado, tanto para fins epidemiológicos 

como para legais (EISENSTEIN, 2003). 

A OMS considera a adolescência o período compreendido entre 10 e 19 anos de 

idade e a juventude entre 15 e 24 anos. A legislação brasileira, por meio do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a classifica como a etapa que vai dos 12 aos 18 anos 

(BRASIL 2005, 2006). Neste estudo, optou-se por seguir o que recomenda a OMS, devido ao 

foco da pesquisa ligar-se a dados relativos ao processo saúde/doença.  

A adoção do critério cronológico objetiva a identificação de requisitos que orientem 

a investigação epidemiológica, as estratégias de elaboração de políticas de desenvolvimento 

coletivo e as programações de serviços sociais e de saúde pública, porém, subestima as 

características individuais. Portanto, é importante ressaltar que os critérios biológicos, 

psicológicos e sociais também sejam considerados na abordagem conceitual da adolescência e 

da juventude. Na cultura ocidental contemporânea, existe o consenso de que os primeiros 

indícios da maturação sexual, introduzidos pela puberdade, marcam, concretamente, o início 

da adolescência (BECKER, 2003). 
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É a etapa do processo de crescimento e desenvolvimento, cuja marca primordial é a 

mudança física e psíquica. O conjunto de manifestações físicas que ocorre na adolescência 

tem sido denominado de puberdade. Pessoas nessa fase apresentam também modificações de 

natureza psicoemocional, as quais sofrem influências da cultura, das relações sociais, dentre 

outras (SAITO, 2000).  

A adolescência tem como características a polaridade entre perdas e ganhos, medos e 

expectativas, aprendizagem e transformações, gerando mudanças biopsicossociais. Nesse 

processo, o adolescente pode vivenciar o choque de gerações entre os interesses e valores de 

ordem familiar, como mudanças no relacionamento com pessoas que fazem parte do seu 

mundo. A adolescência caracteriza-se, ainda, pela mobilização de vários medos, entre eles o 

de crescer e amadurecer, o do fim da infância, do despertar da sexualidade, de emoções até 

então desconhecidas e das responsabilidades de suas atitudes (RODRIGUEZ, 2005).  

A história da construção do conceito de adolescência apresenta continuidade e 

descontinuidade, há padrões que se repetem e que dependem do que ocorreu anteriormente, 

mas há também a mudança, porque, afinal, estamos sempre fazendo história (AGUIAR, 

2007). 

A adolescência, como objeto do discurso científico, nasceu dentro de um contexto 

teórico e de uma época histórica específica, e somente poderia ter nascido então. Ela foi um 

resultado tardio, tanto da consolidação da biologia e da medicina como de saberes verdadeiros 

sobre todas as naturezas, principalmente sobre a natureza humana, quanto da implantação das 

políticas de higiene que lhe são precedentes, sendo ainda um resultado simultâneo da 

ampliação da educação secundária (CESAR, 1998). 

Até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância em decorrência da 

pouca importância dada às transformações biológicas. Assim, a criança passava diretamente 

para a fase adulta por meio de rituais, podendo, então, assumir um papel na sociedade 

(ARIES, 1981). 

A adolescência foi destacada na cena social do século XIX relacionada à necessidade 

de surgimento de uma demanda específica para os sujeitos dessa idade limite no cenário 

social, objeto da psicologia. Hall, psicólogo norte-americano, destaca o período da 

adolescência como o de maior complexidade nesse desenvolvimento. É um período de “sturm 

and drang” ou tempestade e tormenta (tensão). Essa categorização leva Hall a concluir que o 

adolescente é mais sensível às influencias externas (AGUIAR, 2007). 

Os jovens se sobressaem em decorrência de mudanças sociais, culturais, econômicas 

e políticas, que fazem surgir na cena não somente o indivíduo de uma idade limite, como visto 
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em outras épocas, mas um sujeito que demanda conhecimento científico sobre seu 

comportamento. 

A caracterização da adolescência como um período crítico e de grande 

complexidade, com força decisiva para a formação da personalidade adulta, leva Hall a 

compreender a experiência adolescente como turbulenta, conflituosa e emocionalmente 

instável, um período de vida em que as forças ambientais/sociais têm peso decisivo na 

formação da personalidade. Sem dúvida, o sentido da tempestade e tormenta transformou-se 

num dos fundamentos mais comuns na formalização do conceito de adolescência (AGUIAR, 

2007). 

Osório (1992) parte da análise do estudo de Erik Erikson, psiquiatra alemão 

responsável pelo desenvolvimento da Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, e propõe o 

uso dos termos “crise” e "identidade" para a adolescência. Crise seria usado no sentido do 

grego Krisis, que significa o ato ou faculdade de distinguir, escolher, decidir e/ou resolver. 

Relata que Erikson chama a adolescência de crise normativa, como um momento evolutivo de 

organização e estruturação do indivíduo, e este seria o motivo da associação do termo “crise” 

à adolescência. Busca separar o conceito que se elabora de crise da significação que é 

usualmente lembrada quando se pronuncia este termo, ou seja, basicamente associado à 

conotação de catástrofe iminente, ampliando assim as possibilidades de compreensão desta 

fase.    

Pensar a adolescência como uma operação psíquica é uma forma de conceber a 

constituição do sujeito como uma dialética entre interno e externo, um movimento onde a 

realidade ora é recoberta pelos dispositivos sociais, ora é produto de significações subjetivas, 

e não como um par de eixos em oposição, onde um desloca o outro, obtendo uma posição 

central e de supremacia (CAMPOS, 2006).  

Apenas no século XX é que a adolescência é vista com um produto de significações 

subjetivas e conflitos entre indivíduos/sociedade, interno/externo, biológico/social. Nessa 

fase, ocorrem mudanças, tais como crescimento fisiológico, maturidade afetiva e intelectual, 

entre outras. Há ainda a influência dos fatores socioculturais no fenômeno adolescência, ou 

seja, os comportamentos dos adolescentes são influenciados pela classe social na qual estão 

inseridos, etnias, religião e questões de gênero (CAMPOS, 2006). 

O conceito de adolescência, como visto anteriormente, envolve um processo amplo 

de desenvolvimento biopsicossocial. A puberdade constitui uma parte da adolescência 

caracterizada, principalmente, pela aceleração e desaceleração do crescimento físico, 

mudança da composição corporal, eclosão hormonal, evolução da maturação sexual. Este é 
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um parâmetro universal, ocorrendo de maneira semelhante em todos os indivíduos; já a 

adolescência é um fenômeno singular caracterizado por influências socioculturais que vão se 

concretizando por meio de reformulações constantes de caráter social, sexual e de gênero, 

ideológico e vocacional (LESOURD, 2004). Em nossa sociedade, circulam ideias sobre 

adolescência e juventude que se associam às noções de crise, desordem, irresponsabilidade; 

um problema social a ser resolvido, que merece atenção pública. 

O enfoque de risco quando se abordam aspectos relacionados ao adolescente, em 

particular, aparece fortemente associado a esses repertórios por meio de expressões como: 

gravidez precoce, risco de contrair o HIV, uso de drogas ilícitas, risco de morte frente à 

violência. O risco generalizado parece, assim, definir e circunscrever negativamente esse 

período da vida, gerando expressões, ações e posturas discriminatórias em relação aos 

adolescentes. Esses aspectos assumem nuances distintas quando se adota a noção da 

vulnerabilidade para entendermos as experiências dos jovens frente aos riscos, mas nesse 

contexto não se pode deixar de vislumbrar fenômenos que também afetam a vida desses 

indivíduos, como as doenças crônicas, tais como o diabetes, a hipertensão e a insuficiência 

renal.  

A vulnerabilidade significa a capacidade do indivíduo ou do grupo social de decidir 

sobre sua situação de risco, estando diretamente associada a fatores individuais, familiares, 

culturais, sociais, políticos, econômicos e biológicos. A noção de vulnerabilidade vem 

confirmar a visão de um homem plural, construído na sua diversidade a partir das suas 

diferenças, não cabendo mais a ideia de pensar as nossas ações e práticas educativas baseadas 

numa perspectiva de universalidade do sujeito. Portanto, temos de falar não da adolescência, 

mas das adolescências, que são definidas por aquilo que está ao redor, pelos contextos 

socioculturais, pela sua realidade, situando-as em seu tempo, em sua cultura 

(KOURROUSKI, 2008). 

Trabalhar nessa perspectiva é passar a fazer perguntas a respeito do sujeito sobre o 

qual estamos falando, nas dimensões social, político-institucional e pessoal, e, a partir daí, 

identificar questões que podem aumentar o grau de vulnerabilidade dos adolescentes frente 

aos riscos de uma forma ampliada, tais como: questões de gênero cruzadas com raça/etnia e 

classe social; condições de vida; condições de saúde; acesso ou não à informação; 

insuficiência de políticas públicas em saúde e educação, dentre outras. Tal noção se refere não 

apenas à situação concreta dos adolescentes em contextos sociais que os expõem a problemas, 

mas também aos conceitos e às práticas de que dispomos para apreender e intervir sobre 
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inúmeras situações. Algumas questões se mostram relevantes quando falamos da 

vulnerabilidade dos adolescentes no plano individual, social ou programático. 

Na busca por minimizar a vulnerabilidade do adolescente, as políticas direcionam 

suas ações em programas específicos, que priorizam atividades preventivas, porém 

trabalhando também com a promoção e reabilitação, mas têm como foco: gravidez, doenças 

sexualmente transmissíveis, uso de álcool e de outras drogas (BRASIL, 2005). O que 

demonstra a necessidade de cada vez mais trabalhar aspectos voltados para outras temáticas 

que possam abranger a qualidade de vida dos adolescentes.   

A adolescência, conforme já referido, é uma fase de conflitos internos em busca de 

uma identidade e de um amadurecimento para a vida adulta, mas estes tendem a aumentar 

quando a esta fase associa-se a uma condição crônica. 

 Doenças crônicas são aquelas normalmente de desenvolvimento lento, que 

apresentam efeitos de longo prazo e que não têm cura (RIELLA, 2010). 

As condições crônicas, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, síndrome 

da imunodeficiência adquirida, IRC, entre outras, têm sido consideradas um problema de 

saúde pública, devido ao aumento do número de casos e aos impactos por elas causado. As 

consequências econômicas e sociais representam um sério desafio para os atuais sistemas de 

saúde no que se refere à eficiência e efetividade, desafiando os governos no sentido de 

organizarem sistemas que supram demandas iminentes (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2003).  

Outros eventos definidores de uma condição crônica incluem, além da duração da 

doença, as limitações que causam em relação às atividades físicas, sensório-motoras, 

prejuízos sociais e emocionais, comunicacionais, expectativa de vida, entre outras (SURIS; 

MCHAUD; VINER, 2004).  

Atualmente, as crianças com condições crônicas chegam à fase da adolescência em 

decorrência do progresso da medicina e da terapêutica, desfrutando de melhor qualidade de 

vida. No entanto, estes adolescentes, além de terem que conviver com os aspectos próprios 

dessa fase, encontram dificuldades devido às suas condições de saúde (KOURROUSKI, 

2008). 

É na adolescência que ocorre o real entendimento do ser doente, com maior 

conhecimento da doença, descoberta do preconceito, protecionismo, a vergonha de ser 

diferente, constituindo-se também no momento em que as pessoas assumem a autonomia e 

responsabilidade perante o tratamento (OLIVEIRA; GOMES, 2004). Para os adolescentes é 

difícil aceitar a doença, especialmente quando esta interfere nas suas atividades diárias, 
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sexualidade e no relacionamento com outras pessoas, embora essas inabilidades sejam menos 

frequentes quando a desenvolvem desde a infância (MUSCARINI, 1998). 

As condições crônicas afetam não apenas o seu desenvolvimento físico, cognitivo, 

social e emocional, mas também têm repercussões na vida cotidiana da família, em especial 

na dos pais. Com a progressão da doença, a autonomia dos adolescentes pode ser cerceada, o 

que pode causar revolta e tristeza, gerando nos pais sentimentos de culpa, frustração, 

ansiedade e até depressão (YEO; SAWIER, 2005).  

Em outras palavras, as repercussões das doenças crônicas são sentidas em diversos 

aspectos da vida, os quais vão além dos estritamente físicos. Uma condição crônica pode 

privar a pessoa de diversas possibilidades, na medida em que interfere em sua autoestima, no 

controle do próprio corpo e em suas relações interpessoais, sendo que, em crianças e 

adolescentes, essas repercussões não atingem apenas o paciente, mas toda a família. Pode, 

também, gerar problemas complexos e implicações a longo prazo que irão se traduzir em 

prejuízos na qualidade de vida de todo o grupo (RIBEIRO, 2003).  

Os serviços de saúde devem estar preparados para auxiliar a pessoa doente e sua 

família com o intuito de assumirem um papel ativo no gerenciamento de seus problemas de 

saúde. Para que isso ocorra, é necessário que a família, a criança e o adolescente tenham 

conhecimento sobre sua condição crônica, compreendam os riscos e benefícios da terapêutica 

e participem de alguma forma das decisões relativas ao tratamento proposto, como o apoio da 

equipe de saúde (SOUZA, 2006). 

Oliveira e Gomes (2004) afirmam que a simultaneidade da adolescência com a 

condição crônica traduz-se em uma crise existencial, concomitantemente a uma crise 

representada pela enfermidade e necessidade de tratamento contínuo, o que inclui visitas 

periódicas ao médico, uso de medicações e, em alguns casos, internações.  

Assim, além das mudanças e conflitos próprios da adolescência, as pessoas 

portadoras de uma condição crônica vivenciam a potencialização de suas dificuldades. Com 

modificações no seu ambiente social, limitações físicas, o que muitas vezes gera uma não 

adesão ao tratamento devido às demandas da adolescência.  

Para os adolescentes, aceitar e se adaptar à doença exige muitos esforços, pois, além 

das mudanças e conflitos da própria idade, ser portador de uma condição crônica potencializa 

tais conflitos com repercussões no seu ambiente social, nas suas atividades diárias, na 

sexualidade e no relacionamento com outras pessoas, gerando limitações físicas e 

psicológicas, repercutindo na sua qualidade de vida.   
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3.2 Adolescência e insuficiência renal crônica 

 

A IRC surge na vida de uma pessoa determinando uma nova realidade, guardando 

em sua essência outras inúmeras possibilidades de transformações. Possibilidades que se 

apresentam no decorrer do adoecer, modificando o indivíduo e o seu estilo de vida, pois é 

necessário se adaptar e organizar sua vida frente a esse fenômeno.  

Falar de adolescentes em situação de doença renal crônica implica em fazer 

referência aos aspectos biológicos, psicológicos, ambientais e socioculturais envolvidos nesse 

processo de adoecimento e cuidado à saúde (RAMOS, 2007).  

A IRC é a síndrome metabólica decorrente da perda progressiva, irreversível e 

geralmente lenta da função dos rins (glomerular, tubular e endócrina). A principal e mais 

conhecida função renal é a excreção de substâncias tóxicas, mas os rins também 

desempenham muitas outras funções: eliminar substâncias tóxicas oriundas do metabolismo, 

como, por exemplo, a ureia e creatinina; manter o equilíbrio de eletrólitos no corpo humano, 

tais como: sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bicarbonato, hidrogênio, cloro; regular o 

equilíbrio ácido-básico, mantendo constante o pH sanguíneo; regular a osmolaridade e 

volume de líquido corporal, eliminando o excesso de água do organismo; produção de 

hormônios: eritropoetina (estimula a produção de hemácias), renina (eleva a pressão arterial), 

absroção da vitamina D (atua no metabolismo ósseo e regula a concentração de cálcio e 

fósforo no organismo), cininas e prostaglandinas (RIELLA, 2010).  

Essa patologia é considerada por muitos especialistas um caso de epidemia e, além 

disso, ela não está associada apenas a indivíduos adultos. Nas crianças a IRC é uma doença 

devastadora. A taxa de mortalidade para as crianças em diálise é de 30 a 150 vezes maior do 

que na população geral (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011). 

Doenças nos rins, crônicas ou não, e a perda de função de tais órgãos, levam a uma 

série de problemas, tais como hipertensão, doenças no coração, anemia e alterações em ossos 

e baixa estatura. Embora um em cada 10 adultos seja portador de doença renal crônica, causas 

e consequências podem ser diagnosticadas e observadas desde muito cedo, até mesmo na fase 

intrauterina (ROMÃO JR, 2004). 

Barbosa, Aguillar e Boemer (1999) afirmam que as doenças crônicas interferem na 

qualidade de vida das pessoas. Entretanto, as características individuais e os estilos de vida de 

cada um fazem com que o impacto decorrente dessas condições seja diverso e muitas vezes 

não se correlacione com a gravidade ou prognóstico da situação propriamente dita, pois as 

reações psicológicas se fazem sentir em diferentes níveis e variam de pessoa para pessoa.  
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A doença renal crônica é considerada um grave problema de saúde pública, porque 

causa elevadas taxas de mortalidade. Geralmente, as doenças renais não são detectadas na 

infância. Por isso, são importantes uma investigação e diagnóstico precoces, com 

acompanhamento e monitoração desde cedo, tendo como objetivo evitar que a doença se 

manifeste de outras formas, já na idade adulta. 

Segundo estimativas da OMS, as doenças renais atingem mais de 500 milhões de 

pessoas no mundo. No Brasil, cerca de dois milhões de pessoas são afetadas e, com base nos 

dados do Ministério da Saúde, 60% não sabem que têm o problema. O agravamento da 

doença pode até levar à morte. Conforme informações do Ministério da Saúde, em 2006 

foram registrados 11.099 óbitos por insuficiência renal. No mundo todo, a incidência da 

doença renal crônica em crianças e adolescentes é de 15 pacientes/milhão entre 0 e 19 anos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).  

No Brasil, os índices apontavam, até alguns anos atrás, cerca de 6,5 pacientes/milhão 

habitantes. A tradução disso revela-se em números alarmantes: dados do IBGE (Censo de 

2005-2009) mostraram no Rio de Janeiro a incidência de 25 pacientes com doença renal 

terminal (necessitando de diálise)/milhão de população infantil. Em São Paulo, somente no 

Hospital do Rim e Hipertensão (Unifesp-EPM) foram realizados, em 2009, 78 transplantes em 

crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011). 

Vários aspectos podem contribuir para a origem das doenças renais, entre eles fatores 

genéticos, anatômicos, dietéticos e infecciosos. Alguns dados epidemiológicos e mecanismos 

fisiopatológicos dessas enfermidades evidenciam os adolescentes como grupo vulnerável a 

determinadas condições. Como exemplos podem-se citar as infecções urinárias em 

adolescentes sexualmente ativas e as complicações renais de doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs). Além disso, muitas crianças que apresentam refluxo vesicoureteral 

(RVU) e infecções urinárias de repetição evoluirão para nefropatia de refluxo e dano renal, 

com manifestações de insuficiência renal crônica na adolescência, bem como outras 

condições como a litíase, glomerulonefrite, lupus eritematoso sistêmico, podem ser 

responsáveis pela o desenvolvimento de IRC neste grupo etário (GROSSMAN; FARACO; 

BREGMAN, 2006).  

O Cálculo Renal também não está associado apenas aos adultos, sendo um dos 

fatores que podem levar à IRC. Além de envolver uma predisposição genética para a 

formação desses cálculos renais, 50% a 60% de crianças com pedras nos rins têm histórico 

familiar. Esses fatores podem explicar o significativo aumento das doenças renais em crianças 

(SRIVASTAVA; ALON, 2005).   
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A recomendação dos órgãos de saúde em todo mundo é a ingestão de pelo menos um 

litro de água por dia para as crianças, a adoção de uma alimentação equilibrada, rica em 

potássio e frutas, redução da ingestão de sal e a prática de exercícios físicos. A atividade física 

é excelente, pois facilita a incorporação de cálcio nos ossos e a substância chega em menor 

quantidade aos rins (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011). 

Na maioria das vezes não é possível a determinação de um só fator etiológico para a 

urolitíase; entre os fatores que contribuem para o seu aparecimento podem ser citados os 

genéticos, ambientais, dietéticos, metabólicos e infecciosos. Nos últimos anos houve aumento 

do número de casos na população pediátrica, provavelmente devido a mudanças sociais e nos 

hábitos alimentares. A urolitíase em adolescentes pode ter apresentações clínicas diversas, 

como cólica renal aguda, infecção urinária, hematúria macroscópica ou assintomática, ou 

ainda ser achado incidental de um exame de imagem. Em alguns casos pode apresentar 

insuficiência renal aguda por obstrução dos dois ureteres ou de um deles, em situações de um 

rim único funcionante (GROSSMAN; FARACO; BREGMAN, 2006).  

Outra condição que pode levar à IRC nos adolescentes são as glomerulonefrites, 

definidas como o grupo de doenças inflamatórias que atingem principalmente o glomérulo. 

Até hoje não se conhecem de forma clara os mecanismos responsáveis pelo seu aparecimento. 

São, de uma maneira geral, pouco frequentes, entretanto são importantes por estarem entre as 

três principais causas de insuficiência renal crônica terminal (LAU; WYATT, 2005).   

A infecção do trato urinário (ITU) é uma importante causa de morbidade em 

adolescentes do sexo feminino. Cerca de 20% das adolescentes e das jovens relatam pelo 

menos um episódio de ITU durante essa fase da vida; várias sofrem recorrências de infecção 

no período de seis meses após o primeiro episódio. A prevalência de ITU no sexo feminino é 

de 20:1 em relação ao masculino. Alguns fatores de risco estão associados à maior incidência 

e recidivas da doença nesse período etário, destacando-se higiene perineal inadequada, 

higiene peniana inadequada (especialmente em adolescentes não circuncidados), início de 

atividade sexual ou novo parceiro sexual, uso de agentes espermicidas, gravidez, retardo em 

urinar após relação sexual (BONNY; BROUHARD, 2005).    

Os dados atuais sugerem que um número cada vez maior de crianças e adolescentes 

sofre de uma doença crônica. Com efeito, alguns estudos epidemiológicos estimam que 

aproximadamente 15 a 20% de indivíduos com menos de 18 anos apresentam este tipo de 

problema de saúde. Uma doença crônica pode ser definida como uma desordem com um 

decurso prolongado que pode ser fatal ou estar associada a uma qualidade de vida 
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prejudicada. Frequentemente mostra períodos de exacerbação agudos requerendo uma atenção 

médica regular (LIMA, 2000).  

Assim, as doenças crônicas diferem no seu prognóstico, consoante o tipo de 

patologia, no entanto, crianças e adolescentes que há algumas décadas atrás não teriam 

sobrevivido atingem agora a idade adulta como resultado dos avanços da área da saúde. Uma 

vez que se verifica uma taxa maior de sobrevivência, os profissionais de saúde precisam cada 

vez mais direcionar a sua atenção para os efeitos psicossociais das doenças crônicas. 

Uma doença crônica na infância ou na adolescência é geralmente assumida como se 

constituindo numa condição de risco para o aparecimento de problemas ou dificuldades de 

âmbito psicológico (SIEGEL, 1998). As características específicas dessas doenças e dos seus 

tratamentos envolvem habitualmente experiências dolorosas. Igualmente, os jovens afetados 

têm de lidar com procedimentos médicos, hospitalizações, cirurgias, exacerbação periódica 

(por vezes imprevisível) dos sintomas, desconforto físico, efeitos secundários da medicação 

ou dos tratamentos e a eventualidade de uma expectativa de vida diminuída. Frequentemente 

têm de aderir a regimes terapêuticos complexos e prolongados, podendo envolver 

modificações na dieta alimentar, ingestão de medicamentos e a submissão a tratamentos por 

vezes invasivos e desagradáveis, podendo impor limitações e restrições significativas ao estilo 

de vida e às rotinas da criança/adolescente e da sua família (BLUM; GEBER, 1992). 

Portanto, devido às várias situações difíceis a que está exposta, pode-se supor que 

esta população está em risco para alterações da saúde mental, qualidade de vida e para o 

aparecimento de problemas de adaptação. 

Embora a condição de doença crônica seja difícil em qualquer idade, ela pode ser 

especialmente complexa e problemática na adolescência, período em que novas e múltiplas 

tarefas desenvolvimentistas estão normalmente a ocorrer. Os adolescentes estão vivenciando 

um importante período de transição durante o qual ocorrem muitas modificações físicas, 

cognitivas, emocionais, sociais, estão mais vulneráveis a alterações ao seu bem-estar 

psicológico e ao surgimento de diversas dificuldades (WEINER, 1992). 

Sendo a adolescência um período longo e a complexidade das tarefas cada vez maior, 

os jovens nem sempre estão preparados para lidar com as exigências da nova condição e 

contextos onde estas ocorrem. Se alguns adolescentes são capazes de lidar com os vários 

desafios e exigências dessas tarefas sem uma acentuada alteração do seu bem-estar 

psicológico, em outros podem ocorrer uma exaustão nos seus recursos físicos, emocionais, 

cognitivos e sociais, porque exigem esforços adaptativos pelo processo de mudança que estão 
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a experienciar, refletindo-se em profundas alterações no seu equilíbrio e na qualidade de vida 

(BIZARRO, 1999).  

As consequências desfavoráveis a que este processo pode conduzir são que as 

alterações ao bem-estar psicológico podem ser os precursores de todo um espectro de 

desordens psicológicas mais graves que podem surgir de numerosas formas, desde problemas 

comportamentais a emocionais, ao insucesso escolar, entre outras (OFFER; SCHONERT-

REICHL, 1992). 

Os adolescentes portadores de uma doença crônica poderão estar em maior risco para 

alterações mentais porque não só têm de se confrontar com os processos do desenvolvimento 

normal e as dificuldades a ele associadas, como têm que fazer face às exigências adicionais 

que a doença lhes coloca.  

As doenças crônicas na infância e adolescência podem incluir a artrite reumatoide, a 

diabetes, a asma, a insuficiência renal, as doenças do foro oncológico, entre outras. Muitas 

dessas doenças tomadas isoladamente têm uma baixa incidência, contudo, quando analisadas 

em conjunto, representam uma proporção significativa. Clinicamente a maioria dessas 

condições é moderada em termos das limitações funcionais. No entanto, aproximadamente 1/3 

destes jovens têm condições de gravidade acentuada, evidenciando grandes limitações e 

alterações nas suas atividades diárias (SIEGEL, 1998).  

Não se pode afirmar que a relação seja direta e linear, parecendo haver uma grande 

variedade de respostas dos jovens na condição de doença crônica, e que estas dependem de 

outros fatores, como o tipo de doença e as restrições que ela impõe (BIZARRO, 2001). 

 Nesse sentido, o risco de dificuldades e de alterações na qualidade de vida pode ser 

maior quando associadas à doença crônica, pois estão acentuadas as restrições e limitações de 

diversas ordens que afetam a vida cotidiana.  

Os jovens com ambas as condições (doença crônica e acentuadas restrições) podem, 

então, apresentar comprometimento relacionado à saúde mental, comparativamente aos seus 

pares saudáveis. A insuficiência renal crônica, pelas características específicas desta doença, é 

considerada de gravidade acentuada, e, quando existe dependência de hemodiálise, os jovens 

têm grandes limitações e restrições nas suas atividades diárias e no estilo de vida, em geral 

devido ao elevado número de horas por dia que têm de passar no tratamento (BIZARRO, 

2001).  

Quando adolescentes são portadores de doença renal crônica e passam a ser 

submetidos ao tratamento dialítico, vivenciam inúmeras perdas e mudanças em suas rotinas 

diárias e em suas relações interpessoais em função do tratamento, uma vez que hospitais, 
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profissionais, medicações, restrições hídricas e alimentares, máquinas de diálise fazem parte 

de seu dia a dia, além de terem ainda seus corpos transformados pela IRC (DINIZ; 

ROMANO; CANZIANE, 2006).  

O cuidado de enfermagem a adolescentes portadores de doenças crônicas, como a 

IRC, demandam dos profissionais de saúde um conhecimento amplo para o desempenho de 

habilidades técnicas e científicas, em conjunto com a humanização e integralidade, com a 

finalidade de apreendê-los em sua subjetividade. 

 

3.3 Os adolescentes e as políticas públicas 

São recentes as leis de proteção à criança e ao adolescente que instituíram a igualdade 

entre membros de uma família e perante a sociedade, assim como a elaboração de políticas 

públicas direcionadas a essas pessoas. A percepção mais difundida da criança e do adolescente 

como seres em desenvolvimento no mundo moderno foi resultado de um longo processo que 

envolveu transformações na organização social.  

A infância e a adolescência entendidas como categorias socialmente construídas 

permitiram a adoção de práticas sociais condutoras do processo de formação da identidade 

sociocultural infanto-juvenil (ARIÈS, 1981). Essas práticas foram a assistência à saúde e à 

educação que atingiram seu objetivo e se validaram como opção ao enfrentamento da questão 

social, conforme adotaram um caráter universal (MENDONÇA, 2002). 

A proposta de proteção integral à criança e ao adolescente foi retomada pela 

Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), nos anos de 1990, a partir do 

diagnóstico de que o processo de exclusão do jovem já chegou a limites indesejáveis, indicando 

a necessidade de oferecer às futuras gerações novas condições de existência e desenvolvimento. 

Para além das desigualdades regionais, a ONU busca apontar uma dimensão universal para a 

integração dos jovens. O Brasil é signatário dessa convenção, que repercutiu na reorientação da 

política de atenção à criança e ao adolescente (IPEA/UNICEF/IPLAN, 1990; ONU/ UNICEF, 

1990). 

As leis que defendem a integridade, criminalizando maus-tratos físicos e mentais, seja 

pelos pais e ou pelas instituições de assistência aos jovens, foram adotadas somente nas últimas 

décadas. Esses direitos, definidos no âmbito do direito civil, regularam a propriedade e as 

relações do indivíduo na esfera privada, tendo uma dimensão social associada à liberalização da 

tutela familiar (THERBORN, 1993). 
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Dentre os principais avanços, destaca-se a aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, regulamentando o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o qual 

incorpora os princípios adotados pela Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989. Tal normativa traz uma importante mudança 

de paradigma para a proteção da infância e da adolescência, reconhecendo os adolescentes 

como sujeitos de direito (BRASIL, 2007). 

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº8069/90) rege a política de 

atendimento da área de infância e adolescência no Brasil, responsabilizando as organizações 

governamentais e não governamentais, sejam da União, estados, Distrito Federal ou 

municípios, que devem articular ações para sua implementação. A criação dos Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações nesta área, e o princípio de proteção integral são 

inovações da lei, imprescindíveis na formulação de políticas públicas para crianças e 

adolescentes no país (VENTURA, 2003). 

Cada vez mais se tem aprofundado sobre a temática da adolescência em razão da 

preocupação que suscita esse grupo, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Esse 

termo, que significa o período de vida iniciado na puberdade, e que acaba quando o jovem 

ingressa no que, culturalmente, se considera a idade adulta, é caracterizado por diversas e 

intensas transformações. É neste período que o indivíduo se desenvolve física e 

emocionalmente e adota comportamentos influenciados pelo meio socioambiental 

(CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008). 

Com a municipalização do atendimento, os Conselhos Municipais decidem de forma 

intelectual as melhores políticas a serem aplicadas na defesa de direitos da infância e 

adolescência, podendo, inclusive, assessorar o poder executivo na implementação de medidas 

(BRASIL, 2005). 

Pode-se definir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A 

formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 

traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006). 

A criança e o adolescente, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, surgem 

como sujeitos de direitos instituídos, com participação na vida democrática da sociedade da 
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qual fazem parte, não somente como um sujeito de direitos, mas também como um sujeito 

político (CAMPOS, 2006).  

A política de atendimento à criança e ao adolescente traçada pelo ECA estabelece a 

forma descentralizada e o atendimento municipalizado conforme o que regem os princípios do 

SUS, facilitando a integração entre os diversos setores que poderão planejar e articular 

políticas comuns de atenção à população juvenil a partir de sua realidade local, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Em seu 

conteúdo, estabelece novas políticas públicas de atendimento para a infância e a juventude, 

com diretrizes similares às do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2007). 

A integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. A integralidade é a condição primordial da assistência a 

adolescentes e jovens, tanto do ponto de vista da organização dos serviços em diversos níveis 

de complexidade (promoção, prevenção, atendimento a agravos e doenças, e reabilitação), 

quanto da compreensão dos aspectos biopsicossociais que permeiam as necessidades de saúde 

desses grupos populacionais (BRASIL, 2005). 

O ECA prevê a participação da comunidade por meio dos Conselhos de Direito e 

Tutelares, que devem zelar pelo cumprimento dos direitos dos adolescentes, inclusive o 

direito à saúde (VENTURA, 2003). 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam uma 

política de atenção integral à criança e ao adolescente. No setor da Saúde, esse princípio se 

traduz na obrigatoriedade e priorização de ações e serviços que atendam às suas 

especificidades e contribuam para o desenvolvimento sadio e harmonioso, não apenas 

elaborando políticas de atenção ao adolescente com caráter curativo ou preventivo, mas que 

também vislumbrem a promoção da saúde desse grupo (BRASIL, 2007).  

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior participação no 

controle desse processo. O conceito de promoção da saúde incorpora a importância e a 

influência das dimensões políticas, culturais e socioeconômicas nas condições de saúde, 

portanto dependendo de ações intersetoriais e não exclusivamente de ações isoladas do setor 

de Saúde para seu desenvolvimento (RABELLO, 2010).  

A finalidade é propiciar o bem-estar físico, mental e social, e que indivíduos e grupos 

identifiquem aspirações, satisfaçam necessidades e modifiquem favoravelmente o meio 

ambiente, adquirindo hábitos e estilos de vida saudáveis. Além das estratégias comuns a 
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serem adotadas, recomenda-se a utilização da participação juvenil como estratégia específica 

para a promoção da saúde e como forma de garantir o direito à liberdade dos adolescentes 

assegurada no Estatuto da Criança e do Adolescente (VENTURA, 2003).  

A adoção do paradigma da participação juvenil, na concepção referida, contribui para 

a construção da cidadania, da autonomia, autoestima, assertividade e projeto de vida juvenil, 

ao mesmo tempo em que contribui decisivamente para a eficácia, a resolutividade e o impacto 

social das ações de saúde, devendo ser considerado no planejamento, na execução e na 

avaliação das ações do setor, beneficiando tanto os jovens quanto o setor da Saúde. 

Na concretização desses direitos universais, comuns a todos os seres humanos, 

verificou-se a necessidade de medidas específicas dirigidas a segmentos mais vulneráveis às 

violações de seus direitos, para garantia da igualdade concebida. Para atender a essas 

demandas específicas, criou-se um sistema especial de proteção que destaca alguns sujeitos, 

como: os negros, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos e os deficientes, e se 

materializa nas diversas convenções firmadas pelas Nações Unidas e ratificadas pelo Brasil 

em 24/9/1990; obrigando os Estados a implementarem políticas públicas que considerem 

essas diferenças e as vulnerabilidades dos sujeitos de direitos nos diversos contextos sociais, 

com vistas à redução das desigualdades e à promoção de uma vida digna (BRASIL, 2007). 

Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990, introduzindo no plano normativo: o valor 

intrínseco da criança e do adolescente como seres humanos – a necessidade de especial 

respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o seu reconhecimento como sujeitos 

de direitos; e sua prioridade absoluta nas políticas públicas (VENTURA, 2001). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança é um importante instrumento de proteção 

dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, de ambos os sexos, e supera, 

definitivamente, concepções que consideram esse grupo etário como objeto de intervenção da 

família, do Estado e da sociedade. O reconhecimento pelas Nações Unidas da criança e do 

adolescente como sujeitos sociais, portadores de direitos e com garantias próprias, 

independentes de seus pais e/ou familiares e do próprio Estado, foi a grande mudança de 

paradigma que estabeleceu obrigações diferenciadas para o Estado, para as famílias e para a 

sociedade em geral (VENTURA; CHAVES JR.; OLIVEIRA, 2003). 

Como os direitos humanos visam à proteção integral da pessoa, faz-se necessário sua 

redefinição e recontextualização periódica para atender às novas demandas sociais e 

individuais. Com esse propósito, a ONU periodicamente realiza conferências e assembleias 

temáticas, em que o conteúdo, os mecanismos de garantia e os sujeitos desses direitos são 
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ampliados e firmados novos compromissos importantes para o desenvolvimento da 

comunidade internacional (BRASIL, 2005).  

Os adolescentes e jovens têm sido alvo de medidas específicas, ressaltando-se a cada 

dia a importância dessa faixa etária. O Brasil tem participado ativamente e com destaque nos 

planos internacional e nacional em prol dos direitos humanos. Nossa Constituição Federal 

elegeu como um dos princípios norteadores das relações internacionais e nacionais a 

prevalência desses direitos. Assim, o cumprimento das obrigações internacionais assumidas e 

o reordenamento de nossos marcos jurídico-institucionais às exigências das Convenções 

Internacionais de Direitos Humanos são exigências constitucionais (VENTURA, 2003). 

As metas estabelecidas como resultado de consensos internacionais e consolidadas 

nos planos de ação e declarações para os jovens vêm garantir: acesso à educação adequada às 

suas aspirações e talentos; acesso igualitário ao trabalho de acordo com suas habilidades; 

acesso à alimentação e à nutrição adequadas para sua completa participação na vida social; 

meio ambiente saudável para promoção de sua saúde, com acesso à assistência integral à 

saúde, incluindo a prevenção de doenças e de violências; direito à liberdade, à igualdade sem 

distinção de raça, sexo, orientação sexual, religião ou qualquer outra forma de discriminação; 

direito de participação nos processos decisórios políticos; acesso ao lazer, ao esporte, à 

recreação e às atividades culturais que melhorem sua qualidade de vida tanto na área urbana 

como rural (VENTURA; CHAVES JR.; OLIVEIRA, 2003). 

Para implementação desses direitos, foram identificadas algumas barreiras em nível 

mundial a serem superadas: os escassos recursos financeiros dos Estados para investimentos 

nesses programas; as fortes desigualdades sociais, econômicas e políticas, que vêm 

deteriorando a cada dia as condições de vida da população jovem empobrecida; a contínua 

discriminação contra a mulher jovem e a discriminação racial refletidas na desigualdade de 

acesso às oportunidades de trabalho e de educação; os altos níveis de desemprego da 

população jovem, além de longos períodos de inatividade; a contínua deterioração do meio 

ambiente, resultante de um padrão de consumo e produção que agrava o problema da pobreza 

e das desigualdades; o crescimento de doenças como o HIV/aids e outros agravos decorrentes 

do uso abusivo de drogas, fumo e álcool; a ausência de oportunidades vocacionais e 

educacionais para pessoas com necessidades especiais e deficiências (AMARANTE; 

SOARES, 2007). 

O modelo de proteção e promoção de cidadania dos adolescentes proposto 

internacionalmente foi norteador da lei brasileira. Hoje, se tem o desafio de avançar, 

incorporando ações diretamente voltadas para a população jovem não alcançadas pela 
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Convenção da Criança e nem pelo Estatuto Brasileiro da Criança e do Adolescente, e de 

aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos existentes em relação aos adolescentes. 

Portanto, não se pode apenas apreender os adolescentes do ponto de vista do risco, 

pois os adolescentes têm diversas necessidades, principalmente quando são portadores de 

doença crônica como a IRC, sendo necessário ter um olhar integral que favoreça serem 

trabalhados os diversos aspectos do cuidado que reflitam na qualidade de vida dessas pessoas. 

Conforme o ECA (1990), é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A criança e o 

adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, sem prejuízo 

da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes oportunidades e facilidades, a fim 

de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com regime anterior da Lei n.º 6.697, 

de 10/10/1979 (Código de Menores – revogado), que se circunscrevia às crianças e aos 

adolescentes em situação irregular, reconhecendo todas as crianças e todos os adolescentes 

como sujeitos de direitos nas diversas condições sociais e individuais. O Estatuto dá 

cumprimento aos compromissos internacionais assumidos na Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança das Nações Unidas e regulamenta o art. 227 da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2007). 

Prevê o Estatuto, expressamente, que a condição de pessoa em desenvolvimento não 

retira da criança e do adolescente o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral, abrangendo a identidade, a autonomia, os valores e as ideias, o direito de opinião e 

expressão, de buscar refúgio, auxílio e orientação: 

Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. (BRASIL, 2006). 

 

Portanto, constituem direitos fundamentais do adolescente a privacidade, a 

preservação do sigilo e o consentimento informado, destacando a lei, expressamente, o 

consentimento do adolescente a partir dos 12 anos no caso de adoção e colocação em família 

substituta, e a obrigatoriedade de que seja ouvido e decida sobre todos os assuntos que 

possam afetar a sua vida. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente reserva capítulo próprio ao direito à saúde, 

garantindo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), prioritariamente: atendimento 

médico, farmacêutico e outros recursos para tratamento e reabilitação; promoção de 

programas de assistência médica e odontológica para a prevenção dos agravos do segmento 

infanto-juvenil; vacinação obrigatória; permanência dos pais ou responsáveis junto com a 

criança e o adolescente em casos de internação (AMARANTE; SOARES, 2007). 

Em síntese, o modelo de atenção à criança e ao adolescente foi completamente 

reformulado a partir de 1988, gerando um modelo descentralizado e articulado, com vistas à 

integração operacional de diversos órgãos para o atendimento integral e prioritário da criança 

e do adolescente (BRASIL, 2005). 

O direito à saúde constitui um direito humano fundamental, concebido numa 

perspectiva integradora e harmônica dos direitos individuais e sociais, um direito tutelar que 

exclui qualquer outra norma que se mostre prejudicial à saúde do ser humano. O ECA, que 

consolida os direitos básicos da população infanto-juvenil, nitidamente dispõe a doutrina da 

proteção integral, determinando a natureza tutelar dos direitos ali elencados, que 

predominarão sobre qualquer outro que possa prejudicá-lo (BRASIL, 2007).  

Diante das implicações legais que possam surgir nos casos de maior complexidade, 

recomenda-se que o serviço de saúde busque uma articulação e integração com o Conselho 

Tutelar da região – órgão da sociedade responsável em zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente – e com a Promotoria da Infância e Juventude, de forma que 

possibilite a colaboração de seus integrantes na condução das questões excepcionais, de forma 

harmônica com os princípios éticos que regem esse atendimento (BRASIL, 2007). 

No plano normativo, as políticas públicas em geral direcionadas aos adolescentes 

visam a dependência química, gravidez precoce, infecção pelo HIV, violência, educação, ou 

seja, são políticas com fins específicos e elaboradas de acordo com o contexto territorial, ou 

seja, cada região traça estratégias de atenção ao adolescente com base nas suas prioridades 

(contexto local), porém sendo pautadas na Constituição Federal, como no caso do Brasil. 

Contudo, observa-se a necessidade de pensar o adolescente de uma forma mais abrangente, 

em que, independente de sua condição, seja priorizada sua qualidade de vida.  

É preciso que os profissionais promotores desses direitos tenham acesso ao 

conhecimento científico, mas sem menosprezar o conhecimento empírico. Portanto, é preciso 

fundir o conhecimento empírico a um conhecimento científico que, a partir da relação 

teoria/prática, traga uma metodologia que garanta a efetivação do cumprimento das medidas 

elaboradas. Para isso é imprescindível trabalhar em Rede, capacitar os agentes para que 
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possam atuar nas demandas gerais, sempre tendo por pressuposto que crianças e adolescentes 

são sujeitos de direito e pessoas em desenvolvimento. Para que os formuladores e executores 

de políticas públicas vejam na demanda o princípio constitucional em que crianças e 

adolescentes são sujeitos, isto é, seres únicos e com necessidades especiais e únicas. Desse 

modo, uma nova formação é necessária, que supere os extremos de uma teoria objetiva 

desvinculada da prática, às vezes distante da problemática concreta e sem ação.  

 

 

3.4 Promoção da saúde de adolescentes renais crônicos: contemplando a saúde mental e 

qualidade de vida 

 

Cada vez mais é necessário lançar um olhar interdisciplinar em relação ao cuidado de 

pacientes com doenças crônicas, visto que esta é uma condição permeada de particularidades, 

pois a cronicidade carrega consigo inúmeras manifestação/transformações que extrapolam a 

questão fisiológica, repercutindo no psicológico, nos aspectos sociais e econômicos e, 

consequentemente, na saúde mental e na qualidade de vida. 

A OMS define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua condição de 

vida, no contexto da cultura e códigos de valores sob os quais ele vive em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL, 1995). 

A preocupação com o conceito de QV foi sendo apropriada pelas ciências humanas e 

biológicas, no sentindo de valorizar aspectos mais amplos do que o controle de sintomas, a 

diminuição da mortalidade ou o aumento a expectativa de vida, pois é um conceito 

multidimensional, envolvendo diferentes domínios (físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente). Assim, a avaliação destes domínios pode direcionar medidas terapêuticas 

mais adequadas (BENINCASA, 2010).  

O aumento da prevalência das doenças renais crônicas repercute cada vez mais nos 

objetivos da atenção em saúde a estes sujeitos, sendo preconizadas a monitorização da 

qualidade de vida das pessoas em hemodiálise como indicador da assistência prestada 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

O sofrimento mental pode estar presente em todas as situações que envolvem o 

processo de adoecer. Os problemas de saúde mental constituem uma demanda para a saúde 

pública devido à alta prevalência, impacto psicossocial e repercussão na QV. Portanto, 

quando nos referimos à atenção à saúde mental, é importante ressaltar que, em todo o 

processo de adoecer, faz parte a questão subjetiva, ou seja, o problema de saúde repercute na 

saúde mental. Por isso, a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei 10.216/02, busca 
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consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária (BRASIL, 

2005). 

O sofrimento psíquico não se apresenta de forma explícita nos atendimentos de 

atenção à saúde de modo geral, porém, é sabido que em vários quadros orgânicos, como 

diabetes, hipertensão, IRC e outros relacionados com fatores psicológicos e sociais como a 

violência, há repercussões na vida do usuário e de seus familiares, causando-lhes uma 

sobrecarga psíquica (CAIXETA; MORENO, 2008).  

A OMS relata que não existe definição oficial de saúde mental. Diferenças culturais, 

julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a saúde 

mental é definida. “Saúde mental” é um termo usado para descrever o nível de qualidade de 

vida cognitiva ou emocional, incluindo a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e 

procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009).  

A saúde mental é a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções 

dentro de um amplo espectro de variações, sendo capaz de ser sujeito de suas próprias ações 

sem perder a noção de tempo e espaço. É estar de bem consigo e ser capaz de lidar de forma 

positiva com as adversidades, reconhecendo seus limites e buscando ajuda quando necessário 

(LAPPANN-BOTTI, 2004). 

Segundo Caplin (1989) saúde mental é um estado de boa adaptação, com uma 

sensação subjetiva de bem-estar, prazer de viver e uma sensação de que o indivíduo está a 

exercer os seus talentos e aptidões. 

Diante disso, observa-se a necessidade de cuidar do adolescente renal crônico, tendo 

a preocupação de abordar não apenas a doença, mas promovendo também a saúde mental. 

A política de saúde mental, além de atuar nos transtornos psiquiátricos, apreende 

questões mais abrangentes sobre a Promoção da Saúde Mental, buscando contemplar seus 

determinantes socioeconômicos, ambientais, sociais, psicológicos e comportamentais, os 

quais requerem políticas, programas governamentais e a inclusão de outros setores, tais como 

a educação, trabalho, justiça, transporte (OMS, 2009). 

A promoção da saúde é uma proposta de política pública mundial contemporânea na 

saúde pública e disseminada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Foi redefinida como 

um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma participação maior no controle desse processo. Incorpora a importância 

e a influência das dimensões políticas, culturais e socioeconômicas nas condições de saúde, 

portanto, dependendo de ações intersetoriais e não exclusivamente de ações isoladas do setor 
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da Saúde para seu desenvolvimento. O objetivo é propiciar o bem-estar físico, mental e social, 

e que indivíduos e grupos identifiquem aspirações, satisfaçam necessidades e modifiquem 

favoravelmente o meio ambiente, adquirindo hábitos e estilos de vida saudáveis (RABELLO, 

2010).  

A promoção da saúde, portanto, insere-se no debate de transformação social e no 

desenho de políticas e ações sociais integrais que possibilitem alternativas de 

desenvolvimento, o que enfatiza a importância do Estado e da sociedade na consecução de 

suas propostas. Os problemas de saúde existiram, existem e continuarão a existir, daí a 

relevância de elaborar estratégias que possibilitem cada vez mais a articulação entre os setores 

de saúde, profissionais e população para trabalhar vislumbrando os aspectos de saúde e 

qualidade de vida, principalmente, devido ao aumento das doenças crônico-degenerativas, 

como no caso da insuficiência renal crônica.  

No contexto das pessoas portadoras de insuficiência renal crônica, cada vez mais se 

pode planejar, organizar e implementar formas de enfrentamento desses problemas, pois 

conhecimento e recursos permitirão agir, em cada contexto dado, compreendendo as ações, 

desde que os profissionais de saúde tenham uma visão ampliada do processo saúde/doença e 

favoreçam a participação/autonomia dos sujeitos.  

A Promoção da Saúde é uma estratégia de política pública de saúde em que a 

comunidade é capacitada para atuar ativamente na promoção de sua qualidade de vida e 

saúde. Articulando-se a esse conceito, a política de saúde mental se traduz em um processo 

complexo de mudanças, envolvendo a estrutura teórica e prática, bem como a própria 

percepção da sociedade.  

O conceito de cuidado de enfermagem, em nefrologia, geralmente representa um 

cuidado paliativo, mediado com tecnologias duras de última geração, e desenvolvido dentro 

de unidades de diálise/hemodiálise com pessoas no estágio final da insuficiência renal 

crônica. Diante disso, é necessário ter uma visão mais integral em relação ao cuidado de 

portadores de IRC visando à promoção da saúde.  

Os profissionais da saúde, para cuidar de usuários em condições crônicas, precisam 

de novos modelos que ajudem a desenvolver competências avançadas de comunicação e de 

educação popular (OMS, 2003). 

Se o cuidado for desenvolvido num espaço dialógico, o usuário compreenderá 

melhor sua vulnerabilidade determinada por condições cognitivas, comportamentais e sociais 

e se sentirá responsável pelo cuidado de si.  
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As condições crônicas requerem estratégias de cuidado especiais que ajudem os 

usuários a despertar a consciência para o autogerenciamento. O foco na doença é necessário, 

mas não se mostra suficiente para obter bons resultados, e os usuários precisam participar do 

cuidado de forma ativa, bem como aprender a interagir entre si e com as organizações de 

saúde, e os profissionais devem proporcionar oportunidades para este aprendizado 

(TRENTINI; CUBAS, 2005). 

Na Nefrologia, o enfermeiro atua também em ações de prevenção e controle. Tem 

como competência prestar assistência a pacientes com insuficiência renal na avaliação 

diagnóstica, tipos de tratamento, autocuidado, atendimento aos parentes e familiares. Além 

dessas, ele desenvolve as ações educativas e integradas com a equipe multiprofissional. 

Para Freitas (1999), o cuidado nessas condições crônicas deverá considerar o 

enfrentamento e adaptação pessoal e familiar, as experiências prévias, a existência de 

situações similares, a tradição cultural e os princípios religiosos, na definição diagnóstica e 

intervenção.    

Entende-se a integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade quando se 

percebe o usuário como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, 

meio ambiente e à sociedade na qual se insere. Nesse cenário, se evidencia a importância de 

articular as ações de educação em saúde como elemento produtor de um saber coletivo que 

traduz no indivíduo sua autonomia e emancipação para o cuidar de si, da família e do seu 

entorno. Entretanto, para que seja possível a realização de uma prática que atenda à 

integralidade, precisa-se realizar efetivamente o trabalho em equipe, desde o processo de 

formação do profissional de saúde, sendo necessário estabelecer estratégias de aprendizagem 

que favoreçam o diálogo, a troca, a transdisciplinaridade entre os diferentes saberes formais e 

não formais que contribuam para ações de Promoção da Saúde a nível individual e coletivo 

(MACHADO et al., 2007). 

A promoção da saúde pode ser agrupada em três modelos genéricos concebidos ao 

longo da história: o modelo médico biologicista; o psicoeducacional e o do empowerment. Os 

dois primeiros formam o modelo tradicional. O modelo médico biologicista tem por meta a 

mudança de comportamento dos usuários, e demanda informação e orientação para a mudança 

de crenças e das condutas referentes aos fatores de risco, enquanto que o psicoeducacional 

focaliza mudanças de atitudes e motivação, demandando informação e orientação para lidar 

com a vida num ecossistema. Ambos centralizam as informações e orientações no 

conhecimento dos profissionais, e se caracterizam como autoritários, diretivos e prescritivos. 
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Este modo de atuar em saúde não tem se mostrado eficiente na melhoria da saúde da 

população (TRENTINI; CUBAS, 2005).   

O paradigma do empowerment difere dos anteriores, pois as ações de saúde não estão 

centradas apenas no conhecimento dos profissionais da saúde, mas principalmente no 

conhecimento e nas experiências das pessoas. É definido como um processo de ação social 

que promove participação das pessoas no controle de suas vidas e de sua saúde e, portanto, 

suas estratégias são amplas e direcionadas para as mudanças sociais, individuais e políticas 

(WESTPHAL, 2006). 

O conceito de empowerment corporifica a razão de ser da Promoção à Saúde como 

um processo que procura possibilitar que indivíduos e coletivos aumentem o controle sobre os 

determinantes da saúde para, dessa maneira, terem uma saúde melhor.  

A politização da saúde e de estratégias de promoção não significa que apenas a ação 

política direta é que tem validade. Quer dizer, isto sim, que devemos sempre enquadrar os 

problemas de saúde e sua solução no seu contexto social, político e econômico. O 

empowerment pode dar-se tanto em nível do coletivo quanto da relação intersubjetiva, 

podendo ocorrer em distintos espaços da ação sanitária, sejam eles o de promoção, de 

prevenção, de cura e/ou de reabilitação. Um aspecto central do empowerment é a 

possibilidade de que indivíduos e coletivos venham a desenvolver competências para 

participar da vida em sociedade, o que inclui habilidades, mas também um pensamento 

reflexivo que qualifique a ação política (CARVALHO, 2004). 

Essa visão de promoção da saúde está fundamentada nos documentos da I
a
 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá (1986), e 

propõe mudança referente às políticas de saúde na direção da justiça social e da equidade 

como pré-requisitos para a saúde (BRASIL, 1996).  

No Brasil, a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) agregou, entre outros, o 

movimento da Reforma Sanitária e as ideias oriundas da Promoção à Saúde. A conferência foi 

propulsora do processo que viria estabelecer os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS 

a serem garantidos pela Constituição Federal de 1988, tais como: a saúde como direito do 

cidadão e dever do Estado; a concepção ampliada de saúde; a participação popular; a 

universalidade do acesso; a integralidade das ações; a equidade na assistência; a 

descentralização política administrativa (TRENTINI; CUBAS, 2005). Diante disso, os 

enfermeiros de nefrologia poderão contribuir para que estes princípios possam ser 

viabilizados, ao incluí-los em suas práticas assistenciais. 
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A promoção da saúde é reconhecida como importante estratégia de renovação das 

práticas em saúde, reconfigurando saberes e práticas que ampliem as alternativas de qualidade 

de saúde e vida da população. Entretanto, as políticas e ações de promoção da saúde na 

enfermagem em nefrologia são ainda incipientes e têm demonstrado pouca capacidade de 

mudança nas práticas de atenção e de educação em enfermagem. 

 

 

3.5 Tecnologia leve em saúde e sua aplicação no cuidado de Enfermagem 

 

A palavra “tecnologia” deriva do substantivo grego tέχνη (téchne) que significa arte 

e habilidade. Essa derivação nos diz que a tecnologia é uma atividade essencialmente prática, 

tendo o objetivo de alterar mais do que compreender o mundo. O termo téchne também 

significa fabricar, produzir, fazer ou construir principalmente coisas materiais, através do 

trabalho ou da arte, como também causar fenômenos naturais, ações ou eventos. A principal 

finalidade da tecnologia é aumentar a eficiência da atividade humana nas mais diversas 

esferas, e para isso ela produz os mais variados recursos para atender às necessidades da 

demanda. Podemos dizer, assim, que o trabalho tecnológico é intencional e racional, envolve 

raciocínio teórico e prático, conhecimentos sistemáticos e especializados e o resultado só pode 

ser alcançado mediante um planejamento eficiente e o uso cuidadoso de ferramentas (MEIER, 

2004). 

A tecnologia moderna não só produz máquinas e ferramentas físicas, mas também 

organiza e sistematiza as atividades. A tecnologia física (pesada) apoia-se nas ciências 

naturais e a tecnologia não física (leve) nas ciências comportamentais (KOERICH et al., 

2006). 

Adotamos como conceito de tecnologia o resultado de processos concretizados a 

partir de experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos científicos para a construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade 

de provocar intervenções sobre uma determinada situação prática (NIETSCHE, 2000). 

Produzir tecnologia é pensar em coisas que tanto podem ser materiais como produtos 

simbólicos que satisfaçam necessidades. Essa tecnologia não se refere exclusivamente a 

equipamentos, máquinas e instrumentos, mas também a certos saberes acumulados para a 

geração de produtos e para organizar as ações humanas nos processos produtivos, até mesmo 

em sua dimensão inter-humana (MERHY, 2002).  
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Tecnologia em Enfermagem é um conjunto de conhecimentos (científicos e 

empíricos) sistematizados, em constante processo de inovação, os quais são aplicados pelo 

profissional de enfermagem em seu processo de trabalho, para o alcance de um objetivo, 

permeado pela reflexão, interpretação e análise, e esta é subsidiada pela sua experiência 

profissional e humana. A característica da tecnologia em Enfermagem é peculiar, pois ao se 

cuidar do ser humano, não é possível generalizar condutas, mas sim adaptá-las às mais 

diversas situações, a fim de oferecer um cuidado individual e adequado ao indivíduo (MEIER, 

2004). 

Discutir tecnologia não é discutir equipamento e nem o moderno e novo, mas discutir 

o proceder eficaz de determinados saberes, procurando, dessa forma, construir procedimentos 

de intervenção nos processos da saúde e da doença, do normal e do patológico, da vida e da 

morte, que produzam o efeito desejado (MERHY, 1997). 

O trabalho em saúde não pode ser expresso apenas nos equipamentos e nos saberes 

tecnológicos estruturados, pois suas ações mais estratégicas configuram-se em processos de 

intervenção, operando como tecnologias de relações, de encontros, de subjetividades, para 

além dos saberes tecnológicos estruturados. Por isso as tecnologias envolvidas no trabalho em 

saúde podem ser classificadas como: leves, que são as tecnologias de relações do tipo 

produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar 

processos de trabalho; leves-duras, como no caso dos saberes bem estruturados que operam 

no trabalho em saúde, como a clínica médica, a psicanalítica, a epidemiológica, o taylorismo, 

e duras, como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas 

organizacionais (MERHY, 2002).  

As tecnologias de relações são percebidas por meio do acolhimento, do vínculo que 

devem ser buscados no âmbito das profissões de saúde em geral. Na Enfermagem, isso integra 

o ato de cuidar em si, relacionado às diferentes formas de interação com o paciente. Nesse 

contexto, a relação se expressa interpessoalmente entre o enfermeiro e a pessoa que é cuidada, 

sendo essencial a utilização de estratégias de comunicação que favoreçam a interação. 

O acolhimento também pode proporcionar a construção de uma relação de confiança, 

na medida em que o paciente, uma vez se sentindo acolhido, tende a facilitar o processo de 

interação (SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

Para o cuidado em enfermagem, neste estudo, destacamos as tecnologias leves, ou 

seja, tecnologias de inter-relação, de acesso, acolhimento, produção de vínculo, de encontros 

de subjetividades, que têm como finalidade trabalhar a autonomia de quem está sendo 

cuidado. 
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O acesso aos serviços de saúde é um direito do cidadão e os técnicos da saúde 

deverão lançar mão de todas as tecnologias disponíveis para diminuir o sofrimento da 

população. O acolhimento é a relação humanizada, acolhedora, que as instituições e os 

trabalhadores devem estabelecer com os usuários, sendo indispensável no processo de criação 

de vínculo e no próprio processo terapêutico, que deve visar a autonomização do usuário 

(MERHY, 1997).  

Refletir acerca do cuidado na perspectiva da tecnologia nos leva a repensar a inerente 

capacidade do ser humano em buscar inovações capazes de transformar seu cotidiano, visando 

melhor qualidade de vida e satisfação pessoal. Para podermos entender o contexto atual que 

reflete a arte do cuidado inserida num mundo tecnológico, é necessário compreender o 

desenvolvimento histórico e cultural da sociedade. A primeira revolução técnico-científica 

pode ser situada entre o final do século XVIII e o início do século XIX, cujas transformações 

tiveram o mérito de substituir, na produção, a força física do homem pela energia das 

máquinas, primeiramente pelo vapor e,]após, pela eletricidade. A tecnologia passa a ser 

compreendida como o estudo ou a atividade da utilização de teorias, métodos e processos 

científicos, para solução de problemas técnicos (ROCHA et al., 2008). 

No campo da saúde, a introdução de instrumentos para o ato cirúrgico e o surgimento 

de equipamentos diagnósticos foram os movimentos mais evidentes da tecnologização da 

terapêutica. A Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial proporcionaram a união da 

ciência à tecnologia, adequando-a aos princípios científicos, substituindo a utilização dos 

equipamentos mais simples por outros mais sofisticados. No Brasil, no final da década de 60 a 

investigação sistematizada em busca de um corpo de conhecimentos específicos de 

Enfermagem e também a construção de modelos conceituais para a sua prática começaram a 

tomar destaque. A construção do conhecimento da Enfermagem teve suas primeiras tentativas 

quando surgiu a sistematização das técnicas e, mais tarde, com a preocupação em organizar 

princípios científicos para nortear a sua prática (NIETSCHE; LEOPARDI, 1999). 

Com o advento da fundamentação científica do cuidado de enfermagem houve o 

reconhecimento da expressão tecnológica do cuidado, tanto como processo como produto. O 

cuidado realizado pela Enfermagem pôde ser entendido como um processo que envolve e 

desenvolve ações, atitudes e comportamentos que se fundamentam no conhecimento 

científico, técnico, pessoal, cultural, social, econômico, político e psicoespiritual, buscando a 

promoção, reabilitação, manutenção e ou recuperação da saúde, levando-se sempre em 

consideração a dignidade e totalidade humanas. O cuidado consiste na essência da profissão 

de Enfermagem e pertence a duas esferas distintas: uma objetiva, que se refere ao 
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desenvolvimento de técnicas e procedimentos, e uma subjetiva, que se baseia em 

sensibilidade, criatividade e intuição (NEVES, 2002). 

Através desses conceitos podemos perceber a complexidade do cuidado e que o 

mesmo somente se estabelece quando há a utilização dessas duas esferas concomitantemente 

e utilização adequada da tecnologia. A tecnologia, portanto, pode ser compreendida como 

uma mediadora da racionalidade e da subjetividade, da intuição, da emoção e das sensações, 

fazendo da razão e da sensibilidade instrumentos para fortalecer e qualificar o cuidado de 

Enfermagem (PRADO et al., 2006).   

A tecnologia pode ser classificada de acordo com seu conteúdo, natureza ou 

emprego. Portanto, pode ser incorporada a mercadorias (tecnologia de produto) e/ou fazer 

parte de um processo (tecnologia de processo) (CORREA, 1999). Assim, é um processo que 

envolve diferentes dimensões, do qual resulta um produto, que pode ser um bem durável, uma 

teoria, um novo modo de fazer algo, em bens ou produtos simbólicos.  

Desse modo, tecnologia envolve saberes e habilidades e precisa ser distinguida de 

equipamento ou aparelho tecnológico, o qual se configura como expressão de uma tecnologia. 

Nessa compreensão, a tecnologia não poder ser vista apenas como algo concreto, como um 

produto palpável, mas como resultado de um trabalho que envolve um conjunto de ações 

abstratas ou concretas que apresentam uma finalidade, neste caso, o cuidado em saúde.  

Quando se discorre acerca de inovações tecnológicas em saúde, a literatura aponta 

que o termo “tecnologia” não pode ser visto apenas como um produto, mas sim como um 

processo de conhecimentos e instrumentos interligados que fundamentam e delimitam as 

diversas maneiras de cuidar (SÁ; RODRIGUES, 2010). 

A tecnologia, portanto, permeia o processo de trabalho em saúde, contribuindo na 

construção do saber (e em sua própria expressão); ela se apresenta desde o momento da ideia 

inicial, da elaboração e da implementação do conhecimento, como também é resultado dessa 

mesma construção, é ao mesmo tempo processo e produto. Além disso, a tecnologia também 

aparece na forma como se estabelecem as relações entre os agentes, no modo como se dá o 

cuidado em saúde, compreendido como um trabalho vivo em ato (PRADO; MARTINS, 

2002). 

A inovação tecnológica, quando usada em favor da saúde, contribui diretamente 

com a qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado, ou seja, quando utilizada de 

maneira adequada cria condições que contribuem para um viver saudável entre os indivíduos 

que na sociedade são produtos e produtores. Assim acredita-se que há espaço para a tecnologia 

e o cuidado ético/humanizado (ARONE; CUNHA, 2006). 
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Nessa perspectiva, o enfermeiro deve estar em constante processo de capacitação,  

conhecendo novas tecnologias, repensando suas práticas, inovando, tendo a capacidade de 

aplicar os novos adventos tecnológicos ao processo de cuidar em saúde. Visto que não adianta 

dispor de alta tecnologia para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, se não 

incorporar elementos de humanização, pois sem esses elementos o cuidado de torna 

fragmentado.  

Os profissionais de enfermagem se apoiam em duas grandes bases de atuação: a 

tecnologia do cuidado como expressão do saber fazer e o valor da vida como sustentação 

moral e ética do seu trabalho, os quais se sustentam na formação profissional, na produção 

científica e filosófica e nas estratégias políticas (ARONE; CUNHA, 2006). 

Essa concepção se alicerça na ideia de que o processo de trabalho em saúde é 

relacional e dinâmico, em que se tencionam sujeitos em uma produção de cuidado momentânea e 

recíproca. Concebe-se, por conseguinte, o processo de trabalho em saúde como comandado 

pelo trabalho vivo, em que o profissional de saúde relaciona-se com o usuário, experimenta 

soluções para os problemas que aparecem, interagindo, fazendo-o sujeito protagonista de seu 

processo saúde/doença (BRASIL, 2005). 

Pesquisadores defendem as tecnologias leves como importantes ferramentas de 

gerenciamento utilizadas pelo enfermeiro na busca da qualidade do cuidado prestado aos 

usuários, pois estabelecem momentos de intercessão entre trabalhadores e usuários e permitem a 

real possibilidade de reconhecimento e satisfação das necessidades dos indivíduos, 

contribuindo para a concretização e sustentação de um modelo de assistência que venha a 

contemplar um cuidado humanizado (ROSSI; SILVA, 2005).  

Na enfermagem, essas tecnologias integram o ato de cuidar em si, relacionadas às 

interações com o cliente, expressadas interpessoalmente. Nessa concepção é normal e recíproco 

que enfermeiro e cliente afetem e sejam afetados mutuamente, pois estão presentes os 

sentimentos, as emoções, crenças, valores de ambos os sujeitos, aprendendo, assim, um com o 

outro (SILVA;  ALVIM;  FIGUEIREDO,  2008).   

A expressão de sentimentos pelo paciente, tanto positivos como negativos, é um fator 

de cuidado de enfermagem, atua como facilitador da comunicação/interação entre ele e o 

profissional de saúde, sendo um atributo importante que qualifica este cuidado. 

Os trabalhadores de saúde e os usuários produzem, mutuamente, subjetividades e 

modos de sentir. A relação entre os dois envolve um arsenal de saberes e práticas, além de 

um encontro de situações em que por vezes aquilo que um deseja ou procura não 

necessariamente se relaciona ou corresponde ao que o outro espera. Não existe um código 
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fixo de ação entre pessoas, pois não agem sempre da mesma forma ou de maneira igual 

uma à outra. O homem é um produto histórico e não apenas natural, é trabalho vivo em 

potência (SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008).   

De maneira geral, se percebe o relato do uso de tecnologias duras como inovações 

na prática assistencial da enfermagem. Todavia, de forma unânime, a literatura apresenta 

como preocupação a necessidade de se combinarem tecnologias duras e leves (ou hardware e 

software) como meio de integrar a humanização do cuidado à qualificação tecnológica do 

mesmo, preservando o caráter relacional peculiar ao processo de trabalho da enfermagem 

(SALVADOR et al., 2012).  

Para além dos instrumentos e conhecimentos técnicos, lugar de tecnologias mais 

estruturadas, há um outro, o das relações, que tem se projetado como fundamental para a 

produção do cuidado. Merhy (2002) parte do pressuposto de que o trabalho em saúde é 

sempre relacional, porque depende de trabalho vivo em ato, isto é, o trabalho no momento 

em que se está produzindo. Essas relações podem ser, de um lado, sumárias e burocráticas, 

onde a assistência se produz centrada no ato prescritivo, compondo um modelo que tem, na 

sua natureza, o saber médico hegemônico, produtor de procedimentos. Por outro lado, estas 

podem se dar como relações intercessoras estabelecidas no trabalho em ato, realizado no 

cuidado à saúde, e a estas chamamos de tecnologias leves, pelo seu caráter relacional, que a 

coloca como forma de agir entre profissionais e usuários, individuais e coletivos, 

implicados com a produção do cuidado. 

Observando o fazer cotidiano de um trabalhador da saúde, no seu microespaço de 

trabalho, em especial a micropolítica que ali se desenvolve, tem-se constatado que, ao 

realizar o cuidado, ele opera no seu processo de trabalho um núcleo tecnológico composto de 

“Trabalho Morto”  (TM)  e  “Trabalho  Vivo”  (TV)  (FRANCO,  2003). No caso, Trabalho 

Morto são os instrumentos, e é definido assim porque sobre eles já se aplicou um trabalho 

pregresso para sua elaboração. Trabalho Vivo é o trabalho em ato, campo próprio das 

tecnologias leves. Este encontro em TM e TV no interior do processo de trabalho reflete 

uma certa correlação entre eles, no núcleo tecnológico do cuidado. A esta correlação, 

chamamos de Composição Técnica do Trabalho (CTT) (MARX, 2001; MERHY, 2003). 

Na tecnologia leve, há um processo de trabalho cujo núcleo de tecnologias está 

centrado no Trabalho Vivo, formas de abordagem mais relacionais, operando dentro da 

ideia de que, no encontro entre trabalhador e usuário, este é também sujeito da produção 

da saúde e pode, dessa forma, ser também protagonista de atos cuidadores, geradores de 

autonomia. A ideia central sugere que, ao realizar o cuidado, o trabalhador opera um núcleo 
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tecnológico no seu processo de trabalho, composto por Trabalho Morto (instrumental)  e 

Trabalho  Vivo  em  ato.  Os dois formam uma  certa  razão  entre  si,  a qual  foi 

denominada de Composição  Técnica  do Trabalho, entretanto, vale registrar, que  a  CTT  

não  é  mensurável,  é  um  analisador  qualitativo das tecnologias de cuidado presentes no 

processo de trabalho (FRANCO, 2003). 

A produção na área da saúde ocorre por meio do trabalho vivo em ato, ou seja, a 

ação humana no exato momento em que é executada e que determina a produção desse 

cuidado, porém esse trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, máquinas, 

normas, técnicas, compondo assim o processo de trabalho no qual perpassam diversos tipos 

de tecnologias, que configuram um sentido ao modo de produzir o cuidado. Todo trabalho é 

mediado por tecnologias e depende da maneira como elas se comportam nesse processo. 

Podem-se ter processos mais criativos, centrados nas relações, ou mais presos à lógica dos 

instrumentos duros (equipamentos) (MERHY; FRANCO, 2003). 

Verifica-se que, para além das máquinas e do conhecimento técnico, há algo 

nuclear no trabalho em saúde, que são as relações entre os sujeitos e o agir cotidiano 

destes. Esta permanente atuação no cenário de produção da saúde configura, então, a 

micropolítica do trabalho vivo em ato. Trata-se, sobretudo, do reconhecimento d e  que o 

espaço onde se produz saúde é um lugar onde se realizam também os desejos e a 

intersubjetividade, que estruturam a ação dos sujeitos trabalhador e usuário, individual e 

coletivo (FRANCO, 2003). 

É possível haver, portanto, várias formas de reestruturação produtiva, sempre 

centradas na ideia de que há mudança nos processos de trabalho e no modo de produzir o 

cuidado. Mas se essas mudanças conseguem de fato alterar o núcleo tecnológico do 

cuidado, passando a operar centralmente as tecnologias leves, organizando um modo de 

produção centrado no trabalho vivo, com determinação dos sujeitos, trabalhador e usuário, 

que conduzem o processo de cuidado, isto pode configurar um modo de produção 

radicalmente novo, ao qual conceituamos como transição tecnológica (MERHY, 2002; 

FRANCO, 2003). 

A transição tecnológica traz em si a ideia de que há mudanças de sentido na 

produção do cuidado, pois há de fato uma nova forma de conceber o próprio objeto e a 

finalidade do cuidado, alterando de modo significativo a lógica de produção do 

cuidado: muda o núcleo tecnológico, em vez de procedimento centrado em equipamentos,  

passa a ser relacional,  olhando sempre  e se subordinando ao mundo  das  necessidades  

de  saúde,  individuais  e  coletivas.  Ela ocorre  a  partir  dos mesmos dispositivos, mas 
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aos quais são acrescentados processos de subjetivação,  que  redefinem  um modo  de  agir  

no  mundo  do  trabalho  em saúde,  diferente  do anterior, com hegemonia do trabalho vivo 

em ato e das tecnologias leves no processo produtivo (FRANCO, 2003). 

O impacto que a tecnologia traz para o cuidado faz com que a enfermagem projete 

novas perspectivas para cuidar e assistir, neste caso em especial os adolescentes com IRC em 

tratamento hemodialítico. Criar, conhecer, dominar e refletir sobre o uso de novas tecnologias 

sem dúvida contribuirá para que estes cuidados possam ser realizados de forma mais 

humanizada, segura, otimizando e qualificando assim a assistência de enfermagem.  

O conhecimento da enfermagem busca orientar-se para o cliente real ou potencial, 

considerando sua existência, isto é, ele é um ser que precisa de ajuda e que possui múltiplas 

dimensões. Então, observar e sentir esse cliente real é olhar essa pessoa nas suas relações, no 

seu ambiente de trabalho, nas suas interações, ampliando assim essas questões, considerando 

a saúde, o trabalho e o bem-estar como intimamente associados (NIETSCHE, 2000).  

As tecnologias do cuidado com enfoque nas ações educativas e em busca de um 

cuidado integral pressupõem um caminho inovador que gere atitudes conscientes e 

intencionais das pessoas envolvidas, além da valorização e reconhecimento do exercício de 

cidadania, e que proporcione autonomia dos sujeitos envolvidos (QUEIROZ et al., 2008). 

Compreender a influência e o significado da tecnologia tem uma importância 

extraordinária, especialmente por influenciar o cuidado e o ensino em Enfermagem e saúde e 

por ter implicações para interpretar a história, a prática contemporânea e o futuro da saúde, 

pois também orienta uma agenda política e novos papéis e responsabilidades.
 
Desse modo, a 

tecnologia precisa ser entendida como dependente do contexto, em que os objetos se tornam 

tecnológicos, componentes da tecnologia, não somente pela virtude de como eles são 

definidos e classificados, mas também pela virtude de como eles são usados, ou seja, qual sua 

função de uso, qual a influência sobre nossas ações, concepções e contextos sociais 

(MENDES et al., 2002).
 

Alcançar essa sensibilidade, compreender, desenvolver e fazer uso da tecnologia 

nessa perspectiva exigem comportamentos e atitudes, ou seja, uma prática de cuidar que nos 

possibilite cada vez mais uma estreita aproximação às necessidades da pessoa que é cuidada. 

Essa aproximação se mostra na medida em que o enfermeiro desenvolve e incorpora outros 

elementos/estratégias de cuidar como uma expressão humana, que se manifesta em um clima 

de conforto, de empatia, de percepções, de confiança mútua, de sensibilidade, sentidos, 

intuição e expressões, com a finalidade de estabelecer um compromisso com a saúde e a 

segurança de quem está sendo cuidado. 
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Dessa forma, buscar permanentemente a convergência entre a tecnologia e o cuidado 

parece ser um caminho para a melhoria da qualidade e da segurança na assistência de 

enfermagem.  

Pesquisadores nesta área, a exemplo de Nagle (1998), Parfrey et al. (1998), MacCann 

e Boorg (2000), Mendes e Shiratori (2002), mostram que, apesar da evolução da medicina e 

da tecnologia de ponta terem obtido sucesso no prolongamento da vida das pessoas com IRC 

nos últimos 30 anos, pouco ou nada têm ajudado na minimização dos problemas nas suas 

vidas cotidianas. Então, faz-se necessário alertar aos cuidadores das unidades de hemodiálise 

para não tornar o contato com essas pessoas uma rotina automática, acomodando-se em ligar e 

desligar o cateter da infusão dialisadora. A obrigatoriedade de ir ao ambulatório três vezes por 

semana e ficar três a quatro horas cada vez faz com que as pessoas com IRC fiquem na 

unidade em torno de 48 horas mensais durante anos e anos e, com isso, desenvolvam um 

estreito relacionamento com os profissionais de enfermagem, os quais são os principais 

cuidadores nessas unidades. Por esse motivo e também porque o objeto da enfermagem está 

focalizado no cuidado às pessoas, os profissionais de enfermagem são as pessoas-chave para 

ajudar esses usuários no enfrentamento dos seus problemas e demandas. No entanto, na 

maioria das unidades de hemodiálise os profissionais se ocupam nos limites das funções de 

ordem técnica, respondendo ao que é imediato e ao que os gestores esperam deles. Assim, os 

enfermeiros desses serviços geralmente não se sentem responsáveis para atuar fora dessa área 

estritamente técnica, mesmo porque isso não é reconhecido como exigência pelo instituído. 

Isso ocorre porque, quando se pensa a questão tecnológica do cuidar em enfermagem 

nas Unidades de Saúde, a primeira ideia impregnada em nosso meio é que esta tecnologia se  

reduz a máquinas/equipamentos, portanto, precisamos incorporar em nosso cotidiano de 

trabalho outros valores que farão diferença no cuidado, é preciso conciliar as tecnologias dura, 

leve-dura e leve.  

A enfermagem dispõe de possibilidades de composição de tecnologias desse espaço 

de relações no âmbito do cuidado, e muitas delas dispensam instrumentos materiais e 

produzem bens e valores procedentes da invisibilidade do cuidado, nos modos intersubjetivos 

dessa prática assistencial ora tipificada em pessoas com IRC em tratamento de hemodiálise  

(PAIM et al., 2006). 

Maffesoli (1997) e Morin (2001) convergem suas ideias para uma ciência que não 

prescinda dos sujeitos e das subjetividades, uma ciência que se revele pela consubstanciação 

de um conhecimento emancipatório, ao invés de um arcaico conhecimento-regulação. Por sua 

vez, as tecnologias do cuidar humano vêm sendo objeto de reflexão à consideração de tais 



49 
 

dimensões paradigmáticas. As tecnologias, assim relacionadas, vêm sendo focalizadas em 

determinadas tipificações, especificidades, as quais em seu uso têm compromisso com a 

presença dos sujeitos e de suas subjetividades, retirando de todos nós a imagem de associar a 

tecnologias apenas a máquinas – uso do termo de modo restritivo, proveniente de uma 

redução trazida por paradigmas da modernidade (PAIM et al., 2006). 

Diante disso, esta tecnologia deve ser emancipatória, concebida e entendida como a 

apreensão e a aplicação de um conjunto de conhecimentos e pressupostos que, articulados, 

possam possibilitar aos indivíduos pensar, refletir, agir, tornando-se sujeitos do seu próprio 

processo de cuidado, numa perspectiva de exercício crítico e da cidadania. Assim, torna-se 

possível experienciar a liberdade, a autonomia, a integralidade, na tentativa de buscar 

qualidade de vida, de modo que os envolvidos possam encontrar a sua autorrealização.  
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4 PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma investigação convergente-assistencial. A pesquisa convergente-

assistencial (PCA) é um tipo de estudo que mantém, durante todo o seu curso, estreito vínculo 

com a situação social, com a intencionalidade de encontrar soluções para problemas, realizar 

mudanças e introduzir inovações na situação social. Portanto, está comprometida com a 

melhoria direta do contexto social pesquisado. Esse tipo de investigação articula a prática 

profissional com o conhecimento teórico, pois seus resultados são canalizados 

progressivamente, durante a pesquisa, para as situações práticas. A pesquisa convergente-

assistencial tem como inspiração a pesquisa-ação de Kurt Lewin em 1946 (TRENTINI; 

PAIM, 1999).  

A pesquisa assim compreendida valoriza o saber-pensar e também o saber-fazer. A 

prática assistencial de enfermagem necessita ser renovada e, para isso, precisa ir além do 

simples fazer, que se traduz em seguir, automaticamente, determinações preestabelecidas. O 

saber-fazer implica saber-pensar (DEMO, 1995).  

Na pesquisa convergente-assistencial, o profissional de Enfermagem encontra um 

instrumento útil para “aprender a pensar o fazer” no seu cotidiano, pesquisando as 

implicações teóricas e práticas das atividades desenvolvidas. Para Demo (1995) o saber-fazer 

instiga o refazer, no sentido de inovação, por meio da reconstrução do conhecimento, ou seja, 

isto significa a passagem da teoria para a prática e vice-versa. 

A PCA é conduzida para redescobrir realidades, resolver problemas ou introduzir 

inovações em situações específicas, em determinado contexto da prática assistencial. E, para 

cuidar, o enfermeiro necessita, inevitavelmente, obter informações sobre a pessoa a ser 

cuidada. Geralmente, os profissionais de saúde dão pouca ênfase às manifestações 

psicológicas e sociais; na maior parte a coleta é orientada para as outras dimensões: 

fisiológicas, bioquímicas, farmacológicas. Fato comum, no contexto dos serviços de diálise 

por isso foi importante repensar a assistência de enfermagem com base nessa perspectiva, ou 

seja, buscando aperfeiçoar o cuidado prestada por meio da pesquisa.  
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4.2 Local e período do estudo 

A pesquisa foi realizada em uma clínica de diálise que mantém convênio com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), referência no atendimento de adolescentes com IRC, 

localizada no Município de Fortaleza/Ceará, no período de dezembro de 2011 a abril de 2012.  

Em Fortaleza são 11 centros de diálise, os quais, além de atender a demanda 

municipal, atendem, também, pessoas que residem em outras cidades do Ceará e de outros 

estados da federação.  

A instituição do estudo possui oito salas para hemodiálise, duas enfermarias para a 

realização de diálise peritonial, sendo uma destinada a pacientes com infecção, sala de 

curativos, consultório médico, sala administrativa de Enfermagem, uma sala cujo horário de 

funcionamento é dividido entre a assistente social, psicóloga e a nutricionista, além de três 

salas destinadas ao desenvolvimento das funções administrativas. A clínica presta serviços 

nos três turnos – manhã, tarde e noite (das 6 às 20 horas) – de segunda a sábado, atendendo, 

em média, 50 adolescentes renais crônicos em todos os turnos, sendo prioritária a escolha de 

horário para o tratamento deles em razão de suas atividades escolares.   

4.3 Participantes da pesquisa 

Participaram da pesquisa oito adolescentes com diagnóstico de insuficiência renal 

crônica submetidos ao programa de diálise. Foram critérios de inclusão: estar na faixa etária 

de adolescência definida pela OMS – 10 a 19 anos; realizar tratamento hemodialítico há mais 

de seis meses, para que estes pudessem ter experiências quanto ao processo de diálise e  isso 

permitisse uma melhor análise; o turno de diálise que tivesse maior número de adolescentes 

dialisando no período e aceitar e ser autorizado pelos pais ou responsáveis para participar do 

estudo.  

Foi escolhido o grupo de adolescentes que dialisam as segundas, quartas e sextas no 

2º turno, devido ser o período que concentra o maior número de adolescentes que dialisam na 

clínica. 

O número de participantes dependeu do quantitativo de adolescentes que realizavam 

tratamento neste período e que concordasse participar da pesquisa. Em média dialisam por 

turno cerca de 10 adolescentes, mas o nosso grupo foi formado por oito adolescentes, pois 

dois deles dialisavam em outra sala, por conta de serem portadores de hepatite B e ter que 

dialisar em local predeterminado, conforme recomendação da Agência de vigilância sanitária.   
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4.4 Instrumentos e técnicas de produção de dados 

A produção de dados foi dividida em duas fases (pré e pós-desenvolvimento das 

oficinas). A primeira fase foi subdividida em três etapas – aplicação do questionário sobre 

qualidade de vida (QV), entrevista semiestruturada e observação do contexto da pesquisa com 

registro em um diário de campo.  

Os dados sobre QV foram coletados por meio de um questionário WHOQOL-Bref 

(ANEXO A), instrumento testado e validado em várias culturas, sob a coordenação do 

WHOQOL Group, da Organização Mundial de Saúde. Esse instrumento é composto por 26 

questões focalizando quatro domínios – físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.  

A entrevista teve roteiro semiestruturado, contendo perguntas que atenderam aos 

objetivos da pesquisa (APÊNDICES E). Esse tipo de entrevista parte de tópicos relacionados 

ao tema da pesquisa. À medida que a interação progride, o diálogo vai sendo aprofundado e 

focalizado, de acordo com o que se está pesquisando. Tal modalidade de entrevista possibilita 

investigar um tema na sua máxima horizontalidade, verticalidade e profundidade, pois poderá 

desvendar como ocorrem certos fenômenos (TRENTINI; PAIM, 1999).  

Também foi utilizada a observação, com um roteiro estruturado (APÊNDICE D). A 

observação constitui a parte fundamental da pesquisa de campo, pela propriedade que possui 

de captar uma variedade de fenômenos de uma situação social, os quais não podem ser 

obtidos unicamente por meio de entrevistas. O observador capta uma situação social de 

maneira consciente e com propósito determinado, isto é, percebe com detalhes a ocorrência e 

a maneira como sucedem os fenômenos (TRENTINI; PAIM, 1999). Foram ao todo 4 visita a 

clínica para realizar apenas a observação, sendo realizada duas vezes por semana. 

As entrevistas foram gravadas, com a permissão dos participantes da pesquisa, e os 

dados coletados por meio da observação foram registrados em um diário de campo. 

Após a realização das três etapas foram iniciadas as oficinas de trabalho, aqui 

denominadas de grupo de expressão, com o grupo que participou da pesquisa, respeitando-se 

os critérios de inclusão.  

A escolha da abordagem grupal foi feita baseada na característica potenciliadora do 

tratamento em grupo. Neste sentido Maximino (2001) remete-se a capacidade “provocadora” 

da atividade grupal que produz um campo intermediário, onde a produção desse grupo pode 

se materializar, numa conexão do pessoal e do ambiental. Assim, a voz, os sons e os estímulos 

visuais, constituem-se nessa materialidade. 
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No grupo de expressão, assim denominado na unidade, o campo intermediário é 

materializado principalmente pelas oficinas vivenciais. 

A oficina é compreendida por Araújo, Almeida e Espírito Santo (2005) como algo 

que pressume intuitivamente ser um lugar onde acontecem transações pessoais e onde se 

verificam grandes transformações nas formas de sentir, ver, perceber a realidade e refletir esse 

espaço como um lugar de vida.  

Portanto, a oficina é uma proposta de trabalho que utiliza o corpo como instrumento 

de ação, relação e pensamento, podendo permitir à pessoa tomar consciência de si, na medida 

em que se relaciona com o outro, com os objetos e com o meio ao redor. 

No grupo de expressão estão organizadas as técnicas que ajudam à descrição da 

experiência e a expressão de pensamentos e sentimentos sobre ela (MAXIMINO, 2001). 

Nesse grupo pode ser desenvolvidas as seguintes técnicas: usar o silêncio; ouvir 

reflexivamente; verbalizar aceitação; verbalizar interesse; usar frases incompletas; fazer 

pergunta; desenvolver a pergunta feita; usar frases descritivas; manter o paciente no mesmo 

assunto; permitir ao paciente que escolha o assunto; colocar em foco a ideia principal; 

verbalizar dúvidas; estimular expressão de sentimentos subjacentes. 

O grupo pesquisado foi constituído por adolescentes que dialisavam na segunda, 

quarta e sexta-feira no 2º turno (das 11 às 15 horas); sendo escolhido para desenvolver as 

oficinas de produção durante as sessões de hemodiálise por serem os dias e horário que 

possuem o maior número de adolescentes dialisando no mesmo período.  

Os encontros foram programados para começar uma hora após o início da sessão de 

diálise, de forma que também fossem finalizados antes do término do tratamento 

hemodialítico. O horário escolhido para a realização das oficinas levou em consideração as 

alterações fisiológicas e comportamentais ou intercorrências próprias do processo de diálise, 

as quais podiam interferir ou impossibilitar o desenvolvimento das mesmas. 

Foi realizado um encontro por semana, durante dois meses, num total de oito, sob 

coordenação da pesquisadora, com a colaboração de outra pessoa, uma acadêmica de 

enfermagem, que foi treinada para a coleta. A coordenadora tinha a função de conduzir o 

grupo para as atividades propostas, realizando as devidas orientações, e a colaboradora 

realizava os registros no diário de campo, conforme o roteiro descrito no Apêndice G.  

No primeiro encontro com o grupo foi realizada apresentação dos membros para 

possibilitar aproximação, conhecer disponibilidade dos participantes, e escolher com os 

adolescentes o tema que seria trabalhado no próximo encontro, totalizando oito temáticas 

trabalhadas. 
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Cada encontro do grupo foi dividido em três momentos distintos, correspondendo ao 

começo, meio e fim da oficina, assim planejado: técnica de aquecimento (início); 

desenvolvimento (apresentação do tema pela moderadora, construção individual e partilha) e 

avaliação (SOUZA, 2011). Foi elaborado um diário individual – fichário (APÊNDICE H) 

para que cada adolescente registrasse, na entrada e saída de cada encontro, como eles estavam 

se sentindo. Esses registros foram baseados em três figuras representativas do estado 

emocional (um rosto alegre, um rosto triste e outro indiferente); eles responderam perguntas 

(previamente elaboradas) e estas produções eram anexadas no fichário. 

Ao término de cada encontro eram solicitadas aos adolescentes sugestões de temas 

para o próximo encontro, sendo escolhido aquele de maior interesse para o grupo. 

Na pesquisa convergente-assistencial o tema deve emergir dos participantes do 

estudo e do cotidiano que estão inseridos, portanto, estará associado à situação do problema 

da prática. É escolhido a partir de problemas observados pelas pessoas atuantes na situação 

(TRENTINI; PAIM, 1999). 

Para realizar o trabalho nas oficinas foram disponibilizados vários tipos de materiais 

e estratégias que favoreceram a expressão de pensamentos e sentimentos dos adolescentes 

relacionados com a vivência dos mesmos na condição de renais crônicos. Os materiais 

disponibilizados foram: papel, revistas, cola, lápis, canetas, giz de cera, tintas e pincéis; massa 

de modelar; jogos de associações de ideias, músicas. Foi empregada, como estratégia 

metodológica para os trabalhos nas oficinas, a representação gráfica ou imaginária por meio 

de desenhos produzidos individualmente, jogos de associações de ideias, utilização de 

músicas, contos, sendo as manifestações (comportamento, participação, interação) registradas 

no diário de campo e fichário individual. 

A produção de cada encontro era arquivada em um fichário individual, onde cada 

adolescente pôde escolher a cor da sua pasta (Adolescente 1 – rosa, A2 –verde, A3 – 

vermelho, A4 – branco, A5 – azul, A6 – lilás, A7 – amarelo, A8 – laranja), sendo também 

realizados registros no diário de campo por meio de um roteiro estruturado (Apêndice G). 

Neste estudo, os processos de assistência e pesquisa foram articulados pela utilização da 

técnica de discussão em pequeno grupo, de acordo com a pesquisa convergente assistencial 

(PCA).  

As oficinas foram realizadas durante a sessão de diálise, aproveitando-se o tempo de 

tratamento e permanência dos adolescentes no serviço (média de 4 horas/sessão). A escolha 

desse momento tem relação com o próprio objetivo do estudo, onde se propõe a aplicação de 

uma tecnologia leve para uma clientela especial e com necessidades específicas. Desse modo, 



55 
 

tanto facilitou o desenvolvimento das oficinas, como também foi aproveitado esse espaço para 

realizar essas ações, de forma a atender o objetivo do estudo e a viabilizar a aplicabilidade das 

medidas implementadas nesta pesquisa-ação.   

 Após a realização dos oito encontros, e para a avaliação da intervenção 

desenvolvida, foram aplicadas duas técnicas de coleta de dados: o questionário sobre QV 

(Whoqol – bref) e a entrevista (APÊNDICE F), conforme disponibilidade dos participantes. 

Encerrando-se esta fase do processo de pesquisa. 

A aplicação do questionário sobre QV e a entrevista foram realizados, novamente, 

após o desenvolvimento das oficinas, para que fosse possível fazer um comparativo e 

identificar as contribuições das medidas implementadas, conforme o objetivo proposto.  

Para melhor compreensão do processo de pesquisa foi construído o Diagrama 

apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama do processo de produção dos dados de pesquisa  
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4.5 Análise dos dados 

Para realizar a análise das informações coletadas utilizamos o processo de estruturação 

de Morse e Field, apresentado por Trentini e Paim (1999, p. 42): “em qualquer tipo de 

pesquisa qualitativa a análise das informações consta de quatro processos genéricos: 

apreensão, síntese, teorização e recontextualização, que ocorrem de maneira mais ou menos 

numa sequência”. Através desse direcionamento, transcorreu na seguinte ordem:  

- Transcrição das entrevistas gravadas dos encontros em grupo; 

- leitura exaustiva e detalhada das entrevistas para selecionar as categorias de análise, 

que consistem em um conjunto de expressões com características similares e com estreita 

relação de complementaridade, nas quais estavam embutidos o “olhar intuitivo, o olhar 

científico e o olhar intuitivo-científico”; 

-realização de uma segunda leitura para classificar as categorias de análise 

previamente selecionadas e iniciar o agrupamento das semelhanças e constituição das 

subcategorias de análise;  

- análise das associações e variações para alcançar a síntese;  

-realização da teorização para o reagrupamento das subcategorias de análise e 

contextualização das categorias.   

A apreensão se inicia com a coleta de informações e, portanto, quando começa a 

análise; esta requer, antes de tudo, uma organização do relato das informações. As 

informações, provindas da entrevista, de observações ou das oficinas, foram transcritas de 

maneira a deixar 1/3 de cada página em branco, para proceder à codificação. As informações, 

depois de organizadas, facilitam a codificação, o que significa reconhecer, no relato das 

informações, palavras, frases, parágrafos ou temas-chave, que persistem nos relatos dos 

participantes. Após a codificação, se poderão formar as categorias, as quais consistem num 

conjunto de expressões com características similares ou que tenham estreita relação de 

complementaridade estabelecida de acordo com o critério escolhido. 

A síntese é a parte da análise que examina subjetivamente as associações e variações 

das informações. 

Na fase da teorização, o pesquisador desenvolve um esquema teórico, com base nas 

relações reconhecidas durante a síntese. A interpretação é feita à luz da fundamentação 

teórico-filosófica utilizada no estudo, de maneira a proceder à associação desta com os dados 

analisados.  
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A etapa de transferência ou recontextualização de resultados desse tipo de pesquisa 

consiste na possibilidade de dar significado a determinados achados ou descobertas e procurar 

contextualizá-los em situações similares. 

Os dados coletados por meio do instrumento WHOQOL Bref foram analisados 

conforme modelo estatístico (SPSS- Statistical Package for the Social Sciences - versão 15.0) 

já validado para o instrumento – equações para obtenção dos escores, e discutidos à luz dos 

conceitos centrais e de resultados obtidos em estudos semelhantes, conforme a literatura, 

sendo compradas as médias entre o grupo antes e após as oficinas vivenciais. 

  

4.6 Aspectos Éticos 

Em conformidade com a Resolução 196, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe 

sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, os 

sujeitos foram esclarecidos quanto aos objetivos, métodos e benefícios previstos da pesquisa 

(BRASIL, 1996). Fizeram parte da investigação somente depois de assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B), que os informou dos objetivos 

da pesquisa e lhes garantiu o anonimato. Como foi realizada com adolescentes, os pais ou 

responsáveis também assinaram o TCLE (APÊNDICE C). Estes ficaram cientes de que 

poderiam desistir de participar da pesquisa no momento em que o quisessem, sem que isso 

lhes viesse acarretar quaisquer penalidades.  

Aqueles que se mostraram dispostos a participar assinaram duas vias do Termo 

apresentado no Apêndice deste trabalho, sendo que uma via foi entregue ao participante e a 

outra ficou sob responsabilidade da pesquisadora. 

É importante ressaltar que a pesquisa atendeu às exigências éticas e científicas 

fundamentais, preservando a autonomia dos sujeitos, com a devida ponderação entre riscos e 

benefícios, garantindo a não maleficência e reafirmando sua relevância social com vistas a 

contribuir para uma transformação social. 

 O projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sendo aprovado, conforme Parecer nº 226/11 

(ANEXO B). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A riqueza e diversidade dos dados produzidos junto ao grupo pesquisado tornaram o 

processo de análise e discussão complexo, levando-nos a recortes e busca de apreensão da 

realidade vivenciada pelos adolescentes, na tentativa de uma das possíveis aproximações da 

prática assistencial e da tecnologia de cuidado desenvolvida.  

Com o propósito de favorecer a compreensão do trabalho desenvolvido, apresentamos 

os resultados distribuídos nos seguintes tópicos: Adolescente em hemodiálise: contexto, 

significados do adoecimento e do tratamento; As oficinas vivenciais como tecnologia leve 

no cuidado de Enfermagem ao adolescente em hemodiálise e A tecnologia leve no 

cuidado de adolescentes em hemodiálise: repercussão na qualidade de vida.  

 

5.1 - Adolescente em hemodiálise: contexto, significados do adoecimento e do tratamento 

 

Neste tópico discorremos sobre os dados levantados com a observação da dinâmica 

da unidade de diálise e a entrevista realizada com os adolescentes, antes das oficinas 

vivenciais.  

Com o propósito de favorecer a compreensão do trabalho desenvolvido destacamos 

os aspectos - Contextualizando a dinâmica de tratamento dos adolescentes em hemodiálise e 

Conhecendo os adolescentes em hemodiálise e a sua relação com o adoecimento e o 

tratamento, dando destaque aos sentimentos e expectativas dos sujeitos quanto a participação 

nas oficinas vivencias.  

 

5.1.1 Contextualizando a dinâmica de tratamento do adolescente em hemodiálise  

Para abordar a questão proposta neste estudo, iniciamos com o período de observação 

do cenário da pesquisa, realizado no mês de novembro, uma vez por semana, seguindo o 

roteiro de observação (Apêndice D).  

Primeiramente foi observado o local da pesquisa antes da sessão de hemodiálise (HD) 

para poder compreender como o adolescente está inserido neste contexto e suas relações, onde 

verificamos pontos que retratam uma gama de situações repleta de significados e que nos 

ajudaram a analisar o fenômeno estudado.  

Era rotina os pacientes permanecerem no refeitório ou na sala de espera aguardando o 

início do tratamento. O local possui cadeiras, mesa e televisão, onde todos, independente da 

faixa etária, ficam juntos. Nas paredes existiam alguns cartazes com informações sobre 
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horários, dias de exames e consultas, e, como a coleta foi realizada no período natalino, 

possuíam algumas decorações referentes a esta data comemorativa. 

Os adolescentes ficavam junto com outros pacientes e também com alguns 

acompanhantes, conversavam entre si e faziam suas refeições, mas o que chamou a atenção 

foi a preocupação deles uns para com os outros (questionando atrasos, faltas, se tinha alguém 

hospitalizado eles queriam saber notícia, se alguém não chegava eles achavam que já havia 

acontecido algo relacionado à saúde e ficavam especulando), porém alguns ficavam isolados 

jogando no celular ou assistindo televisão, regularmente eram as mesmas pessoas que ficavam 

afastadas do grupo. 

Além destes dois locais destinados aos pacientes antes do tratamento hemodialítico, 

existia um lugar direcionado às crianças (brinquedoteca), mas o mesmo não estava localizado 

na clínica e sim em uma instituição que representa os pacientes renais crônicos, que fica em 

frente ao local da pesquisa, sendo aberto para todos os usuários. Esse lugar também 

desenvolvia atividades destinadas aos acompanhantes, e, pela proximidade, dava bastante 

suporte à clínica de diálise. 

Os adolescentes, antes da diálise, mantinham uma relação interpessoal de 

proximidade, de forma geral, mas de maneira mesmo formal e mais à vontade com quem era 

responsável pela sua diálise, apenas cumprimentando os demais. 

Para entrar na sala onde dialisavam, todos passavam por uma balança para verificar o 

peso e em seguida sentavam ao lado da máquina reservada para eles. Nesse período em que 

aguardavam sentados, a maior parte permanecia tranquila, em silêncio, apenas querendo saber 

quem iria puncioná-los, contudo os mais novos (10 anos) ficavam tensos, chorosos com medo 

da punção e com queixas relativas ao estado clínico, solicitando a presença de seu 

acompanhante, caso ele não estivesse ao seu lado. No grupo de pesquisa, tivemos a 

participação de duas adolescentes com essa idade e ambas apresentavam dificuldade para 

aceitar a punção, mas apenas uma sempre chorava e durante o tratamento relatava muitas 

queixas relacionadas ao seu estado clínico (náuseas, tontura, frio, calor, cefaleia, etc.). Para os 

demais adolescentes os procedimentos nesse momento eram basicamente técnicos e apoiados 

em protocolos assistenciais.  

 A rotina de tratamento valorizava prioritariamente a tecnologia dura e leve-dura, 

focada no procedimento e na tentativa de demorar o menor tempo para iniciar o tratamento, 

pois assim os pacientes seriam desligados o mais cedo possível. A dinâmica se restringia a: 

verificar o peso, realizar a punção ou acessar o cateter venoso central, operar a máquina, 
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verificar a pressão arterial, administrar medicamentos e em caso de queixas proceder 

conforme cada caso. 

Os técnicos de enfermagem seguiam uma rotina fixa, tentando não perder tempo na 

hora do início, se concentravam na atividade para ligar o quanto antes seus pacientes, pois 

assim terminaria mais cedo. Verificou-se que os técnicos de enfermagem conversavam mais 

com os colegas de trabalho em relação aos adolescentes. 

Nessa fase, os enfermeiros realizavam as primeiras punções, punções complexas, 

checavam a programação da máquina de forma individualizada, supervisionavam a equipe, 

procuravam ficar na sala até todos os pacientes estarem ligados e, quando necessário, davam 

apoio e conversavam com os adolescentes. Em seguida (maior período) ficavam na sua sala 

resolvendo assuntos burocráticos, aguardando o chamado em caso de intercorrências para 

comparecer na sala de HD, e seguiam basicamente o modelo biomédico. 

Os adolescentes, regularmente, assistiam TV e dormiam durante a maior parte do 

tempo do tratamento, e apenas alguns conversavam ou jogavam no celular, porém, em 

momentos esporádicos, em média uma vez por semana, eram convidados a desenvolver 

algumas atividades com alunos de terapia ocupacional e pedagogia de uma Universidade da 

rede Privada de ensino e que realizam atividades específicas em suas áreas de competência.  

Era comum intercorrências leves durante a HD como náuseas e hipotensão, mas 

raramente hipertensão, hipoglicemia e bacteremia. Nesses casos todos os que estavam 

presenciando permaneciam tranquilos, os profissionais atuavam prontamente e demonstravam 

preocupação. Foi detectado que os adolescentes ficavam tensos e preocupados quando eram 

intercorrências graves ou ficavam sabendo que algum deles estava hospitalizado.  

Os sinais e sintomas relatados por esses pacientes, vão ao encontro de que Doenges, 

Moorhouse e Geissler (2003) relatam sobre a insuficiência renal crônica: que produz intensas 

mudanças em todos os sistemas corporais; quanto à circulação pode ocasionar (hipertensão 

arterial, arritmias, edema nos pés), sintomas neurossensoriais (cefaleia, visão turva, câimbras, 

dormência), sintomas gástricos (azia, náuseas, vômito, distensão abdominal), e em relação à 

pele pode ocorrer prurido cutâneo. 

No ambiente na sala de HD não existia uma preocupação com acolhimento, as pessoas 

tendiam a contar histórias de sofrimento por conta da doença, mas o grupo compreendia as 

demandas e, além da doença, o problema social. Contudo, os profissionais tinham tendência a 

se afastar quando o paciente era solicitante e questionador, na tentativa de evitar as queixas. 

Era um local com poucas cores, excesso de tecnologia dura, com pouco espaço para 

movimentação, barulho intenso dos equipamentos e rotinas. 
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O processo de trabalho na sala de HD essencialmente era exercido pela equipe de 

enfermagem, com acompanhamento do médico, eventualmente da psicóloga e da assistente 

social. 

Pôde-se observar que a relação adolescente-adolescente era amigável e de 

cumplicidade, a adolescente-profissional era de zelo, atenção e empática. Na profissional-

profissional, eles gostavam de conversar entre si, principalmente sobre a vida particular. A 

relação adolescentes-demais usuários quase não envolvia diálogo, mas os mais velhos 

gostavam de dar conselhos e emitir opiniões. Era visível que o grupo, de uma maneira geral, 

tendia a ser intolerante com pessoas que eram poliqueixosas. 

Era perceptível tratamento diferenciado com as crianças, todos possuíam essa 

preocupação de maior cuidado; em relação aos adolescentes e adultos, os profissionais não 

procuravam conversar, fazer perguntas e nem orientar, mas essa relação melhorava um pouco 

com os idosos.  

Quando se aproximava do término da hemodiálise os adolescentes iam ficando 

inquietos, pois estava próximo de irem por estar próximo de irem embora; nesse período 

tinham dificuldade de se concentrar e ficavam mais falantes, excitados. 

Já os profissionais nesse momento agiam de forma bastante técnica, o objetivo 

principal era agir sem interferências para não atrapalhar, pois queriam iniciar o quanto antes o 

próximo turno, e isso representava terminar mais cedo a rotina de trabalho. 

Identificou-se uma rotina especifica a ser seguida durante o desligamento da máquina 

onde o foco se centralizava nas tecnologias dura e leve-dura. Os profissionais seguiam sempre 

os seguintes procedimentos: devolviam o sangue que estava nas linhas arterial e venosa, 

retiravam a agulha e pediam para que os adolescentes fizessem pressão no local da punção 

para poderem ir desligar outro paciente; quando checavam que estava tudo dentro das 

conformidades técnicas, eles liberavam os adolescentes. 

Após a sessão de hemodiálise os adolescentes não perdiam tempo para ir embora e 

pouco conversavam, apenas se despediam. 

Quando iam embora não era comum receberem qualquer tipo de orientação, apenas 

lembretes quando existia algum procedimento para realizar ou troca de turno de HD. Só foram 

observadas essas orientações relacionadas principalmente à grande quantidade de ganho de 

peso interdialítico e para procurar evitar os líquidos.  

A pesquisa convergente-assistencial investiga fenômenos do contexto da prática  

assistencial de enfermagem que, na sua maioria, são complexos e multifacetados, pois  

incluem dimensões de natureza humana e tecnológica, por isso foi importante, inicialmente, 
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realizar esta contextualização do cenário onde o estudo foi desenvolvido. Na pesquisa 

convergente assistencial, os processos de assistência e de coleta e análise de informações 

deverão  ocorrer simultaneamente, o que facilitará a imersão gradativa do pesquisador nos 

relatos das informações, a fim de refletir sobre como fazer interpretações e descobrir lacunas 

que poderão ser preenchidas ao longo do processo de investigação (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

Após o período de observação, foi realizada a entrevista (APÊNDICE E) com os 

adolescentes antes dos encontros em grupo serem desenvolvidos.  

 

5.1.2 Conhecendo os adolescentes em hemodiálise e a sua relação com o adoecimento e o 

tratamento 

 

Com base nas entrevistas pré-oficinas foi possível definir as seguintes temáticas de 

interesse central do grupo de adolescentes: repensando a condição de ser renal crônico em 

hemodiálise por meio da busca dos significados da condição vivenciada; e expectativas em 

relação às oficinas a serem realizadas durante o tratamento hemodialítico.  

O grupo de adolescentes pesquisados apresentou a seguinte caracterização: oito 

sujeitos do estudo tinham entre 10 e 17 anos, sendo seis do sexo feminino e dois masculino; o 

grau de escolaridade variou bastante, porém todos eram alfabetizados, dois com ensino 

fundamental incompleto, seis com ensino médio incompleto. Destes adolescentes, apenas dois 

permaneciam matriculados em escola e a justificativa dos demais por não estarem estudando 

foi que o tratamento hemodialítico exige deles muito tempo, pois envolve o período do 

tratamento em si, tanto pelo número de dias por semana como as quatros horas de 

hemodiálise,  somado ao tempo do deslocamento até a clínica, seis deles moravam em bairros 

distante da clínica e dois residiam em outro  município. Esses dois adolescentes que moravam 

no interior do estado dependiam do transporte disponibilizado pela prefeitura, que também era 

responsável por fazer o transporte de outras pessoas que precisavam de atendimento de saúde 

na capital, resultando em cada dia de tratamento em média 10 a 12 horas de tempo disponível 

para esses adolescentes. 

   Em relação ao tempo de doença, a média foi de 3,1 anos e desses adolescentes, seis 

dialisavam pela FAV e dois por cateter venoso central na jugular direita.  

Com base nas entrevistas foram definidas as seguintes categorias relativas a percepção 

do adolescente sobre o adoecimento, seu tratamento e as expectativas quanto à participação 

nas oficinas vivenciais. 
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Categoria 1 - Percepção do adolescente renal crônico em hemodiálise sobre a condição 

vivenciada: sentimentos e repercussão no cotidiano 

 

Na análise dos dados relacionados ao significado da condição vivenciada pelo 

adolescente, emergiram quatro subcategorias: sentimentos relacionados com a condição de 

ser renal crônico em tratamento dialítico; mudanças no estilo de vida; rotina de tratamento; e 

adaptação à condição vivenciada. 

 

Subcategoria 1.1 - Sentimentos dos adolescentes 

  

Ter qualidade de vida envolve a superação e o controle de condições específicas e 

sentimentos que são trazidos pela vivência da doença renal crônica. Sentimentos como o 

medo de complicações e de morrer, a vergonha do que os outros vão pensar a seu respeito, a 

dificuldade na aceitação da doença e o desinteresse crescente foram manifestados pelos 

integrantes do estudo, quando falaram sobre sua condição. Nos trechos abaixo relatam esses 

sentimentos: 

Fico triste, porque ninguém quer viver preso à  máquina, tem dia que tô pior, é muita 

preocupação. (A2 - 14 anos) 

Às vezes sinto muita raiva de viver assim, se perde muita coisa [...] tem dia que é 

difícil e a gente tá mais triste. (A4- 17 anos) 

Me sinto preso e fico triste, mas procuro tentar fazer algo que não me deixe tão 

ligado na diálise, [...] não tem muitas opções. (A5- 13 anos)  

É bom para nossa saúde, pois fico melhor, principalmente quando tô pesado. Mas 

para a cabeça é ruim, a gente pensa besteira, tipo passar mal, tem vergonha, às 

vezes tem que se internar [...]tenho medo de morrer, medo de sofrer sem acesso para 

dialisar,  porque já vi muitas pessoas assim. (A7- 13 anos) 

 

Ter medo das complicações clínicas e de morrer indica insegurança em relação à 

possibilidade de controlar a doença, o que pode ameaçar seu futuro. Insegurança e medo 

frequentemente acompanham as pessoas com doenças crônicas, pois elas se preocupam com 

o que há de errado com elas, com o desenvolvimento e a evolução da doença, especialmente 

quando percebem que o tratamento não é efetivo e quando não conseguem manter o controle 

da situação (FRICH, 2003).   
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O medo é um sentimento de impotência, um ver-se ameaçado por um mal iminente 

que é mais poderoso do que a própria pessoa (LIMA; GUALDA, 2001; BRINGUENTE, 

2000).  

Entre os participantes da pesquisa, o medo manifestou-se, especialmente, relacionado 

a não ter acesso venoso para dialisar, sobre o qual a maioria se achava impotente e receosa a 

respeito do que poderia acontecer.   

É nessa perspectiva que entendemos que perceber sua vida ameaçada, tendo medo do 

desencadeamento de complicações, interfere na qualidade de vida destes adolescentes. Soma-

se a essa preocupação o sentimento de vergonha, pois é muito característico nas pessoas com 

IRC em hemodiálise o desenvolvimento exacerbado da fístula arteriovenosa (FAV) ou a 

presença do cateter venoso central, o que é visível e eles se sentem olhados de modo 

diferente. 

Para que o sangue possa ser retirado, limpo e devolvido é necessário que seja 

estabelecido um acesso à circulação do paciente. A FAV é um acesso venoso, criado por 

meios cirúrgicos ao se unir uma artéria em uma veia. As agulhas são inseridas dentro do vaso 

a fim de se obter o fluxo sanguíneo adequado para passar através do dialisador durante a 

hemodiálise. A percepção diante da FAV é algo que pode gerar desconforto, pois as cicatrizes 

e, eventualmente, os aneurismas provocados por ela causam comprometimento da 

autoimagem dos clientes, podendo causar sofrimentos que na maioria das vezes não são 

verbalizados (KOEPE; ARAÚJO, 2008).  

A vergonha e o isolamento são sentimentos comuns entre pessoas com doenças 

crônicas, especialmente se há sinais ou sintomas visíveis a outras pessoas.  Nesses casos, as 

pessoas podem preferir a reclusão em vez de enfrentar a reação das outras pessoas (FRICH, 

2003).  

Barbosa, Aguillar e Boemer (1999) relatam que esses sentimentos são justificáveis, 

pois o paciente vivencia várias situações estressantes por causa das transformações advindas 

com o processo de adoecimento, por isso raiva, negação, vergonha, mágoa, incerteza afloram 

nestes pacientes. Meireles, Goes, Dias (2004) reforçam que, além de haver uma doença 

crônica, que veio para ficar, ela traz consigo um tratamento inevitável, inadiável e que 

acarreta mudança direta no estilo de vida, nos objetivos de vida, na família, no trabalho, na 

autoimagem corporal. E, como reflexo disso, o indivíduo, com raiva por causa de uma 

enfermidade, pode reagir de várias maneiras: argumentar sempre, ser sarcástico ou mal 

agradecido, não tendo vontade de cooperar. 
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Nesse contexto, é importante que o profissional que está próximo forneça um 

ambiente-momento para que ele possa manifestar suas dúvidas e angústias, pois essas 

manifestações podem ajudam a aliviar estes sentimentos de desânimo e incertezas. A raiva 

desse paciente pode desaparecer quando alguém o ajuda a identificar o que está sendo 

frustrante ou ameaçador e a tomar atitudes que minimizem as ameaças, e isso pode ser 

trabalhado nestas pessoas como parte do cuidado de enfermagem.  

 

Subcategoria 1.2 - Mudanças no estilo de vida dos adolescentes 

 

Outros aspectos levantados pelos participantes da pesquisa foram as mudanças no 

estilo de vida ocasionadas pela doença e seu tratamento. No caso dos adolescentes do estudo 

isso foi bastante relatado, como mostram os seguintes depoimentos:  

A doença em si não é tão mal, pois só tem a consulta e toma medicação, o pior é que 

com o tempo tive que começar a dialisar. Aí piora muito as coisas. Mas com o tempo 

a gente se acostuma. (A1- 10 anos)  

Deixei de estudar, deixei de comer muita coisa [...] não pode isso, não pode aquilo, 

cuidado com isso. Sei que tudo isso é para não ficar mais doente, só que é chato. Sou 

diferente da maioria dos meus amigos. (A2- 14 anos) 

Tive que parar de estudar [...] tem que parar de fazer muita coisa ou tem que fazer 

muita coisa que não fazia [...] fica difícil ir para o colégio, tem que deixar de comer 

algumas coisas e beber pouco, durmo pouco, pois saio cedo para pegar o carro que 

leva para a clínica. Até tento seguir isso, mas não consigo toda vez não. (A4- 17 

anos) 

Tive que deixar de estudar porque são três vezes na semana que saio cedo e chego 

tarde em casa e agora não posso tomar banho direito por causa do cateter. (A6- 10 

anos) 

Muitas coisas mudaram [...]não posso comer isso, não posso beber muita água, 

beber refrigerante, viajar é um problema por causa da diálise. (A8 - 12 anos) 

A dificuldade que os adolescentes apontaram estava relacionada à mudança no estilo 

de vida, e, principalmente, aos limites trazidos pela doença ou mais especificamente pelo 

tratamento hemodialítico.  

Ao necessitar de hemodiálise, o paciente se defronta com situações reais que estarão 

presentes ao longo do tratamento. Os pacientes em diálise levam uma vida permeada de 

restrições, dependente de uma máquina, de uma equipe, além da exposição a outros fatores 

estressantes. Portanto, a depressão é um distúrbio muito frequente, que pode ocorrer em 

resposta a uma perda real e ameaçadora, manifestando-se por meio de humor depressivo, 

desesperança e autoimagem prejudicada (LIMA; GUALDA, 2001).  
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Machado e Scramin (2002) chamam a atenção para a comum falta de habilidade dos 

profissionais de enfermagem em lidar com necessidades especiais do paciente, observando 

que deve ser incentivado naqueles um comportamento crítico, reflexivo e participativo quanto 

ao desempenho das ações de cuidar. 

Diante disso, a doença crônica, por ser uma condição estressora, possui um impacto 

que pode surgir a qualquer tempo e permanecer, alterando o processo de ser saudável de 

indivíduos ou de grupos. O dependente de hemodiálise vivencia uma súbita mudança no seu 

cotidiano e o modo pelo qual enfrentará a situação é particular, porém de grande relevância 

para a assistência de enfermagem que prima pela integralidade do indivíduo (TRENTINI; 

SILVA; LEIMANN, 1990). 

Nesse contexto, é preciso estimular nos portadores de doença crônica a capacidade 

de se adaptar de maneira positiva ao novo estilo de vida e assumir o controle do seu 

tratamento, abordando saúde e doença não como elementos opostos, mas como parte de um 

processo único. A experiência da doença como processo integra corpo e mente, ou seja, 

aspecto físicos, psicológicos, inserindo-os num contexto sociocultural (GUALDA; 

BEGAMASCO, 2004). 

Cabe destacar que a qualidade de vida das pessoas em tratamento hemodialítico 

possui uma relação positiva entre os aspectos emocionais e escolaridade, sugerindo que 

pessoas com maior escolaridade tenham recursos intelectuais capazes de gerar melhor 

adaptação emocional às consequências da IRC e de tratamento hemodialítico (CASTRO et 

al., 2003). 

 

Subcategoria 1.3 - A repercussão da rotina de tratamento na vida do adolescente 

 

A insuficiência renal crônica e o tratamento dialítico ocasionam mudanças no estilo 

de vida que podem afetar a saúde mental destas pessoas e, consequentemente, sua qualidade 

de vida, e isso é reflexo, principalmente, da rotina do tratamento imposta por esta condição, 

como se pode identificar nas seguintes falas:  

Reclamo muito, pois até se acostuma, mas é ruim viver preocupado com o que vai 

comer, com a diálise. Por isso eu quero fazer logo o transplante para não ter que 

vim para a clínica. (A1- 10 anos) 

Não tem muita coisa para fazer durante o tratamento [...], é sempre a mesma coisa, 

trata o corpo e esquece da alma. (A4 - 17 anos) 
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É chato, pois demora muito e todo o dia é a mesma coisa. Fico jogando no celular 

ou dormindo. Se não ocupar o tempo acho que demora e aí eu começo a sentir as 

coisas [...] é bom quando eu durmo, só que nem sempre a gente consegue dormir. 

(A5-13 anos) 

Eu vivo uma rotina pesada, não pode faltar, três vezes na semana [...] a minha mãe 

fica no meu pé e fica falando tudo de mal que pode acontecer comigo se não for pra 

clínica. (A7-13 anos) 

O tempo demora a passar [...] procuro dormir ou assisti televisão. (A8- 12 anos) 

A pessoa com IRC sofre uma intensa transformação no seu cotidiano, passa a ter que 

conviver com limitações e constantemente com o pensamento da morte iminente, além de 

sofrer com o tratamento hemodialítico. Tal tratamento torna-se imprescindível, sendo três 

sessões semanais, com duração média de quatro horas, tornando a rotina do doente renal 

crônico, muitas vezes, entediante e restrita, o que pode favorecer a disfunção (MARTINS; 

CESARINO, 2005). Vale ressaltar que tudo isso também pode refletir na saúde mental destes 

adolescentes e na qualidade de vida. 

Para Mendes e Shiratori (2002) a dependência da máquina provoca muitas alterações 

psicológicas, os indivíduos passam a ter uma nova percepção de sua situação e sentem que 

perdem o controle de seus corpos e seus destinos.   

O impacto da doença e da hemodiálise causa, além do desgaste físico, um grande 

estresse emocional. O indivíduo é obrigado a conviver com o fato de possuir uma doença 

incurável que o remete à dependência de um tratamento doloroso, de duração imprevisível e 

consequências incertas para a sua vida e a vida das pessoas que compõem sua rede social 

(MEIRELES; GÓES; DIAS, 2004).  

Os limites impostos pelo tratamento hemodialítico, por alguns momentos, levam os 

pacientes a enxergar a rotina de tratamento sob uma ótica negativa, uma vez que ocasiona 

comprometimento na realização de atividades cotidianas, impactando sobretudo nas 

atividades laborais e domésticas (MARTINS; CESARINO, 2005; ALMEIDA; MELEIRO, 

2000).  

Percebe-se que ocorre dificuldade em aceitar conviver com os limites, em aprender a 

lidar com as situações, especialmente o medo de complicações. Nesse sentido, a aceitação é 

vista como um processo que tem diferentes momentos: primeiro, é a disposição de aprender, 

que exige tomar conhecimento do que não se sabe; segundo, é a observação cuidadosa do que 

acontece ao redor, estar atento ao que ocorre; terceiro, inclui o respeito pela situação ou fato - 

a verdade - a encarar, enfrentá-la; e, quarto, é o momento quando a aceitação se torna parte da 

própria pessoa, é a convicção de sua situação (FRANCIONI, 2002).  
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O processo de aceitação da doença é um outro aspecto que interfere na qualidade de 

vida. A aceitação de uma condição como verdadeira requer a conscientização, requer sentir-

se capaz de reagir frente à situação (MARTINS; CUNHA; COELHO, 2005). 

 

Subcategoria 1.4 - Adaptação à condição vivenciada 

 

Nos sentimentos expressos pelos adolescentes foi possível apreender o modo como 

procuram lidar com as dificuldades e limitações impostas pela doença renal crônica e com o 

tratamento dialítico. Trechos dos discursos deles foram recortados para expressar o processo 

de adaptação vivenciado por eles:  

Mesmo com coisa ruim a gente se acostuma [...] o pior para mim é a punção da 

fistula, dói muito e tenho medo que não acertem, pois vai ter que tentar de novo.  

Não tem jeito, tem que fazer o tratamento, ruim com ele, pior sem ele. (A3-17anos)  

... com o tempo a gente não acha tão ruim tudo isso que a gente vive [...]a vida 

continua. (A5- 13 anos)  

Cabe destacar que ser portador de uma doença crônica se caracteriza como um 

grande desafio, por envolver mudanças de hábitos que estão relacionadas à dieta, atividades 

físicas, uso contínuo de medicações e a dependência de pessoas e aparelhos para adaptar-se a 

um novo modo de viver (BARBOSA; VALADARES, 2008, 2009; GUALDA; 

BERGAMASCO, 2004). 

A vivência da nova realidade permite que a pessoa atribua seus próprios 

significados à doença e ao tratamento (LIMA; GUALDA, 2001). Nesse sentido, destaca-se o 

fato de que ideias pré-concebidas sobre o estado crônico de saúde podem influenciar o modo 

como cada um utiliza mecanismos de adaptação à condição de saúde que está vivenciando, 

sendo importante as informações prestadas e o apoio que recebem tanto dos profissionais que 

o acompanham como de seus familiares.  

A maneira como diferentes indivíduos vivenciam uma mesma situação estressora é 

singular e o desenvolvimento de habilidade cognitiva para o enfrentamento é um processo 

mental particular, em que cada um tem diferentes níveis de capacidade para enfrentar ou 

responder a esses estressores (SILVA; SOUZA; MEIRELLES, 2004).  

É importante ressaltar que, embora por meio das subcategorias, sejam delineadas 

etapas, estas não definem uma trajetória linear de enfrentamento da situação, permitindo, 

assim, que um indivíduo adaptado ao cotidiano hemodialítico ora visite a negação e revolta, 

ora auxilie outros pacientes na adaptação da situação vivenciada. Apesar do grande número 
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de estressores vivenciados, muitos pacientes adaptam-se bem à rotina de tratamento, 

experimentando sintomas negativos num processo temporário do contexto inicial de 

adaptação (BARBOSA; VALADARES, 2009). 

É na singularidade do cliente que a enfermagem deve estabelecer suas intervenções, 

sempre em busca de atingir as demais dimensões do homem. E, dentre elas, encontra-se a 

saúde mental, que exerce uma grande influência na resposta à doença ou no processo de 

adaptação ao novo estilo de vida (MONTEIRO, 2003). 

É necessário considerar que cada pessoa apresenta uma resposta a uma mesma 

situação estressora, portanto o planejamento das ações de enfermagem deve ocorrer a partir 

do reconhecimento de manifestações para o enfrentamento da situação vivida pelo paciente 

(BARBOSA; VALADARES, 2009) 

Assim, um aspecto importante a ser considerado pelo enfermeiro, durante a 

assistência aos adolescentes com IRC em tratamento hemodialítico, é estar sensível a todas as 

mudanças vivenciadas e tentar prestar um cuidado que não fique restrito à tecnologia dura 

(máquina de diálise, dialisador, cateter, agulha de fístula) e tecnologia leve-dura (protocolos, 

rotinas assistenciais), pois as demandas destas pessoas são muitas. Desse modo, devemos 

incluir, nos cuidados de enfermagem, a tecnologia leve (técnicas autoexpressivas) durante o 

tratamento, a fim de possibilitar avanços no cuidado destas pessoas, facilitando o processo e 

aumentando as possibilidades de reabilitação, auxiliando no enfrentamento de situações 

estressoras experienciadas no cotidiano hemodialítico. 

 

Categoria 2 - Oficinas vivenciais: expectativas dos adolescentes 

Na análise dos dados relacionada às expectativas dos adolescentes quanto a sua 

participação nas oficinas vivenciais foi possível apreender que percebem este momento 

relacionado com estratégias terapêuticas, voltadas para ajudá-los a lidar melhor com a 

situação vivenciada. Deste modo, identificamos três subcategorias: as oficinas poderão ajudar 

a melhorar a condição que vivenciam; As oficinas possibilitarão receber mais atenção e 

cuidado e; As oficinas ajudarão a aproveitar melhor o tempo durante a diálise. 

Subcategoria 2.1 - As oficinas poderão ajudar a melhorar a condição que vivenciam 

 

A luta frequente que as pessoas com doença renal crônica em tratamento 

hemodialítico precisam travar para ter uma vida com mais qualidade e acreditar num futuro 
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melhor faz parte das expectativas que buscam alcançar. Essa luta envolve um processo de 

construção de novas perspectivas, agora modificada por uma condição crônica, como pode 

ser percebido nos discursos que se seguem:  

Não sei se os encontros vai ser bom ou se vai mudar alguma coisa, só depois posso 

dizer o que achei. Vamos vê no que vai dar!Mmas acredito que deve ser bom.  (A2- 

14 anos) 

Me sinto um peixe fora d`água, tudo para a gente é mais difícil!Ttem que se 

acostumar com muitas coisas e isso não é bom, mas tem que acreditar, claro! (A5- 

13 anos)  

Pelo que você falou vai ser bom, por isso já tô ansiosa para começar. Vai ser legal 

trabalhar em grupo, pois, mesmo com tanta gente na sala, a gente se sente só e 

temos que aproveitar melhor tudo. (A7- 13 anos) 

Conversar, conhecer mais as pessoas, passar o tempo. Fazer alguma coisa durante 

o tratamento vai ser bom para gente, pois não posso desistir e tenho que achar que 

vai melhorar. (A8- 12 anos) 

 

A doença passa a fazer parte da vida dessas pessoas, contribuindo para o seu 

crescimento pessoal, servindo como um mobilizador do processo de aprendizagem, porém 

numa aprendizagem que se inicia pelo reconhecimento das dificuldades. As pessoas, ao terem 

sua vida ameaçada por mudanças no cotidiano impostas pela doença e tratamento, lutam para 

superar as dificuldades resultantes dessas mudanças.  

A vivência da doença também pode ser permeada por um processo de reconstrução 

de um viver mais saudável, com mais qualidade de vida. A doença não atua somente como 

debilitante, como limitante, mas pode também ser motivadora, no sentido de mobilizar a 

pessoa para manter-se na luta, aprendendo e crescendo com as dificuldades, esperando 

alcançar uma vida melhor. Viver bem com uma doença crônica é possível, desde que os 

medos possam ser superados e que a pessoa possa viver com autonomia e que, consciente da 

realidade, assuma o controle de sua vida (FRANCIONI, 2002). 

 

Subcategoria 2.2 - As oficinas possibilitarão receber mais atenção e cuidado 

 

Um importante aspecto para quem tem uma doença crônica é o apoio recebido, 

tanto de familiares como dos profissionais que o assistem, como mostram os seguintes 

trechos das entrevistas, quando foi abordado sobre as expectativas dos adolescentes 

relacionadas às atividades que seriam realizadas durante a hemodiálise. 
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... vai ser bom fazer isso com os outros, pois a gente fica muito sozinho, cada um 

na sua e é bom saber que tem gente preocupada com a gente.(A12 - 14 anos) 

É muito bom sentir que tem gente preocupada com a gente, acho que vou aprender 

algumas coisas e sempre é bom conversar, receber atenção e fazer coisas pra não 

deixar a gente fixo na diálise. (A4-17 anos) 

Eu penso que será bom [...] é bom fazer coisas para a cabeça da gente, pro tempo 

passar. Acho que prestarão mais atenção em mim. A gente precisa de apoio, e 

quem melhor do que quem cuida da gente. (A8 - 12 anos) 

 

A equipe de saúde desempenha um papel relevante no enfrentamento do paciente e 

sua família, quando inseridos num processo de doença crônica. Assim, o trabalho da equipe 

de enfermagem junto ao paciente deve prever uma rede de apoio integral, numa abordagem 

multidisciplinar, desenvolvendo habilidade de observação, relações interpessoais, 

comunicação, a fim oferecer uma assistência individualizada, contemplando a saúde mental 

(HORA; JUKEMURA; FARO, 2001). 

Falar sobre saúde mental e o cuidado de enfermagem de uma forma geral não é algo 

fácil, pois tem-se a ideia de que saúde mental está somente ligada a questões psiquiátricas, e 

que o enfermeiro só pode desenvolver ações de saúde mental dentro dos hospitais 

psiquiátricos, hospitais-dia e instituições de assistência psicossocial. Contudo, a prática 

assistencial do enfermeiro é voltada para a ação do cuidar, e cuidar é mais que um ato, é uma 

atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro 

que vai além dessas instituições (MONTEIRO, 2003). 

O apoio recebido por familiares e por outras pessoas, profissionais e amigos é 

considerado como influência positiva na qualidade de vida das pessoas, uma vez que poder 

contar com a compreensão e o respeito à suas limitações ajudará na conquista de uma vida 

mais harmônica, contribuindo para a superação de dificuldades, como foi destacado pelos 

adolescentes na subcategoria a seguir.  

Subcategoria 2.3 - As oficinas ajudarão a aproveitar melhor o tempo de tratamento 

hemodialítico  

Viver com uma condição crônica de saúde pode representar contínua ameaça tanto 

para a própria pessoa, quanto para os que estão próximos a ela, pois essa condição afeta sua 

vida como um todo, alterando, significativamente, seu cotidiano. As pessoas integrantes do 

estudo indicaram que as limitações trazidas pelo tratamento modificaram seu processo de 

viver, interferindo nas atividades diárias, tais como estudo, vida social, afazeres domésticos, 
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contudo, elas procuravam superar as dificuldades advindas da sua condição de saúde. A 

vontade de superar as dificuldades vivenciadas aparece nas falas abaixo: 

É complicado ter que dialisar, só quem vive sabe [...] por isso a gente tem que 

aproveitar melhor o tempo que ficamos dialisando, que não é pouco. (A3- 17 anos) 

 

Espero que seja bom, pois faremos durante a diálise e de costume não fazemos nada 

de interessante neste tempo. Vai ser legal fazer coisas diferentes e mostrar que sou 

capaz de fazer muita coisa. (A5- 13 anos)  

 

... sempre é bom acreditar que tudo vai melhorar, pois se a gente não acreditar nisso 

fica difícil aguentar, mas quando o tempo passa a gente vê que enfrentou muita coisa 

e continua vivendo. (A7 - 13 anos)  

 

A satisfação das pessoas com domínios da vida são os elementos que participam da 

qualidade de vida, destacando o engajamento com trabalho produtivo e manutenção do curso 

de sua vida, como fatores que são fundamentais nesse processo (SILVA et al., 2005). 

A dinâmica do acompanhamento das pessoas nos serviços de  saúde e a atenção a 

elas dispensada pelos profissionais de saúde estão predominantemente centradas no modelo 

biomédico, da queixa-consulta, em que os serviços de saúde estão estruturados para intervir 

sobre os agravos à saúde, onde os profissionais em sua maioria atendem demandas coerentes 

apenas com sua instrumentalização clínica, ou seja, este modelo de atenção à saúde é 

insuficiente para atender as necessidades psicossociais dos usuários (LIMA; FRAGA, 2001).  

Os portadores de doenças crônicas vivenciam muitos momentos junto a uma equipe 

multiprofissional, e dessa maneira, esses profissionais devem aproveitar todos os momentos 

de interação para que sejam exploradas escolhas e mudanças possíveis de serem realizadas 

pelos pacientes, na busca de melhor qualidade de vida e saúde mental, apesar da doença 

(GULLO; LIMA, SILVA, 2000). 

Especificamente, a insuficiência renal crônica impõe às pessoas uma série de 

modificações de atividades e novas perspectivas de vida, impulsionando-as à adoção de um 

modo de viver diferente, incluindo a dependência ao tratamento ambulatorial e auxílio 

constante de outras pessoas. Dessa maneira, para a equipe de saúde, torna-se necessário 

estabelecer relações fundamentadas na confiança e compreensão, além de sólidos 

conhecimentos técnico-científicos. Caso contrário, a falta de aderência ao tratamento será 

mais um complicador na qualidade de vida do portador de doença renal crônica.  
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5.2 - As oficinas vivenciais como tecnologia leve no cuidado de Enfermagem ao 

adolescente em hemodiálise 

 

Neste tópico foi discutido a implementação da tecnologia leve no cuidado de 

enfermagem, por meio das oficinas vivenciais.  

A tecnologia leve se traduz nas relações, relações estas que são essenciais para o 

processo de cuidado e que devem estar imbricadas à atitude do profissional, e que por vez 

refletem o seu modo de ser, a sua subjetividade, e o que ela representa no seu cotidiano 

profissional. 

O termo tecnologia leve se remete ao processo de relações inerente a qualquer 

encontro entre usuário e profissional, pelo seu caráter relacional, que anuncia certa forma de 

agir entre os sujeitos implicados com a produção de saúde (MERHY, 1997). 

Sobressaem as tecnologias leves quando se opera um jogo de expectativas e 

produções, criando-se intersubjetivamente alguns momentos interessantes como momentos de 

falas, escutas e interpretações (PONTE, 2011). 

Para uma melhor compreensão do trabalho aqui desenvolvido, apresentaremos a 

tecnologia leve, descrevendo a sua prática através das técnicas grupais e estratégias utilizadas 

na sua implementação no cotidiano da assistência ao adolescente renal crônico em 

hemodiálise, objeto deste estudo. As atividades grupais desenvolvidas e trabalhadas no 

processo de investigação buscam avaliar o seu alcance na mudança de comportamento dos 

adolescentes assistidos na perspectiva da promoção da saúde mental e da qualidade de vida.  

Para implementação das ações de tecnologia leve, como cuidado de enfermagem, 

desenvolvemos oito oficinas vivenciais, as quais foram planejadas com antecedência e 

seguiram uma dinâmica própria, dividida em três momentos: aquecimento, desenvolvimento e 

síntese.  

No Quadro 1 apresentamos a síntese do processo de desenvolvimento de cada oficina 

vivencial, para facilitar a compreensão do emprego da tecnologia leve como estratégia do 

cuidado de enfermagem. 

Antes e após cada encontro era aplicado um instrumento (Apêndice G) que tinha a 

finalidade de avaliar como os adolescentes estavam chegando e como estavam saindo do 

encontro. 
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Quadro 1 - Síntese descritiva da dinâmica das oficinas vivenciais realizadas com 

adolescentes com IRC durante a hemodiálise. Fortaleza - CE, 2012. 

 

OFICINAS OBJETIVOS TÉCNICAS MATERIAIS SÍNTESE 

1 Apresentar/ 

conhecer o 

grupo. 

1-Aquecimento: 

Minha prancheta. 

2-Temática: O 

catálogo.  

Cola, pasta com 

divisória de sacos 

plásticos, cartolina, 

recorte de revistas, 

papel A4 branco, 

papel madeira (1,5 x 

1,0 m). 

Apresentação das produções individuas; 

elaboração de um painel denominado O 

Grupo; expressão sobre o significado 

daquele momento fazendo uma relação 

com o painel construído pelo grupo.  

2 Discorrer 

sobre sonhos,  

afetividade e 

perspectivas. 

1-Aquecimento: 

Pensamento 

positivo. 

2-Temática: O 

presente. 

Papel oficio branco, 

lápis de cor, canetas 

pincéis coloridas, giz 

de cera. 

Elaboração de desenhos para expressar 

o que os adolescentes gostariam de 

receber e presentear; exposição dos 

desenhos para o grupo, falando o que 

representavam; avaliação do encontro 

verbalizando o que significou o 

momento vivenciado.  

3 Trabalhar 

auto-estima, 

valores, 

expectativas. 

 

1-Aquecimento: 

Adivinha quem é?  

2-Temática: Livro 

mágico. 

Livro, cola e espelho. Os adolescentes contaram a sua 

história; apresentação de cada 

adolescente resumindo em uma palavra 

o que representou para eles o momento, 

sendo registrado em um painel para 

conhecimento do grupo.  

4 Promover a 

integração do 

grupo e 

comunicação. 

1-Aquecimento: 

Tempestade de 

ideias   

2-Temática: 

Amigo secreto. 

 

Papel ofício branco, 

canetas, lápis de cor e 

giz de cera. 

 

Discussão dos temas acolhimento, 

interação, respeito e equipe. Após a 

técnica central foi pedido aos 

adolescentes para responder o que 

significou para eles participar do 

encontro. 

5 Discutir 

valores, 

sentimentos, 

respeito às 

diferenças. 

 

1-Aquecimento: 

História do nome 

2-Temática: A 

escada. 

 

Papel ofício branco, 

canetas, tesoura, cola 

e papel madeira. 

Apresentação das produções escritas; 

elaboração de um painel denominado A 

escada do grupo e verbalização sobre o 

significado do que foi produzido 

fazendo uma relação com o painel do 

grupo.  

6 Abordar sobre 

a temática 

droga. 

1-Aquecimento: 

Caixa de surpresa  

2-Temática: O 

toque. 

 

Caixa de sapato, de 

tecido de seda, lixa 

pequena, palha de 

aço, algodão, massa 

de modelar, 

compressa gelada e 

compressa morna. 

Expressão das sensações 

proporcionadas pela técnica aplicada, 

relacionando ao tema das drogas; 

discussão em grupo e verbalização do 

significado de trabalharem esta temática 

no grupo.  

7 Estimular a 

verbalização 

de 

informações 

ainda não 

conhecidas 

pelo grupo e 

proporcionar a 

integração dos 

participantes 

1-Aquecimento: 

O corpo fala 

2-Temática: 

janela da alma. 

Papel ofício branco, 

canetas, caixa de 

madeira, bola 

pequena.  

 

Exposição do grupo por meio da técnica 

trabalhada Janela da alma; avaliação do 

encontro utilizando as seguintes 

exclamações: Que bom! Que pena! Que 

tal? 

 

8 Avaliar o que 

foi trabalhado 

nas oficinas e 

o que 

representou 

para os 

adolescentes 

1-Aquecimento: 

Saudade. 

2-Temática: a 

mochila.  

Papel ofício 

branco,canetas, caixa 

de madeira, figura de 

uma mochila no 

tamanho 22x15 preto 

e branca, lápis de cor, 

giz de cera e canetas 

pinceis coloridas. 

Apresentação das produções 

individuais; discussão em grupo sobre o 

painel construído pelo grupo 

denominado A bagagem; expressão 

sobre o significado dos encontros 

fazendo uma relação com o painel e que 

representa o grupo.  
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A partir deste momento iremos discorrer sobre a implementação do cuidado de 

enfermagem por meio da realização de oficinas vivenciais, estratégia utilizada como 

tecnologia leve na assistência ao adolescente renal crônico em hemodiálise, nas quais 

trabalhamos: acolhimento, autoexpressão e vínculo. 

Ao longo deste capítulo, nos deteremos na descrição do processo de planejamento e 

desenvolvimento de cada oficina, voltando nossa atenção à avaliação deste tipo de 

instrumental de cuidado em enfermagem em ambiente extremamente complexo e de muitas 

demandas por tecnologia dura e leve-dura. Interessa-nos, também discutir, não só, a 

importância deste tipo de cuidado de enfermagem, mas, sua viabilidade e adequação na 

assistência à clientela estudada.  

Serão descritos os oito encontros realizados, destacando-se cada momento do 

processo de desenvolvimento das oficinas vivenciais, com as técnicas e materiais utilizados, 

os objetivos e a avaliação, entre outros aspectos estruturais.  

 

Encontro 1: Conhecendo os participantes do grupo 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo. 

 

1º Momento - Aquecimento: Iniciamos o grupo apresentando retângulos (10 X 4 cm) 

em branco, lápis de cores e uma prancheta, pedimos para cada participante escolher a 

cor que mais gostava e em seguida solicitamos que fosse ornamentada a prancheta 

que foi entregue a cada um deles, colocando seu nome no retângulo e pintando com 

sua cor preferida e, também, realizando desenhos de sua preferência. Foi comunicado 

que eles iriam trabalhar durante todos os encontros com suas pranchetas 

personalizadas.  

 

2º Momento -  Conhecimento mútuo 

Objetivo: Apresentar/conhecer o grupo. 

Técnica aplicada - O catálogo  

Material: cola, cartolina, recortes de revistas, pasta com divisórias de sacos plásticos, 

papel A4 branco, papel madeira (1,5 X 1,0 m). 
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Esta técnica foi uma adaptação da técnica denominada Galeria (VITIELLO, 2004; 

MILITÃO; MILITÃO, 2000), onde são colocadas diversas gravuras/recortes de 

revistas de objetos, animais, alimentos, paisagens, pessoas, dentre outras, em um 

varal, de forma que os participantes do grupo andem pela sala e escolham as que 

representam os mesmos de alguma forma. Contudo, diante da dificuldade de 

mobilidade dos participantes, pois eles estavam sentados e dialisando, adaptamos 

para a apresentação das figuras em forma de catálogo. Foram elaborados dois 

catálogos com vários recortes de revistas e entregues aos adolescentes para que 

fossem passados entre os membros do grupo, e que eles pudessem escolher as figuras 

que, de alguma forma, tivessem algo em comum com eles. Em seguida entregamos 

uma folha em branco e pedimos que colassem as figuras escolhidas e apresentassem 

para o grupo, falando do que tinham representado ali. Neste momento de colagem foi 

solicitada a colaboração dos profissionais e/ou acompanhantes que estavam no 

período (20 minutos).  

 

3º Momento - Fechamento / Avaliação: Pedimos que cada adolescente escolhesse 

uma das figuras previamente selecionadas e colasse no painel que representaria o 

grupo. Ao final, solicitamos aos adolescentes que verbalizassem o que significou 

para eles aquele momento, fazendo uma relação com o painel construído pelo grupo. 

Ao término do grupo, pedimos para cada adolescente falar como gostaria que fosse o 

local em que eles dialisam e o que gostariam de trabalhar no próximo encontro. Eles 

responderam: que tivesse mais cores, mais espaço, que a máquina de diálise fosse 

menor, tivesse música, menos barulho, brincadeiras e pessoas mais alegres, e o grupo 

escolheu falar sobre algo relacionado a sonhos, desejos, perspectivas.  

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

Observamos, antes do início das atividades propostas, que a conversa entre os 

adolescentes durante a diálise era quase inexistente e que os profissionais, basicamente, 

conversavam entre si sobre os procedimentos e assuntos particulares. Fomos bem recebidas; 

podíamos observar os olhos brilhando, pescoços “esticados” que traduzimos como 

curiosidade e interesse.  

Após o aquecimento, ornamentação das pranchetas, momento que eles 

desenvolveram de forma entusiasmada, foi colocada a música “O sol – de Jota Quest”, e 
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pedido ao grupo para ouvir essa canção e dar as mãos, objetivando-se estimular o toque para 

aproximar o grupo e favorecer a interação. A escolha dessa música foi motivada pela sua letra 

e também por ser um público jovem. Neste período, tivemos um pouco de dificuldade, por 

conta das barreiras físicas, pois entre cada participante existia uma máquina de hemodiálise 

que interferia no contato visual e distanciava as pessoas em tratamento. Entretanto, tivemos a 

ideia de reorganizar o posicionamento das poltronas e, com a ajuda dos profissionais e 

autorização da enfermeira coordenadora, foi possível fazer esta reestruturação, de forma que 

permitisse aos adolescentes visualizar quem estava do seu lado e se aproximar, pois 

colocamos as máquinas mais próximo da parede, fazendo o contrário com as poltronas, o que 

possibilitou aproximar os adolescentes e permitir o contato visual e tátil.  Com essa estratégia 

percebemos que eles ficaram muito animados, sorridentes, pelo fato de conseguirem ver e 

tocar as mãos dos colegas que estavam ao seu lado dialisando.  

A técnica proposta - (O catálogo) foi realizada sem maiores dificuldades, todos 

conseguiram entender, seguindo as orientações da coordenadora do grupo. Com este primeiro 

grupo foi possível percebermos que três adolescentes (A2, A3 e A4) eram desinibidos, 

participavam de forma ativa e gostavam de se expressar verbalmente; de forma intermediária 

participaram A1, A6 e A7, que precisaram de estímulo para responder, e dois adolescentes A5 

e A8 permaneceram muito sérios, introspectivos, de forma bastante observadora, contudo, 

participaram das atividades, mas respondendo com frases curtas. Estas foram impressões 

percebidas no momento em que eles tinham que socializar os motivos das suas escolhas, e a 

maior dificuldade que tiveram foi de falar para o grupo, pois isso não era uma prática comum 

entre eles, o que os deixava envergonhados. Pelas escolhas dos participantes do grupo, pôde-

se perceber que eram pessoas que valorizavam a família, que gostavam de coisas alegres, mas 

que também se sentiam diferentes por causa da IRC e que viviam com bastante dificuldade 

econômica e social, pois nas suas justificativas relataram fatos relacionados a violência, coisas 

que gostariam de ter e a falta de apoio.  

Ao final foi elaborado, com a ajuda dos profissionais e acompanhantes, um painel 

que representava a avaliação do grupo sobre eles e aquele momento vivenciado. Eles 

verbalizaram que, apesar de cada um ser diferente, eles tinham gostos semelhantes e a maioria 

valorizava as mesmas coisas. Todos foram unânimes em colocar a família em papel de 

destaque como apoio para enfrentar a doença. Em relação à realização das atividades em 

grupo, eles relataram que foi interessante e legal poder falar sobre eles e poder ouvir os outros 

falarem de si, pois, assim, eles podiam conhecer melhor as pessoas que conviviam com eles 
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na clínica e que por meio desse grupo e do que foi sugerido eles tiveram esta oportunidade; 

além disso, aproveitaram o tempo da diálise, o que ajudou até a passar o tempo mais rápido.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Em resposta a esse instrumento aplicado, sete escolheram o rosto que significava 

mal, chateado e/ou triste, apenas um registrou que estava bem, alegre e/ou feliz. Os motivos 

relatados para não estar bem foram: sono, raiva, solidão, medo e cansaço e o adolescente que 

respondeu estava bem, justificou que estava animado, disposto e tranquilo. Ao término todos 

os adolescentes registraram que estavam saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com 

as seguintes palavras: leve, animado, legal, contente, diferente, atenção e importante 

Com base no que foi expresso e verbalizado, percebemos que a primeira oficina 

possibilitou a expressão de pensamentos e sentimentos, mesmo que de modo ainda contido 

para alguns, emergindo assuntos latentes, favorecendo a comunicação, reflexão e 

aproximação do grupo.  

Humanizar na atenção à saúde é entender cada pessoa  em sua singularidade, tendo 

necessidades específicas, e,  assim, criando condições para que tenha maiores possibilidades 

para exercer sua vontade de forma autônoma, tratar as pessoas levando em conta seus valores 

e vivências como únicos, evitando quaisquer formas de discriminação negativa, em sua 

singularidade, complexidade e integralidade. A humanização do setor saúde implica 

movimento;  um movimento que institui o cuidado e a intersubjetividade das e nas relações 

como valores centrais desta prática social (FORTES, 2004; AYRES, 2006). 

É necessário repensarmos sobre as atitudes e habilidades utilizadas na assistência ao 

paciente, ou seja, é preciso repensar algumas questões da assistência à saúde, que agregam o 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

1 7            -            1 -            -            8 
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uso de tecnologias leves como: a comunicação, acolhimento, respeito e valorização das 

experiências e necessidades individuais (MACHADO; HADDAD; ZOBOLI, 2010).  

O acolhimento implica assumir um caráter de produção de mudanças para a 

proposição de reformulação do modelo de cuidado. Estas podem ser pensadas na medida em 

que, antes do ato específico da técnica existe algo que modula a relação que está vinculada ao 

contato, à escuta sincera e aberta e à valoração do saber do outro, fazendo este ser um espaço 

de respeito e partilha de conhecimento (REICH, 2003; ALVES; DESLANDES; MITRE, 

2009). 

A vivência experimentada por meio desta técnica autoexpressiva em grupo pode 

permitir que o adolescente verbalize o que a doença e o tratamento significam para ele, pois a 

manutenção de ideias pré-concebidas sobre seu processo de adoecimento pode influenciar o 

modo como cada um utiliza mecanismos de adaptação à condição de saúde ora vivenciada. 

 

Encontro 2: Sonhos e sentimentos 

  

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo- escolhas das carinhas.  

 

1º Momento - Aquecimento: Pensamento positivo - O encontro foi introduzido com 

uma técnica de relaxamento: foi colocada uma música instrumental (Johann Strauss – 

El Danúbio Azul) e se pediu para os adolescentes fecharem os olhos, sentirem a 

música, e mentalizarem coisas que eles gostavam para estimular pensamentos 

positivos, agradáveis (5 minutos); em seguida pedimos para cada um falar sobre o 

que eles pensaram/sentiram. Pontos verbalizados: ambientes de que gostavam e 

achavam bonitos (praia, cidades interioranas, sítios), relataram sobre passeios e 

viagens, brincadeiras, encontros familiares, andar de bicicleta, estar com quem 

gostavam, se sentir livre. 

 

2º Momento -  Dar e receber 

Objetivo: Trabalhar sobre sonhos, perspectivas e afetividade. 

Técnica aplicada - O presente 

Material: papel ofício, lápis de cor, canetas-pincel coloridas, giz de cera.  



80 
 

Foi entregue para cada integrante do grupo duas folhas de papel  ofício, cada uma 

contendo desenho de um presente. Solicitamos que na primeira folha o adolescente 

escrevesse e/ou desenhasse coisas que gostaria de ganhar de presente e na segunda 

folha escrevesse e/ou desenhasse coisas que gostaria de dar de presente e para quem. 

Após a produção, foi pedido que cada um falasse sobre o que gostaria de ganhar e 

por que, assim como também para quem gostaria de dar um presente e o por quê do 

que escolheu (20 minutos). 

 

3º Momento -  Fechamento / Avaliação: Discutimos em grupo o que significou para 

cada um o que foi abordado no encontro (10 minutos). 

Finalizamos com uma mensagem que transmite que sonhos podem se tornar 

realidade e que palavras e gestos também são presentes, não precisa ser algo material 

para dizer que é um presente.  

Como proposta para o próximo encontro os adolescentes referiram que gostariam de 

falar mais sobre eles.   

 

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

Nesta técnica (O presente), os adolescentes em seus desenhos expressaram sobre o 

que gostariam de ganhar. A maior parte abordou coisas materiais, como: casa, carro, roupas, 

maquiagens, sapatos, computador, televisão, brinquedos; mas de forma bem sutil também 

expressaram sobre saúde, transplante, fistula arteriovenosa, carinho, voltar a estudar. 

Em relação a quem gostariam de presentear: cinco adolescentes relataram a mãe; um 

adolescente, a avó; um adolescente, o avô; e um adolescente a técnica de Enfermagem que 

cuidava dela. Os desenhos abordavam coisas materiais (eletrodomésticos, casa, roupas), mas 

também expressões de carinho e agradecimento (abraços, beijos) e rosas. Eles falaram de 

forma bastante carinhosa sobre os presentes que gostariam de poder dar, mas destacaram que 

isso dependia da condição financeira. Pode-se perceber que eles relacionavam o fato de 

presentear com algo ligado preponderantemente à condição financeira, e isso tanto pode 

acontecer por ser um valor bastante divulgado pela sociedade capitalista, mas também por 

conta de estarem num momento de vida (adolescência) onde é comum ter estes tipos de 

desejos, sonhos. Mas isso não fez eles esquecerem que também existem valores que não se 
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compram e que não dependem da condição econômica, mas isso é um pouco difícil de eles 

visualizarem como presentes que estão ao seu alcance.  

Ao falarem sobre quem eles gostariam de presentear, sempre relatavam que 

gostariam muito de poder realmente fazer isso, porque seria uma maneira de dizer para essas 

pessoas o quanto gostavam delas e que queriam agradecer por todo o apoio, paciência e 

carinho que recebiam e que eram importantes para eles. Queriam poder deixar um pouco estas 

pessoas felizes.  

Na avaliação eles relataram que foi bom este momento, pois tiveram a oportunidade 

de falar coisas que geralmente não falavam (sentimentos, agradecimentos, desejos, sonhos) e 

poder mostrar para os outros que eles valorizavam as pessoas que os ajudavam a enfrentar 

tudo isso.  

De acordo com os adolescentes foi bom demonstrar o carinho e amor que sentem, 

pois muitas vezes eles não tem oportunidade e coragem de falar para as pessoas e, por não 

falar, parece que eles não valorizam essas pessoas. Foi interessante a fala de uma adolescente 

(A3) que expressou que é comum ela exigir muito da mãe dela e ficar cobrando muitas coisas, 

mas que faz isso porque sabe que pode contar com ela, e nunca nem diz obrigada, mas, se não 

tem coragem para falar, faz alguma coisa que demonstre isso, e o que ela fez naquele dia 

mostrou que não podemos ficar assim, e que não é tão difícil fazer diferente, difícil é querer. 

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela abaixo: 

Tabela 2 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

2 5            2            1 -            -            8 

 

 

Como resposta a esse instrumento (como estou chegando), cinco escolheram o rosto 

que significa mal, chateado e/ou triste, dois registraram que estavam indiferentes, normais ou 
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mais ou menos, apenas um registrou que estava bem, alegre e/ou feliz. Os motivos relatados 

para não estar bem foram: sono, passando mal, estar impaciente e cansaço. Os adolescentes 

que responderam que estavam indiferentes escreveram as palavras: desanimado, cansado, 

tranquilo, sem saco. E o adolescente que respondeu estar bem justificou que estava disposto e 

tranquilo. 

Em relação aos sentimentos ao sair: todos os adolescentes registraram que estavam 

saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes palavras: divertido, diferente, 

feliz, alegre, muito bem, apoio e animado. 

Este encontro trabalhou aspectos relacionados a valores e sentimentos por meio da 

tecnologia leve aplicada, o que possibilitou a  discussão sobre valorização de quem estava 

próximo deles, ajudando no cuidado, assim como fez cada adolescente refletir sobre seu 

comportamento e o que era necessário mudar para facilitar suas relações com os outros.  

A família representa um apoio psicológico fundamental e observamos isso por meio 

do que foi socializado, pois os adolescentes que se sentiam apoiados pelos familiares 

expressaram que aceitavam melhor a doença e aderiam melhor ao tratamento, se comparados 

àqueles que não sentiam esse apoio.  

Elsen, Marcon e Silva (2002) concluiram que a família é um tipo de sistema de saúde 

para seus membros, e esse sistema tem um conjunto de valores, conhecimentos e práticas que 

a família emprega para minimizar os agravos ao doente. Os membros da família utilizam 

diversas ações na promoção da saúde de seus membros, na prevenção e no tratamento da 

doença. 

Frequentemente a equipe de saúde não vê o paciente como alguém que está em uma 

fase de intensas adaptações em sua vida e que tanto as alterações fisiológicas quanto as 

psicológicas causam muita revolta e ansiedade. Somando-se a isso, o pouco conhecimento  

leva à não adesão ao tratamento, que está relacionada com a negação da doença como 

mecanismo de defesa,disfarçando assim suas angústias, tristezas e medos (MEIRELES; 

GOES; DIAS, 2004). 

A pobreza tem sido descrita como uma condição especialmente geradora de estresse 

e sofrimento. A pobreza, bem como pertencer a grupos minoritários, significa estar exposto a 

situações que provocam uma deterioração. Essa condição significa um grande risco para a 

saúde e bem-estar físico, mental e social da criança e também pode afetar a estabilidade e o 

bom desenvolvimento das relações familiares (CHEN; MATTHEWS; BOYCE 2002).  

É fato a associação entre pobreza e adversidade. A pobreza é um fator de risco para a 

saúde e bem-estar do indivíduo em nível físico, mental e social. As crianças e adolescentes 
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pobres apresentam um maior risco, pois estão, com maior frequência, expostas a situações de 

doenças físicas, estresse familiar, suporte social insuficiente e depressão parental, 

especialmente da mãe (MASTEN, 2001). 

O estatuto socioeconômico tem um profundo impacto na saúde. Frequentemente, 

associado ao estatuto socioeconômico encontram-se diversos fatores, tais como: níveis baixos 

de educação dos pais, desemprego dos pais (ou de um dos pais), habitação em bairros de 

zonas urbanas carentes, agregado familiar numeroso e pertença a uma minoria étnica (CHEN; 

MATTHEWS; BOYCE 2002). 

Na situação pesquisada, observamos que, além do fato da dificuldade financeira ser 

um aspecto que pode interferir na saúde mental, temos associados a isso a insuficiência renal 

crônica terminal e o período da adolescência, sendo necessário repensar e aplicar estratégias 

neste contexto que busquem amenizar os reflexos desta condição vivenciada cotidianamente. 

 

Encontro 3: A história dos adolescentes 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo - sentimentos ao chegar - a 

escolha das carinhas.  

 

1º Momento -  Aquecimento: Adivinha? Foi colocado em uma caixa o nome de 

forma individual e secreta de todos os participantes do grupo. Cada adolescente tirou 

um papel com o nome de um participante do grupo e em seguida tentou adivinhar a 

cor preferida e com qual animal ele se parecia, anotando em um papel. Após esse 

processo, cada um falou para o grupo o que escreveu e o grupo tentou adivinhar 

quem era a pessoa (10 minutos). Como resposta à atividade proposta, observamos 

que foi um momento de descontração, pois todos responderam de maneira bem 

divertida e o grupo participou entusiasmado.  

 

2º Momento -  Eu 

Objetivo: Trabalhar autoestima, valores e expectativas 

Técnica aplicada - Livro mágico 

Material: livro, cola e um espelho. 
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O coordenador do grupo apresentou aos participantes um livro e disse para eles que 

se tratava de um livro mágico (livro onde foi colado na página inicial um espelho); 

explicou para os adolescentes que cada um iria abrir o livro e assim conseguiria ver a 

história que tinha nele. Como se tratava de um livro mágico, cada um veria uma 

história diferente, mas que eles não deveriam mostrar nem contar aos demais 

participantes do grupo, nem fazer qualquer comentário, qualquer que fosse o 

sentimento que tivessem ao olhar o conteúdo do livro (surpresa, admiração, alegria, 

medo, saudade, expectativas, etc.). Em seguida passava o livro, abrindo-o a cada 

participante. Quando o livro passou por todos os participantes, o coordenador do 

grupo o pegou  e iniciou contando a história que tinha no seu livro, revelando ao 

grupo. Cada participante contou a história do seu livro (30 minutos). 

 

3º Momento - Fechamento / Avaliação: Após a apresentação, foi pedido a cada 

adolescente para resumir em uma palavra o que representou para eles o momento. O 

coordenador do grupo registrou em um painel as informações transmitidas (10 

minutos). 

Foi passado como mensagem para o grupo que é importante cuidar de si para se 

sentir bem, e que é importante eles não se acomodarem por causa da doença, pois 

eles podem ter objetivos, estudar, namorar, casar, fazer planos, e que nossa vida é um 

livro escrito por nós, onde muitas pessoas participam desta história, mas você é o 

protagonista. 

Como assunto escolhido para o próximo encontro, eles relataram: grupo de diálise, 

amizade. 

 

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

Os adolescentes demonstraram interesse pela atividade de aquecimento, pois estavam 

sorridentes, conversando entre si e desenvolveram a atividade de maneira bastante entrosada. 

Ao tentarem adivinhar de quem o colega estava falando, todos emitiam opiniões de cunho 

positivo, alegres, descontraídos e, quando alguém acertava, todos aplaudiam. 

O grupo, durante a técnica (Livro mágico), ficou muito curioso e atento à técnica, 

discorrendo com entusiasmo e dedicação. À medida que o livro ia sendo apresentado a cada 

adolescente, eles se mostravam surpresos. As duas adolescentes mais novas do grupo tiveram 
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dificuldade, mas contaram com a ajuda das mães para “escrever” seu livro, sua história. Nesse 

momento elas demonstraram, através de sorrisos, olhares e cumplicidade, que estavam 

gostando de, junto com suas mães, estarem fazendo isso.  

A socialização foi iniciada pela coordenadora do grupo, que, ao falar da sua história, 

também estava ajudando a todos a entenderem melhor e com clareza a técnica que foi 

desenvolvida. Em seguida, cada adolescente contou a sua história, de forma tranquila, 

saudosa, bem-humorada, ressaltando coisas boas e em alguns momentos falando dos 

obstáculos, e todo o grupo ouviu com atenção e respeito.  

Foi possível perceber que a IRC é realmente uma dificuldade vivenciada por elas, 

mas que eles são capazes de viver bem e superarem estes obstáculos, pois perceberam que 

tinham muitas coisas para contar e sonhos para realizar. No momento de fechamento eles 

relataram, com palavras seguidas de justificativas, sobre o que sentiram: felizes, porque 

perceberam que tinham muitas coisas boas para contar, falaram sobre sonhos, pois queriam 

fazer muitas coisas, voltar a estudar, trabalhar; verbalizaram adaptação, porque tinham que 

aprender a conviver com tudo isso e ser felizes; igualdade, que justificaram por serem iguais a 

todo mundo, pois a IRC não os torna diferentes, até porque ninguém é igual, mesmo sem estar 

doente, e até quem não é doente tem medo, problema e dificuldade. Superação: é difícil por 

causa da diálise, mas mesmo assim a vida continua e eles precisam aprender a conviver. 

Alegria, pois é bom contar sobre suas histórias, faz eles se sentirem bem. A alegria é 

importante, e faz bem à gente falar da gente e  felicidade, pois eles também tinham uma 

história.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela seguinte: 

Tabela 3 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

3 4            2            2 -            1            7 
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Como resposta ao instrumento inicial, que lhes permitiam expressar como estavam 

chegando, quatro escolheram o rosto que significa mal, chateado e/ou triste, dois escolheram 

o rosto indiferente e dois registraram que estavam bem, alegres e/ou felizes. Os motivos 

relatados para não estar bem foram: sono, dor de cabeça, brigas, cansaço, sono; os que 

escreveram indiferente justificaram com as palavras: sem novidade, desanimado, impaciente, 

e os adolescentes que responderam estar bem justificaram com:  disposto, saúde boa, contente 

e tranquilo.  

Ao término do grupo, sete adolescentes registraram que estavam saindo bem, alegres 

e/ou felizes e justificaram com as seguintes palavras: aliviado, alegre, importante, feliz, 

contente, esperança, apenas um adolescente registrou que estava indiferente e escreveu: sono, 

cansado e dor de cabeça. 

Silveira (2010) enfatiza que a enfermagem utiliza cuidados de conforto por meio de 

multiplicidade de ações, com a comunicação verbal e não verbal, cuidado com o ambiente, 

respeito ao paciente e alívio à dor, assim como ações para manter a calma, condição que 

reforça a relevância do relacionamento entre o cuidador e o ser cuidado. 

Com base nesse contexto, a enfermagem utiliza tecnologias leves, leve- duras e 

duras para promover o cuidado. Então é preciso ressaltar que as tecnologias do cuidado são 

meios para utilização de equipamentos e técnicas necessários à sua prática. Portanto, o 

cuidado deve estar além dos aspectos técnicos e científicos, centrado na interação, na 

transmissão de energia criativa, emocional, intuitiva e moral (WALDOW, 2006). 

Desse modo, Waldow  (2006)  reforça  que,  na  contemporaneidade,  as 

tecnologias duras estão sendo priorizadas no cuidado de enfermagem e os cuidadores estão 

muito preocupados com o manuseio dos equipamentos e, por vezes, esquecem o ser 

humano que está a eles conectado, necessitando, frequentemente, muito mais de um 

apoio, um aperto de mão e/ou de um olhar carinhoso, de ser ouvido. 

A técnica implementada trabalhou tanto o autoconhecimento, como a integração do 

grupo por meio do desvelar das histórias contadas pelos participantes do grupo.  

 

Encontro 4: A interação do grupo 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo - sentimentos ao chegar - a 

escolha das carinhas. 
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1º Momento - Aquecimento: tempestade de ideias  

Foi solicitado aos adolescentes que falassem o que viesse à cabeça deles quando se 

falava na palavra grupo. À medida que eles verbalizavam, nós íamos registrando em 

uma folha de papel ofício. Após esse processo, nós iríamos repetir todas as palavras 

que tivessem sido ditas pelos participantes do grupo (10 minutos). 

 

2º Momento - Espírito de equipe 

Objetivo: Trabalhar integração do grupo e comunicação. 

Técnica: Amigo secreto  

Material: papel, canetas, lápis de cor e giz de cera. 

Foi colocado em pedaços de papel o nomes dos participantes do grupo de forma 

individual, em seguida os papéis foram dobrados e colocados em uma caixa para que 

cada adolescente retirasse um papel, que seria o do nome do seu amigo secreto. Ao 

descobrir quem era o seu amigo secreto, ele iria fazer um desenho com todo carinho 

para que ele pudesse guardar, o desenho tinha que ser feito com coisas que 

representassem o seu amigo ou o que o adolescente desejasse para ele. Em seguida 

todos falaram quem era o seu amigo secreto e o motivo de terem realizado aquele 

desenho para ele (30 minutos). 

 

3º  Momento - Fechamento/Avaliação 

Após a apresentação, foi pedido a cada adolescente que verbalizasse o que significou 

para ele participar deste momento. O coordenador do grupo registrou em uma 

cartolina (10 minutos). 

Como mensagem final, o coordenador discorreu sobre o significado do grupo 

(escola, clínica de diálise, amigos, etc.) e a importância de respeitar as diferenças 

para o convívio em um ambiente prazeroso. 

O tema escolhido pelos adolescentes para o próximo grupo foi: diferenças, 

diversidade. 

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

O aquecimento foi falar o que viesse na mente deles quando se falava a palavra 

grupo, e emergiram as seguintes palavras: encontro, alegria, conversa, atenção, animação, 
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legal, bom, aproveita o tempo, união, divertido, muito bom, amizade, cuidado, aproximação. 

Na sequência foi aplicada a técnica Amigo secreto. 

A seguir discorreremos sobre a sequência do amigo secreto para apresentar o que foi 

produzido e relatado pelo grupo:  

1 – Adolescente 3 tirou o adolescente 6: Desenhou o céu com nuvens, sol, pássaros e 

um jardim florido. Referiu ter realizado isso para ela porque sabia que ela gostava muito de 

brincar e passear.  

2 – A7 para A2: Desenhou um barco navegando no mar e um céu estrelado, porque o 

achava tímido, quieto, e gostava de observar tudo. 

3 – A8 para A3: Desenhou rosas e corações, porque ela parecia ser muito carinhosa, 

gostava de se arrumar, de enfeites e era meiga. 

4- A2 para A8: Desenhou o arco-iris, corações e flores, porque desejava coisas boas 

para ela.  

5- A6 para A7: Ovo de páscoa, porque gostava dela e queria dar um presente nesta 

época de páscoa para ela, além disso todo mundo gosta de chocolate para adoçar a vida.  

6- A4 para A5: Gente dançando e um rádio, porque ele adorava ouvir música. 

7- A5 para A1: Boneca, porque a achava carinhosa e sabia que ela gostava de brincar 

e toda menina gosta de boneca. 

8- A1 para A4: Celular e gente conversando, pois ela gostava de falar no celular e 

escutava falar sobre suas amigas e encontros em uma praça.  

Na avaliação eles verbalizaram sobre o que significou para eles participar do grupo. 

A1 – é bom, a gente sente que tem alguém prestando atenção e está preocupado com 

todos nós. 

A2 – eu gosto muito, me faz se sentir bem. 

A3- ser ouvida e poder falar da gente faz muito bem para a cabeça da gente. Me 

sinto importante. 

A4 – ficar mais próximo das pessoas que estão aqui todo dia na diálise e poder se 

conhecer melhor. 

A5 – depois que a gente começou a fazer este grupo a gente conversa mais com os 

outros e se sente mais à vontade para conversar. 

A6 – me faz aproveitar mais o tempo, pois fazemos coisas que a gente não fazia. 

A7- me sinto feliz, pois agora sou tratada como os outros, antes não me colocavam 

para participar das coisas porque não consigo mexer bem um lado meu. 

A8- é bom, pois a gente conhece melhor uns aos outros.  
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O encontro possibilitou a discussão de temas como acolhimento, integralidade, 

inclusão, interação. 

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

4 3            4            1 -            -            8 

 

 

Como resposta ao instrumento inicial (como estou chegando), três escolheram o rosto 

que significa mal, chateado e/ou triste, quatro registraram que estavam indiferentes, normais 

ou mais ou menos, apenas um registrou que estava bem, alegre e/ou feliz. Os motivos 

relatados para não estar bem foram: raiva, fome, sono, passando mal e cansaço. Para os 

adolescentes que responderam indiferente escreveram as palavras: sem paciência, sono, 

desanimado e cansado; e o adolescente que respondeu estar bem, justificou que estava muito 

bem, alegre e tranquilo 

Em relação aos sentimentos ao sair, todos os adolescentes registraram que estavam 

saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes palavras: demonstrar carinho, 

interessante, alegria, felicidade, conhecer melhor os outros, amizade, alegria, paz e união. 

Autonomia tem um significado bastante especial para quem convive com as 

incertezas e vulnerabilidades ocasionadas pela IRC. Compartilhar essas dificuldades, poder 

falar sobre isso reflete como uma ajuda para poder se adaptar.  

A perda da autonomia contribui para a diminuição da autoestima, especialmente para 

as pessoas com problemas crônicos. É preciso lutar para conquistar seus direitos como 

cidadãos, uma vez que, numa sociedade como a nossa, na qual o direito à saúde, mesmo que 

garantido na Constituição Federal, não se dá de forma adequada entre todos, especialmente 

nas classes menos favorecidas, é preciso lutar para assegurar o direito à saúde. Movimentos 
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organizados são a melhor opção para ocupar os espaços e garantir condições dignas de vida. 

A Enfermagem tem o compromisso e dispõe de instrumentos para contribuir na construção da 

cidadania nas práticas de cuidado que desenvolve em grupos ou mesmo individualmente 

(SILVA et al., 2005).  

 

Encontro 5: trabalhando as diferença e valores do grupo 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo. 

 

1º Momento - Aquecimento: História do nome 

Foi solicitado aos adolescentes que ficassem em duplas e conversassem entre si sobre 

o que eles sabiam da história do seu nome ou o que eles pensavam sobre o motivo de 

terem escolhido o seu nome. Em seguida foi pedido que cada dupla se apresentasse, 

mas de forma que um falasse do outro; o objetivo foi aproximar mais os participantes 

do grupo (10 minutos). 

 

2º Momento -  O valor das coisas 

Objetivo: Trabalhar valores, sentimentos, respeito às diferenças. 

 Técnica: A escada 

Material: papel, canetas, tesoura, cola e papel madeira. 

O coordenador do grupo solicitou aos participantes que pensassem sobre coisas que 

eram importantes na sua vida, valores. Foi entregue a cada adolescente uma folha 

com um desenho de uma escada com três degraus. Solicitamos que eles escrevessem 

em cada degrau uma coisa que fosse importante na sua vida, em ordem crescente de 

prioridade, ou seja, no degrau mais alto ficaria o que era mais importante para ele. 

Em seguida cada adolescente falou sobre sua escada (suas escolhas). Após todos 

discorrerem sobre o que escreveram, foi pedido que recortassem cada degrau, 

numerando-os na ordem que foram escritos na escada. Em continuidade, foi exposta 

uma folha de papel madeira (PAINEL) com o desenho de uma escada grande, 

também com três degraus e que representou a escada do grupo, onde eles colaram o 

que foi recortado, com nossa ajuda, na mesma ordem da sua escada. Ao final, foi 

construída a escada do grupo. Pedimos que eles falassem sobre a escada do grupo: 
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Que valores foram mais citados? Por que eles não estavam na mesma escala de 

prioridade? (30 minutos) 

 

3º Momento - Fechamento/Avaliação 

Foi solicitado que eles respondessem as perguntas: Foi difícil pensar e escolher o que 

é mais importante nas suas vidas? Por que? O que significou para você isto que foi 

abordado no grupo hoje? (10 minutos). 

A temática proposta pelos adolescentes para a próxima semana foi drogas. 

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

O grupo foi iniciado com o aquecimento denominado História do nome, onde cada 

participante foi estimulado a falar sobre o que sabiam a respeito do motivo que levou seus 

pais a escolher o nome deles. Foi muito divertido, pois todos se envolveram muito. No início 

todos ficaram pensativos, em silêncio, mas, quando foi o momento de cada um falar a história 

do seu nome, todos interagiram. Em geral, todos falaram de forma bem engraçada e, à medida 

que cada um falava, o grupo dava um retorno positivo. Uma adolescente disse que foi o pai 

que escolheu o nome por causa de uma namorada da adolescência, e achava o nome dela 

bonito, o grupo todo sorriu, porque acharam interessante a mãe ter aceitado, o que 

demonstrava ela ser uma pessoa boa, e ela também não achou ruim, pois também gostava do 

seu nome. Todos falaram que gostavam do seu nome e a maioria havia sido escolhido pela 

mãe, apenas um foi o pai e outro foi a avó que escolheu. Somente um adolescente não sabia o 

motivo do seu nome, mas, mesmo assim, ele disse que gostava e que iria perguntar à sua mãe 

sobre isso quando chegasse em casa. Finalizamos esta fase falando que nosso nome é algo 

escolhido com carinho.  

Em seguida fomos para a técnica central: a Escada, onde trabalhamos os valores e 

diversidade. Observamos que os adolescentes ficaram pensativos/em silêncio como se 

estivessem com dificuldade ou dúvida do que escolher, alguns escreviam, depois riscavam e 

escreviam outra coisa. Após 15 minutos foi pedido aos adolescentes que falassem sobre sua 

“escada”. Combinamos que o grupo iria escolher quem iria iniciar a socialização, todos 

concordaram e a maioria escolheu a A3. O grupo de uma forma geral falou de aspectos 

relacionados à família, escola e tratamento. Verbalizaram sentimentos, valorizando 

afetividade e subjetividade. Em seguida apresentamos um painel onde tinha um desenho de 

uma escada, que foi intitulada de “escada do grupo”, onde os adolescentes colaram no painel, 
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com a ajuda dos coordenadores e profissionais, o que tinham escrito na sua escada e na 

mesma sequência. Ao final, mostramos para todos como ficou a escada do grupo e 

solicitamos que eles falassem sobre a diferença e semelhança entre a escada deles para com a 

do grupo, e fizemos alguns questionamentos.  

Em resposta, eles discorreram que as coisas que citaram foram semelhantes às do 

grupo, mas a ordem de prioridade era diferente, e isso ocorria porque dependia do que 

significava para cada um o que foi escrito, por isso era mais importante para um, e para outro 

não. De acordo com os participantes do grupo eles tinham escolhas parecidas e valorizavam 

as mesmas coisas, mas o que era mais importante para um não era para o outro, porque cada 

um é que sabe do que mais precisa ou do que mais sente falta.  

Durante a avaliação eles relataram que a maior dificuldade não foi escolher, mas 

colocar a ordem de prioridade, pois ficaram com dúvida e também porque era difícil escolher 

apenas três coisas e eles tinham muitas coisas que consideravam importantes na sua vida. O 

mais importante do encontro não foi escolher isto ou aquilo, mas ter um tempo para pensar no 

que é importante na vida deles, e este encontro significou para eles que existem muitas coisas 

e pessoas que eles sabiam que eram importantes para eles e a que não davam o devido valor e 

que eles deveriam respeitar e cuidar das pessoas que estavam próximas deles, ajudando a 

enfrentar este tratamento.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela: 

 

Tabela 5 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

5 2            4            2 -            -            8 

 

Como resposta ao instrumento inicial (como estou chegando), dois escolheram o rosto 

que significa mal, chateado e/ou triste, quatro registraram que estavam indiferentes, normais 

ou mais ou menos, dois registraram que estavam bem, alegres e/ou felizes. Os motivos 
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relatados para não estar bem foram: dificuldades, sono, impaciência e cansaço. Os 

adolescentes que responderam indiferente escreveram as palavras: desanimado, sem vontade, 

cansado, tranquilo, sem paciência; e o adolescente que respondeu estar bem justificou que 

estava animado, disposto e tranquilo. 

Em relação as respostas dos adolescentes ao término do grupo, todos os adolescentes 

registraram que estavam saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes 

palavras: pensar na vida, ver o lado bom das coisas, falar o que sente, especial e diferente. 

A humanização é um conceito polissêmico que se refere a reflexões e proposições 

sobre novas formas de agir, relações mais simétricas entre os sujeitos, por meio das quais o 

saber formal e científico, as experiências e saberes de pacientes e acompanhantes contribuem 

com a produção de conhecimento (DESLANDES, 2006; AYRES, 2005). 

A estratégia de intervenção permitiu trabalhar a individualidade e a heterogeneidade, 

bem como as relações dos adolescentes com seus pais, estimulando o diálogo e o 

conhecimento de assuntos sobre eles e a socialização com o grupo.  

 

Encontro 6: Abordando o tema "drogas" com os adolescentes 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo.  

 

1º Momento - Aquecimento:  Caixa de surpresa 

Foram colocados dentro de uma caixa os seguintes materiais: tecido de seda, lixa, 

palha de aço, algodão e massa de modelar; de maneira que os participantes não 

vissem o que estava dentro desta caixa, e que apenas pudessem manusear e sentir as 

texturas dos materiais e a sensação proporcionada ao tocá-los. Em seguida eles 

falaram sobre o que cada um sentiu ao colocar a mão na caixa sem saber o que iria 

tocar e qual foi a sensação (15 minutos). 

 

2º Momento - Vulnerabilidade 

Objetivo: Discutir sobre a temática das drogas 

Técnica: O Toque 

Material: caixa de sapato, tecido de seda, lixa pequena, palha de aço, algodão, massa 

de modelar, compressa gelada e compressa morna. 
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O coordenador do grupo apresentou aos participantes do grupo os seguintes 

materiais: tecido de seda, lixa, palha de aço, algodão, massa de modelar, compressa 

gelada e compressa morna. Passamos para eles cada objeto e pedimos que 

associassem a sensação que eles tiveram ao tocar com a temática das drogas; que eles 

associassem com tudo o que eles sabiam e/ou vivenciaram sobre isso e tentassem 

comparar com as sensações provocadas pelos objetos tocados. Em seguida foi 

solicitado aos adolescentes que falassem sobre o que pensaram e quais materiais 

representaram para eles as drogas, discorrendo o por quê  (30 minutos). 

 

3º Momento - Fechamento/Avaliação 

O que significou para vocês trabalharem esta temática (drogas)? Vocês costumam 

conversar com outras pessoas sobre isso? Por quê?  

O tema escolhido pelos adolescentes para o próximo encontro foi poder falar mais 

sobre eles. 

Para finalizar era aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

No início do grupo desta semana, o adolescente que não sabia o motivo da escolha 

do seu nome (aquecimento do encontro anterior) se manifestou para falar para os demais que 

seu nome foi escolhido pelo seu pai porque teve um professor com esse nome, e ele gostava 

muito dele e achava o nome pouco comum. Foi interessante esta iniciativa, pois demonstrou 

que eles estavam gostando e levando a sério o que vinha sendo trabalhado, e o espírito de 

grupo se traduziu no compartilhamento desta informação. Como resposta o grupo acolheu 

bem a informação, verbalizando palavras de apoio (o nome era diferente, mas era bonito e que 

o seu pai tinha acertado na escolha).  

Após a técnica do aquecimento foi pedido aos adolescentes que falassem sobre os 

objetos, se conseguiram identificar e como. Todos souberam identificar o que tinha dentro da 

caixa utilizando apenas o tato e relataram que isso foi possível, por conta de serem coisas com 

texturas bem específicas e que eles já tinham sentido anteriormente, só que não dessa 

maneira. Mas, inicialmente alguns (as mulheres) tiveram receio de colocar a mão, pois 

estavam com medo, porque não tinham nem ideia do que poderia ter na caixa, contudo, 

mesmo assim, enfrentaram. Este momento foi proposto para já ir sensibilizando o grupo para 

a técnica de desenvolvimento, denominada de toque, onde foi apresentada aos participantes 

novamente a caixa com os objetos, sendo solicitado que eles pensassem no tema das drogas, 
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no que eles sabiam sobre isso, o que eles pensavam a respeito, o que significava para eles, de 

forma que escolhessem objetos que considerassem, segundo a sensação provocada por tocar 

neles, relacionados com este tema.  

O grupo conseguiu encontrar objetos que pudessem relacionar com o que pensavam 

sobre drogas e a maioria dos comentários socializados tinha conotação negativa: destruição, 

agressividade, mentiras, vício, solidão, violência, desunião. Contudo, uma adolescente (A4) 

escolheu algodão e tecido de seda, pois representava para ela que a droga causa muita coisa 

ruim na vida de uma pessoa, pois afeta muita gente ao seu redor, mas ela deve proporcionar 

uma sensação boa no início e por causa disso, nem pensam no mal que faz, por isso as pessoas 

ficam viciadas e procuram usar por algum motivo. Depois desse comentário, aproveitamos o 

momento para realizar o fechamento desta etapa, conversando sobre o que são as drogas, os 

tipos e os efeitos, discutindo sobre o que a adolescente colocou, mas lembrando que a 

repercussão negativa era predominante. Diante disso, o próprio grupo reforçou que a droga 

não deve ser usada para resolver problemas ou por qualquer outro motivo, pois causa muito 

mal à pessoa que usa, bem como a quem convive com ela.  

Para realizar o fechamento deste ciclo, foi perguntado aos adolescentes o que 

significou trabalharem esta temática e eles relataram que não é costume as pessoas falarem 

abertamente sobre isso, que eles já sabiam que existiam porque já haviam visto no seu bairro, 

conheciam pessoas que usavam e os programas de televisão abordam sobre os riscos. Que as 

drogas estavam muito próximas deles, mas ninguém gostava muito de falar e para eles foi 

bom discutir no grupo, pois eles não eram ingênuos e gostariam que sua família e na clínica 

falassem mais abertamente sobre isso, e que não precisavam ter medo de tocar neste assunto.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi possível realizar uma avaliação relacionada a oficina, 

pois este tinha como finalidade coletar os sentimentos dos adolescentes antes e após a 

realização dos encontros, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 6 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao descrever sobre como estavam chegando, dois adolescentes escolheram o rosto 

que significa mal, chateado e/ou triste, cinco registraram que estavam indiferentes, normais ou 

mais ou menos, apenas um registrou que estava bem, alegre e/ou feliz e os motivos relatados 

para não estar bem foram: cansado, rotina, raiva, brigas e sono. Os adolescentes que 

responderam indiferente escreveram as palavras: sem novidade, mais ou menos e 

desanimando; o adolescente que respondeu estar bem justificou que estava animado, contente 

e alegre.  

Em relação aos sentimentos dos adolescentes relatados ao sair,  sete adolescentes 

registraram que estavam saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes 

palavras: animando, importante, divertido, feliz, alegre, muito bem e melhor. E um 

adolescente que disse que estava mal, escreveu: dor, febre e desanimando. 

Para que seja efetivada uma proposta de práxis de enfermagem ao adolescente renal 

crônico, juntamente com a equipe de enfermagem, se faz necessário entender os riscos e 

demandas deste grupo para a construção de uma assistência com qualidade e pautada pela 

realidade cotidiana na qual este grupo está inserido, por isso foi importante trabalhar a 

temática drogas com estes sujeitos. 

Risco e vulnerabilidade estão muito ligados às características próprias do 

desenvolvimento psico-emocional dessa fase da vida. A busca de identidade leva ao 

questionamento dos padrões adultos e a exposição ao novo funciona como um grande desafio 

vinculado à onipotência do adolescente que se julga sempre vencedor; por outro lado a 

timidez e a baixa auto-estima podem torná-lo potencialmente frágil, levando-o à vinculação 

com soluções externas inadequadas para os seus problemas (uso de drogas).  Quanto menos 

acesso à saúde e educação, quanto mais marginalizados e excluídos, quanto menos recursos os 

jovens tiverem para elaborar escolhas para suas vidas, mais vulneráveis a diferentes riscos 

eles estarão (PAULINO et al., 2001). 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

6 2            5            1 1            -            7 
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Encontro 7: Conhecendo melhor o grupo 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo 

 

1º momento - Aquecimento: O corpo fala  

Introduzimos a atividade explicando ao grupo que a comunicação seria não verbal, 

ou seja, sem palavras (através de gestos, expressões faciais, posturas). 

Frequentemente comunicamos nossos sentimentos indiretamente, por exemplo, 

franzindo a testa, sorrindo. 

Este exercício foi planejado para demonstrar até que ponto nos comunicamos por 

ação e por expressão. Esta atividade foi conduzida utilizando várias fichas, onde 

estavam escritas as seguintes palavras: Assustado - Mal-humorado - Raiva - Alegre - 

Tímido - Sedutor - Triste - Nervoso - Cansado – Egoísta. Em cada participante do 

grupo foi colocada uma dessas fichas em sua testa, de modo que eles não sabiam o 

que estava escrito. Os adolescentes que estavam sentados ao seu lado olharam para o 

colega e tentaram expressar por gestos o que estava escrito na sua testa.  Após esta 

etapa (duração de cinco minutos), cada adolescente falou o que achou que era a sua 

ficha por meio do que as pessoas expressaram para ele.  

Discutimos com o grupo a importância de perceber o que as pessoas expressaram 

sem dizer uma palavra e aprender a respeitar que às vezes não estamos nos sentindo 

bem e até mesmo que precisamos de ajuda e compreensão.  

 

2º Momento - Laços de amizade 

Objetivo: Promover a revelação de informações ainda não conhecidas pelo grupo, 

bem como integrar e proporcionar um melhor conhecimento entre os participantes. 

Técnica: Janela da alma 

Material: papel A4, canetas, caixa de madeira, bola pequena.  

Foram elaboradas cartelas, contendo perguntas relativas a várias temáticas. Essas 

cartelas foram colocadas em uma caixa. O coordenador do grupo passou a caixa em 

sentido horário, orientando cada adolescente para pegar uma cartela e responder a 

pergunta que estava nela (Atenção! Foram orientados que tinham que ser o mais 

sinceros possível). Essa caixa foi passada de forma que cada um pudesse responder 
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duas perguntas. O grupo escolhia uma música que era cantada até que um membro 

externo (técnico de Enfermagem) pedisse para parar.  

Durante o processo, foi importante que os participantes interagissem com as 

respostas dos demais, sendo estimulados pelo coordenador do grupo.  

Perguntas que foram utilizadas: 

1. O que você mais gosta em si mesmo? 

2. O que você mais gostaria de fazer e não pode? 

3. Qual o seu maior medo? 

4. O que faz você dar risada? 

5. Qual o seu ponto forte? 

6. O que significa para você o transplante? 

7. O que você gostaria que tivesse durante a diálise? 

8. Qual o seu maior sonho? 

9. O que deixa você triste? 

10. Como você se sente durante a diálise? 

11. O que deixa você feliz? 

12. O que mais irrita você? 

13. Diga três qualidades que não podem faltar numa pessoa? 

14. Quando foi a última vez que você chorou? Por quê? 

15. Você tem preguiça de ... 

16. Para você o que significa a adolescência? 

 

3º Momento - Fechamento / Avaliação 

Os adolescentes foram convidados a responder às seguintes exclamações: Que bom! 

Que pena! Que tal? 

Após o fechamento o coordenador do grupo perguntou aos participantes se a escolha 

do tema da próxima semana poderia ser realizada por ele, pois seria o último 

encontro em grupo, e todos concordaram. 

Para finalizar foi aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

Após o momento de tentar descobrir o que foi solicitado pelos coordenadores, foi 

pedido aos adolescentes que falassem o que tinha escrito/colado na sua testa. A maioria 

acertou, e os que não acertaram indiretamente disseram coisas semelhantes. Diante dessas 
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manifestações, foi possível perceber que o grupo não teve dificuldade, pois eles revelaram que 

é fácil saber o jeito das pessoas ou como ela está com base no jeito em que a mesma se 

apresenta, age, e todos concordaram. Posteriormente, foi trabalhada a técnica central onde os 

adolescentes tinham que responder perguntas de diversas abordagens e em que eles tinham 

que ser bastante sinceros. Os adolescentes participaram emitindo opiniões, não ficaram 

tímidos, fizeram contribuições ao complementar as respostas dos outros participantes, 

demonstraram sinceridade e não tiveram vergonha de responder, mesmo nas perguntas mais 

intimistas. Estavam soltos, descontraídos e alegres. Os adolescentes foram receptivos às 

perguntas e respeitaram as repostas/opiniões dos demais.  

Aspectos em acompanhamento (evolução) dos participantes do grupo: a cada 

encontro observávamos maior participação, que as técnicas favoreceram a interação, menos 

timidez, iniciativa no desenvolvimento das atividades propostas, humor melhor, respeito às 

repostas dos colegas. Bem como se trabalhou a autoestima, pois notamos que a partir do 

segundo encontro eles tinham mais zelo em relação ao vestuário, as meninas se maquiavam e 

pintavam as unhas, arrumavam o cabelo.  

Avaliação: Que bom! – Pontos relatados: conhecer melhor quem faz o tratamento 

com a gente, se divertir, falar de si,aproveitar o tempo para fazer coisas legais, esquecer um 

pouco as coisas que não são boas, se sentir importante. 

Que pena! - O grupo é apenas uma vez por semana, que ainda temos vergonha de 

falar algumas coisas, que muita gente não presta atenção como devia nas pessoas que sofrem 

com este tratamento. 

Que tal? – Participarem mais pessoas, fazer parte das atividades da clínica, abordar 

outros temas.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi realizada uma avaliação sobre a oficina, pois esse 

impresso tinha como finalidade coletar os sentimentos relatados pelos adolescentes antes e 

após a realização dos encontros, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 7 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Três adolescentes escolheram o rosto que significa mal, chateado e/ou triste, dois 

registraram que estavam indiferentes, normais ou mais ou menos, três registraram que 

estavam bem, alegres e/ou felizes. Os motivos relatados para não estar bem foram: triste, 

sono, sem disposição, queria estar em outro lugar, chateado. Os adolescentes que 

responderam indiferente escreveram as palavras: sono, desanimado, esperando que melhore, 

sem paciência; e o adolescente que respondeu estar bem justificou que estava com vontade de 

conversar, animado, se sentindo bem, alegre e tranquilo. 

Em relação as manifestações registradas após as oficinas, todos os adolescentes 

descreveram que estavam saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes 

palavras: alegre, animado, aprendeu coisas novas, diferente, apoio e importante. 

A única forma de construir um novo modelo de assistência é considerar o usuário 

como protagonista do cuidado, e isso ocorrerá quando os sujeitos (profissionais) que se 

colocam como eixo da atenção reorganizarem seus processos de trabalho, incluindo na gestão 

dos serviços a interação entre profissionais e usuários e autonomização (MARQUES; LIMA, 

2004). 

A partir do momentos que o paciente for apreendido como o centro do cuidado, 

sendo prestada uma assistência integral, onde esses adolescentes poderão ter oportunidade de 

contribuir com o seu cuidado, conseguiremos transformar uma prática dominante, onde o 

paciente  é apenas um receptor dos cuidados de saúde e isso favorecerá a autonomia dos 

sujeitos envolvidos.  

 

Encontro 8: Retrospectiva dos encontros 

 

O encontro era iniciado com a aplicação do impresso (APÊNDICE H) onde 

os adolescente de forma individual registrava como estavam chegando, e em seguida 

prosseguíamos com as atividades propostas para o grupo.    

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

7 3            2            3 -            -            8 
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1º Momento - Aquecimento: Saudade  

Introduzimos a atividade pedindo ao grupo que pensasse em coisas/pessoas de que 

eles tinham saudade. A seguir cada um escreveu em pedaços de papel o que foi 

pensado e depositou em um baú. Em seguida cada adolescente falou sobre o que foi 

depositado dentro do baú.  

 

2º Momento - O que vou levar... 

Objetivo: Avaliar o que foi trabalhado no grupo. 

Técnica: A Mochila  

Material: Papel ofício branco,canetas, caixa de madeira, figura de uma mochila no 

tamanho 22 X 15 cm,  preta e branca, lápis de cor, giz de cera e canetas pincéis 

coloridas. 

Iniciamos o grupo discorrendo sobre todo o processo que vivenciamos durante todos 

os encontros, fazendo uma breve retrospectiva das temáticas que foram trabalhadas. 

Em seguida entregamos para os adolescentes o desenho de uma mochila. Foi pedido 

que eles escrevessem tudo o que estariam levando do grupo, do que foi discutido; 

comparando com uma viagem, onde arrumamos e levamos nossas malas para viajar 

e, quando voltamos, também trazemos de volta muitas coisas/experiências. Cada 

participante discorreu sobre sua mochila, colando em seguida no painel denominado 

nossa bagagem. 

 

3º Momento - Fechamento/Avaliação 

Como vocês se sentiram ao falar sobre suas recordações/ vivências no grupo? O que 

significou para vocês o que foi vivido durante os encontros? 

Para finalizar foi aplicado novamente o impresso (APÊNDICE H) onde os 

adolescente de forma individual registrava como estavam saindo após o encontro.  

 

Os adolescentes responderam à proposta de forma muita satisfatória, pois 

discorreram sobre o que pensaram, sem timidez. Lembraram de alguém (familiares) que tinha 

falecido e de que sentiam falta, relataram também sobre saudade de coisas que faziam antes 

de dialisar (estudar, viajar, passear). Os adolescentes falaram sobre isso, mas de maneira 

tranquila e não pareciam tristes. Dando continuidade ao encontro, trabalhamos a técnica 
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Mochila, onde pedimos aos adolescentes para relembrarem todos os encontros, o que foi 

realizado: os assuntos discutidos, o que aprenderam, ou seja, a marca que deixaram em cada 

um deles.  

No momento da socialização cada adolescente falou da sua mochila. Foi muito 

interessante, pois eles fizeram e falaram sobre os fatos de forma carinhosa, tranquila, um 

contribuindo com a fala do outro, demonstrando que o pensamento individual em vários 

momentos era semelhante ao do grupo. Eles discorreram sobre as técnicas trabalhadas nos 

encontros, os temas abordados, a respeito de saudade, aprendizagem, do que foi a importância 

do grupo para se conhecerem, de terem nos conhecido, de fazer diferente um momento que 

para eles era sempre a mesma rotina, de poderem falar e de serem ouvidos. Eles relataram ter 

gostado da forma como foi realizado, a cada encontro tinha uma novidade, era divertido, e por 

isso não era cansativo. Verbalizaram também que tanto levaram tudo isso, como também o 

que foi feito permitiu que eles demonstrassem para os demais um pouco do que eles 

representam e gostam.  

Após todos os comentários verbalizados, os adolescentes fizeram um painel 

intitulado "a bagagem do grupo", onde todos colocaram suas mochilas. Nesse momento o 

coordenador do grupo falou sobre a importância de tudo o que foi trabalhado, porque permitiu 

que eles expressassem seus sentimentos, conhecimentos, expectativas, desejos e angústias.  

Para avaliar o que foi realizado, solicitamos aos adolescentes falarem o significado 

de toda essa bagagem em suas vidas. E eles disseram que tudo o que foi trabalhado os deixou 

mais fortes, pois puderam falar do que passou, do presente e enxergar o futuro com melhores 

olhos. Ficou neles a vontade de aprender, aproveitar melhor o tempo, expressar seus 

sentimentos, saber que são importantes e que têm que se cuidar, respeitar e serem respeitados. 

E a importância de não deixarem de fazer o que têm vontade, e que será bom para eles, 

porque eles têm insuficiência renal crônica e dialisam.  

Como resposta ao instrumento (APÊNDICE H) que lhes permitia manifestar como 

estava chegando e saindo do grupo, foi realizada uma avaliação sobre a oficina, pois esse 

impresso tinha como finalidade coletar os sentimentos relatados pelos adolescentes antes e 

após a realização dos encontros, conforme tabela: 
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Tabela 8 - Representação dos adolescentes relativo a como estavam se sentindo antes e após a 

participação nas oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

Oficina Como estou chegando 

(nº de adolescentes) 

 

 

Como estou saindo 

(nº de adolescentes) 

8 2            4            2 2            -            6 

 

Dois escolheram o rosto que significa mal, chateado e/ou triste, quatro registraram 

que estavam indiferentes, normais ou mais ou menos, dois registraram que estavam bem, 

alegres e/ou felizes. Os motivos relatados para não estar bem foram: briga, problema com a 

fístula, sem paciência, chateado. Os adolescentes que responderam indiferente escreveram as 

palavras: cansado, sono, mais ou menos, indisposto, sem paciência; e o adolescente que 

respondeu estar bem justificou que estava alegre, disposto, satisfeito, feliz e se sentindo bem. 

Em resposta ao instrumento no final do encontro, seis adolescentes registraram que 

estavam saindo bem, alegres e/ou felizes e justificaram com as seguintes palavras: divertido, 

alegre, animado, aprendeu coisas novas, diferente, apoio e importante; e dois relataram que 

estavam mal e escreveram: os encontros terminaram, tudo vai voltar ao que era, tristeza, 

saudade, sentir falta.  

Os modelos de cuidados aplicados mostram-se como tecnologias que podem 

produzir novas tecnologias e que englobam um conjunto de conhecimentos para qualificar e 

aprimorar a práxis de Enfermagem.  (BERGOLD; ALVIM, 2009) 

Bedin et al. (2005) relatam que com o avanço científico, tecnológico e a 

modernização de procedimentos, vinculados à necessidade de se estabelecer controle, o 

enfermeiro passou a assumir cada vez mais encargos administrativos, afastando-se 

gradualmente do cuidado ao paciente, surgindo com isso a necessidade de resgatar os valores 

humanísticos da assistência de enfermagem.  

O que observamos atualmente é que os profissionais de Enfermagem sabem muito 

sobre a máquina e pouco ou quase nada sobre a pessoa de quem está cuidando; o paciente 

hoje não é sujeito, mas objeto e “recipiente” de determinações ou cuidados de Enfermagem 

(SILVA, 2000).  

Sendo a tecnologia uma ação intencional sobre a realidade na busca de bens/produtos 

fundamentados em um conjunto de conhecimentos, neste estudo buscou-se evidenciar 
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técnicas autoexpressivas como  uma tecnologia leve voltada para a produção de acolhimento, 

vínculo e autonomização (BERGOLD; ALVIM, 2009). 

Destaca-se, entretanto, que os efeitos benéficos dos encontros não estão ligados, 

restrita ou propriamente, às técnicas aplicadas, mas, às possibilidades que estas proporcionam. 

Nesse aspecto, planejou-se a utilização da tecnologia leve como um recurso para humanizar o 

espaço de tratamento, pois a participação da equipe de enfermagem, nesse sentindo, se revela 

também como um cuidado.  

Refletir sobre o cuidado na perspectiva da tecnologia nos leva a repensar a inerente 

capacidade do enfermeiro de buscar inovações capazes de transformar seu cotidiano de 

trabalho, visando à melhor qualidade da assistência e ao bem-estar do paciente. 

O cuidado de enfermagem é baseado em um método técnico-científico que identifica 

o fazer profissional do enfermeiro, e este é multidimensional, pois o foco está no ser humano. 

As técnicas que foram realizadas nesta pesquisa representam o caminho tomado que 

possibilitou o desenho desta tecnologia de cuidado, revelando os passos lógicos, porém 

dinâmicos, desta proposta de tecnologia leve implementada no contexto dos adolescentes em 

hemodiálise.  

A apresentação e aproximação dos participantes foram planejadas com base em 

diferentes técnicas de grupo, seguidas dos passos preestabelecidos para cada encontro. Tal 

entendimento fez com que em todos os encontros fossem trabalhados a confiança e 

acolhimento entre eles, externando e compartilhando a experiência vivida de cuidado durante 

o tratamento hemodialítico.   

As oficinas vivenciais com o grupo permitiram: 

- A aproximação dos participantes do grupo, e promoveram a integração; 

- o compartilhamento de percepções, saberes e experiências sobre a realidade 

vivenciada, pois cada adolescente externou ao grupo o seu modo de ver, sentir e reagir face 

aos aspectos em discussão. E, ao ouvir diferentes exposições, reagiu com novos 

posicionamentos estimulados pelo diálogo que se estabeleceu no grupo. 

- possibilidades de acesso a novos recursos de enfrentamento, quando cada 

participante encontrou contribuição a trazer e discutir no grupo. Sua elaboração mental se 

articulou com o que ouviu, dialogou, e com sua experiência. 

- síntese de novas tomadas de consciência, quando conseguiram visualizar rumos 

mais concretos ou possibilidades para enfrentamento da questão em análise. 

- participação dos profissionais nessa colaboração. 
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As possibilidades apresentadas pelo grupo ocorrem de forma natural, significando 

que não devem ser necessariamente lineares, pois cada participante apresenta-se de modo 

singular em seu processo de socialização. Os momentos do encontro grupal podem se 

desenhar num ir e vir constante de cuidado proporcionado pela tecnologia leve implementada 

neste espaço de tratamento.  

A avaliação ocorreu durante toda a dinâmica e coletivamente no espaço grupal. 

Entretanto, ao término do encontro existia um momento final específico, quando os 

participantes se manifestavam com as suas apreciações e sugestões face à experiência grupal. 

Não havia a pretensão de avaliar definindo mudanças de atitudes e comportamentos, mas 

analisar a técnica proposta e as possibilidades de expressão que ocorreram e que contribuem 

com a saúde mental dos adolescentes envolvidos.   

Nessa prática, o compromisso foi com a transformação daquele momento e a 

repercussão da tecnologia utilizada, que pôde ocorrer dentro das possibilidades ofertadas. Esta 

mudança foi viabilizada a partir da percepção e discussão da realidade, do encontro de novas 

possibilidades e da tomada de consciência que se deu individual e coletivamente no espaço 

grupal.  

Foram discutidos diferentes temas no grupo, os quais tiveram os seguintes princípios 

orientadores de seu desenvolvimento: promoção da expressão de ideias; respeito pelos saberes 

e experiências de cada um; estímulo e participação de cada integrante na condução do grupo; 

valorização de cada depoimento e promoção do apoio.  

Analisando esses princípios, percebemos que foram essenciais para que pudéssemos 

avaliar o grupo, de forma satisfatória, como proposta de promoção da saúde mental por meio 

da tecnologia leve aplicada.  

O foco da pesquisa convergente assistencial (PCA) está na síntese criativa de um 

processo associativo da abordagem de pesquisa e prática de enfermagem desenvolvida em 

caráter de simultaneidade. Essa abordagem destina-se a ser desenvolvida no mesmo espaço 

físico e temporal de determinada prática onde os pesquisadores desenvolvem 

simultaneamente pesquisa e práticas de saúde com a intencionalidade de provocar mudanças 

qualificadoras daquela assistência.  

Portanto, é importante a contribuição da PCA no cuidado em saúde, pois ela se 

desenvolve durante a imersão do pesquisador na assistência, o que a torna aliada ao processo 

de humanização, sendo sustentada pelos seguintes pressupostos (PAIM et al., 2008): 

1. O contexto da prática assistencial suscita inovação, alternativas de solução para 

minimizar ou solucionar situações adversas, renovando práticas para a superação ou para 



106 
 

maximização de situações favoráveis, o que requer comprometimento dos profissionais em 

incluir a pesquisa nas suas atividades assistenciais, pela união do saber-pensar ao saber-fazer. 

2. O contexto da prática assistencial é potencialmente um campo fértil de questões 

abertas a estudos de pesquisa. 

3. O espaço das relações entre a pesquisa e a assistência vitaliza simultaneamente o 

trabalho vivo no campo da prática assistencial e no da investigação científica.  

4. A PCA implica o compromisso de beneficiar o contexto assistencial durante o 

processo investigativo, ao mesmo tempo em que se beneficia com o acesso franco às 

informações procedentes desse contexto. 

5. O profissional de saúde é potencialmente um pesquisador de questões com as 

quais lida cotidianamente, o que lhe possibilita uma atitude crítica apropriada à crescente 

dimensão intelectual. 

A PCA é tipificada pelos critérios: essencialidade – a justaposição dos processos de 

prática assistencial e da investigação em contínua ação dialógica; conectividade – a exigência 

de ações de compromisso entre o pesquisador e a equipe assistencial na reconstrução do nexo 

“pensar e fazer”;  interfacialidade – a produção de mudanças na prática assistencial face às 

questões investigativas e vice versa; imersibilidade – a inserção do pesquisador e de seu 

projeto como parte presencial em ações da assistência, visando à construção de mudanças 

compartilhadas e apropriadas a novos conhecimentos em ambas as instâncias (PAIM et al., 

2008). 

Vivemos numa era tecnológica onde muitas vezes a concepção do termo "tecnologia" 

tem sido utilizada de forma enfática, incisiva e determinante, porém equivocada na nossa 

prática diária, uma vez que tem sido concebida, corriqueiramente, somente como um produto 

ou equipamento. A temática da tecnologia não deve ser tratada através de uma concepção 

reducionista ou simplista, associada somente a máquinas. Entendemos que a tecnologia 

compreende certos saberes constituídos para a geração e utilização de produtos e para 

organizar as relações humanas (MEHRY et al., 1997). 

A tecnologia, exatamente porque passa a ser entendida como sendo uma dimensão ou 

um desdobramento dessa racionalidade científica, à qual se vem também atribuindo uma 

gama de “erros” do tratar e do cuidar, começa a ser representada como força desumanizante 

tanto para cuidadores e cuidadoras quanto dos seres humanos que demandam cuidados 

(MEYER, 2002). 

Compartilhando das ideias de Barnard e Sandeloswski (2001)  quando referem que o 

que determina se a tecnologia desumaniza, despersonaliza ou objetifica não é a tecnologia 
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propriamente dita, mas sim como as tecnologias individuais operam em contextos específicos 

do usuário, os significados atribuídos a ela, como qualquer indivíduo ou grupo cultural define 

o que é humano e o potencial da técnica para enfatizar a eficiência e ordem racional. 

Sendo as clínicas de diálise locais repletos de equipamentos de alta tecnologia, não é 

raro se defrontar com excelentes técnicos, conhecedores exímios de aparelhos que eles 

manipulam com maestria, mas parecendo calouros na arte de confortar, de ir ao encontro das 

pessoas sofredoras que perdem sua identidade e são identificadas friamente como um caso ou 

um número (HAYASHI; GISI, 2000). 

A utilização da tecnologia leve nos processos assistenciais do enfermeiro pode 

interferir na produção do cuidado. A responsabilidade profissional de quem cuida deve estar 

cada vez mais voltada a utilizar nos seus processos aspectos inovadores que possam trazer 

contribuições reais para o seu fazer, no sentido de edificar um cotidiano, por intermédio da 

construção mútua entre os sujeitos e participação de todos nesta construção, com base em 

relações dialógicas que proporcionem o desenvolvimento de cada pessoa, nas quais a 

individualidade, as crenças, as características pessoais, entre outras coisas, sejam respeitadas. 
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5.3 - A tecnologia leve no cuidado de adolescentes em hemodiálise: repercussão na 

qualidade de vida. 

Este tópico aborda as percepções/considerações dos adolescentes relacionadas a 

tecnologia leve aplicada durante o tratamento hemodiálitico e a repercussão das oficinas 

vivenciais, realizadas durante o estudo, na promoção da saúde mental e na qualidade de vida 

dos adolescentes. 

 

5.3.1 Implementação da tecnologia leve durante o tratamento hemodialítico: desvelar do 

adolescente renal crônico  

 

Como esta pesquisa teve o propósito de avaliar o uso da tecnologia leve no cuidado de 

enfermagem ao adolescente no ambiente hemodialítico, na perspectiva de favorecer a saúde 

mental e qualidade de vida dos mesmos, passaremos, agora, a analisar este processo e a 

repercussão desta vivência na vida dos sujeitos envolvidos.  

Nesse contexto, foi importante desvelar a percepção destes adolescentes quanto à 

vivência nas oficinas. Com base nos discursos dos sujeitos sobre a implementação da 

tecnologia leve, realizada em forma de oficinas vivenciais, foram definidas as três categorias 

de análises seguintes: Significados dos encontros para os adolescentes; repercussões das 

oficinas na condição vivenciada pelos adolescentes; considerações dos adolescentes em 

relação às oficinas. Destacamos, ainda, que cada categoria empírica gerou subcategorias.  

 

Categoria 1 - Significados dos encontros  

 

Nesta categoria os adolescentes relataram sobre os sentidos/ acepções acerca dos 

encontros no período da diálise, bem como, sobre as atividades que foram propostas e a 

maneira como o grupo percebeu a implementação desta tecnologia leve.  

Subcategoria 1.1 - Aproveitar o tempo do tratamento 

Foi muito bom, mais ainda porque era durante a diálise e tudo era muito alegre e 

todos participavam, não era coisas que fazíamos sozinhos, tínhamos que fazer em 

grupo. (A2 - 14 anos) 

 

Fiquei alegre em poder fazer esse grupo na diálise, pois toda vez as pessoas querem 

que a gente venha outro dia e eu nunca podia, porque o carro só podia passar no 

dia que tem diálise para mim. (A6 - 10 anos) 
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Podemos verificar que o fato das atividades de grupo serem realizadas durante o 

tratamento hemodialítico foi algo inovador na percepção dos adolescentes, pois se pôde 

aproveitar este tempo que eles passavam na clínica, normalmente ociosos.  

A rotina de tratamento e o tempo de permanência na sessão de hemodiálise são 

identificados como fontes de demanda de atenção, pois é necessário se submeter ao 

tratamento três vezes por semana com duração média de quatro horas, ocasionando para o 

paciente um desgaste físico e psicológico, não apenas pelo próprio ambiente, que é tido como 

insalubre, aliado ao ócio durante a sessão. O cotidiano cíclico do paciente renal crônico 

resulta em monotonia, sendo difícil aceitar o fato de ter que retornar para uma nova sessão, 

contribuindo para o sentimento de desesperança e afirmando a cada sessão sua dependência 

ao tratamento (REIS; GUIRARDELLO; CAMPOS, 2008). 

Assim, as atividades no momento da sessão dialítica, resultaram em uma atenção 

diferenciada, despertando nos adolescentes novas possibilidades. 

Subcategoria 1.2 - Fazer coisas diferentes na rotina da hemodiálise 

Para mim foi muito legal, porque era divertido e aprendi a fazer coisas que não 

fazia durante a diálise e que era possível, dava pra fazer, como: brincar, conversar 

mais com as pessoas que estão do nosso lado e aprender. (A3 - 17 anos) 

 

Eles foram importantes porque eram bom para todos nós, fazia bem, até esquecia 

que tava dialisando [...] dá para fazer na diálise mais do que dormir e assistir 

televisão. (A5 - 13 anos) 

 

Era muito divertido as coisas que a gente fazia, todos gostavam porque era em 

grupo. Eu aprendi muito e brincando, até a auxiliar que fica comigo gostava 

também, nem parecia que a gente tava dialisando. (A7 - 13 anos) 

 

 

Além de o grupo ser desenvolvido em um período que não era comum para estes 

adolescentes, eles verificaram que, também, era possível realizar atividades que resultariam 

tanto em diversão como em aprendizagem e proporcionava a socialização.  

A atenção em saúde deve se constituir em um espaço de acolhimento e da integralidade 

das ações, possibilitando a ampliação de uma rede de cuidados que, tenha como objetivo a 

promoção da saúde como forma de produção de vida (CAIXETA;  MORENO, 2008). 

As inovações tecnológicas surgem a cada dia de maneira mais rápida, entretanto, as 

concepções de tecnologia, comumente estão sendo utilizadas de forma equivocada, pois ela 

tem sido compreendida de maneira reducionista na perspectiva de um produto ou 

procedimentos técnicos especializados.  

Contudo, Nietsche (2005) alargou tal concepção, ao discorrer que a tecnologia pode ser 

entendida como o resultado de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da 
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pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos para a 

construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar intervenções sobre 

uma determinada situação prática. As tecnologias podem ser de vários tipos, como as 

Tecnologias Educacionais (dispositivos para a mediação de  processos de ensinar e aprender, 

utilizadas entre educadores e educandos, nos vários processos de educação formal-acadêmica, 

formal-continuada); as Tecnologias Assistenciais (dispositivos para a mediação de processos 

de cuidar, aplicadas por profissionais com os clientes-usuários dos sistemas de saúde - 

atenção primária, secundária e terciária); e as Tecnologias Gerenciais (dispositivos para a 

mediação de processos de gestão, utilizadas por profissionais nos serviços e unidades dos 

diferentes sistemas de saúde).  

No nosso estudo, a tecnologia leve que foi implementada se baseou no acolhimento, nas 

relações interpessoais, na possibilidade de autoexpressão e na perspectiva de favorecer a 

promoção da saúde mental desses adolescentes, sendo implementada em um espaço onde 

existia prevalência no uso da tecnologia dura e leve-dura. Somente o fato de trazer uma 

proposta diferente e, até, mesmo, estranha àquele ambiente tão cheio de máquinas, cateteres e 

pessoas circulando para fazer tudo isto funcionar do melhor modo possível, já se mostrou 

impactante e diferente para os envolvidos na relação cuidado-cuidador.    

 

Subcategoria 1.3 - Bem-estar 

Gostei bastante porque fez a gente perceber que dá para fazer muitas coisas 

durante a diálise e que  faz a gente se sentir melhor. (A1 - 10 anos) 

 

Foi tudo de bom, pois deixou o salão mais alegre e a gente já esperava o próximo 

dia do grupo para saber o que iríamos fazer durante a diálise. Também quando eu 

fico sem fazer alguma coisa eu fico pensando em coisas que me deixa triste. (A5 - 13 

anos) 

 

No começo não botei muita fé não, achava que ia ser igual os outros que aparecem 

por aqui, só que depois vi que era diferente, a gente fazia coisas legais, conheci 

mais os outros meninos que também dialisam comigo, me sentia bem, gostei muito 

mesmo. (A8- 12anos) 

 

 

A atuação do enfermeiro, nesse espaço, visa minimizar sentimentos negativos e 

proporcionar bem-estar, auxiliando na adaptação do paciente ao tratamento, bem como às 

transformações vividas, estimulando a aquisição de uma nova percepção da sua condição, 

incentivando a busca de estratégias de enfrentamento que resgatem o bem-estar e possam 

melhorar sua qualidade de vida.  

O bem-estar  psicológico  é um importante  constituinte  da qualidade  de vida.  Ele 

é socialmente benéfico e está ligado tanto à satisfação com distintos âmbitos da vida 
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quanto a uma avaliação mais holística dela. Os estudos existentes em nosso país sobre a 

adolescência dificilmente estendem  um  olhar  ao aspecto do bem-estar.  Portanto, julga-se  

importante conhecer melhor  as  percepções  dos  adolescentes  com  relação  ao  seu  bem-

estar e  sua qualidade de vida (CASAS et al., 2004). 

Definir bem-estar é difícil, uma vez que pode ser influenciado por variáveis tais como 

idade, gênero, nível socioeconômico e cultura. Muito amplamente, aponta-se que uma pessoa 

com elevado sentimento de bem-estar apresenta satisfação com a vida, a presença frequente 

de afeto positivo e a relativa ausência de afeto negativo. A relativa preponderância do afeto 

positivo sobre o negativo é referida como balança hedônica (DIENER, 1996).  

A partir do momento em que ampliamos as formas de prestar assistência no contexto da 

hemodiálise, temos a possibilidade de melhorar nosso cuidado e torná-lo menos verticalizado. 

Dessa forma, as atividades propostas tiveram como finalidade proporcionar um espaço de 

expressão e socialização transversal com o objetivo de promover a saúde mental dos 

adolescentes que participaram da pesquisa.  

 

Categoria 2 - Repercussões na condição vivenciada 

 

Nesta categoria os sujeitos da pesquisa revelaram as consequências/efeitos no cotidiano 

de tratamento e perspectiva de vida ocasionados pelas medidas implementadas. 

Subcategoria 2.1 - Interferência positiva 

Não fico pensando em coisas tristes no tratamento, não passo mal e o tempo passa 

mais rápido. (A2 - 14 anos) 

 

Me fez pensar que não posso desistir do que eu quero e não posso desanimar, pois 

tem muita coisa que posso fazer e que basta eu querer e ir atrás. Quem é renal 

crônico vive a vida em torno da hemodiálise que suga muito tempo da gente, então é 

bom conversar e ouvir outras pessoas com o mesmo problema e o grupo ajudou por 

causa disso. (A3 - 17 anos) 

 

Fez eu me sentir importante, porque participava e falava para os outros do grupo o 

que eu pensava sobre o que era falado. Também até deixei de chorar mais durante a 

punção, acho que fiquei com menos medo. Nunca eu tinha participado dessas coisas 

porque como não mexo o braço esquerdo, acho que as pessoas pensavam que eu 

não podia participar, só que agora vocês me ajudam aí eu posso participar. (A6- 10 

anos) 

 

Depois de tudo eu vejo que tenho que me cuidar porque faz se sentir melhor. E o 

que a gente fez ajudou a aprender e a perceber isso, o tratamento não é só a 

máquina de hemodiálise, tem muito mais coisas.(A7 -13 anos) 

 

Tive vontade de não faltar à diálise, pois tinha medo de perder alguma coisa 

interessante [...] deixei de ficar tão sozinha e calada e isso me fez sentir melhor. (A8 

- 12 anos) 
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Merhy (2002), tem  concluído que,  para  além  dos  instrumentos  e  conhecimento técnico,  

lugar  de  tecnologias  mais  estruturadas,  há  um  outro,  o  das  relações,  que  tem se verificado 

como fundamental para  a  produção do  cuidado.  Partimos do pressuposto de que o trabalho em 

saúde é sempre relacional, porque dependente de Trabalho Vivo em ato, isto é, o trabalho  no  

momento  em que  este  está  produzindo.  Estas relações podem ser, de um lado, sumárias e 

burocráticas, onde a assistência se produz centrada no ato prescritivo, compondo um modelo que 

tem na sua natureza o saber médico hegemônico, produtor de procedimentos. Por outro lado, 

elas podem se dar como relações intercessoras
 
estabelecidas no trabalho em ato, realizado no 

cuidado à saúde. 

Observando o fazer cotidiano de um trabalhador da saúde, no seu microespaço de 

trabalho, em especial a micropolítica que ali se desenvolve, temos constatado que, ao 

realizar o cuidado, ele opera no seu processo de trabalho um núcleo tecnológico composto de 

“Trabalho Morto”  (TM)  e  “Trabalho  Vivo”  (TV)  (FRANCO,  2003).  

No caso, Trabalho Morto são os instrumentos, e é definido assim porque sobre ele já se 

aplicou um trabalho pregresso para sua elaboração. Trabalho Vivo é o trabalho em ato, campo 

próprio das tecnologias leves.  Este encontro em TM e TV no interior do processo de trabalho 

reflete uma certa correlação entre eles, no núcleo tecnológico do cuidado. A esta correlação, 

chamamos de Composição Técnica do Trabalho (CTT), isto é, a CTT é a razão entre TM e TV 

(MARX, 2001; MERHY, 2003). 

Assim, observamos que, dentro desta estrutura onde está inserido o portador de IRC 

terminal, ele hegemonicamente está rodeado de tecnologias e saberes estruturados, contudo, 

verificamos que apenas isso não basta. É preciso que nesse espaço estejam presentes elementos de 

tecnologia leve, pois as demandas dessas pessoas abrangem um olhar e cuidado mais amplos, 

sendo imprescindível haver o equilíbrio entre o já existente/instituído, com as possibilidades de 

inovação por meio de saberes que se complementam com o objetivo principal de favorecer a 

integralidade na atenção em saúde, repercutindo na saúde mental destes sujeitos, que se traduzem 

nas mudanças de comportamento/atitude e pensamentos percebidas, tanto pelos próprios 

adolescentes, como pelos seus pares, familiares e profissionais.  

 

Subcategoria 2.2 - Mudanças percebidas 

Diante de atividades propostas com o intuito de repensar e fazer diferente no cuidado ao 

adolescente renal crônico em hemodiálise com a utilização de tecnologia leve foi possível 

identificar alterações de comportamento e respostas emocionais associadas ao que foi 

trabalhado, com base nas seguintes falas: 
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As meninas da clínica e minha mãe dizem que parece que estou mais alegre, pois me 

veem sorrindo, e isso é porque no grupo todos se divertem. (A1- 10 anos) 

 

O grupo me fez ficar com muita vontade de voltar a estudar e até a minha mãe 

percebeu, pois só falo nisso o tempo todo. (A2 - 14 anos) 

 

Acho que eu não mudei não, pois sou a mesma, na verdade as coisas que mudaram 

durante a diálise e foi bom participar. (A3- 17 anos) 

 

Estou com meu humor melhor e tô menos impaciente, pois ficava irritada fácil, não 

precisa de muita coisa não. (A4 - 17 anos) 

 

Agora converso mais com as pessoas da clínica e não estou resmungando tanto. (A5 

- 13 anos) 

 

Estou mais falante e alegre, até as meninas que cuidam de mim falaram isso. (A6 - 

10 anos) 

 

Eu mudei porque a hora da diálise mudou, ficou melhor e todos percebemos isso. 

(A7 - 13 anos) 

 

Por causa de tudo que fiz durante estes dias deu vontade de voltar a estudar, quero 

ser professora. (A8 - 12 anos) 

  

A integralidade do cuidado de que cada pessoa realmente necessita, 

frequentemente, transversaliza todo o “sistema”. Não há integralidade sem esta  

possibilidade de transversalidade, pois são muitas as demandas de cada pessoa, 

principalmente em uma situação de fragilidade e vulnerabilidade, como no caso de uma 

doença crônica. A integralidade do cuidado só pode ser obtida em rede, através de uma 

boa articulação (CECILIO, 2001).  

A integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do SUS, 

orientando políticas e ações programáticas que respondam às demandas e necessidades da 

população no acesso à rede de cuidados em saúde, considerando  a complexidade e as 

especificidades de diferentes  abordagens  do processo saúde-doença  e nas distintas 

dimensões do ser cuidado. 

As necessidades de saúde não se apresentam de forma casual nos indivíduos, 

mas constituem-se em carências dos sujeitos em relação a um tempo  e lugar, e não se 

restringem ao intrínseco (FRANCO; MERHY, 2005). 

Em suas origens, o debate sobre a integralidade em saúde remonta aos anos de 1960, 

época em que surgiram grandes questionamentos e críticas sobre as atitudes fragmentadas no 

ensino médico dos Estados Unidos. Isso ocorreu em função da demanda da chamada 

"medicina integral" (MATTOS, 2001). 

Merhy (2002) corrobora essa discussão, ao criticar a prática em saúde centrada 

em projetos terapêuticos fragmentados e integralizados por adição, que não permite ao 
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profissional desenvolver competências a serviço de um projeto cuidador e integral que faça 

uma abordagem individual sem desprezar a dimensão coletiva dos problemas de saúde e que, 

em última medida, seja centrada no usuário. Para tanto, expõe que a dimensão profissional 

específica deve se configurar levando em conta a significação do processo saúde/doença como 

um certo sofrimento em um recorte profissional singular, os procedimentos próprios, os 

diagnósticos e os projetos terapêuticos, que devem ser articulados com outros saberes 

tecnológicos profissionais no espaço comum da dimensão profissional e cuidadora para poder 

produzir cura, promoção e proteção à saúde, individual e coletiva, com efetivos ganhos de 

autonomia para os usuários nos seus modos de caminhar pela vida. 

A complexidade que envolve o cuidado em saúde de pessoas com IRC terminal exige 

recriar a atuação dos profissionais dessa área, já que a complexidade não é redutível à 

organização da atenção em determinado nível e envolve a ação dos profissionais de maneira 

interdisciplinar, sem deixar de lado as redes de apoio. 

Dessa forma, cabe defender a integralidade como valor a ser sustentado nas práticas 

dos profissionais de saúde, ou seja, um valor que se expressa na forma como os profissionais 

responderão aos pacientes que os procuram. 

A proposta é que a integralidade não deva ser transformada em um conceito, mas que 

seja um ideal regulador, um devir. Algo como ideal de objetividade para investigação 

científica, impossível de ser plenamente atingido, mas do qual, constantemente, buscamos nos 

aproximar. Vê-se, portanto, que, num paradoxo, a integralidade é ao mesmo tempo 

inalcançável e indispensável (CAMARGO, 2003). 

 

Categoria 3 - Considerações dos adolescentes em relação às oficinas 

 

Os adolescentes nesta categoria discorreram sobre esperança, viabilidades ou 

probabilidades relacionadas ao contexto vivenciado e às atividades proporcionadas, fazendo 

referências ao esperado/desejado e o alcançado durante as atividades realizadas, conforme 

apresentado na subcategoria abaixo: 

 

Subcategoria 3.1 O esperado/desejado e o alcançado  

Eu já sabia que ia ser bom, porque tudo que vem para nos ajudar a esquecer um 

pouco do tratamento e a passar o tempo da diálise já é bom. (A2 - 14 anos) 

 

Eu achava que ia ser bom sim, pois foi falado o que era antes de começar, então 

fiquei esperando coisas boas acontecerem. (A5 - 13 anos) 
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Foi tão bom que eu não queria que acabasse. (A7 - 13 anos) 

 

O que eu pensava era que seria bom, mas foi melhor do que eu imaginava porque 

foi diferente, queria que sempre a gente fizesse esses encontros, saia daqui bem. (A3 

- 17 anos) 

 

O grupo foi melhor do que eu pensei, aprendi e me diverti e realmente foi feito algo 

muito diferente durante a diálise. (A4 - 17 anos) 

 

Quando você veio falar do grupo não botei muita fé não, mas depois vi que me 

enganei, porque foi muito bom, achava que ia ser a mesma coisa de sempre, só que 

não foi. (A5 - 13 anos) 

 

Fiz coisas legais e que me deixaram alegre, mesmo sendo apenas um dia da semana 

já era bom. (A7 - 13 anos) 

 

Eu pensava que iríamos fazer apenas tarefas ou responder algumas perguntas, mas 

não foi só isso, tudo que a gente fazia era para dividir com o grupo e isso era legal. 

O que foi prometido no começo pra mim aconteceu. (A8 - 12 anos) 
 

 

Podemos observar que as demandas destes adolescentes extrapolam o aspecto físico, 

pois eles vivenciam uma realidade que exige deles mudança de estilo de vida, 

amadurecimento para compreender o que ocorre com eles e ao seu redor, que pode causar 

sofrimento mental, principalmente se eles estiverem inseridos em uma rotina de tratamento 

que não possibilite formas de cuidado amplas, integrais, conciliando tecnologia dura, leve-

dura e leve. 

Tecnologia é um conjunto de conhecimentos voltados a determinado ramo de atividade. 

Não está ligada somente a equipamentos tecnológicos, mas também ao saber-fazer (SILVA; 

ALVIM; FIGUEIREDO, 2008).   

Assim, é relevante refletir que as tecnologias dura e leve-dura na realidade das clínicas 

de diálise são imprescindíveis e trouxeram benefícios, porém precisamos agregar valores que 

por muito tempo estiveram latentes e que são essenciais no cuidado de pessoas com IRC 

terminal e que devem ser levados em consideração: humanização, acolhimento, ética, 

respeito, integralidade.  

É correto afirmar que a tecnologia dura favorece o diagnóstico mais preciso, segurança, 

porém, pode contribuir para o processo de desumanização, tornando as relações humanas frias 

e distantes, fazendo com que o paciente se sinta abandonado, insignificante, invisível, apenas 

como parte de uma engrenagem (BARRA et al., 2006). 

É preciso que o espaço de tratamento hemodialitico permita socialização, 

autoconhecimento e expressão como formas de cuidado, para que as dimensões psicológica e 

social possam ser trabalhadas e reflitam em um melhor ajustamento à condição crônica.   
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Não ter expectativas quanto ao futuro ou estar impossibilitado de planejar ou não se 

permitir sonhar por conta de uma condição estressora vivenciada, decorrente da realidade que 

enfrenta, faz com que o ser humano experiencie a brutalização da essência humana, a 

desumanização (MACHADO; CAR, 2003).  

O sofrimento mental está presente em todas as situações que envolvem o processo de 

adoecer, portanto, deve-se valorizar essa dimensão como indicador de saúde em qualquer 

nível de atenção.  

Enfrentar o desafio da especificidade do trabalho realizado junto ao dependente de 

hemodiálise demanda disponibilidade física e mental na oferta do cuidado, conhecimento e 

sensibilidade, visando à garantia de um cuidado fundamentado na concepção sistêmica do 

indivíduo. O modo como diferentes indivíduos vivenciam uma mesma situação estressora é 

singular e o desenvolvimento de habilidade cognitiva para o enfrentamento é um processo 

mental particular, em que cada um tem diferentes níveis de capacidade para enfrentar ou 

responder a esses estressores
 
(BARBOSA; VALADARES, 2009).  

Com relação à atuação do profissional no cuidado ao paciente, o enfermeiro deve 

realizar estratégias com o emprego de tecnologias leves destinadas ao seguimento do 

tratamento de hemodiálise e conhecimento do processo de saúde-doença, encorajando-o a ter 

uma vida ativa, produtiva, adaptada e não acomodada pelo fato de ter IRC. 

Quanto à participação da família, sabe-se que é essencial, uma vez que assume funções 

de proteção e socialização de seus membros. A família, como uma unidade, desenvolve um 

sistema de valores, crenças e atitudes face à saúde e doença que são expressas e demonstradas 

por meio dos comportamentos de saúde doença de seus membros (MEDEIROS et al., 2010).     

Cuidar do adolescente com IRC em tratamento hemodialitico exige do enfermeiro 

muito mais do que habilidades técnicas ou controle de problemas. Requer que se aproprie e 

utilize de conhecimentos que vão além da anatomia e fisiologia, pois este cuidado precisa 

romper a barreira do previsível, o comum que vem sendo implementado cotidianamente nas 

clínicas de diálise e que precisa ser revisto, repensado, transformado, e que não precisa de 

aparato tecnológico com grandes custos, mas que mesmo assim serão eficientes, favorecendo 

dessa forma possibilidades adaptativas e que repercutem na saúde mental e qualidade de vida 

das pessoas envolvidas.  
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5. 3.2 Tecnologia leve no cuidado de Enfermagem: repercussões na qualidade de vida do 

adolescente renal crônico em hemodiálise 

 

As doenças crônicas têm recebido, cada vez mais, atenção por parte dos 

profissionais de saúde e incentivado vários pesquisadores a desenvolverem estudos que 

objetivam analisar o impacto dessas enfermidades na qualidade de vida da população. 

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(FLECK et al.,  2008). Esta definição deixa implícita a ideia do conceito subjetivo, 

multidimensional e inclui elementos de avaliação tanto positivos como negativos. 

A avaliação da qualidade de vida nos últimos anos vem sendo utilizada como um 

indicador para determinar o impacto das doenças e dos tratamentos a partir da perspectiva 

dos pacientes. O uso dessas medidas pode beneficiar os pacientes, pois seus problemas 

podem ser identificados e as decisões do tratamento podem ter como base suas referências e 

demandas. Contudo, faltam evidências desses benefícios, porque essas medidas precisam ser 

mais difundidas na prática clínica. Assim, este estudo fez uma comparação entre os índices 

de QV antes e após a implementação da TL para discutir as repercussões dessas medidas no 

grupo pesquisado.  

 

Tabela 9 - Dados do questionário WHOQOL - bref sobre a saúde dos adolescentes em 

hemodiálise. Fortaleza - CE, 2012. 

 

 Antes Depois 

Como está sua saúde? 
Fraca 

Nem ruim nem boa 

Boa 

Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 

 

4 

4 

0 

 

3 

3 

2 

Ruim 3 0 

Nem ruim nem boa 2 4 

Boa 3 4 

Quão satisfeito você está com sua 

saúde? 

  

Muito insatisfeito 1 0 

Insatisfeito 3 3 

Nem satisfeito nem insatisfeito 2 4 

Satisfeito 1 1 

Muito satisfeito 1 0 
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O WHOQOL- bref, um instrumento de qualidade de vida que vem sendo muito 

utilizado, em sua parte inicial, traz itens que contêm dados acerca da saúde, de maneira geral, 

dos participantes da pesquisa. Estes foram apresentados na tabela acima, de modo a fazer um 

comparativo entre antes e após a realização das oficinas vivenciais. 

Os adolescentes, no item "Como está sua saúde atual", apresentaram padrões de 

respostas não divergentes do momento inicial, pois as manifestações permaneceram com 

uma avaliação com tendência a nem ruim nem boa e a fraca. Em relação a "Como você 

avaliaria sua qualidade de vida, houve mudança do eixo negativo para o eixo positivo, 

quando comparados os momentos antes e após a realização das oficinas vivenciais, o que 

pode demonstrar que os encontros fizeram os adolescentes pensarem em aspectos relativos à 

qualidade de vida e nos fatores que contribuem nesta questão.    

A qualidade de vida é uma dimensão que tem sido bastante considerada  na 

avaliação dos resultados de vários tratamentos, pelo fato de que sobreviver não significa 

necessariamente viver bem; muitas vezes, ocorrem limitações com prejuízo em várias 

atividades (LIMA, 2000). 

A qualidade de vida, no que se refere à saúde, significa o modo como a patologia e 

o tratamento influenciam a percepção individual de todos os aspectos relacionados às 

pessoas envolvidas em um contexto de saúde/doença. Esse termo tem sido estudado em 

múltiplos aspectos, objetivando a sua descrição em determinados grupos populacionais. Tal 

descrição visualiza a influência dos processos de cuidado, curativos, paliativos e 

preventivos, gerando novos conceitos e teorias, caracterizando os determinantes e 

condicionantes do que realmente constitui o termo "qualidade de vida" (HIGA et al., 2008). 

Na questão de avaliação global de QV, o instrumento visa analisar o quão satisfeito 

o adolescente está com sua saúde. E nesse quesito, a maior parte, tanto observada de forma 

isolada (antes ou após) ou comparativamente, apresentou respostas que evidenciam que eles 

não estavam satisfeitos com a sua saúde.  

O modo como cada paciente vive e se relaciona com a IRC é sempre único e pessoal  e  

depende  de vários fatores, como o perfil psicológico, as condições de  saúde, aspectos ambientais e 

sociais, o apoio familiar e as respostas das organizações de saúde. Contudo, neste estudo todos 

têm em comum o fato de conviverem com o tratamento dialítico e estarem numa faixa etária 

repleta de transformações, que é o período da adolescência. 

Percebemos que o enfrentamento da doença é influenciado pelas percepções da 

qualidade de vida de cada indivíduo: as positivas estão mais relacionadas a estratégias 
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racionais, como traçar uma meta ou conhecer mais sobre a doença, enquanto que as 

negativas relacionam-se à negação da doença e ao sentimento de revolta (CORDEIRO et 

al., 2009) . 

Tendo em vista os fatores que desencadeiam alterações na qualidade de vida dos 

adolescentes em hemodiálise, iremos analisar a seguir as questões do WHOQOL-bref 

relacionadas aos domínios e facetas do questionário.   

 

 

Tabela 10 - Comparação das medianas dos itens do Whoqol-bref, antes e depois das oficinas 

vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

 
 

Questão Antes 

Média/Mediana 
Depois 

Média/Mediana 
p 

1 3,00 / 3,00 3,50 / 3,50 ,046 

2 2,75 / 2,50 2,75 / 3,00 ,890 

3 3,25 / 3,50 2,38 / 2,50 ,034 

4 4,88 / 5,00 4,75 / 5,00 ,317 

5 3,13 / 3,00 3,25 / 3,00 ,564 

6 4,00 / 4,00 4,13 / 4,00 ,564 

7 3,00 / 3,00 3,38 / 3,00 ,180 

8 2,50 / 2,00 2,88 / 3,00 ,180 

9 3,13 / 3,00 2,63 / 3,00 ,102 

10 2,63 / 2,50 3,50 / 3,50 ,066 

11 3,00 / 3,00 3,25 / 3,00 ,157 

12 2,75 / 3,00 2,63 / 3,00 ,317 

13 2, 75/ /3,00 3,50 / 3,50 ,109 

14 2,63 / 2,00 2,88 / 3,00 ,317 

15 4,00 / 4,00 4,38 / 5,00 ,083 

16 3,00 / 3,50 4,00 / 4,00 ,102 

17 2,88  /3,00 3,38 / 3,00 ,206 

18 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00 1,00 

19 3,38 / 3,00 3,88 / 4,00 ,102 

20 3,13 /3,00 3,50 / 4,00 ,408 

21 3,13 / 3,00 3,00 / 3,00 ,317 

22 2,50 / 2,00 3,00 / 3,00 ,336 

23 2,88 / 3,00 2,88 / 3,00 1,00 

24 2,38 / 2,00 2,88 / 3,00 ,194 

25 2,25 / 2,00 2,50 / 2,50 ,414 

26 2,75 / 2,00 2,13 / 2,00 ,102 

 

 

Observamos que as médias e medianas antes e depois das oficinas vivenciais 

apresentam mais diferenças, em algumas facetas ( 1, 3, 10, 15). Estas estão relacionadas ao 

domínio físico, que compreende aspectos como: dor, a necessidade de tratamento médico 

para levar a vida diária, energia para realizar atividades cotidianas e para o trabalho, 
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capacidade de se locomover e sono satisfatório. 

O domínio físico abrange as questões: 3 (dor e desconforto), 4 (dependência de 

medicação), 10 (energia e fadiga), 15 (mobilidade), 16 (sono e repouso), 17 (atividades da 

vida cotidiana), 18 (capacidade de trabalho); o psicológico: 5 (sentimentos positivos), 6 

(espiritualidade), 7 (pensar, aprender), 19 (auto-estima), 11 (imagem corporal) e 26 

(sentimentos negativos); as relações sociais: 20 (relações pessoais), 21 (atividade sexual), 22 

(apoio social) e o meio ambiente: 8 (segurança física), 9 (ambiente físico),12 (recursos 

financeiros), 13 (informação), 14 (recreação e lazer), 23 (ambiente no lar), 24 (cuidados de 

saúde), 25 (transporte).  

No domínio físico a questão que apresentou maior correlação foi a referente a faceta 

dor e desconforto; no domínio psicológico foi a faceta referente a sentimentos negativos; e 

no domínio meio-ambiente foi a faceta relacionada a ambiente físico. Tal fato demonstra que 

estes aspectos, com base na análise comparativa, são percebidos de forma positiva pela 

maioria dos adolescentes e contribuem favoravelmente para uma melhor qualidade de vida. 

Normalmente, observa-se na prática, que pessoas com essa faixa etária 

(adolescentes) queixam-se da doença como algo que atrapalha suas vidas resultando, muitas 

vezes, em desajustes pessoais e familiares. Além dos prejuízos físicos relatados pelos 

pacientes, também são referidas  as perdas relacionadas aos aspectos sociais em seu 

cotidiano e aspectos psicológicos que devem ser valorizados (KUSUMOTA; RODRIGUES; 

MARQUES, 2004).  

No contexto da doença renal crônica, isso fica bastante evidente, pois exige um 

tratamento dialítico que afeta todas as dimensões abordadas no instrumento de qualidade de 

vida utilizado e que repercutem negativamente nessas facetas, daí a importância de avaliar os 

índices de QV para nortear as ações de cuidados e com isso melhorar as assistência de 

enfermagem direcionada a esses sujeitos.   

A avaliação da qualidade de vida tem como objetivo estimar um senso individual de 

bem-estar, tanto nos aspectos somáticos, quanto nos socioculturais, considerando que a IRC 

influencia diretamente a percepção do indivíduo em relação a qualidade de vida.  

Após a discussão de forma individual das facetas do WHOQOL bref, analisou-se os 

domínios de maneira comparativa, ou seja, antes e depois a realização das oficinas vivenciais 

para poder avaliar a repercussão da tecnologia leve aplicada na QV dos participantes da 

pesquisa com base nesses domínios.  
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Tabela 11 - Comparação entre as médias dos domínios de qualidade de vida dos grupos antes 

e após as oficinas vivenciais. Fortaleza-CE, 2012. 

 

DOMÍNIOS Antes 

Min    Máx    Média   Mediana 

Depois 

Min   Máx   Média   Mediana 

p 

Escala total   44,8   66,7    56,9      58,9 51,0    71,9   60,3   61,5 0,092 

Físico   46,4      67,8       59,4        58,9 57,1    75,0    65,6    64,2 0,035 

Psicológico   45,8     66,7       55,2       54,1        45,8   70,8    58,3   58,3 0,071 

Relações sociais   25,0     66,7       47,9       50,0 33,3   66,7    54,1   50,0 0,345 

Meio ambiente   18,7     62,5       41,4       40,6 28,1   59,3    46,0   48,4 0,073 

 

Em relação ao questionário WHOQOL-bref observou-se, de acordo com a 

escala de valores (0 – 100), que quando analisado o resultado nos valores mínimos ficou 

evidenciado que o domínio meio ambiente recebeu o menor escore, quando comparado aos 

demais domínios. Em contrapartida, quando foram analisados os valores máximos, 

houve predominância nos domínios físicos. Portanto, na média entre domínios, no 

aspecto físico houve maior diferença quando comparado aos outros domínios após as 

oficinas vivenciais.  

Isso pode estar relacionado ao fato da IRC causar alterações físicas com as quais a 

pessoa tem que aprender a viver. O aspecto físico é bastante influenciado pelo adoecimento, 

pois a sintomatologia da doença renal e o tratamento repercutem, diretamente, nos aspectos 

relativos ao domínio físico, abordados anteriormente, entretanto, todos os outros domínios 

também são comprometidos devido as repercussões ocasionadas no estilo de vida, nas 

relações sociais e ambiente.  

Pelos valores de p observou-se que diferem as médias do domínio Físico, pois a 

média de antes (59,4) é menor do que a média de depois (65,6) (p=0,035). Para a escala total 

e os domínios psicológico e meio ambiente, pode-se afirmar que é sugestivo, e não há 

evidência conclusiva, como podemos observar pela suas médias (0,05< p <0,093). 

Verificou-se que houve maior repercussão das oficinas vivenciais nos três domínios 

(físico, psicológico e meio ambiente) por abordar, principalmente, as questões relacionadas a 

energia, sentimentos, auto-estima, informação, cuidados de saúde. O fato do domínio 

relações sociais não ter tido mudanças significativas, frente a tecnologia leve proposta, pode 

ser devido este domínio no questionário abranger perguntas referente a atividade sexual, 

apoio dos amigos e satisfação com as relações pessoais. No grupo pesquisado, a maior parte 

dos adolescentes, estavam na faixa etária abaixo de 15 anos.    
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A qualidade de vida é, pois, caracterizada como um conceito multidimensional, 

que difere entre um e outro autor. Porém, todos concordam ser de suma importância a  

inclusão, no conceito, de aspectos físicos como a capacidade funcional, as interações sociais, 

o comportamento afetivo e emocional e a saúde   mental, incorporando, dessa maneira, os 

diversos aspectos da vida humana. Adicionalmente, também estão de acordo com o fato de 

que somente o indivíduo pode avaliar ou qualificar sua vida (SANTOS; PONTES, 2007; 

REZENDE; PORTO, 2009). 

A avaliação da qualidade de vida pode ajudar os adolescentes com IRC a 

reconhecer e superar dificuldades, mesmo que não sejam diretamente ligadas à doença, a 

minimizar as demandas para o setor da saúde e a melhorar a satisfação pessoal com a saúde, 

como base na autoavaliação e corresponsabilidade com o cuidado.  

As doenças crônicas afetam e são afetadas por muitos aspectos da vida das pessoas, 

como o suporte e relacionamentos sociais e informações sobre esses aspectos podem 

influenciar as decisões do tratamento e a determinação das necessidades na atenção.   

As avaliações de qualidade de vida têm diversas possibilidades de uso na prática 

clínica e podem ser usadas para priorizar problemas, melhorar a comunicação com os 

pacientes, evitar potenciais adversidades, identificar preferências dos pacientes, monitorar 

mudanças ou respostas ao tratamento e para capacitação de pessoal (HIGGINSON; CARR, 

2001). 

Também reflete a subjetividade do construto inserida no contexto cultural, social e 

do meio ambiente, pois a avaliação da qualidade de vida serve à comparação de tratamentos 

no sentido de definir quais aspectos da qualidade de vida podem ser afetados e 

consequentemente com base nisso planejar/implementar estratégias de melhoria (FLECK, 

2000). 

As informações adquiridas sobre a qualidade de vida dos indivíduos são essenciais 

para avaliação das intervenções fornecidas, pois evidenciarão o impacto da doença e do 

tratamento em suas vidas. Esse processo se torna possível por meio da utilização de 

instrumentos existentes e validados, baseados em conceitos de saúde, sendo uma relevante 

fonte de informação sobre o paciente (DUARTE; CICONELI; SESSO, 2005). 

Esses dados permitem que sejam feitas análises, direcionando a atenção dos 

profissionais para os aspectos que, na opinião do grupo estudado, estão influenciando ou 

modificando suas vidas e merecem ser valorizados. Entretanto, isso não significa que as 

demais dimensões possam ser menosprezadas. É preciso ter em mente a possibilidade de 

mudanças na avaliação que cada um faz da própria vida. Afinal, a qualidade de vida é 
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considerada como o julgamento de valores em determinadas circunstâncias, ou seja, são 

consideradas a temporalidade e individualidade, sendo, portanto, flexível. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A pesquisa convergente assistencial se caracteriza como um trabalho de investigação 

que conciliou com a proposta de tecnologia leve aplicada neste estudo, pois teve como foco 

refletir sobre a prática assistencial a partir de fenômenos vivenciados pelo adolescente 

portador de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise, o que nos levou a 

discutir sobre a inclusão de práticas de cuidado inovadoras. O ato de cuidar passou a ser parte 

do processo de construção da pesquisa. Assim, o pesquisador enfermeiro assumiu papel de 

provedor de cuidado durante a etapa da produção dos dados.  

A análise dos dados permitiu fundamentar o conhecimento teórico e prático 

relacionado às demandas do paciente dependente de hemodiálise sob uma visão sistêmica, 

pois foi possível identificar comportamentos, atitudes e práticas experienciadas no cotidiano 

de tratamento relacionadas ao uso da tecnologia leve implementada na sessão de hemodiálise.  

A rotina dos adolescentes em tratamento hemodialítico manifesta uma variedade de 

problemas na dimensão orgânica, contudo, não se restringindo apenas a este aspecto. 

Observamos que existe uma lacuna neste cuidado relativo à dimensão subjetiva, psicológica, e 

que repercute na saúde mental e qualidade de vida dos sujeitos envolvidos. Apesar do cenário 

de equipamentos tecnológicos, bastante característico nas clínicas de diálise, aliviarem as 

condições das pessoas com IRC e prolongarem suas vidas, faz-se necessário algo mais e que 

tenha impacto nas várias dimensões da pessoa assistida e que, na maioria das vezes, é 

negligenciado ou pouco valorizado.  

Nessa perspectiva, ficou evidente por meio desse estudo que os profissionais de 

Enfermagem, que atuam em unidades de tratamento, como as clínicas de diálise, poderão 

obter melhores resultados em sua prática profissional se levarem em consideração as várias 

dimensões da pessoa cuidada e incluírem outras tecnologias neste cuidar. Deste modo, a 

qualidade de suas práticas tecnológicas de cuidar poderão ser potencializadas se considerarem 

aspectos como a subjetividade e a importância das relações interpessoais, incluindo 

estratégias que não fiquem reduzidas aos limites de atenção ao cateter, fístula e máquina de 

hemodiálise, uma vez que, no meio de tudo isto, existe um ser humano, que necessita de 

espaço para manifestar seus sentimentos e percepções. 

É necessário considerar que cada pessoa apresenta uma forma particular de enfrentar 

uma situação estressora, portanto, o planejamento das ações de enfermagem deve ocorrer a 

partir do reconhecimento de manifestações/respostas para o enfrentamento da condição 

vivenciada por estes sujeitos.  
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Assim, um aspecto importante a ser considerado pelo enfermeiro é a comunicação 

com o paciente e a sensibilidade frente às exigências impostas pelo adoecimento, pois o 

conhecimento e a interação com o profissional responsável por seu cuidado possibilitará um 

melhor ajustamento à rotina de tratamento, principalmente, se forem implementadas nesse 

espaço tecnologias leves que permitirão que os adolescentes se expressem no momento de 

cuidado, não sendo apenas mais uma parte deste processo e sim o foco do cuidado prestado. 

Para que o enfermeiro realize um cuidado de enfermagem integral e com esta visão 

ampliada é necessário refletir, estudar e aplicar, em suas práticas profissionais, aspectos 

essenciais à relação interpessoal, como: o diálogo, a escuta sensível, o compartilhar ideias, 

permitir a troca de conhecimentos, demonstrar preocupação e interesse, estar atento às 

necessidades muitas vezes manifestadas de forma não verbal e que na maior parte do tempo 

não são levadas em consideração. Tudo isto pode ficar comprometido, quando o cuidado está 

centralizado somente nas técnicas e procedimentos, perpetuando o modelo biomédico, e 

pouco contribuindo para a mudança de paradigma no cuidado de pessoas em tratamento 

hemodialítico, como se pode verificar nos dados produzidos por esta pesquisa.  

É possível perceber que, diante do potencial científico e criativo dos enfermeiros, 

aliados à sua capacidade crítico-reflexiva, várias outras tecnologias leves, além das que foram 

discutidas, podem ser incorporadas no espaço de cuidado dentro de uma clínica de diálise. 

Mas, é preciso dialogar e capacitar os enfermeiros sobre as possibilidades e perspectivas 

dessas tecnologias, bem como suas contribuições e implicações para os cuidados de 

enfermagem.  

Podemos destacar a importância das tecnologias leves implementadas com os 

adolescentes durante a hemodiálise, pois favoreceram a humanização da assistência por meio 

dos aspectos relativos ao acolhimento, interação, socialização e vínculo, proporcionadas pelas 

técnicas autoexpressivas utilizadas nos encontros e que trabalharam a comunicação e 

subjetividade dos participantes. Esses resultados ficarão evidenciados por meio da 

manifestações de comportamento e respostas associadas à tecnologia implementada visando à 

saúde mental dos envolvidos.  

Além disso, os encontros proporcionaram o autoconhecimento, bem como a 

interação entre os membros do grupo, os quais conviviam em um mesmo ambiente, 

diariamente, mas não tinham a oportunidade de se conhecerem melhor, trocar ideias e 

experiências, pois, o ambiente não favorecia isso. Constatamos que eles conviviam em um 

mesmo ambiente, por três ou quatro horas, três vezes por semana, mas viviam em  um 

aglomerado, com pouco ou nenhum contato entre eles, não existindo a preocupação com a 



126 
 

manifestação dos sentimentos, desejos e socialização, fato despertado e explorado com a 

implementação da tecnologia leve, por meio das oficinas vivenciais. 

Neste estudo pôde-se avaliar que as tecnologias, tanto dura, leve-dura e leve, ocupam 

os espaços das relações e se constroem como um conhecimento que permeia o cuidado das 

pessoas nos espaço de assistência das clínicas de diálise e que precisam ser mais bem 

trabalhadas, de forma que haja um equilíbrio de utilização das mesmas. Consideramos 

necessário que os profissionais sejam sensibilizados para o cuidado do  portador de IRC 

terminal por meio da tecnologia leve, pois esta terá a finalidade de abranger aspectos que 

antes não eram trabalhados e que são bastante relevantes, quando se fala em cuidado integral 

a estes sujeitos. 

Esse tipo de cuidado é uma necessidade que entrelaça as relações entre profissionais 

e usuários dos serviços de hemodiálise. Trata-se de focalizar o que se passa no cenário 

recortado intencionalmente como parte desta pesquisa e que possa ser difundido e aplicado 

nas clínicas de diálise. Felizmente, observamos que existem abertura e receptividade a essas 

mudanças paradigmáticas contemporâneas, e as relações entre a construção do conhecimento, 

emancipação e a sua expressão tecnológica em saberes práticos também têm sido alvo de 

interesse dos profissionais, mesmo que ainda de maneira tímida.  

A tecnologia, como expressão do avanço da ciência na área da saúde, tem 

acompanhado a evolução da história da humanidade, mostrando-se cada vez mais 

extraordinária e abrangente, e se fazendo presente em diversas áreas do conhecimento. Mas, 

em virtude de sua rápida evolução e de seu constante aprimoramento, tem sido difícil 

acompanhar o ritmo das mudanças, adequando-se a estas na mesma proporção. Não se pode 

negar, na área da saúde, a importância da utilização das tecnologias dura e leve-dura, 

entretanto, também não devemos ter uma visão reducionista diante das inúmeras 

possibilidades que a tecnologia leve pode proporcionar ao cuidado em saúde, pois com isso 

poderemos abranger as demandas dos usuários, de modo individualizado e humanizado.  

Este é um tema que ainda suscita muita reflexão, apesar de a tecnologia estar, hoje, 

cada vez mais inserida nas muitas formas de relações entre as pessoas e destas com o meio. O 

desafio está em promover e/ou adequar a inserção dos diversos tipos de tecnologia na prática 

em saúde, mais precisamente na assistência de enfermagem ao adolescente com IRC em 

hemodiálise, de forma a contemplar as demandas que extrapolam a dimensão física, foco de 

cuidado preponderante.  

Os resultados desta pesquisa no âmbito da qualidade de vida nos permitem observar 

que o portador de insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico sofre alterações na 
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qualidade de sua vida e que as oficinas vivenciais repercutiram, mais especificamente, no 

domínio físico, seguido do domínio psicológico. Esses dados  indicam que esses aspectos 

estão influenciando negativamente ou modificando a vida dos integrantes do grupo estudado, 

mas que foram mutáveis quando aplicada a tecnologia leve proposta, podendo direcionar as 

ações dos profissionais. 

Nossos achados do estudo são convergentes a uma prática de cuidado de 

Enfermagem que se propõe a trabalhar com grupos e utilizar a tecnologia leve, pois tem a 

intenção de proporcionar uma construção coletiva do viver cotidiano das pessoas com IRC em 

tratamento hemodialítico, problematizando suas situações de vida para, com isso contribuir 

com a saúde mental e qualidade de vida destes sujeitos, que devem passar de coadjuvantes no 

processo de cuidado, para protagonistas. O que requer que o profissional enfermeiro, que 

nesse grupo assume o papel de facilitador no processo, opte pelo compromisso de inserir 

elementos em suas práticas que visem isso. 

Desse modo, reforçamos a importância da implementação de estratégias com a 

utilização de tecnologia leve neste cenário, como alternativa que poderá trazer resultados 

efetivos na promoção da saúde mental, do bem-estar e da descoberta das potencialidades 

destes adolescentes, que precisam compreender que a doença crônica é um desafio que não 

pode ser visto como uma sentença ou fim, até porque são pessoas jovens e com sonhos, que 

apenas podem estar adormecidas.  

Dessa maneira, a sistematização do cuidado de enfermagem necessita de caminhos 

que valorizem as influências biopsicossociais no processo de adoecer, tornando-se necessária 

a percepção do paciente como ser humano e cidadão. Assim, a criação e a manutenção do 

ambiente terapêutico mobilizador e da interação profissional-paciente fazem-se constantes, 

sendo de responsabilidade dos profissionais de saúde e dos serviços proporcionar condições 

adequadas para o desenvolvimento de novas práticas.  

Ao se repensar sobre a prática de enfermagem, deve-se fazê-la numa perspectiva 

humanista, criativa e reflexiva, considerando como categoria central da profissão o cuidar 

compreendido como processo dinâmico, complexo, flexível e inovador, respeitando as 

diferenças, não devendo existir uma imposição hierárquica por parte do profissional, mas sim 

a realização de um trabalho que considere o paciente e sua família, tendo como objetivo 

comum a melhora das condições de saúde e de vida das pessoas. 

Diante dos resultados da pesquisa, podemos afirmar que a tese defendida foi 

comprovada, pois o uso da tecnologia leve, por meio das oficinas vivenciais que trabalhou 
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com técnicas autoexpressivas, estimulou a expressão de pensamentos e sentimentos do 

adolescente com IRC, favorecendo as inter-relações e uma melhor compreensão da condição 

vivenciada, promovendo a saúde mental e repercutindo na qualidade de vida.  

Foi possível identificar alterações de comportamento e respostas emocionais 

relacionadas à saúde e qualidade de vida dos adolescentes associados aos dispositivos de 

tecnologia leve aplicando-os na assistência de Enfermagem, manifestados por meio das 

técnicas de produção de dados utilizadas no estudo.  

Os resultados nos permitiram perceber que, para os participantes do estudo, saúde 

mental e qualidade de vida incluem uma luta constante para superar as transformações 

ocasionadas pela doença e a necessidade de aprender a lidar com sentimentos que provocam 

desconfortos, além de destacar a importância do apoio da família e de um cuidado holístico. 

Nesse sentido, foi possível identificar que a proposta de tecnologia leve implementada com 

adolescentes em hemodiálise pode contribuir para melhorar a saúde mental e qualidade de 

vida deles, pois utiliza atributos que são próprios da relação humana, essenciais na construção 

de vínculo entre o enfermeiro e o paciente no espaço de cuidado. 

Em suma, vivencia-se o desafio de conciliar os três tipos de tecnologia que foram 

apresentados, de forma a não negligenciar os aspectos éticos e humanos intrínsecos ao 

cuidado.  

Concluímos que a área da saúde precisa e deve utilizar-se dos recursos tecnológicos 

(duros) cada vez mais avançados, porém, os profissionais de saúde não podem esquecer que 

também nos serviços de saúde tem espaço para a aplicação de tecnologias leves, quais não 

necessitam de grandes investimentos econômicos, mas, sim, de capacitação e interesse 

profissional para modificar uma prática de cuidado embasada em princípios que valorizem a 

subjetividade e autonomia do ser humano. Acreditamos que a discussão em torno das práticas 

voltadas à atenção à pessoa com IRC terminal demanda um modelo de atenção ampliado, 

que possibilite agregar as diversas tecnologias (dura, leve-dura e leve) disponíveis da maneira 

mais adequada, sem reduzi-las nem, tampouco, ultrapassar as suas possibilidades de um 

tipo de cuidado que perceba a possibilidade de mudança, de alteridade, de presença do outro 

no ato de cuidado. 

Ressaltamos que, nem sempre, é possível curar ou atender uma necessidade 

apresentada, porém é sempre possível cuidar, escutar e contribuir para amenizar o 

sofrimento do outro, valendo-se de recursos que possam permitir que isso ocorra. 
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APÊNDICE A – Declaração de autorização da instituição 

 

 

Eu, _________________________________ RG nº___________________, responsável pela 

instituição, autorizo a realização do estudo intitulado “PROMOÇÃO DA SAÚDE 

MENTAL DE ADOLESCENTES RENAIS CRÔNICOS: A TECNOLOGIA LEVE NO 

CUIDADO DE ENFERMAGEM” sob a responsabilidade da enfermeira Islane Costa 

Ramos, no serviço de Diálise (Instituto do Rim) da cidade de Fortaleza – Ceará. Declaro que 

tomei conhecimento do estudo citado acima e compreendi o seu objetivo geral de avaliar o 

uso de tecnologia leve na promoção da saúde mental e da qualidade de vida de adolescentes 

renais crônicos. Portanto, concordo com a realização do estudo junto aos adolescentes desta 

Unidade, após apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, 

respeitando-se as vontades individuais e os preceitos éticos conforme a Resolução CNS 

196/96. 

  

  

Fortaleza, ___ de _______________ de 2011. 

  

  

______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) coordenador(a) do serviço 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

Caro(a) participante da pesquisa 

 

Eu, Islane Costa Ramos, enfermeira e aluna do curso de Doutorado em Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará – UFC, venho lhe convidar para participar de um estudo 

desenvolvido sob a orientação da Dra. Violante Augusta Batista Braga, professora associada 

do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). O estudo intitula-

se “PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES RENAIS CRÔNICOS: 

A TECNOLOGIA LEVE NO CUIDADO DE ENFERMAGEM, que possui o objetivo 

geral avaliar o uso de tecnologia leve na promoção da saúde mental e da qualidade de vida de 

adolescentes renais crônicos. 
Como você apresenta todos os requisitos necessários para a realização da pesquisa, ou 

seja, estar vinculado ao serviço há 6 meses, está na faixa etária de 10 a 19 anos (adolescente), 

realiza tratamento hemodialitico e se mostrar disponível em colaborar com o estudo, gostaria 

de saber se seria possível marcar um encontro para a realização de uma entrevista, que será 

gravada com a ajuda de um gravador e terá a função de obter algumas informações muito 

importantes para nosso estudo, bem como participar de encontros que serão planejados para 

ocorrer no período que você dialisa. 

O estudo não lhe trará prejuízos de nenhuma natureza, mas contribuirá para a melhoria 

da qualidade da assistência destinada ao portador de insuficiência renal crônica, uma vez que 

os profissionais da instituição e todos os participantes terão oportunidade de acesso aos 

resultados obtidos, porém de maneira que garanta o anonimato, o que permitirá a revisão das 

práticas e a reflexão acerca de novos meios de assistir à clientela usuária do serviço. 

Esclareço que: 
 As informações obtidas através da sua participação, somente serão utilizadas para os objetivos 

da pesquisa. 

 Tem liberdade para desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa. 

 As informações serão mantidas em sigilo e seu nome não será divulgado em nenhum 

momento. 

 Em nenhum momento as atividades desenvolvidas por você nesse serviço ficarão 

prejudicadas. 

 O participante não terá nenhum tipo de gasto financeiro relacionado a esse estudo. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará poderá ser contatado para 

dar informações sobre a pesquisa através do telefone (85) 33668344. Caso precise entrar em contato 

comigo para tirar dúvidas, poderá me encontrar através do endereço e do telefone abaixo: 

                            (85)88574919 ou 32352325            e-mail:  islane_ramos@uol.com.br  

Departamento de Enfermagem da UFC – Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo/ Telefone: 

(85)3366-84-64 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Declaro que, após esclarecido(a) sobre a pesquisa e de ter entendido o que foi explicado, aceito 

participar desse estudo. 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ 

 

Fortaleza,_______de_____________________de ________ .  

 

mailto:islane_ramos@uol.com.br
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APÊNDICE C – Termo de consentimento dos pais/responsáveis 

 

Prezados pais: 

 

Meu nome é Islane Costa Ramos, sou enfermeira, atualmente cursando doutorando 

em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará – UFC tendo como orientadora a Dra. 

Violante Augusta Batista Braga. 

Tenho interesse em desenvolver uma pesquisa com os adolescentes que dialisam 

nesta clínica de diálise e para tanto utilizarei um questionário sobre qualidade de vida, 

entrevista e encontros grupais que serão realizados no período da sessão de diálise com o 

objetivo de avaliar o uso de tecnologia leve na promoção da saúde mental e da qualidade de 

vida de adolescentes renais crônicos. 

Para desenvolver este estudo, preciso de autorização dos senhores (pais ou 

responsáveis) para que seu filho responda e participe, abordando o tema citado. Vale lembrar, 

que os adolescentes terão liberdade para desistir, a qualquer momento, de participar da 

pesquisa, as informações serão mantidas em sigilo, as atividades desenvolvidas no serviço não 

serão prejudicadas e o participante não terá nenhum tipo de gasto financeiro relacionado a 

este estudo. 

Ao final do trabalho, uma cópia ficará a disposição dos senhores na Clínica de 

Diálise e/ou poderemos agendar um encontro para apresentar a pesquisa. 

Informamos que será garantido o anonimato dos participantes da pesquisa. 

  O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará poderá ser 

contatado para dar informações sobre a pesquisa através do telefone (85) 33668344. Caso 

precise entrar em contato comigo para tirar dúvidas, poderá me encontrar através do endereço 

e do telefone abaixo: 

                            (85)88574919 ou 32352325            e-mail:  islane_ramos@uol.com.br  

Departamento de Enfermagem da UFC – Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo/ 

Telefone: (85)3366-84-64. 

Atenciosamente, 

Dra. Violante Augusta Batista Braga (orientadora) 

Islane Costa Ramos (orientanda) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO – Declaro ter conhecimento dos procedimentos que serão realizados para 

desenvolver esta pesquisa. 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

          ASSINATURA 

DATA:  ____ / ____ / ______ . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZAÇÃO – Declaro ter conhecimento dos procedimentos que serão realizados para 

desenvolver esta pesquisa. 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

          ASSINATURA 

DATA:  ____ / ____ / ______ . 

 

mailto:islane_ramos@uol.com.br
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APENDICE D – Roteiro de observação 

 

Observação 1: Antes da sessão de HD (hemodiálise) 

 

Onde se reúnem? Como é o ambiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Com quem ficam? Como são divididos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que fazem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é a relação com os profissionais da clínica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Observação 2: Durante a sessão de HD 

 

Como os adolescentes se comportam antes do início do tratamento? Sentados aguardando a 

máquina ser ligada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é a rotina de tratamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é o comportamento dos técnicos que ficam responsáveis pela HD? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais as atividades desempenhadas pelo enfermeiro durante a sessão? Permanece todo o 

tempo na sala do tratamento?  Sim (   )  Não  (   ). Fica aonde? Fazendo o que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Que ações/atividades são desenvolvidas pelo adolescente durante a HD? 

(   ) assiste TV    (   ) dorme    (   ) lê     (   )conversa   (   )Outras 

_______________________________ 

É comum a ocorrência de intercorrência durante a HD? Como os adolescentes reagem quando 

alguém do grupo sofre alguma intercorrência? E os profissionais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é o ambiente (estrutura física, organização, decoração) dentro da sala de HD? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como ocorre o processo de trabalho? Participam outros profissionais além da equipe de 

enfermagem e médica? Quem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Como são as interrelações pessoais? Adolescente-adolescente / adolescente-profissional / 

profissional – profissional / adolescente-demais usuários. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ë perceptível tratamento diferenciado de acordo com a clientela (crianças, adolescentes, 

adultos, idosos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é o comportamento dos adolescentes quando se aproxima do término da HD (30 

minutos antes)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como é o comportamento dos profissionais quando se aproxima do término da HD (30 

minutos antes)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como ocorre o desligamento dos adolescentes da máquina de HD? Existe uma rotina 

específica a ser seguida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observação 3: Após a sessão de HD 

Qual o comportamento dos adolescentes quando finalizam o tratamento? Como é o ambiente 

social/psicológico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

É dada alguma orientação aos adolescentes no final do tratamento pelo enfermeiro e/ou 

técnico de enfermagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Roteiro da entrevista 

 

 

Pré-realização dos encontros 

 

 

Caracterização sócio-demográfica 

Idade: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Tempo de diálise: 

Local (cidade/bairro) onde mora: 

Com quem mora: 

Co-morbidades:  

Doença de base: 

 

Questões norteadoras 

1. Como se sente por ter insuficiência renal crônica? 

2. Que mudanças aconteceram na sua vida quando começou a dialisar? 

3. Que expectativas você tem em relação aos encontros que serão realizados durante a 

sessão de hemodiálise?  

4. Gostaria de falar mais alguma coisa? 
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APÊNDICE F – Roteiro da entrevista 

 

 

 

Pós-realização dos encontros 

 

 

1. Como foi para você esses encontros realizados durante a sessão de diálise?  

2. De que forma isso interferiu na sua condição? 

3. Você acha que mudou alguma coisa em você? O que? Alguém percebeu? 

4. De que modo suas expectativas foram atingidas ou não? 

5. Gostaria de falar algo mais? 
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APÊNDICE G – Diário de campo 

  

 

 

Registro das impressões  

 

Tema trabalhado: ____________________________________ 

 

Participação: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Interação com o grupo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Manifestação de sentimentos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Relato da avaliação ao final do encontro: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tema sugerido para o próximo encontro: 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – Impresso de avaliação das oficinas 

 

 

LEGENDA 

Bem; feliz; alegre.                 Mal; chateado; triste.                    Normal; indiferente; + ou - 

 

 

 

 

 

Antes do encontro 

 

Como estou chegando 

 

 

 

      

 

 

                                                        Espaço para colar a figura escolhida 

 

Escreve três palavras que digam como está se sentido antes do encontro 

 

________________________ 

  

________________________ 

 

________________________ 

 

 

Depois do encontro 

 

Como estou saindo 

 

 

 

 

 

 

                                                        Espaço para colar a figura escolhida 

 

 

Escreva três palavras que digam como está se sentindo após o encontro  

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
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ANEXO A – Versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida 

(WHOQOL-bref), 1998  

 

 

  

FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE  

SEXO Masculino     (1)                                  Feminino      (2) 

 

IDADE (em anos completos)      ______           DATA DE NASCIMENTO       ____/____/____ 

 

NÍVEL EDUCACIONAL              Analfabeto                (1) 

                                                           I  grau incompleto        (2) 

                                                           I  grau completo          (3) 

                                                           II  grau incompleto       (4) 

                                                           II grau completo          (5) 

                                                           III grau incompleto       (6) 

                                                           III grau completo         (7) 

                                                           Pós-Graduação incompleto  (8) 

                                                           Pós-Graduação completo    (9) 

 

ESTADO CIVIL  Solteiro (a)              (1) 

                               Casado (a)                (2) 

                               Vivendo como casado (a)   (3) 

                               Separado (a)              (4) 

                               Divorciado (a)           (5) 

                               Viúvo (a)                   (6) 

 

COMO ESTÁ A SUA SAÚDE 
muito ruim (1) fraca (2) nem ruim nem boa (3) boa (4) muito boa (5) 

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO        

            Auto-administrado (1)     Assistido pelo entrevistador (2)       Administrado pelo entrevistador  (3) 

PROBLEMA DE SAÚDE ATUAL/CONDIÇÃO PRESENTE (marcar somente uma, que é a mais 

relevante para a presente busca de um serviço de saúde) 

Nenhum problema            00  

Problema de coração        01  

Pressão alta               02  

Artrite ou reumatismo      03  

Câncer                     04  

Enfisema ou bronquite      05  

Diabetes                   06  

Catarata                   07  

Derrame                    08  

Osso quebrado ou fraturado 09  

Problema nervoso crônico 

ou emocional                 10 

Problema crônico de pé 

(joanete, unha encravada)    11 

Hemorróidas ou sangramento 

no ânus                      12 

Doença de Parkinson          13 

Gravidez                     14 

Depressão                    15 

Doença de pele               16 

Queimaduras                  17 

Problema de álcool ou drogas 18 

Outros (especificar)........... 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL 

GRUPO WHOQOL 

VERSÃO EM PORTUGUÊS DOS INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

(WHOQOL) 1998  

http://www.oms.ch/
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           DIAGNÓSTICO (CID-10) (preenchido pelo entrevistador) 

           REGIME DE CUIDADOS DE SAÚDE Sem tratamento (1)    Ambulatório (2)     Internação   (3) 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 
pouco 

médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que necessita? 1 2 3 
 

5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.  

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.  

  
Muito 

ruim 
Ruim 

nem ruim 

nem boa 
boa muito boa 

1 Como você avaliaria sua qualidade de vida?  1 2 3 4 5 

  

Muit

o 

insati
sfeito 

Insati

sfeito 

nem 

satisfeito 
nem 

insatisfeit

o 

satisfeit

o 

muito 

satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você 
tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor 

responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 
alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, 
tomando como como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia 

ser:  

 nada 
Muito 

pouco 
médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que necessita? 1 2 3 4 5 
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  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante Extremamente 

3 
Em que medida você acha que sua dor (física) 

impede você de fazer o que você precisa? 
1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de algum tratamento 

médico para levar sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a sua vida tem 

sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas 

duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 
médio Muito Completamente 

10 Você tem energia suficiente para seu dia-a- dia? 1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 

necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as informações 

que precisa no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem oportunidades de 
atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas 

duas semanas.  

  muito ruim Ruim 
nem ruim 

nem bom 
Bom muito bom 

15 
Quão bem você é capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 
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muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem satisfeito 

nem insatisfeito 
satisfeito 

Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você está com o 
seu sono?  

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade para o trabalho? 
1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você está consigo 
mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você está com suas 

relações pessoais (amigos, parentes, 
conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você está com sua 
vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) você está com  

o apoio que você recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você está com  
as condições do local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você está com o  
seu acesso aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você está com 

o seu meio de transporte? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.  

  Nunca 
Algumas 

vezes 
Freqüentemente 

muito 

freqüentemente 
Sempre 

26 

Com que freqüência você tem 
sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? ___________________________________ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ___________________________ 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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