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RESUMO 

 

Objetivou-se apreender as representações sociais acerca da depressão e da Insuficiência 

Renal Crônica (IRC) elaboradas por pacientes nefrológicos em tratamento da 

hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas depressivos. Especificamente, se 

buscou mensurar o índice da depressão nos pacientes nefrológicos e em seus 

cuidadores; relacionar as variáveis biossociodemográficas dos pacientes e de seus 

cuidadores com a depressão; analisar os diferentes campos semânticos representacionais 

acerca da IRC, tratamento, hemodiálise e depressão e, por último, verificar os consensos 

e dissensos das representações sociais elaboradas pelos participantes no contexto da 

IRC. Tratou-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de cunho qualitativo e 

quantitativo, tendo como matriz teórica as Representações Sociais. O lócus da pesquisa 

compreendeu três instituições hospitalares, que disponibilizam o tratamento da 

hemodiálise para adultos e mantêm convênio com o SUS. A amostra foi do tipo não 

probabilístico e de conveniência, compreendida por 50 pacientes com idades entre 20 e 

73 anos, (M=46,05; DP= 13,4) e 50 cuidadores com idades entre 18 e 68 anos (M= 40,7; 

DP=14,0). Utilizaram-se como instrumentos: um questionário biossociodemográfico, a 

escala hospitalar de ansiedade e depressão HADS-D (especificamente a sub-escala de 

depressão), a técnica da associação livre de palavras (TALP) e uma entrevista 

semiestruturada. Para tratamento dos dados, foram realizadas as estatísticas descritiva e 

inferencial (qui-quadrado e correlação de Pearson e Spearman). As evocações foram 

analisadas por meio da Análise Fatorial de Correspondência e as entrevistas foram 

processadas pelo programa Alceste (análise hierárquica descendente, ascendente e 

análise cruzada). Os resultados indicaram que 20% dos pacientes e 46% dos cuidadores 

apresentaram sintomas de depressão. Verificou-se uma correlação positiva (r= (0,37) e 

p= 0,008) entre o tempo de acompanhamento dos cuidadores e a depressão, sugerindo 

que quanto maior o tempo de cuidado, maior o nível de depressão desses 

acompanhantes. A IRC foi representada pelos cuidadores como sinônimo de doença 

difícil. Os pacientes renais associaram a complexidade da doença ao seu tratamento 

(difícil), sendo objetivada como uma doença incurável e de causa desconhecida. A 

depressão foi objetivada como ruim. Os participantes ancoraram o saber em aspectos 

físico-orgânicos e psicoafetivos, destacando suas vivências histórico-factuais frente às 

dificuldades no tratamento da doença, nomeadamente a hemodiálise e seus múltiplos 

significados (morte e vida). A análise do Alceste evidenciou cinco classes: 

“Significados da depressão”, “Suporte familiar no contexto da IRC”, “Suporte espiritual 

no tratamento”, “Fatores nutricionais” e “Descobrindo o diagnóstico”. A análise cruzada 

revelou que as representações dos pacientes estão vinculadas ao tratamento e a dos 

cuidadores se relaciona ao apoio dado aos familiares. Embora os pacientes apresentem 

um elevado índice de depressão, a prevalência da doença em cuidadores foi 

sobressalente. Esta realidade aponta para a necessidade de enfrentamento do problema, 

não apenas no contexto do grupo de nefrológicos, mas também no contexto dos 

cuidadores que, em geral, vivenciam, juntamente com os pacientes, as limitações 

impostas pela doença. 

 

Palavras chave: Depressão; Representações Sociais; Insuficiência Renal Crônica; 

Hemodiálise; Cuidadores de pacientes nefrológicos. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to apprehend the social representations about depression and Chronic 

Renal Failure (CRF) elaborated by nephrological patients in dialysis treatment and their 

caregivers, with and without depressive symptoms. Specifically, we sought to measure 

the rate of depression in nephrological patients and their caregivers; relate bio-

sociodemographic variables of patients and their caregivers with the depression; analyze 

the different representational semantic fields about CRF, treatment, hemodialysis, and 

depression and, finally, verify the consensus and dissent of social representations 

elaborated by participants in the context of CRF. It was treated as a field research, 

descriptive, qualitative and quantitative, having as theoretical basis the Social 

Representations. The locus of the research comprehended three hospitals that provide 

treatment of hemodialysis for adults and maintain agreement with the SUS. The sample 

type was non-probabilistic and by convenience, comprised 50 patients with ages 

between 20 and 73 years (M = 46.05; SD =13.4) and 50 caregivers aged 18 to 68 years 

(M = 40,7; SD=14.0). Were used as instruments: a bio-sociodemographic questionnaire, 

the hospital scale for anxiety and depression HADS-D (specifically the sub-depression 

scale), the technique of free association of words and a semi-structured interview. For 

processing of data were performed descriptive and inferential statistics (chi-square, 

Pearson and Spearman's correlation). The evocations were analyzed by correspondence 

factorial analysis, and interviews were processed by Alceste (descending and ascending 

hierarchical analysis and cross-table analysis). The results indicated that 20% of patients 

and 46% of caregivers have symptoms of depression. There was a positive correlation (r 

= (0.37); p=0.008) between time of monitoring of caregivers and depression, suggesting 

that the as longer the duration of care, the higher is the level of depression of these 

accompanying. The CRF was represented by caregivers as synonymous of difficult 

disease. Renal patients have associated the disease complexity with their treatment 

(difficult), being objectified as an incurable disease and of unknown cause. Depression 

was objectified as bad. Participants have anchored the know in the physical-organic and 

psychoaffective aspects, highlighting their historical and factual experiences at the 

difficulty in treating the disease, namely hemodialysis and its multiple meanings (death 

and life). The analysis revealed five classes of the Alceste, "Meanings of depression", 

"Family support in the context of CRF", "Support spiritual in the treatment", 

"Nutritional factors", and "Discovering the diagnosis". Cross-analysis revealed that 

patients' representations are linked to treatment and of the caregivers is related to 

support to family members. Although patients show a high rate of depression, the 

prevalence of the disease in caregivers was spare. This fact points to the need to 

confront the problem not only in the context of the nephrological group, but also in the 

context of the caregivers who, in general, experience, joint with patients, the limitations 

imposed by the disease. 

 

Keywords: Depression; Social Representations; Chronic Kidney Disease; Dialysis; 

Caregivers of patients nephrological.  
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das últimas três décadas do século XX, a literatura específica vem 

enfatizando a associação entre distúrbios psicoafetivos, entre eles a depressão e as 

doenças crônicas, a exemplo da Insuficiência Renal Crônica (IRC) (Kimmel, Cohen & 

Peterson, 2008; Nifa & Rudnicki, 2010). 

A IRC é a fase mais avançada da doença renal, caracterizada pela perda 

progressiva, irreversível e multifatorial da função renal, que gera alterações nos diversos 

sistemas do organismo; isto contribui para o fracasso da capacidade do corpo em manter 

os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos, resultando na retenção de ureia e outros 

resíduos nitrogenados no sangue. Por ser uma doença assintomática, os indivíduos 

desconhecem sua existência até seu quadro clínico apresentar-se bastante avançado, 

necessitando com urgência de tratamento para substituir a função renal (Romão Junior, 

2007; Smeltzer & Bare, 2009). 

Nesse caso, a hemodiálise é considerada o tratamento mais comumente adotado 

para substituição da função renal. Trata-se de um processo mecânico e extracorpóreo 

que consiste na remoção de substâncias tóxicas e do excesso de líquido do organismo. 

Em geral, esse tratamento é realizado na unidade hospitalar, três vezes por semana, 

durante três a quatro horas. Aliados a esses cuidados, a pessoa em tratamento deve 

seguir dietas e ingerir medicamentos (Thomas & Alchieri, 2005).  

Desse modo, o paciente é conduzido a conviver diariamente com uma doença 

incurável, que o obriga a uma forma de tratamento dolorosa, de longa duração e que 

provoca, juntamente com a evolução da doença e suas complicações, ainda maiores 

limitações e alterações de grande impacto, que repercutem tanto em sua própria vida, 

quanto na do seu grupo familiar, afetando as várias dimensões do ser humano, sejam 
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elas de ordem física, psicológica, econômica ou social (Lima & Gualda, 2000; Ramos, 

Queiroz & Jorge, 2008).  

Nesse sentido, a constante exposição a fatores adversos inerentes à terapêutica 

da síndrome renal, como o tempo gasto nas sessões de hemodiálise, constantes 

consultas médicas, exames laboratoriais, dietas, expectativa de transplante, associados à 

frequente permanência em ambientes hospitalares, têm contribuído para surgimento da 

depressão (Ferreira & Anes, 2010). 

Estudos mostram que a depressão parece ser a complicação psíquica mais 

frequente nos pacientes em tratamento de hemodiálise; geralmente significa uma 

resposta a alguma perda real, ameaçada ou imaginada. Nesse caso, o humor depressivo 

persistente, a autoimagem prejudicada e os sentimentos pessimistas são algumas 

manifestações psicológicas associadas às queixas fisiológicas (Nifa & Rudnicki, 2010; 

Kimmel, Cohen & Peterson, 2008). No entanto, essa prevalência não parece bem 

estabelecida, devido aos diferentes critérios adotados para seu diagnóstico, apresentando 

variações entre 0 a 100% (Cohen, Norris, Acquaviva, Peterson & Kimmel, 2007). Este 

cenário inconsistente sugere a necessidade de novos estudos sobre essa problemática. A 

depressão é considerada uma patologia classificada dentro dos transtornos de humor, 

sendo esta reconhecida como um problema prioritário na saúde pública. Conforme os 

dados da Organização Mundial de Saúde (2012), estima-se que mais de 350 milhões de 

pessoas, em todo o mundo, sofram de depressão. 

De acordo com Kaplan, Sadock e Grebb (2007), o transtorno depressivo é 

caracterizado por alterações afetivas, cognitivas, volitivas e psicomotoras, o que 

compromete, dessa forma, o funcionamento global do indivíduo, interferindo em seu 

cotidiano e nas suas relações sociais. 
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A depressão é considerada uma doença que abarca o organismo como um todo, 

que compromete a qualidade de vida, a produtividade, interfere na incapacitação social 

e laboral e nas relações familiares. Atinge desde crianças a pessoas idosas, rompendo 

fronteiras de idade, classe socioeconômica, cultura, etnia e espaço geográfico 

(Coutinho, 2005). 

 No senso comum, o termo depressão indica desde simples alterações 

psicológicas ou perturbações psiquiátricas graves, a flutuações de humor ou de caráter. 

Pode nomear tanto um estado afetivo normal quanto um sintoma, uma síndrome, uma 

doença ou várias doenças (Coutinho, 2005; Ribeiro, Coutinho & Nascimento, 2010). 

Nesse sentido, o impacto do diagnóstico e o tratamento da hemodiálise podem levar o 

indivíduo a redimensionar tudo o que era vivido anteriormente, em um processo de 

revisão de si e de suas relações. Neste processo de busca pela adaptação biopsicossocial, 

utiliza-se do saber comum, de base para criação de teorias, procurando respostas para os 

acontecimentos cotidianos. Nesta tela, os atores sociais passam por etapas de elaboração 

e reformulação contínua que são transladadas no seu modo peculiar de vivenciar a 

realidade (Santos, Barbosa & Alves Júnior, 2005). 

São diversos os significados que passam no imaginário do paciente, que vão 

desde o reconhecimento da gravidade da doença, do tratamento, até suas consequências, 

como os efeitos medicamentosos, os limites nos hábitos alimentares e na vida social. 

Em geral, essas situações adversas provocam medo, dúvidas e insegurança quanto à 

cura e à possibilidade de viver; assim, a IRC pode gerar desordens emocionais, 

emergindo sentimentos negativos que quando sobrepostos à condição física afetam 

diretamente a qualidade de vida dessas pessoas (Ramos et al., 2008).  

Sendo assim, a forma como os pacientes renais representam a depressão e a IRC 

pode direcionar seus comportamentos, comunicações e práticas cotidianas, auxiliando a 
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comunidade científica sobre a dinâmica de suas vidas, especialmente no que se refere 

aos tratamentos para síndrome renal. 

Nessa perspectiva, a fim de obter-se um entendimento holístico acerca da 

depressão e da IRC, inclui-se neste estudo, o conhecimento construído por seus 

cuidadores/familiares, pois é sabido que a doença crônica é vista como um estressor de 

longa duração que afeta não somente o paciente, mas também seus cuidadores (Ribeiro 

et al., 2009). No presente estudo, serão utilizadas as nomenclaturas “cuidador” e 

“familiar” como sinônimos, tendo em vista que se optou por ter como participantes 

cuidadores aqueles que têm algum grau de parentesco com o paciente.  

Embora o saber do senso comum viabilize a compreensão do conhecimento 

científico sobre o fenômeno, percebe-se que ainda são incipientes os estudos que 

evidenciam a compreensão e explicação desse sofrimento psicoafetivo (depressão) em 

grupos de pacientes em hemodiálise e seus cuidadores. Então, com o objetivo de 

apreender as representações sociais acerca da depressão elaboradas por pacientes com 

insuficiência renal crônica em tratamento da hemodiálise e seus cuidadores, utilizou-se 

como eixo norteador a abordagem psicossocial ancorada na Teoria das Representações 

Sociais (TRS). De acordo com Moscovici (2011): 

As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma 

posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm como seu objetivo 

abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam 

o mundo de uma forma significativa (p. 46). 

Ter acesso às representações sociais de um objeto social é tentar compreender as 

formas que os indivíduos utilizam para criar, transformar e interpretar uma problemática 

vinculada à sua realidade, bem como de conhecer seus pensamentos, sentimentos, 
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percepções e experiências de vida compartilhada, de acordo com a classe social a que 

pertencem e às instituições as quais estão vinculados (Coutinho, 2001).  

Nesse sentido, ao se investigar as representações sociais dos pacientes em 

tratamento de hemodiálise, bem como de seus familiares, buscou-se apreender o campo 

da representação social, que abarca as informações, imagens, crenças, valores, opiniões, 

elementos culturais e ideológicos presentes no discurso sobre a insuficiência renal 

crônica e a depressão, e que são estruturados conforme seus organizadores 

socioculturais, atitudes e esquemas cognitivos. Diante disso, ter acesso às 

representações sociais formuladas por pacientes e seus cuidadores possibilitou 

compreender como esses indivíduos interpretam a nova realidade de vida permeada pela 

doença renal.  

Salienta-se que o interesse pela temática da depressão no contexto da IRC 

aflorou no decorrer da vida acadêmica, levando em consideração uma experiência 

prática que foi desenvolvida ao longo de um estágio, num hospital com pacientes em 

tratamento de hemodiálise, no qual se pode observar o quanto é difícil a aceitação dessa 

condição de tratamento, acabando por envolver toda a família nessa nova realidade. 

Posteriormente, foi alvo da monografia do curso da graduação. No presente estudo, 

pretende-se aprofundar os conhecimentos nessa perspectiva, considerando além dos 

pacientes, seus cuidadores/familiares, com enfoque no aporte teórico das representações 

sociais. 

Em face dessas premissas, a presente dissertação se estruturou em sete capítulos. 

O primeiro refere-se à contextualização do objeto de estudo, no qual são ressaltadas as 

justificativas e a relevância deste, bem como apresentados os seus objetivos.  

 O segundo capítulo é dedicado a definir os aspectos gerais que envolvem a 

insuficiência renal crônica, incluindo conceito, classificação, etiologia, sintomatologia e 
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as singularidades que envolvem o tratamento para esta patologia. O terceiro capítulo 

refere-se à síndrome da depressão no contexto da insuficiência renal crônica. São 

abordados aspectos como a prevalência da depressão em pacientes renais e cuidadores, 

e como esta interfere na vida dessas pessoas.  

No quarto capítulo, são feitas breves considerações acerca da Teoria das 

Representações Sociais, na perspectiva Moscoviciana, e suas articulações, como 

arcabouço teórico, com pesquisas realizadas nesta vertente e com o contexto da 

insuficiência renal crônica e o fenômeno da depressão. 

No quinto capítulo, destaca-se o método utilizado na pesquisa. São descritos e 

caracterizados o tipo de estudo, os participantes, o lócus e os instrumentos utilizados 

(questionário biossociodemográfico, técnica de associação livre de palavras, escala 

hospitalar de ansiedade e depressão, e entrevista semiestruturada). Também são 

apresentados neste capítulo os procedimentos éticos e de aplicação, e as descrições dos 

programas computacionais (Alceste e Trideux-mots), com os quais foram analisados os 

dados de cada instrumento.  

Os capítulos seis e sete trazem, respectivamente, a descrição dos resultados e a 

análise e discussão dos resultados, advindos de cada instrumento aplicado. Em seguida, 

são apresentadas as considerações finais e, por fim, as referências e os anexos.  
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CAPÍTULO I –

 
 Contextualização do Objeto de Estudo 
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Na construção do objeto de estudo desta dissertação, tomou-se como referência 

o fenômeno da depressão e como este transtorno vem acometendo os pacientes com 

insuficiência renal crônica (IRC) em tratamento da hemodiálise, e seus cuidadores. 

Além disso, busca-se verificar como esses atores sociais se apropriam do conhecimento 

científico para recriar e conceituar essas síndromes. 

Embora as pesquisas não privilegiem o estudo da depressão no contexto da IRC 

sob um enfoque psicossociológico, na literatura específica observam-se alguns estudos 

sobre as representações sociais (RS) de outros construtos no âmbito da IRC. Por 

exemplo, alguns pesquisadores investigaram as RS da hemodiálise, como Campos e 

Turato (2010), e Costa, Silva, Alves, Silva e Leite (2007); outros, por seu tempo, 

identificaram as RS do transplante, apreendidas tanto no grupo de pacientes em 

hemodiálise quanto no de transplantados (Quintana & Muller, 2006). Além disto, 

Santos et al. (2005) apreenderam as RS do processo saúde-doença, e Gonçalves (2012) 

estudou as RS do processo de adoecimento que envolve o fenômeno em questão.  

Demais autores investigaram o cuidado na situação de doença renal, em 

pacientes renais crônicos, em adolescentes na situação de adoecimento e, em 

profissionais de enfermagem (Ramos et al., 2008; Rodrigues & Botti, 2009). Chilcot, 

Wellsted e Farrington (2010) averiguaram as RS dos pacientes com IRC acerca da 

adesão à ingestão de líquidos, e Oliveira (2009) comparou as RS entre homens e 

mulheres sobre a hipotensão arterial em pacientes em tratamento de hemodiálise.   

No que se referem aos estudos que evidenciam a depressão sob o enfoque 

psicossociológico no contexto da IRC, esses são menos frequentes na literatura. Em 

geral, observa-se que os pesquisadores têm privilegiado quantificar a depressão nas 

pessoas em tratamento de hemodiálise. Portanto, para além do índice epidemiológico da 
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depressão, neste estudo buscou-se compreender os fenômenos (depressão e insuficiência 

renal crônica em pacientes e cuidadores) à luz das representações sociais. 

Diante disso, a depressão e a IRC é uma realidade presente na vida dos pacientes 

em tratamento de hemodiálise e de seus cuidadores, e são considerados objetos que 

mobilizam afetos nesses grupos de pertença, além disso, possuem valor intrínseco, 

relevância cultural e, conforme Sá (1998), espessura social. A depressão é vista como 

uma doença com predominância no mundo inteiro, com a qual muitas pessoas têm 

experiência direta ou indireta, sendo assim foco de conversações que envolvem diversos 

grupos de afiliação (Raty, Ikonen & Honkalampi, 2006). 

Na perspectiva psicossocial, a depressão tem sido amplamente estudada. 

Observam-se estudos envolvendo as diferentes faixas etárias: crianças, adolescentes, 

adultos e idosos (Coutinho, 2001, 2005; Coutinho, Gontiès, Araújo & Sá, 2003; Raty et 

al., 2006; Ribeiro et al., 2010). Outras pesquisas, como foi o caso de Ribeiro, Oliveira, 

Coutinho e Araújo (2007), e Damião, Coutinho, Carolino e Ribeiro (2011), se detiveram 

a descrever as RS da depressão no contexto escolar, em diferentes cidades; já Vollmann 

et al. (2010) compararam as RS de pessoas deprimidas e não deprimidas. Por outro lado, 

nessa perspectiva psicossocial, a depressão também foi estudada no âmbito da saúde, 

como foi o caso de mulheres com depressão pós-parto nas pesquisas de Coutinho e 

Saraiva (2008); assim como a depressão no contexto da Aids, nas de Castanha, 

Coutinho, Saldanha e Ribeiro (2006), dentre outros. 

Nesse sentido, é relevante a utilização do suporte teórico das RS, por este 

possibilitar a construção de um conhecimento compartilhado acerca da depressão e da 

IRC por um grupo de pertença, considerando nesse estudo os pacientes e seus 

cuidadores, uma vez que as RS consistem em dar voz a esses atores sociais, permitindo-
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os expor seus pensamentos e interpretações do cotidiano por meio de suas opiniões, 

imagens, crenças, valores e vivências.  

Assim, as RS consistem num sistema de referência que permite interpretar a 

construção do conhecimento compartilhado e elaborado por pacientes e cuidadores na 

interseção com o contexto social em que estes se encontram inseridos. Portanto, para 

alcançar este propósito, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

1.1 Objetivo Geral: 

 Apreender as representações sociais acerca da depressão e da IRC elaboradas 

por pacientes nefrológicos em tratamento da hemodiálise e por cuidadores, com 

e sem sintomas depressivos.  

 

1.2 Objetivos Específicos:  

 Mensurar o índice da sintomatologia depressiva nos pacientes nefrológicos e em 

seus cuidadores. 

 

 Relacionar as variáveis biossociodemográficas dos pacientes nefrológicos e de 

seus cuidadores com a depressão.  

 

 Analisar os diferentes campos semânticos associados aos estímulos indutores: 

Insuficiência Renal Crônica, tratamento, hemodiálise, depressão e eu mesmo. 

 

 Verificar os consensos e dissensos das representações sociais elaboradas pelos 

pacientes nefrológicos e por seus cuidadores no contexto da IRC. 
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CAPÍTULO II –

 
 Insuficiência Renal Crônica 
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Neste capítulo, serão abordados aspectos gerais sobre a síndrome renal, como 

definição, classificação, etiologia, sintomatologia e as singularidades que envolvem o 

tratamento para essa patologia. 

  

2.1 Definição e Classificação 

 

A atenção dispensada à discussão e ao estudo de doenças crônicas aumentou nas 

últimas décadas, e isso se deve ao importante papel desempenhado na morbimortalidade 

da população mundial, não sendo apenas privilégio da população mais idosa, já que 

também as doenças crônicas atingem os jovens em idade produtiva. Entre essas doenças 

está a insuficiência renal crônica (IRC), considerada uma condição sem alternativas de 

melhoras rápidas, que causa problemas médicos, sociais e econômicos (Martins & 

Cesarino, 2005). 

A IRC é a fase mais avançada da doença renal, caracterizada pela perda 

progressiva, irreversível e multifatorial da função renal, gerando alterações nos diversos 

sistemas do organismo, contribuindo, desse modo, para o fracasso da capacidade do 

corpo em manter os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos, resultando na retenção 

de ureia e outros resíduos nitrogenados no sangue (Romão Junior, 2007; Smeltzer & 

Bare, 2009). 

Nesse sentido, os rins, que assumiam as funções de formação da urina, excreção 

de produtos residuais, regulação de eletrólito, regulação do equilíbrio ácido-básico, 

controle do equilíbrio hídrico, controle da pressão arterial, clearance renal – que se 

refere à capacidade dos rins de depurar solutos a partir do plasma –, regulação da 

produção de eritrócitos, síntese de vitamina D na forma ativa e excreção 

prostaglandinas, encontram-se com suas capacidades diminuídas (Smeltzer & Bare, 
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2009). Dessa forma, na medida em que a função renal diminui, os produtos finais do 

metabolismo proteico que seriam excretados pela urina passam a acumular-se no 

sangue. 

A doença renal crônica (DRC) progride por três estágios, a saber: reserva renal 

diminuída, caracterizada por uma perda de 40 a 75% da função do néfron, em que, 

normalmente, o paciente não apresenta sintomas, porque o restante é capaz de realizar 

as funções normais dos rins. A insuficiência renal (IR), por sua vez, ocorre quando 75 a 

90% da função dos néfrons foram perdidas, fazendo com que o rim perca a capacidade 

de concentrar a urina e o paciente desenvolva anemia. Já na doença renal em estágio 

terminal (DRET), que consiste no último estágio da IRC, existem apenas menos de 10% 

do funcionamento normal dos néfrons, resultando em um grave comprometimento das 

funções renais (Smeltzer & Bare, 2009). 

Na Tabela 1, percebem-se os estágios da função renal medidos em função da 

filtração glomerular e da creatinina, bem como as possíveis condutas a serem adotadas 

conforme essa evolução. 
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Tabela 1 

Estadiamento e Classificação da Insuficiência Renal Crônica Segundo as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia 

Estágios Filtração 

glomerular 

(ml/min/1,73m
2
) 

Creatina 

(ml/min) 

Grau de 

insuficiência 

renal 

Condutas 

0 >90 

 

0,6-1,4 Ausência de lesão 

renal 

Grupos de risco para 

DRC 

Rastreamento e redução 

do risco para DRC 

1 >90 0,6-1,4 Lesão renal com 

função renal normal 

Diagnóstico precoce e 

tratamento  

Tratamento de 

comorbidades 

Minimizar risco 

cardiovascular 

Desacelerar progressão 

da DRC 

2 60-89 1,5-2,0 IR leve ou funcional Estimar e desacelerar 

progressão da DRC 

3 
 

30-59 2,1-6,0 IR moderada ou 
laboratorial 

Tratamento de 
complicações 

4 15-29 6,1-9,0 IR severa ou clínica Referenciar a 

nefrologista 

Preparo para terapia de 

substituição renal (TRS) 
5 <15 >9,0 IR terminal ou 

dialítica 

Instituir TRS, se uremia 

presente 

 

 

2.2 Epidemiologia e Etiologia 

 

A doença renal crônica tem recebido cada vez mais atenção da comunidade 

científica internacional, já que sua elevada prevalência vem sendo demonstrada em 

estudos recentes, constituindo, hoje, um problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo (Bastos & Kirsztajn, 2011). 

De acordo com o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em 2002, 

existiam no Brasil 54.523 pacientes em terapia renal substitutiva, sendo 48.874 

pacientes em hemodiálise, 3.728 em diálise peritoneal contínua, 1.570 em diálise 

peritoneal automatizada e 351 pacientes em diálise peritoneal intermitente (Martins & 

Cesarino, 2005). Segundo Barros (2004), a maioria dessas pessoas estava em idade 
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economicamente ativa. Lima, Mendonça e Diniz (2002) informam que de 30 a 80 

pessoas em cada 1.000.000 habitantes necessitam de diálise ou transplante para 

manutenção da vida, na população geral. 

Dados do Censo Brasileiro de Diálise, referentes ao ano de 2009, demonstram 

que o número de pacientes em diálise era de 77.589, com prevalência de 405 

pacientes/milhão de habitantes. Além disso, anualmente, a cada milhão de brasileiros, 

144 têm diagnóstico de DRC e iniciam terapia, sendo a hemodiálise a modalidade 

terapêutica predominante (80%) (Finger et al., 2011). 

Conforme os dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 

em 2011, no Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programa crônico de diálise 

mais que dobrou nos últimos oito anos, atendendo-se, atualmente, cerca de 92 mil 

pacientes, sendo o nosso país o terceiro maior mercado de hemodiálise no mundo. 

O aumento de casos e o número de mortes por doença renal (DR) cresceu no 

Brasil. Em dez anos, o país registrou um aumento de 38% na taxa de morte de doentes 

renais crônicos. Em 2000, dos 46.547 doentes que faziam diálise, 7 mil morreram 

(13%). Em 2010, dos aproximadamente 92 mil, houve cerca de 16,5 mil mortes (18%) 

(Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2011). 

De acordo com a SBN, existem ao menos seis situações impulsionando o 

aumento de mortes. Dentre as principais, está o início tardio do tratamento da diálise, 

quando os pacientes já estão muito debilitados, o que aumenta as chances de morte, e o 

número de nefrologistas no Sistema Único de Saúde (SUS) são insuficientes. As 

estimativas para o futuro revelam que cerca de 10 milhões de brasileiros são portadores 

de DRC e a maioria não sabe disso (Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2011). 

A prevalência da IRC é crescente e tem como principais corresponsáveis o 

aumento da incidência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e casos de diabetes 
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mellitus (DM), assim como o aumento na expectativa de vida da população (Finger et 

al., 2011; Martínez, Silva et al., 2011). 

  A DR também pode ser causada por lesões hereditárias (doença renal 

policística), história familiar de primeiro e segundo graus, distúrbios vasculares, 

infecções, medicamentos, neoplasias de próstata e de colo de útero (Romão Junior, 

2007).  

Muitas pessoas desenvolvem a insuficiência renal por falta de acompanhamento 

adequado e de detecção precoce das doenças de risco; outras causas frequentes 

consistem em malformações congênitas dos rins e das vias urinárias, refluxo 

vesicoureteral associado a infecção recorrente das vias urinárias, pielonefrite ou 

glomerulonefrite crônica e glomerulonefropatia associada a doenças sistêmicas, como 

lúpus eritematoso (Kimmel, 2001; Martínez, et al., 2011; Romão Junior, 2007). 

 Agentes ambientais e ocupacionais também atuam como corresponsáveis na 

implicação da IRC, como é o caso de intoxicações por chumbo, cádmio, mercúrio e 

cromo (Ribeiro et al., 2008). 

 Vários estudos têm procurado elucidar outros fatores de risco que possam 

desencadear a doença renal, tais como o consumo de proteínas, obesidade, proteinúria, 

tabagismo e consumo de álcool. Entretanto, um dos possíveis fatores de risco que ainda 

necessita de maior investigação é o socioeconômico, principalmente no que se refere à 

pobreza e à desigualdade social (Bastos & Kirsztajn, 2011; Martinez et al., 2011). 

Também em relação ao empobrecimento, salienta-se que muitos portadores de 

doença renal crônica de setores mais pobres da sociedade não questionam sua doença, 

nem percebem o motivo de seu adoecimento. Não existe o raciocínio de que, em razão 

das baixas condições de consumo, podem não se ter alimentado adequadamente, não ter 
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comprado medicamento específico às suas condições clínicas, ou que a maneira 

insalubre de trabalhar predisporia à doença (Braz, 2008). 

Salienta-se que a maioria das pessoas com IRC está na faixa etária de 19 a 64 

anos, sendo, em sua maior parte, do sexo masculino (Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, 2011). 

 

2.3 Sintomatologia 

 

Comumente, os sintomas da doença renal podem demorar anos para serem 

notados, surgindo apenas quando cerca de 50% da função renal já foi perdida, 

permitindo que as pessoas mantenham-se vivas até com apenas 10% dessa função 

(Ribeiro et al., 2008). 

Nas fases iniciais da IR, quando as manifestações clínicas e laboratoriais são 

mínimas ou ausentes, o diagnóstico pode ser sugerido pela associação de manifestações 

inespecíficas (fadiga, anorexia, emagrecimento, prurido, náusea ou hemólise, 

hipertensão, poliúria, nictúria, hematúria ou edema) (Ribeiro et al., 2008). Com o 

progresso da doença, ocorre o acúmulo de substâncias no sangue, e algumas toxinas não 

eliminadas podem afetar o organismo de diversas maneiras, resultando em um quadro 

de uremia, devido ao acúmulo de ureia.  

Os resultados finais da doença são sinais e sintomas, tais como: nictúria, 

poliúria, oligúria, edema, prurido, cefaleia, fadiga, fraqueza, anorexia, náuseas, vômitos, 

cãibras, diarreia, confusão mental, sede, impotência, perda do olfato e do paladar, 

sonolência, hipertensão arterial e tendência a hemorragia decorrentes da incapacidade 

renal, além de adinamia, palidez cutânea, xerose, miopatia proximal, dismenorreia, 
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amenorreia, atrofia testicular, impotência, déficit de atenção e cognitivo, asterixe, 

obnubilação e coma (Bortolotto, 2008; Marques, Pereira & Ribeiro, 2005).  

Nas formas avançadas de IRC, potencialmente todos os órgãos e tecidos sofrem 

seus efeitos. Ocorre um acúmulo de substâncias tóxicas no meio interno, seja por 

excreção deficiente, seja por excesso de produção devido a distúrbios metabólicos. A 

IRC acarreta alterações, entre elas anasarca, alterações ósseas, alterações da acuidade 

mental e ritmo do sono, alterações da pressão intraocular, alterações cardíacas, surgem 

úlceras e sangramento intestinal, e o paciente também pode apresentar uma coloração 

amarelo-acastanhada na pele (Ribeiro et al., 2008). 

A DR é uma patologia que, além de trazer consequências físicas ao indivíduo 

que a vivencia, traz danos psicológicos, alterando sua rotina, sendo caracterizada 

também como um problema social, que interfere no papel que o próprio enfermo 

desempenha na sociedade (Nifa & Rudnicki, 2010). 

Nesse sentido, o impacto psicossocial ocasionado pela doença impõe graves 

limitações à vida diária do doente, sendo perceptíveis através dos sentimentos de perda, 

associados às perdas da independência financeira, com a perda do emprego, a 

incapacidade de manter papéis sociais, a perda da identidade devido a alterações na 

imagem corporal, por causa da descoloração da pele, a perda de peso, as cicatrizes a 

partir de criação cirúrgica, a perda da capacidade funcional, a perda da liberdade 

pessoal, devido ao tratamento constante e fixo, e a dependência dos outros (Tijerina, 

2009).  

A maioria dos pacientes em tratamento hemodiálico apresenta um intenso e 

progressivo desgaste emocional devido à necessidade de submeter-se a um tratamento 

longo. As reações negativas imediatas ao processo terapêutico podem ser uma forma de 



 
 

31 
 

resposta adaptativa frente aos sentimentos de insegurança e às perdas ocasionadas pelo 

início do tratamento (Thomas & Alchieri, 2005). 

O fato da constante exposição a fatores adversos oriundos do contexto social, 

inerentes à terapêutica da síndrome renal, como o tempo gasto nas sessões de 

hemodiálise, constantes consultas médicas, exames laborais, dietas, expectativa de 

transplante, associados à frequente permanência em ambientes hospitalares, têm 

contribuído para emersão de distúrbios psicoafetivos (Ferreira & Anes, 2010).  

Em algumas pesquisas, observou-se que as principais reações emocionais de 

pacientes submetidos à hemodiálise são a depressão, a regressão, a insegurança, o medo, 

sentimentos de inferioridade, de perda e de raiva, dissimulação, impulsividade, 

autoestima diminuída, introversão, diminuição da imunidade, ansiedade, angústia, medo 

do desconhecido, entre outras (Diniz, Romano & Canziani, 2006; Resende, Santos, 

Souza & Marques, 2007). 

Nesse caso, a DR acarreta mudanças na vida do sujeito, as quais podem ser de 

fundo social, psicológico e fisiológico, trazendo alterações emocionais aos doentes, bem 

como aos seus familiares. 

 

2.4 Tratamento 

 

 Inicialmente, a IRC pode ser tratada por meio de terapêuticas conservadoras, 

como tratamento dietético, medicamentoso e controle da pressão arterial. A indicação 

do programa dialítico é feita quando o tratamento conservador não é capaz de manter a 

qualidade de vida do paciente e quando há o surgimento de sinais e sintomas 

importantes da uremia (Ribeiro et al., 2008). 
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Um dos grandes desafios para os pacientes com IRC é aderir à dieta oral 

proposta pela equipe médica. A ingestão dos alimentos favoritos torna-se limitada, 

sendo necessário substituí-los por outros não tão agradáveis ao paladar, podendo 

provocar mudanças significativas nos hábitos alimentares e no padrão comportamental 

do paciente. Dessa forma, várias estratégias são lançadas para melhorar a aderência 

desse paciente à prescrição da dieta recomendada, levando-se em conta a importância 

das razões e seus efeitos correspondentes. 

A família desses pacientes tem papel fundamental, pois deverá seguir as 

recomendações do nutricionista responsável pela prescrição. Sabe-se que o sucesso da 

terapia dialítica depende essencialmente de uma nutrição adequada. Cada paciente 

necessita de uma avaliação nutricional individualizada, levando em conta a sua 

bioquímica atual e os sintomas clínicos e físicos (Cuker & Fragnani, 2010).  

Com o progresso da doença, os tratamentos disponíveis são: a diálise peritoneal, 

a hemodiálise e o transplante renal, que são escolhidos conforme a necessidade de cada 

paciente (Barros, 2004). 

No tratamento por meio da diálise peritoneal, é realizada uma técnica de infusão 

de líquido de diálise na cavidade abdominal do paciente, favorecendo a depuração do 

sangue por meio da membrana peritoneal, com a finalidade de remover as substâncias 

que necessitam ser eliminadas pelo organismo; nesse caso, o paciente ou familiar são 

treinados para realizar o procedimento da troca das bolsas de diálise em seu próprio 

domicílio. O paciente retorna ao ambulatório para consultas médicas periódicas, com o 

objetivo de verificar seu estado de saúde, bem como evitar possíveis complicações 

(Kusumota, Rodrigues & Marques, 2004; Thomas & Alchieri, 2005). 

Nomeadamente, a hemodiálise é a técnica de substituição renal mais utilizada 

nos últimos anos. Simultaneamente a esse progresso, verificou-se um aumento no 
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número de pessoas dependentes de um monitor de diálise e de um acesso vascular, 

como fora elucidado anteriormente (Machado, 2009). 

A hemodiálise é um tratamento indicado tanto para os pacientes que estão 

agudamente doentes quanto para os que estão no estágio terminal da doença, embora 

não cure e nem compense as perdas das atividades endócrinas ou metabólicas dos rins. 

Os pacientes devem continuar o tratamento até o restante de suas vidas, exceto que se 

submetam a um transplante renal (Smeltzer & Bare, 2009). 

O número de horas de tratamento começou sendo de oito a doze horas por dia, 

mas foi diminuindo. As complicações agudas, relacionadas com o tratamento, que 

comprometiam significativamente a qualidade de vida dessas pessoas, também 

diminuíram acentuadamente em função da qualidade dos dialisadores. Assim, 

atualmente, a hemodiálise ocorre geralmente duas ou três vezes na semana, com 

duração de três a quatro horas por sessão (Machado, 2009). 

A hemodiálise é uma técnica realizada por uma equipe de enfermagem 

devidamente treinada, sob prescrição de um médico nefrologista, num hospital ou numa 

clínica (Machado, 2009). 

Trata-se de um processo mecânico, em que uma máquina de diálise realiza a 

função dos rins, filtrando e depurando o sangue, extraindo dele as substâncias tóxicas e 

o excesso de líquido que trazem prejuízo ao organismo do paciente. Para essa circulação 

extracorpórea acontecer, é realizada, por meio de um procedimento cirúrgico, a 

colocação de uma fístula arteriovenosa para acesso de entrada e retorno do sangue 

(Barros, 2004).  

Apesar dos avanços tecnológicos descritos, a pessoa pode ainda, durante o 

tratamento, experimentar uma série de estressores fisiológicos, que incluem quedas 
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bruscas da tensão arterial, hemorragia no local das punções do acesso vascular, náuseas, 

cãibras, cefaleias e fadiga aumentada (Machado, 2009). 

 O paciente pode, ainda, submeter-se ao transplante renal, para remover o rim 

afetado, sendo realizado com doador cadáver ou vivo. O transplante renal, realizado 

como tratamento dos pacientes com IRC, vem ocupando destaque cada vez maior 

devido aos benefícios que podem ser promovidos pela cirurgia de transplante, quando 

indicada e conduzida corretamente (Smeltzer & Bare, 2009). 

A doença renal crônica em seu estágio terminal é responsável por restringir o 

paciente à máquina de diálise durante várias horas por semana, aumentando as chances 

de adquirir infecções e contaminações, além de prejudicar sua vida social. Esses fatos 

podem ser solucionados por meio do transplante renal com bons resultados.  

Entretanto, o transplante renal pode evoluir com complicações clínicas, 

decorrentes do uso de drogas imunossupressoras, ou urológicas e vasculares. No 

entanto, quando bem sucedido, traz resultados positivos em relação à sobrevida dos 

pacientes renais. A maioria dos indivíduos que se submete ao transplante possui uma 

qualidade de vida superior aos que estão em hemodiálise. 

 

2.5 Adesão ao Tratamento Renal  

 

 O curso final da doença renal crônica é complicado e prolongado, exigindo a 

modificação do comportamento, que é muito desafiante para os pacientes. Essa 

trajetória é repleta de situações estressantes, incluindo inúmeras mudanças no estilo de 

vida, numa tentativa de adaptação ao tratamento (Balaga, 2012). 

 Um dos principais aspectos que têm sido muito discutidos e estudados na área 

acadêmica são as incumbências da aderência ao tratamento, por se tratar de um 



 
 

35 
 

fenômeno complexo e, por vezes, com influência decisiva no sucesso terapêutico 

pretendido (Madeiro, Machado, Bonfim, Braqueais & Lima, 2010). Na literatura, 

existem vários registros mostrando que a não adesão é um problema comum e crescente 

entre os indivíduos com doenças crônicas, incluindo pacientes em hemodiálise. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a baixa adesão ao tratamento 

de doenças crônicas é um problema mundial de magnitude impressionante. A adesão ao 

tratamento de longo prazo em países desenvolvidos é em torno de 50%, enquanto nos 

países emergentes as taxas são ainda menores. 

A adesão refere-se ao comportamento de uma pessoa a respeito de tomar a 

medicação, seguir uma dieta e fazer mudanças no estilo de vida de acordo com as 

recomendações médicas ou da equipe de saúde (Magacho, Ribeiro, Chaoubah & Bastos, 

2011). 

O processo de adesão ao tratamento é considerado dinâmico e multifatorial, 

envolvendo aspectos comportamentais, psíquicos e sociais, e requer decisões 

compartilhadas e corresponsabilidades entre o usuário do serviço, a equipe de saúde e a 

rede social de apoio, bem como abordagens que atendam às singularidades 

socioculturais e subjetivas, objetivando uma melhor qualidade de vida dessas pessoas 

(Magacho et al., 2011). 

A doença renal terminal exige que os indivíduos realizem as sessões de 

hemodiálise com frequência e tempo indicado, tomem os medicamentos e cumpram um 

plano alimentar e de controle de líquidos relativamente complexo e difícil de se 

compreender, por ser diferente do que é habitualmente considerado saudável para a 

população em geral. Nesse sentido, percebe-se que uma proporção significativa tem 

dificuldade de aderir às indicações desse tratamento (Maldaner, Beuter, Brondani, Budó 

& Pauletto, 2008). 
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A hemodiálise constitui, sem dúvida, um dos tratamentos em que esse problema 

tem-se posto com maior acuidade, dado que a adesão do paciente às prescrições 

terapêuticas compreende não só a prevenção de complicações orgânicas graves, como, 

inclusivamente, o grau de sobrevivência do doente. A adesão ao regime dietético 

constitui, se excetuarmos o problema da comparência às sessões de diálise, o aspecto 

que assume uma dimensão mais nítida e importante (Garcia, 2001). 

A negligência à tríade terapêutica diálise, dieta e medicamentos pode acelerar a 

trajetória da doença, tendo sido referenciada como importante veículo para a 

morbimortalidade nesse grupo de pessoas, e a decisão quanto a aderir ao tratamento está 

ligada a uma rede de significados de implicações econômicas, sociais e culturais 

(Balaga, 2012).  

No entanto, é equivocado considerar o paciente como o único responsável pelo 

tratamento, pois alguns fatores são independentes de sua vontade, como a ocorrência de 

diferentes níveis de declínio cognitivo, o tratamento de doenças assintomáticas, efeitos 

colaterais de medicamentos, não esclarecimento sobre a doença e custo de 

medicamentos (Magacho et al., 2011).  

Nesse caso, muitas são as dificuldades percebidas pelos pacientes renais na 

aderência ao tratamento, como: cumprimento do controle de peso interdialítico, 

obediência às restrições hídricas e dietéticas, adoção do tratamento medicamentoso 

controlador dos sintomas causados pelas doenças associadas à IRC, como a hipertensão 

arterial, o diabetes mellitus, entre outras (Maldaner et al., 2008). 

Em uma pesquisa realizada com 226 pacientes, constatou-se que um terço destes 

não eram aderentes ao tratamento. A não conformidade com o tratamento e a variável 

fumar foram correlacionadas positivamente, não havendo diferença entre as 

modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. A pesquisa também destacou que a 
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população não aderente apresenta os maiores índices de internações hospitalares, um 

reduzido potencial de reabilitação, além de correr maior risco de morte (Kutner, Zhang, 

McClellan & Cole, 2001). 

Allen, Wainwright e Hutchinson (2011) citam alguns achados na literatura sobre 

comportamentos de pacientes em hemodiálise relacionados à não adesão ao tratamento, 

seja devido à educação inadequada sobre sua doença e a gestão da mesma, ao desejo de 

obter mais controle sobre uma doença crônica, à falta de apoio da família ou devido à 

complexidade dos “regimes” do tratamento.  

Outros estudos revelam que a depressão também é considerada um preditor em 

baixas aderências ao tratamento proposto para o paciente renal, quer seja em relação ao 

uso da medicação, a seguir a dieta ou à comparência nas sessões de hemodiálise, 

mostrando, assim, a importância de identificar esses sintomas nessa população 

(Paraskevi, 2012; Rosenthal, Ver Halen & Cukor, 2012). 

Ao ser analisado o autorrelato de 26 mulheres mexicanas, destacou-se que as 

mais pobres, as com maior tempo de hemodiálise e as com história de doença renal na 

família foram classificadas como não aderentes ao tratamento. Embora, tenha havido 

destaque para as mulheres que já haviam vivenciado experiências de quase morte, sendo 

a chance das mulheres desse grupo de serem classificadas como não aderentes 75% 

maior em comparação às do grupo aderente, que foi de 25% (Tijerina, 2009). 

A dificuldade na falta de aderência do fluido está associada com a evolução 

clínica adversa, incluindo os riscos de hipertrofia ventricular, insuficiência cardíaca e 

morte prematura. Essa ingestão de líquidos é conduzida pela sede que é fortemente 

relacionada com o equilíbrio de sódio do organismo (Chilcot et al., 2010).  

Maldaner et al. (2008) apontaram para outros aspectos que influenciam na 

adesão ao tratamento em DR, como foi o caso da confiança na equipe de saúde e nas 

http://ndt.oxfordjournals.org/search?author1=Nancy+G.+Kutner&sortspec=date&submit=Submit
http://ndt.oxfordjournals.org/search?author1=Rebecca+Zhang&sortspec=date&submit=Submit
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redes de apoio, como a presença da família, de amigos e de pessoas próximas. 

Concordando com esses achados, Cicolini, Simonetta e Di Nicola (2012) concluíram 

que a presença de um prestador de cuidados na família melhora a adesão dos pacientes à 

dieta e à restrição hídrica.  

Percebeu-se que, quanto mais baixo o nível de escolaridade, maior é a 

probabilidade de abandono do tratamento. A baixa escolaridade pode comprometer a 

aprendizagem, pois a complexidade da terapêutica exige dos doentes habilidades 

cognitivas, muitas vezes, não alcançadas por eles (Maldaner et al., 2008). 

Corroborando com esses achados, Peyrovi, Sareban, Mohebbi-Nubandeghani e 

Rambod (2010) salientam que o nível educacional do paciente foi associado com a 

adesão ao regime alimentar e à medicação. Salienta-se que a obediência à dieta pode ser 

melhorada por aconselhamento dietético e de educação, motivando os pacientes a mudar 

e cumprir as recomendações dietéticas.  

Para Kruger (2011) a adesão ao tratamento está relacionada com a escolaridade e 

a idade, apresentando uma pior adesão às pessoas de baixa escolaridade e da população 

idosa. Também se ressaltou que os pacientes desconhecem aspectos básicos da terapia 

hemodialítica, ao iniciarem o tratamento. 

A aceitação da doença, ou seja, as dificuldades em aceitar ou não a doença 

dependem de condições individuais internas e externas. As internas referem-se à 

manutenção da autoimagem positiva, às mudanças no papel desempenhado na família, 

na sociedade e no seu estilo de vida. As condições externas que podem influenciar na 

aceitação da doença decorrem da participação e do apoio recebido da família e dos 

profissionais da saúde (Maldaner et al., 2008). 

Os efeitos colaterais da terapêutica, a falta de acesso aos medicamentos ou a 

distância da residência aos locais de prestação de serviços de saúde repercutem em ônus 
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financeiro para o deslocamento. Apesar de o indivíduo portador de doença renal crônica 

ter acesso gratuito ao serviço de diálise, muitas vezes, necessita complementar o seu 

tratamento com medicações de alto custo, ou de difícil acesso, o que pode influenciar na 

sua adesão à terapêutica (Maldaner et al., 2008). 

Há, ainda, outros fatores, como o tratamento a longo prazo, sem perspectivas de 

melhoras, e um complexo esquema terapêutico, além da associação da IRC a outras 

patologias, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e problemas cardíacos 

que requerem o controle medicamentoso. A numerosa medicação pode favorecer o não 

cumprimento do tratamento, ou o esquecimento de alguns medicamentos, repercutindo 

em uma baixa aderência Maldaner et al. (2008). Por fim, há a ausência de sintomas da 

doença. Os indivíduos em terapia renal, ao descobrirem a existência da patologia, 

geralmente, encontram-se debilitados. Com o início do tratamento dialítico e o uso 

correto das medicações, esses sintomas agudos tendem a diminuir e, muitas vezes, a 

desaparecer. Essa ausência dos sintomas pode causar a falsa impressão de que não é 

mais necessário seguir o tratamento e as orientações da equipe de saúde, interferindo na 

adesão ao tratamento. 

Num estudo desenvolvido com 45 pacientes renais, destacou-se que as principais 

dificuldades da adesão dos clientes em tratamento de hemodiálise eram as dificuldades 

de transporte para se locomoverem até a clínica, a frequência e o tempo das sessões de 

tratamento e a dor da punção da fístula arteriovenosa. Dentre os fatores promoventes da 

adesão ao tratamento hemodialítico, destacou-se também o medo de morrer, pois os 

clientes sabem que a hemodiálise é essencial para manutenção de suas vidas, bem como 

a fé em Deus e a esperança de transplante (Madeiro et al., 2010). 

Observou-se também que indivíduos submetidos à diálise enfrentam perdas e 

alterações estressantes da imagem e das funções orgânicas. Como consequência dessas 
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perdas, muitas pessoas submetidas à diálise tornam-se deprimidas e ansiosas. Não 

obstante, a maioria consegue se adaptar à diálise ou, pelo menos, aderir ao tratamento 

(Madeiro et al., 2010). 

Neste capítulo, foram apresentados os aspectos gerais que envolvem a doença 

renal crônica e a sua principal forma de tratamento, notadamente a hemodiálise. No 

próximo capítulo serão abordadas questões que envolvem a depressão contexto da IRC, 

tanto na perspectiva dos pacientes nefrológico, quanto na de seus cuidadores.  
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3.1 Depressão em Pacientes Submetidos à Hemodiálise 

 

A partir dos anos 1941, desde a criação da primeira máquina de hemodiálise, 

objetivava-se principalmente proporcionar o prolongamento da vida, para as pessoas 

com déficit renal. Desde então, progressos muito significativos foram feitos nessa esfera 

e, atualmente, essa manutenção já é conseguida de forma mais consistente. Dessa forma, 

abrem-se leques para outros tipos de preocupações como entender a associação entre 

fatores psicossociais e a evolução dos pacientes, o que inclui ajustamento, adesão à 

terapêutica, qualidade de vida, morbidade, mortalidade, dentre outras (Kimmel, 2001; 

Nifa & Rudnicki, 2010).  

A doença renal em seu estágio terminal tem um impacto significativo sobre a 

vida dos pacientes, ocasionando-lhes restrições físicas, dietéticas, hídricas, bem como 

nos aspectos psicossociais, como o afastamento do emprego, a redução da renda, o 

medo da morte, de sua função/papel social, a perda do corpo saudável, alterações da 

imagem corporal (inchaço, alterações na pele, cateter na jugular ou femoral, fístula), na 

vida social e no lazer, além da constante permanência em ambientes hospitalares 

(Almeida & Meleiro, 2000; Zimmermann, Carvalho & Mari, 2004). 

Nesse caso, associa-se a etiologia da depressão nos portadores da IRC como 

resposta a algum tipo de perda, incluindo a própria perda da função renal, bem como 

dentro da família e no local de trabalho. Também há a perda da mobilidade, de 

habilidades físicas, cognitivas e da função sexual; além disso, os sintomas da própria 

doença aliados aos efeitos colaterais das medicações são debilitantes, o que também 

pode contribuir para esse distúrbio emocional (Kimmel, 2001).  

Corroborando com essa assertiva, Zimmermann et al. (2004) relatam que a 

associação do impacto do diagnóstico e o tratamento da hemodiálise requer do paciente 
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um significativo processo de adaptação a um novo modo de vida, em um curto espaço 

de tempo, podendo levá-lo a esse intenso e progressivo sofrimento psíquico, também 

denominado de depressão reativa. 

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM- 

IV (APA, 2002), para que o paciente seja diagnosticado com depressão maior, devem 

estar presentes, no mínimo, cinco dos seguintes sintomas, por um período de duas 

semanas: 

1) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias (em crianças ou 

adolescentes, o humor pode ser irritável); 

2) Diminuição do interesse (anedonia) ou do prazer na maior parte do dia, quase 

todos os dias, ou em quase todas as atividades; 

3) Diminuição ou aumento significativo de peso ou apetite; 

4) Insônia ou hipersonia quase todos os dias; 

5) Agitação ou retardo psicomotor; 

6) Fadiga ou perda de energia; 

7) Sentimentos de inutilidade/desvalia ou culpa excessiva ou inadequada; 

8) Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou indecisão; 

9) Pensamentos recorrentes acerca de morte, ideação suicida ou tentativa de 

suicídio. 

Frequentemente, o número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três 

graus de um episódio depressivo – leve, moderado ou grave –, os quais podem sofrer 

influências sociais, culturais e individuais, podendo mediar a gravidade desses sintomas 

(CID-10, 1994). 

Tem sido amplamente alegado que a depressão parece ser uma das 

psicopatologicas mais comuns entre pacientes com IRC (Almeida & Meleiro, 2000; 
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Chilcot et al., 2008; Cohen et al., 2007). Uma revisão clássica da literatura sobre a 

prevalência de depressão na fase final da doença renal relata que essa sintomatologia 

pode chegar a 100% (Smith, Hong & Robson, 1985). Estudos mais recentes 

evidenciaram uma prevalência menos abrangente, variando de 20 a 50%, modificando 

de acordo com a região e o método utilizado (Finger et al., 2011). Outras pesquisas 

também se referem à ocorrência da distimia como distúrbio afetivo mais frequente, 

associado ao alto risco de suicídio (Moura Junior, Souza, Oliveira & Miranda, 2006).  

Estudos que utilizaram o inventário para depressão de Beck encontraram 

prevalência semelhante de depressão em suas amostras. Cukor et al. (2006) relataram 

que 42% dos pacientes em hemodiálise sofrem de depressão; Kimmel et al. (2008) 

encontraram uma prevalência de 30%, enquanto Drayer, Piraino e Reynolds (2006), de 

28%, Son et al. (2009), de 25,34%, e, semelhantemente, Cukor et al. (2008) apontam 

para uma variação entre 20 e 30%.  

Almeida (2003) diz que a discrepância entre as inúmeras prevalências de 

depressão em portadores de IRC ocorre devido a várias metodologias adotadas para 

medi-la. Conforme esse autor, em uma ampla revisão da literatura, constatou-se que, ao 

utilizar métodos mais rigorosos, a prevalência fica entre 10 e 20%.  

 A seguir, na Tabela 2, são apresentadas algumas pesquisas realizadas no Brasil, 

sobre a ocorrência da depressão em pacientes renais.  
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Tabela 2 

Presença da Sintomatologia Depressiva em Pesquisas no Brasil 

 

 

De fato, existe grande variação em relação à prevalência de depressão em 

pacientes renais. Isso sugere que existem poucos estudos no Brasil que mensurem a real 

prevalência dos transtornos depressivos nos pacientes em tratamento com hemodiálise, 

dificultando o planejamento de medidas que possam avaliar a assistência à saúde mental 

no país (Santos et al., 2011). 

 Apesar dessa alteração do humor ser rotineiramente prevalente, muitas vezes, 

encontra-se subdiagnosticada. Alguns critérios se referem às ferramentas de triagem que 

são, geralmente, de autorrelatos, exigindo que o paciente taxe a frequência ou a 

severidade dos sintomas, ou, quando aplicadas a populações com doenças crônicas, 

tanto ferramentas de rastreio quanto de diagnóstico são sensíveis ao critério de 

contaminação, na medida em que incluem inquérito a sintomas somáticos, que se 

sobrepõem com a sintomatologia da doença física (Chilcot et al., 2008). 

Autor         Local Instrumento Tamanho 

da 

amostra 

Frequência da 

depressão 

Oliveira et al., 2008 Maceió HADS-D 15 20% leve 

13% moderada 

Macuglia et al., 

2010 

Rio Grande do 

Sul 

HADS-D 49 28,6% leve e moderada 

Moura Junior, 
Souza, Oliveira & 

Miranda, 2006 

Bahia 
 

 

Mini-International 
Neuropsychiatric 

Interview (MINI) 

244 17,6% distimia 
8,6% depressão maior 

 

Ribeiro et al., 2009 

 

São Paulo Geriatric 

Depression Scale 

(GDS) 

61 41% leve 

2% grave 

Garcia, Veiga & 

Motta, 2010 

 

Brasília Escala de 

Hamilton de 

depressão 

47 68,1% 

Nifa & Rudinick, 

2010 

Porto Alegre BDI 74 23,3% leve 

10% moderado 

Santos, Wolfart & 

Jornada, 2011 

 

Porto Alegre BDI 

 

 

68 34% leve, 

24% moderada 

10% grave 
Finger et al., 2011 Caxias do Sul BDI 58 44% 
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No que se refere à doença renal, as ramificações somáticas de uremia, incluindo 

fadiga, distúrbios do sono e redução do apetite, são também indicadores somáticos da 

depressão (Chilcot et al., 2008).  

Outra contaminação também é encontrada na avaliação dos sintomas 

psicológicos. Constatou-se que um terço dos pacientes não deprimidos relataram 

significativamente mais irritabilidade, tristeza, choro, leve pessimismo, indecisão e 

insatisfação, em comparação com indivíduos saudáveis. Esses sintomas mais leves têm 

sido atribuídos a uma resposta ao estresse causado pela doença e pela hospitalização 

(Chilcot et al., 2008). 

Por fim, sintomas cognitivos da depressão, humor, culpa, perda de interesse e 

dificuldades de concentração têm sido associados com transtorno depressivo maior na 

população de doentes renais terminais, portanto, podem ser discriminadores adequados 

para a doença nessa população. Nesse sentido, em uma tentativa de reduzir a influência 

dos fatores somáticos na avaliação de depressão, tem-se excluído as questões somáticas 

das escalas de depressão, ou utilizado aquelas que não se referem a esses 

questionamentos (Chilcot et al., 2008). 

Kimmel, Cukor, Cohen e Peterson (2007) apontam que os achados relativos à 

depressão no grupo de pacientes renais crônicos ainda são muito contraditórios, 

atribuindo-lhes fatores relacionados à diversidade das populações, equipe médica com 

formação e experiências diferentes, critérios heterogêneos para diagnóstico da 

depressão, instrumentos de medida diferentes, entre outros.  

 É importante verificar a ocorrência de depressão em pacientes com IRC, devido 

às consequências que esse transtorno de humor pode acarretar na vida dessas pessoas, 

como é o caso do impacto negativo sobre a qualidade de vida. Em um estudo que 
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acompanhou o curso da depressão por dezesseis meses, constatou-se que parecem 

existir três diferentes cursos para a depressão nessa população (Cukor et al., 2008). 

No primeiro grupo que apresentou baixos níveis de depressão, a qualidade de 

vida foi similar aos que não tem depressão. Já no outro subgrupo que tem problemas 

com a depressão intermitente, com moderadamente altos níveis de afeto depressivo 

apresentou uma redução da qualidade de vida em comparação com pessoas sem 

depressão (Cukor et al., 2008). 

O curso mais grave se deu para aquelas pessoas que têm depressão persistente. 

Esse curso está associado a níveis acentuadamente mais elevados de depressão e afeta 

significativamente na redução da qualidade de vida. Dessa forma, as pessoas que tinham 

um diagnóstico de depressão em ambos os períodos tiveram sua qualidade de vida 

significativamente reduzida (Cukor et al., 2008). 

Sugere-se que a depressão também está associada à diminuição da imunidade, da 

capacidade funcional, estresse, relaxamento dos cuidados pessoais, menor adesão a 

tratamentos e dietas, redução no cumprimento de diálises, intensificação dos problemas 

tanto financeiros e profissionais quanto familiares, maior possibilidade de comorbidades 

com abuso ou dependência de álcool ou drogas. Consequentemente, aumenta o número 

de consultas ambulatoriais, de internações e mortalidade, dificultando no processo de 

adaptação do paciente à nova condição de vida (Ribeiro, et al., 2009; Szeifert et al., 

2010). 

 Em situações mais extremas, a depressão pode ocasionar o suicídio. Muitas são 

as discussões sobre as taxas de suicídios entre esses pacientes, podendo ser de 10 a 400 

vezes maior que na população em geral. Embora as ideações suicidas possam não ser 

maiores que em outros pacientes crônicos, estes têm meios letais mais acessíveis, como 

sangramento pelas fístulas, ingestão excessiva de potássio, abuso de líquidos ou 
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alimentos proibidos na diálise ou até mesmo o não comparecimentos nas sessões de 

diálise (Almeida & Meleiro, 2000). 

 Nesse sentido, constatar a presença de sintomas depressivos entre os pacientes 

renais crônicos em hemodiálise é de suma relevância, para que ela seja tratada 

prontamente, haja vista que sua presença pode alterar o prognóstico, a adesão ao 

tratamento, enfim, interferir no funcionamento do paciente de modo geral. Devido à 

prevalência de depressão nessa população ser bastante variável, também é fundamental 

rever e aprofundar estudos sobre o tema (Nifa & Rudnicki, 2010). 

 Do mesmo modo que os pacientes nefrológicos podem desencadear sintomas 

depressivos, devido às implicações vivenciadas pela patologia renal e sua terapêutica, 

seus cuidadores/familiares também estão sujeitos a essa síndrome psicoafetiva. 

 

3.2 Depressão em Cuidadores de Pacientes Submetidos à Hemodiálise 

  

As repercussões impostas pela doença renal também são vivenciadas pelos 

familiares desses pacientes nefrológicos, dessa forma, a experiência estressante de 

conviver com uma doença incurável, leva a família a reavaliar seus saberes e práticas, 

construindo significados diferentes e impelindo aqueles que vivem lado a lado com a 

pessoa doente à mudanças em seus padrões de vida e ações para se ajustarem ao 

sofrimento, revendo seus sonhos e expectativas diante da realidade da cronicidade 

(Fráguas, Soares & Silva, 2008).  

A família influencia o comportamento de saúde de seus membros, e o estado de 

saúde de cada indivíduo também influencia o funcionamento da família. Logo, o 

adoecimento de um dos membros é um fator de ruptura que vem a desencadear 
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mudanças nos papéis e na estrutura da própria família, forçando-a a desenvolver uma 

nova dinâmica familiar, em que se inclui o ato de cuidar (Brito, 2009). 

Na maioria dos casos, a função de cuidar é prestada pela figura de poucos ou de 

apenas um membro, chamado de cuidador principal. Esta pessoa é a que proporciona a 

maior parte dos cuidados e o apoio ao indivíduo doente, pertencendo, geralmente, ao 

seu núcleo ou sistema familiar, embora essa função também possa ser assumida, com 

menos frequência, por amigos ou vizinhos (Brito, 2009). 

O cuidador informal, também classificado como um trabalhador doméstico, é 

aquela pessoa que desempenha cuidados não profissionais, ajudando o paciente, durante 

o curso do tratamento, a gerir e lidar com sua patologia, sem receber nenhuma 

remuneração. Esses indivíduos desempenham um papel crucial, pois assumem a 

responsabilidade de cuidar de uma forma continuada (Gayomali, Sutherland & 

Finkelstein, 2008; Vieira, Fialho, Freitas & Jorge, 2011).  

Estudos descrevem que a população de cuidadores informais é vinculada à 

imagem da mulher, filhas ou esposas, casadas, de meia idade e com filhos, que 

predominantemente cuidam de seus progenitores ou cônjuges (Romão & Pereira, 2008). 

Chama atenção o fato de que, em nossa cultura ocidental, é tradição que o 

cuidador seja pertencente ao sexo feminino, e, na maioria dos casos, esse cuidador é 

também uma pessoa frágil, já em idade de envelhecimento ou com a saúde debilitada 

(Saraiva, Santos, Landim, Lima & Sena, 2007).  

 A família que cuida realiza tarefas de natureza diversificada, as quais estão 

relacionadas com as atividades da vida diária, abrangendo desde cuidados com a 

higiene, alimentação, vestir, lavar e passar roupas, limpar a casa, como também 

proteção, atenção, conforto, segurança, tratamento, repouso, socialização, administração 
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da medicação, acompanhamento em consultas médicas, estendendo-se a outras 

atividades, como gerir aspectos econômicos (Fernandes, 2009; Vieira et al., 2011).  

Em se tratando dos pacientes que necessitam da hemodiálise, os cuidadores 

também os acompanham durante as sessões e vivenciam as dificuldades e as 

consequências proporcionadas por essa modalidade de tratamento, desde as dificuldades 

na obtenção de transporte para o centro de diálise, como também outros problemas, a 

exemplo do tempo ocioso de espera, que, somado ao tempo de recuperação após a 

sessão de diálise, é de, em média, seis horas, além do auxílio quanto aos efeitos 

colaterais decorrentes da hemodiálise (D. Ribeiro et al., 2009; Sezer et al., 2003). 

Além disso, existem os cuidados específicos com o cateter ou fístula, a 

administração de medicamentos de uso diário e contínuo e o controle da alimentação, 

pois esses pacientes têm a necessidade de seguir uma dieta rigorosa, e a quantidade de 

líquidos a ser ingerida é mínima (Gayomali et al., 2008). 

Quando esses pacientes são idosos, a atenção da família se estende para além da 

terapêutica específica referente à doença renal, abrangendo outras características que 

podem surgir devido à idade ou à própria patologia, como hipertensão, dificuldades de 

circulação, problemas cardíacos, diabetes, deficiência visual e incapacidade de andar, 

além de transtornos de humor ou cognitivos (Gayomali et al., 2008; D. Ribeiro et al., 

2009).  

Os cuidadores de crianças em diálise, por sua vez, são responsáveis pela 

administração das tarefas associadas à diálise, incluindo a administração de 

medicamentos, a condução às consultas médicas, bem como o fornecimento das dietas 

específicas. Nesse caso, esses cuidadores também arcam com um ônus emocional e 

psicológico de terem uma criança cronicamente doente.     
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Tong, Lowe, Sainsbury e Craig (2008) realizaram uma revisão sistemática e 

metaetnografia de estudos que utilizaram entrevistas em profundidade ou grupos focais 

para explorar as experiências de pais com crianças que têm doença renal crônica. Foram 

pesquisadas cinco bases eletrônicas: MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, índice 

cumulativo de Enfermagem e Literatura com Saúde e Sociofile / Sociological Abstract, 

bem como listas de referências de artigos relevantes até agosto de 2005.  

Desse modo, os autores reuniram informações de 16 artigos, sendo percebido 

que o tema central desses estudos foi o de ordem intrapessoal com ênfase na tensão 

psicológica e física dos cuidadores, que devem lidar com seus próprios sentimentos de 

descrença, desânimo e incerteza, enquanto enfrentam a fadiga e a perda de 

independência (Tong et al., 2008). 

Em segundo lugar, os pais enfrentam desordens interpessoais, como a labuta 

diária dos cuidados da doença renal crônica que afeta os relacionamentos conjugais, 

familiares, com amigos e até mesmo com suas outras crianças. Finalmente, eles 

discutiram o tema das necessidades externas, exigindo prestação de cuidados de 

equilíbrio da doença renal adequada com as obrigações domésticas e outras 

necessidades financeiras (Tong et al., 2008). 

Nesse sentido, também notaram repercussões sobre a vida familiar e social, 

como não poder trabalhar, viajar, estudar, passear, transformações da rotina e dinâmica 

familiar, bem como aumento de custos com diminuição ou ausência da autonomia 

financeira. O acúmulo de tarefas interfere na condição de vida desses familiares, sendo 

a sobrecarga a consequência mais comum (Abrahão et al., 2010; D. Ribeiro et al., 

2009). 

Fráguas et al. (2008) apontam, em seu estudo, dificuldades e facilidades 

apreendidas por familiares cuidadores de pacientes renais, os quais se referiram ao 
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sofrimento em ver seus parentes dependentes de um tratamento agressivo e doloroso, 

que pode ser agravado por outras patologias como a diabetes, culminando na amputação 

de um membro, levando o indivíduo a incapacidades funcionais e exigindo da família 

uma reestruturação de suas ações a fim de atender as necessidades da pessoa amputada. 

 Outras dificuldades também foram mencionadas, como falta de informações 

sobre a doença e o tratamento, incorporação da doença no ciclo de vida familiar, 

respeito ao regime terapêutico/alimentar, esgotamento físico-emocional, restrições das 

atividades de lazer, conciliação do trabalho com o cuidar do doente em casa, 

dificuldades financeiras, perturbação do sono, dependência do paciente, rotina de 

cuidado e estresse. Esses cuidadores, por sua vez, referiram-se aos recursos transporte, 

tratamento domiciliar, apoio da família nuclear ampliada e apoio da rede social como 

facilidades (Fráguas et al., 2008). 

A maioria dos cuidadores aceita o seu papel devido à inevitabilidade da situação, 

mas não deixa de associar os cuidados a valores de solidariedade e prestabilidade 

(Fernandes, 2009).  

No entanto, embora os cuidadores não pagos sejam geralmente muito 

entusiasmados quando iniciam a sua missão, a frustração passo a passo e a exaustão 

causada pelo desgaste, as responsabilidades diárias e a carga física e psicológica fazem 

com que eles possam desenvolver sérios problemas sociais e emocionais, o que pode até 

mesmo afetar a qualidade do tratamento proporcionado ao seu ente querido. Essa 

situação também pode criar estresse adicional no seio da família que já está lutando com 

a difícil situação causada pela doença crônica de seu membro (Rutkowski & Rychlik, 

2011).   

Ansiedade, medo, fadiga, depressão, tensão, constrangimento, frustração, 

alteração da autoestima, distúrbios do sono, isolamento social e estresse são algumas 
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das principais dificuldades emocionais vivenciadas pelos familiares que assumem o 

papel de cuidadores informais, além da deterioração em relacionamentos familiares, o 

uso abusivo de medicamentos e a percepção negativa da saúde física (Gayomali et al., 

2008; Vieira et al., 2011).  

Outros aspectos, como questões de ordem financeira, também são perceptíveis 

nessa população, pois, devido ao fato de dedicarem grande parte do tempo aos cuidados 

do ente querido, eles ficam impossibilitados de assumirem uma atividade remunerada, 

levando-os, dessa forma, ao comprometimento do orçamento familiar e à dependência 

financeira de outros (D. Ribeiro et al., 2009).  

Diante desse contexto de cuidados e limitações, a literatura preconiza que os 

cuidadores informais de pacientes renais apresentam baixa qualidade de vida, 

significativamente inferior nas dimensões de funcionamento físico, emocional, social e, 

em especial, na saúde geral, na vitalidade e na saúde mental (Shimoyama et al., 2003). 

Nessa perspectiva, configura-se que muitos cuidadores sofrem de depressão 

durante o período de cuidado, relacionando-a ao “peso” do cuidar (Miyashita et al., 

2009). Nesse caso, vários autores têm revelado altos índices de depressão em cuidadores 

de pacientes de diversas ordens (Besier & Goldbeck, 2011; Miyashita et al., 2009; 

Sansoni, Velone & Piras, 2004).  

A prevalência de depressão entre os cuidadores de pacientes idosos com doenças 

neurológicas foram: doença de Parkinson, 46%; degeneração espinocerebelar, 42%; 

sistema múltiplo atrofia, 63%; e esclerose lateral amiotrófica, 61%, constatando-se altos 

índices (Miyashita et al., 2009). 

 Ao pesquisar a depressão em 34 cuidadoras principais de pacientes com doença 

de Alzheimer, encontrou-se 42% da amostra com sintomas de depressão (Sansoni et al., 

2004). Besier e Goldbeck (2011) avaliaram a prevalência dos sintomas de depressão em 
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crianças e adolescentes portadores de fibrose cística e em seus cuidadores e, ao 

comparar esses achados, identificaram maiores índices de depressão em seus 

cuidadores.  

Os níveis de depressão também foram constatados e comparados entre pacientes 

em hemodiálise e seus cuidadores. Asti, Kara, Ipek e Erci (2006) perceberam 

similaridade entre os resultados, sendo 10% e 9%, respectivamente.  

Entre os 32 cuidadores de crianças em diálise peritoneal, a prevalência de 

depressão foi de 28%, sendo tal resultado mais provável e mais comum se comparado 

ao índice de apenas 5% apresentado no grupo controle composto por 64 pais com filhos 

saudáveis. Constatou-se, ainda, que, apesar da prevalência da depressão nos cuidadores, 

apenas 56% destes eram conscientes de sua tendência à depressão (Tsai et al., 2006). 

Sezer et al. (2003) desenvolveu um estudo na Turquia, no qual comparou 

características psicossociais em três grupos: um composto por 33 cuidadores/familiares 

de pacientes em hemodiálise, outro por 27 que estavam em diálise peritoneal e o grupo-

controle composto por 49 indivíduos que não tinham nenhuma pessoa com doença 

crônica na família. Verificou-se que os cuidadores de pacientes em hemodiálise 

apresentaram maiores escores de depressão em comparação aos cuidadores de diálise e 

de controle. Isso sugere que o cuidar dos nefrológicos em hemodiálise impõe maiores 

limitações na vida de seus cuidadores. 

O estresse do tratamento e a carga da doença ao longo da vida são inevitáveis 

para os pacientes e toda a família, sendo a depressão um fator comum nesses grupos, 

embora poucos estudos na literatura tenham investigado quaisquer sintomas de 

depressão nos cuidadores de pacientes renais, ou mesmo comparados tais resultados 

(Saeed, Ahmad, Shakoor, Ghafoor & Kanwal, 2012). 
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Diante do exposto, fica visível que o fenômeno da depressão atinge não apenas 

os pacientes, mas também seus cuidadores, evidenciando a necessidade de atenção dos 

profissionais de saúde ao estado psicossocial dessas pessoas.  
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CAPÍTULO IV –  

 
Insuficiência Renal Crônica e Depressão: 

Um Enfoque Psicossociológico 
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Neste capítulo, serão feitas breves considerações acerca da Teoria das 

Representações Sociais, na perspectiva moscoviciana, e suas articulações como 

arcabouço teórico de pesquisas realizadas nessa vertente com o contexto da IRC e o 

fenômeno da depressão. 

Segundo Moscovici (2011), as representações sociais (RS) são conjuntos 

simbólicos/práticos/dinâmicos, cujo status é o de uma produção e não de uma 

reprodução. Isso significa dizer que constituem não uma simples reação a estímulos 

exteriores, mas sim a escolha e a utilização, a partir de repertório circulante na 

sociedade, de informações destinadas à interpretação e à elaboração do real. Assim, 

representar um objeto, pessoa ou coisa não consiste apenas em desdobrá-los, repeti-los 

ou reproduzi-los, mas em reconstruí-los, retocá-los e modificá-los.  

Jodelet (2002) conceitua as RS, mais detalhadamente, entendendo que: 

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social. Igualmente, designada como saber de senso comum ou 

ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre 

outras do conhecimento científico (p. 22). 

Portanto, ter acesso às representações sociais de um objeto social é tentar 

compreender as formas que os indivíduos utilizam para criar, transformar e interpretar 

uma problemática vinculada à sua realidade, bem como conhecer seus pensamentos, 

sentimentos, percepções e experiências de vida compartilhada, de acordo com a classe 

social a que pertencem e as instituições às quais estão vinculados, prolongando-se para 

além das dimensões intrapsíquicas e concretizando-se em fenômenos sociais palpáveis 

de serem identificados e mapeados (Coutinho, 2005). 
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 Nesse sentido, identificar as representações sociais dos pacientes renais e de 

seus familiares/cuidadores possibilitará compreender como esses indivíduos interpretam 

ou explicam a nova realidade de vida permeada pela doença renal.  

Estudar as RS é reconhecer o modo como um determinado grupo humano 

constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um grupo social, as 

representações que ele forma sobre uma diversidade de objetos, tanto próximos quanto 

afastados, bem como o conjunto de códigos culturais que definem, em cada momento 

histórico, as regras da comunidade (Oliveira & Werba, 2010). 

Sendo assim, ao se investigar as RS dos pacientes em tratamento de hemodiálise 

e de seus familiares/cuidadores, buscar-se-á apreender o campo da representação social, 

abarcado a partir de informações, imagens, crenças, valores, opiniões, elementos 

culturais e ideológicos presentes no discurso sobre a IRC e a depressão, que são 

estruturados conforme seus organizadores socioculturais, suas atitudes e seus esquemas 

cognitivos (Saraiva, 2010). 

 Conforme Jodelet, a representação social deve ser estudada articulando 

elementos afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e 

da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a realidade material, 

social e ideal (das ideias) sobre as quais elas vão intervir (Jodelet, 2002).  

Destaca-se que as representações sociais são “uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos” (Moscovici, 1978, p. 26), considerando-se a indissociabilidade entre a 

experiência subjetiva e a inserção social dos sujeitos. Nesse sentido, as RS dos 

nefropatas e de seus cuidadores sobre a patologia orgânica evidente e sobre o transtorno 

psicoafetivo podem ser definidas a partir da natureza e da significância atribuídas aos 
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estímulos que cercam esses grupos, direcionando, assim, seus comportamentos e 

comunicações. 

Posteriormente, Abric, em 1994, acrescentou outras duas funções às RS, 

justificadas pela evolução das pesquisas realizadas a propósito das cognições e práticas 

sociais, a saber: a função identitária, que define a identidade e permite salvaguardar a 

imagem positiva do grupo e sua especificidade, e a função justificadora, que permite 

explicar determinados comportamentos dos atores sociais adotados em face de outros 

grupos (Chaves & Silva, 2011). 

Sendo assim, o conhecimento construído por essa teoria é capaz de descrever, 

mostrar uma realidade ou um fenômeno que existe e, por vezes, não é percebido, mas 

pode influenciar e explicar determinados comportamentos (Oliveira & Werba, 2010). 

De acordo com Moscovici (2011, p. 54), “a finalidade de todas as 

representações é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade”. 

Nesse caso, uma função primordial das RS é a integração do novo, conseguido através 

de dois mecanismos interligados de um processo de pensamento baseado na memória e 

em conclusões passadas: a ancoragem e a objetivação.  

O primeiro transfere o estranho para um referencial que possibilita sua 

interpretação e comparação, através de uma relação entre “categorias e rótulos” 

considerada apropriada (Moscovici, 2011). Esse nível também é descrito por Jodelet 

(2002) como responsável por enraizar a representação e seu objeto numa rede de 

significações que permite situá-los em relação aos valores sociais e dar-lhes coerência, 

sendo essencial no que se refere à realização de sua inscrição sobre um “já pensado”, 

manifesto ou latente. 

 À luz do processo de ancoragem, buscar-se-á conhecer como a depressão e a 

IRC são classificadas, avaliadas, nomeadas e rotuladas, a partir do consenso desses 
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grupos identitários de pacientes e cuidadores, ou seja, qual a atribuição de sentido que 

as populações estudadas fornecem aos objetos em questão. 

 O segundo processo, a objetivação, trata-se da forma como os elementos 

constituintes da representação se organizam e do percurso por meio do qual tais 

elementos adquirem materialidade e se tornam expressões de uma realidade pensada 

como natural (Vala, 2004). 

 A objetivação é o processo que torna o invisível perceptível e o não familiar 

conhecido, e se distinguem três fases nesse processo: a construção seletiva, a 

esquematização estruturante e a naturalização. A primeira corresponde ao processo pelo 

qual o sujeito se apropria das informações e dos saberes sobre um dado objeto. Nessa 

apropriação, alguns elementos são retidos, enquanto outros são ignorados ou 

rapidamente esquecidos. As informações que circulam sobre o objeto são selecionadas 

em função dos aspectos culturais do grupo de pertença e dos critérios normativos que 

asseguram a retenção da informação de acordo com o sistema de valores correspondente 

ao grupo circundante (Alves-Mazzotti, 2008). 

Na esquematização estruturante, uma operação imaginante reproduz de forma 

visível, dando corpo aos esquemas conceituais, reabsorvendo o excesso de 

significações, de modo a proporcionar uma imagem coerente e facilmente exprimível 

dos elementos que constituem o objeto da representação, permitindo ao sujeito 

apreendê-los individualmente e em suas relações. A partir desse processo, é perceptível 

o esquema figurativo das representações (Jodelet, 2002). Por fim, ocorre a 

naturalização, quando de fato é possível perceber a realidade concreta dos elementos 

representados (Alves-Mazzotti, 2008). 

Esse processo de objetivação nos permitirá conferir qual o elemento mais 

estável, rígido ou “duro” acerca da depressão e da IRC, apreendido pelos pacientes 
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urêmicos e seus cuidadores, conferindo-lhes uma realidade plena, reduzindo o que antes 

era desconhecido ao nível visível e perceptível. 

Portanto, para apreender as representações sociais de pacientes e cuidadores 

acerca da depressão, é necessário compreender os processos de classificação e 

nomeação envolvidos. São esses processos que permitem retirar o novo do anonimato e 

colocá-lo numa rede de significações, a partir do consenso do grupo de afiliação que 

convive em um mesmo ambiente de interação social. 

 

4.1 Representações Sociais no Contexto da Insuficiência Renal Crônica 

 

 Este tópico é dedicado à compilação de algumas pesquisas sobre a representação 

social no âmbito da insuficiência renal. 

Nesse enfoque psicossociológico, Campos e Turato (2010) realizaram um estudo 

sobre as representações sociais da hemodiálise. Foram escolhidos, intencionalmente, 

sete pacientes de uma unidade de hemodiálise de um hospital estatal de ensino da cidade 

de Campinas- SP, e se utilizou o método clínico-qualitativo. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, que continham questões relativas aos significados do 

tratamento para o doente, à adaptação do doente renal crônico ao tratamento e às 

relações interpessoais com outros pacientes, família e sociedade. Os dados foram 

tratados através de análise de conteúdo temática e, a partir desta, surgiram quatro 

categorias: Tomando conhecimento da necessidade de fazer hemodiálise, O tratamento 

como questão de sobrevivência e bem estar, O tratamento como obrigação e 

Convivendo com o preconceito da sociedade: o “bicho de sete cabeças”.  

A sobrevivência surgiu como significação maior para o tratamento, inferindo-se 

como possibilidade de manutenção de sua existência e conflito com uma situação 
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iminente de morte. A tomada de ciência da necessidade do tratamento e suas restrições 

funcionaram para alguns pacientes como situação de extrema angústia. A sensação de 

obrigatoriedade na realização do tratamento, pela falta de opções de terapias para a 

doença, colocou o paciente frente a uma situação de transferência implícita de 

responsabilidades na tomada de decisões à equipe de saúde, quanto ao tratamento, de 

certa forma, criando certa acomodação ou conformismo na sua própria participação 

nesse processo. Os pacientes atribuem à cultura vigente na sociedade na qual as pessoas 

estão inseridas uma visão de desconhecimento e dificuldade de aproximação ao doente 

renal (Campos & Turato, 2010). 

Outro estudo sobre as RS da hemodiálise foi realizado com um grupo de dez 

idosos com idades entre 61 e 76 anos, em uma clínica de hemodiálise em Fortaleza, com 

o tempo de tratamento variando de um a seis anos. Os critérios de inclusão foram: 

doentes com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, ou com ambas as 

patologias, capazes de se expressar e disponíveis para responder aos instrumentos. Os 

dados foram coletados a partir de três entrevistas semiestruturadas, análise de material 

artefato (manual) e uma técnica expressiva, “collage”, na qual os participantes recebiam 

revistas e escolhiam uma figura que representasse o significado da hemodiálise em suas 

vidas. Para a análise e a interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo 

temático proposto por Bardin (Costa et al., 2007). 

Os resultados do material em “collage” foram reunidos em duas categorias 

principais: expressões de atitudes positivas e negativas. Como atitudes positivas, foram 

consideradas as seguintes figuras: filho ferido representava a esperança de vida familiar, 

simbolizando a motivação para não morrer; atletas representavam a esperança de chegar 

ao transplante; teste de estresse representava a sua salvação, a aguardar transplante. 

Enquanto as atitudes negativas foram representadas como: uma família na floresta 
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representando a hemodiálise com os problemas financeiros que trouxe à família; 

amantes abraçados representados por arteriovenosa fístula; trem que representa a 

tristeza por não ser capaz de viajar; jovens coletando sangue, representando a 

hemodiálise; um remédio apenas para não morrer; macaco representado pelo sangue do 

paciente – “na máquina salta como um macaco”; faces que representam horror, medo, 

sofrimento e tristeza resultantes de hemodiálise. 

Já a partir da análise de conteúdo foram elucidadas onze categorias 

representacionais: A vida antes da IRC, Conhecimento de hemodiálise, Orientação 

Recebida, Medo de outras doenças, Consequências da doença, Esperança, 

Dificuldades, Características do envelhecimento, Relacionamento com a máquina, 

Sonho de vida do projeto e Desejo de melhora (Costa et al., 2007). 

Quintana e Muller (2006) apreenderam RS da IRC e do transplante, nesse 

sentido foram elencadas as categorias: o impacto do diagnóstico, “ligados” à máquina, 

a perda da identidade, o suporte emocional, a escolha do doador e a idealização da 

cura a partir do transplante. 

A primeira categoria foi representada como um momento de ruptura, 

delimitando um antes e depois do diagnóstico; a segunda representada como as 

limitações da doença e a dependência do aparelho aparecem com toda a sua intensidade; 

a terceira aparece devido às alterações corporais, o corpo repleto de cicatrizes geradas 

pelas fístulas, cateteres, exames e cirurgias, a quarta é representada através da fé em um 

ser superior, na equipe de saúde e na família. Já a quinta e sexta categoria estão 

diretamente relacionadas ao transplante, uma envolve questões afetivas e familiares, e 

outra é desmistificada após a cirurgia (Quintana & Muller, 2006). 

O processo saúde-doença também foi tema em RS estudado por Santos et al. 

(2005). Com o intuito de comparar tais representações, participaram do estudo quatro 
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pacientes renais crônicos e quatro médicos nefrologistas, ambos os grupos provenientes 

de uma clínica de hemodiálise localizada em Aracaju-SE. Utilizou-se uma entrevista 

semiestruturada, e os dados obtidos foram analisados pela técnica de análise de 

conteúdo de Bardin.  

No geral, as RS da saúde foram predominantemente como bem-estar, e a doença 

como uma limitação ou incapacidade para trabalhar. Já a análise separada mostrou que 

os médicos apresentaram maior dificuldade em estabelecer uma definição de saúde se 

referindo a uma “normalidade”; já os pacientes representaram a saúde como afeto, bem-

estar e controle da doença (Santos et al., 2005).  

As Representações Sociais de como lidar com a doença que se destacam para os 

médicos foram a aceitação, calcada na informação e compreensão objetiva da doença; é 

a mais adequada postura a ser assumida diante de uma doença. Já os pacientes, por 

outro viés, relatam que o afeto é o principal fator para o enfrentamento de uma doença, 

estando fundada no apoio e na estabilidade das relações familiares a forma de lidar com 

sua patologia (Santos et al., 2005). 

Notou-se que as RS do processo de saúde-doença dos médicos, a ciência e a 

forma impessoal de lidar com a doença do indivíduo são as condições básicas para o 

estabelecimento desse relacionamento. Nota-se que as Representações Sociais dos 

pacientes sobre o processo de saúde-doença estão calcadas essencialmente em valores 

afetivos e no saber próprio ao sujeito. Dessa forma, as concepções saúde e doença, 

promoção de saúde, postura ante a doença e restauração da saúde se encontram em 

polos diferentes de entendimento, o que causa um distanciamento entre o que o 

profissional tem a oferecer e o que o paciente espera como resposta (Santos et al., 

2005). 
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As RS sobre processo de adoecimento da IRC em pacientes renais, foi estudado 

por Gonçalves (2012). Fizeram parte dessa pesquisa 23 doentes crônicos, com idades 

entre 18 e 60 anos, os dados foram obtidos mediante entrevista semiestruturada, e 

analisados pelo método de Análise de Conteúdo, o qual permitiu identificar quatro 

categorias temáticas: Constatação da finitude e ruptura da normalidade, Inimiga oculta 

que seca o rim, Máquina como garantia de vida e, Rim novo: Esperança de cura. 

A RS do processo de adoecimento esteve ancorada na identificação da finitude 

da vida, representada pela aproximação da morte, que surgiu como possibilidade na vida 

desses indivíduos, que provoca medo, insegurança e mudanças de comportamento, com 

a introdução de uma nova realidade de vida: o ser doente crônico. A doença foi 

entendida pelos pacientes, aparecendo de forma silenciosa e seca os rins, sendo também, 

representada como fracasso em consequência da perda do emprego e, mudança no papel 

social. Por outro lado, alguns entrevistados revelaram abertura de um nível de 

sensibilidade para aquilo que está no cotidiano, permitiram criar novas opções de vida 

diante do sofrimento. O tratamento para a doença foi visto como dependência da 

máquina de hemodiálise que traz a garantia da vida, mesmo sendo ela a causadora da 

perda da liberdade. A fístula, necessária para a sobrevivência na máquina gera marcas 

pelo corpo, alterando a autoestima do doente renal. Com todo esse sofrimento, a 

esperança nasce quando percebe que o transplante renal possibilita uma nova chance de 

vida sem a dependência da máquina. A espera do rim novo representa a cura, e a fé é 

essencial para manter viva a esperança, além do apoio familiar que influência no 

processo de adoecimento (Gonçalves, 2012). 

Ramos et al. (2008) apreenderam as RS de adolescentes em relação ao cuidado 

em situação de IRC. Aplicou-se o teste de associação livre de palavras a 70 
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adolescentes, sendo 50 renais crônicos e 20 em processo de adoecimento, e a entrevista 

semiestruturada a oito adolescentes renais crônicos.  

Os adolescentes ancoraram o cuidado de si à diálise e à preocupação, ressaltando 

que fazer diálise representa uma forma de cuidado essencial à sua vida. Água, dieta, 

dedicação, proibições, responsabilidade e medicação também foram ancoradas no 

autocuidado, focalizando, assim, na tríade terapêutica dieta, medicação e diálise. Já os 

adolescentes não renais evocaram cuidado, obediência e prevenção, direcionando, 

assim, sua atenção para as medidas preventivas e para a obediência, pois compreendem 

que a prevenção é uma maneira eficaz de se manter saudável (Ramos et al., 2008).   

O cuidado dos profissionais foi ancorado na conversa, preocupação, 

compreensão, conhecimento e dedicação, sendo esses elementos vistos como 

características importantes no cuidado. Já o cuidado familiar foi ancorado pelos 

pacientes renais em aspectos como afetividade, atitudes de apoio e proteção, na 

satisfação e em cobranças. Nesse caso, o cuidado familiar foi baseado, 

fundamentalmente, nos conhecimentos do senso comum movidos por laços afetivos, 

cuja finalidade maior é a busca de qualidade de vida das pessoas em adoecimento que 

fazem parte da família, sendo permeados e influenciados pela cultura. Por outro lado, 

existe o cuidado profissional, que, mesmo sendo embasado nos conhecimentos 

científicos e tendo caráter formal, sofre influência da cultura (Ramos et al., 2008).  

Rodrigues e Botti (2009) também identificaram a representação do cuidar na 

hemodiálise para a equipe de enfermagem e para o cliente em tratamento dialítico. 

Participaram da pesquisa seis técnicos de enfermagem e 12 pessoas em tratamento 

hemodialítico, sendo os dados obtidos através de uma entrevista. Constatou-se que o 

cuidar para a equipe de enfermagem foi representado como sendo uma relação 

terapêutica, de confiança e técnica. Já para os pacientes, significa estabelecer 
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relacionamento interpessoal, aderir ao tratamento e ter sua vida prolongada. Dessa 

forma, as representações encontradas para o cuidar e o cuidado revelaram conceitos da 

relação terapêutica/interpessoal que transcendem a dimensão técnica. 

Chilcot et al. (2010) investigaram se existia diferença significativa entre as RS 

dos pacientes com IRC acerca da adesão à ingestão de líquidos. Foi identificado que os 

pacientes que percebiam poucas consequências na doença tinham maiores chances de 

não serem aderentes, sugerindo que as representações da doença estão associadas a não 

adesão de fluidos.  

Oliveira (2009) objetivou conhecer as RS acerca da hipotensão arterial de 

pacientes com IRC e compará-las entre homens e mulheres. Participaram desta pesquisa 

50 pacientes em tratamento de hemodiálise e para a coleta dos dados utilizou-se a 

TALP, uma entrevista e a técnica de colágens. Constatou-se que os homens elaboraram 

suas RS ancoradas num discurso pessimista e negativista, suas evocações associaram a 

hipotensão arterial ao suor, ao medo, a dificuldades na visão e à morte. As entrevistas 

desses participantes foram referentes às limitações impostas pela doença que dificultam 

a maneira de viver, alegando mudanças na realização de atividades desenvolvidas 

anteriormente. Por fim, na técnica de colagens, os temas encontrados diziam respeito às 

limitações impostas pela doença, como falta de liberdade, prisão e fogo.  

Por outro lado, as RS das mulheres foram expressas de maneira mais cautelosa e 

sentimentalista, e as evocações das palavras foram mais detalhistas, prevalecendo o 

suor, o medo, vista ruim e dor. Nas entrevistas, elas relataram atitudes positivas, como o 

bom convívio com a doenca, os aspectos religiosos e os planos para o futuro, vistos 

como consequências voltadas para o enfrentamento da doença e objeto de superação. 

Nas colagens, as imagens foram referentes às dificuldades no enfrentamento com os 
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hábitos alimentares, embora tenham ressaltado o poder de conformidade (Oliveira, 

2009). 

 

4.2 Representações Sociais no Contexto da Depressão 

 

Pesquisas sobre a representação social da depressão elaborada por pacientes 

nefrológicos e seus cuidadores são menos evidentes na literatura, no entanto, a 

depressão tem sido amplamente quantificada dentro dessa perspectiva da hemodiálise. 

Nesse sentido, pretende-se coletar vários estudos sobre as representações sociais da 

depressão. 

Especificamente, o Núcleo de pesquisa Aspectos Psicossociais de Prevenção e 

Saúde Coletiva, coordenado pela professora Dr
a
. Maria da Penha de Lima Coutinho, 

tem desenvolvido teses, dissertações e artigos nessa ótica psicossociológica da 

depressão, a saber:  

Utilizando os instrumentos Inventário de Depressão Infantil (CDI) como 

screening, Técnica de Associação Livre de Palavras, Entrevistas semiestruturadas, o 

Desenho-história com Tema e o Rorschach Temático, Coutinho (2005) investigou a RS 

da depressão elaborada por crianças com e sem sintomatologia depressiva, 

constatando que as crianças pesquisadas representaram a depressão como uma doença 

causada pela tristeza, dor e separação, enquanto que o ser depressivo foi representado 

como uma pessoa nervosa, que chora e não interage. 

Outro estudo desenvolvido por Coutinho, et al. (2003), com o objetivo de 

identificar as Representações Sociais da depressão em grupos distintos da evolução do 

ciclo vital, no qual participaram 32 crianças e 31 idosos. Para a coleta dos dados, 

utilizaram-se os instrumentos: Inventário de Depressão de Beck, Inventário de 

Depressão Infantil, Entrevistas Semiestruturadas e a Técnica de Associação Livre de 
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Palavras. Os resultados apontaram convergências e divergências quanto às concepções, 

às causas e aos tratamentos da depressão. Notou-se que as representações dos atores 

sociais possuem como elementos figurativos a tristeza e a morte, oriundos de situações 

traumáticas, carências existenciais, isolamento social e sentimentos de rejeição. 

Percebeu-se, ainda, que ambos os grupos apreendem suas representações não apenas 

pelo conhecimento teórico e pela comunicação informal, mas também pelo conjunto de 

problemas imediatos que se defrontam na vida cotidiana  

Ribeiro et al. (2010) investigaram as representações sociais da depressão em 

adolescentes do ensino médio, em uma escola de João Pessoa-PB. Participaram do 

estudo 276 adolescentes, de ambos os sexos e na faixa etária entre 14 e 17 anos. Os 

instrumentos usados na pesquisa foram o Inventário da Depressão Infantil e a técnica 

projetiva do desenho-história com tema. Os resultados indicaram que a depressão está 

associada a quatro aspectos: Psicoafetivos, com as subcategorias depressão como 

sinônimo de tristeza e desilusão amorosa; Psicossociais, com a subcategoria 

dificuldade de relacionamento social; e ideias mórbidas, com a subcategoria ideia de 

morte e/ou ideação suicida. Essas associações são resultado tanto das vivências dos 

adolescentes como das informações e representações vinculadas ao seu grupo de 

pertença. 

Os autores Damião et al. (2011) objetivaram identificar os fatores psicossociais 

que interferem na etiologia da depressão e apreender as representações sociais da 

depressão no coletivo de adolescentes inseridos no contexto do ensino médio das redes 

pública e privada das cidades de Teresina-PI e Natal-RN. A amostra foi constituída por 

505 sujeitos, sendo 269 de Teresina e 236 de Natal. Nessa investigação, utilizaram-se o 

Inventário de Depressão Infantil e a Técnica de Associação Livre de Palavras. A 

amostra da cidade de Teresina apresentou um maior índice de sintomatologia 
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comparada à da cidade de Natal. Percebeu-se, ainda, que houve diferenças estatísticas 

significativas relativas ao sexo: os sujeitos do sexo masculino apresentaram traços 

depressivos mais relacionados a problemas de conduta e obediência, enquanto as 

mulheres desenvolveram traços mais subjetivos. Conforme a análise dos dados obtidos 

no TALP, constatou-se que, de modo geral, as RS dos atores sociais pesquisados 

demonstram inadequação do sujeito depressivo nas inter-relações psicoafetivas e 

psicossociais.  

Outro estudo nesse enfoque psicossociológico versou sobre a depressão pós-

parto, desde a experiência subjetiva das mães no contexto puerperal até as 

comunicações veiculadas no seu grupo de pertencimento. Buscou-se apreender as 

representações sociais da depressão e da experiência materna elaboradas pelas puérperas 

com e sem sintomatologia depressiva. Foram utilizados a associação livre de palavras e 

um questionário sociodemográfico. Para as mães puérperas sem sintomatologia 

depressiva, emergiram manifestações psico-orgânicas, valorativas e histórico-factuais. 

Já as mães depressivas ancoraram a depressão em elementos psicoafetivos, que 

trouxeram repercussões para o seu relacionamento com os bebês (Coutinho & Saraiva, 

2008). 

A depressão foi ainda representada por sujeitos portadores de outras patologias 

sem possibilidade de cura, como é o caso da Aids. Participaram desse estudo 91 sujeitos 

soropositivos, com o objetivo de se apreender as RS da Aids e da depressão. Foram 

utilizados como instrumentos a Técnica de Associação Livre de Palavras e o Inventário 

de Beck para medir depressão (Castanha et al., 2006). 

Os resultados evidenciaram a RS da depressão a partir de dois grupos, o de 

mulheres e o de homens. No grupo de mulheres, esse sofrimento psicoafetivo foi 

representado como uma doença que causa esquecimento e que leva à morte. Observou-
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se um predomínio da esfera físico-orgânica relacionada a manifestações cognitivas, tais 

como falta de concentração e esquecimento, assim como a questão da morte, que, no 

contexto da depressão, está muitas vezes atrelada ao suicídio. Em contrapartida, no 

grupo dos homens, a depressão foi representada através da esfera psicoafetiva, sendo 

vista como sinônimo de angústia, ansiedade e desespero (Castanha et al., 2006). 

Além dos estudos realizados no Núcleo de pesquisa Aspectos Psicossociais de 

Prevenção e Saúde Coletiva, observa-se na literatura outros autores que também 

trabalham com a temática da depressão na perspectiva psicossocial, a seguir alguns 

estudos. 

Raty et al. (2006) comparou as RS da depressão de homens e mulheres, nessa 

pesquisa, os participantes foram instruídos a pensar de um indivíduo que conheciam 

pessoalmente e o consideravam deprimido, assim, informando sua idade, sexo e, por 

fim, descrever seus principais sintomas. Constatou-se, que a maioria dos participantes 

do sexo feminino, pensou em uma mulher, enquanto que os participantes do sexo 

masculino pensaram em homens e mulheres. Os sintomas atribuídos à depressão, com 

unanimidade incluíram a fadiga e a diminuição da capacidade para trabalhar, de 

concentração, de tomar decisões e participar de passatempos. As descrições da pessoa 

depressiva foram bastante unaniformes, distintas em sinais e sintomas associados à 

esquizofrenia. De modo geral, as descrições variaram de acordo com as características 

dos indivíduos-alvo, seu sexo e idade, em particular, mais do que as características dos 

participantes. Nesse sentido, os autores deste estudo afirmaram que as pessoas têm suas 

experiências pessoais de depressão, sendo guiados por esquemas interpretativos 

socialmente compartilhados.  

Vollmann et al. (2010) compararam as RS da depressão e da percepção da 

utilidade do apoio social, em 41 pessoas deprimidas e em 58 pessoas sem histórico de 
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depressão. Foi percebido, que as pessoas com se sem depressão apresentaram opiniões 

semelhantes sobre os sintomas relacionados a essa síndrome, embora, as pessoas que 

nunca tinham sido depressivas pareceram subestimar o impacto emocional da doença, 

mas também, perceberam perspectivas positivas de recuperação, por meio do 

tratamento, já as pessoas não deprimidas, tenderam a minimizar a gravidade da doença. 

No que diz respeito as representações da doença e as percepções da utilidade de apoio 

social, os resultados indicaram que as representações de doença foram mais fortemente 

relacionadas com a utilidade do apoio percebido para os não deprimidos, do que para as 

pessoas deprimidas. Os autores inferiram, que tais resultados podem ser explicados 

devido às pessoas não deprimidas estarem mais propensas a motivar e animar um amigo 

que esteja deprimido, incentivando-o a se tornar mais ativo.  

Todos os estudos citados anteriormente investigaram a depressão a partir de uma 

perspectiva psicossocial, empregando a Teoria das Representações Sociais. Apesar da 

existência de certas semelhanças entre eles, cada um abordou o assunto sob uma ótica 

diferenciada, seja em relação aos participantes, aos objetivos ou até mesmo ao contexto 

social em que os atores sociais estavam inseridos. A presente dissertação, de modo 

geral, assemelha-se, em alguns aspectos, a tais investigações, contudo, apresenta 

originalidade no que se refere ao método e à especificidade do público investigado. 
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CAPÍTULO V –  

 
Método 
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5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo de campo, descritivo, desenvolvido em uma abordagem 

de multimétodo, ressaltando uma visão psicossociológica sobre os fenômenos 

estudados.  

 

5.2 Lócus da Pesquisa 

 

A coleta dos dados foi realizada em três instituições hospitalares que 

disponibilizam o tratamento de hemodiálise para adultos e mantêm convênio com o 

SUS, localizadas no município de João Pessoa-PB: 

1) Hospital São Vicente de Paulo, localizado no Centro da cidade. Essa 

instituição é considerada referência no tratamento de hemodiálise na Paraíba; a 

população total de pacientes com Insuficiência Renal Crônica nessa modalidade de 

tratamento é variável, porém, mantém uma média de 200 pacientes. 

2) NEFRUZA - Serviços Nefrológicos Fiúza Chaves, que atende cerca de 160 

pacientes e está localizada na Avenida Epitácio Pessoa. 

3) UNIRIM - Unidade de Doenças Renais, localizada na Rua Monsenhor 

Walfredo Leal, no bairro de Tambiá, na qual são atendidos 65 pacientes.   

 

5.3 Amostra 

 

  A amostragem foi do tipo não probabilística e de conveniência. A pesquisa 

desenvolveu-se com dois grupos: 

O primeiro grupo foi composto por 50 pacientes com IRC que atenderam aos 

seguintes critérios de inclusão: (i) estar em tratamento de hemodiálise há pelo menos 
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três meses, este critério foi utilizado com base na literatura, que aponta este tempo como 

período mínimo para adaptação do paciente ao tratamento; (ii) concordar em responder 

os instrumentos de coleta de dados, assinando o termo de consentimento; (iii) ter idade 

mínima de 18 anos; e (iv) possuir capacidade de compreensão adequada para responder 

os instrumentos.  

O segundo grupo foi formado por 50 cuidadores/familiares de pacientes renais, 

os quais foram definidos, no presente estudo, como aqueles que estavam acompanhando 

os pacientes no momento da coleta dos dados. Os critérios de inclusão deste grupo 

foram: (i) estar acompanhando o familiar durante o tratamento de hemodiálise; (ii) 

concordar em responder os instrumentos de coleta de dados, assinando o termo de 

consentimento; e (iii) possuir capacidade de compreensão adequada para responder os 

instrumentos.  

 

5.4 Instrumentos e Análise dos dados 

 

Para levantamento dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: I) 

Questionário Biossociodemográfico; II) Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP); III) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS-D); e IV) Entrevista 

Semiestruturada. A seguir, serão descritos os instrumentos com suas respectivas formas 

de análise. 

 

5.4.1 Questionário Biossociodemográfico/ Análise Descritiva 

 

O questionário foi utilizado com a finalidade de identificar as variáveis 

biossociodemográficas dos participantes, as quais serão relacionadas com a 

sintomatologia depressiva.  
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 Esse instrumento foi composto de perguntas, como: sexo, idade, grau de 

escolaridade, situação conjugal, profissão e religião. Além disso, para os pacientes, 

questionou-se ainda o tempo de diagnóstico e o tempo de tratamento. E 

especificamente, para os cuidadores o tempo de acompanhamento e o grau de 

parentesco. (Apêndice I). Os dados dos questionários foram analisados por meio do 

Statistical Package for Social Science, versão 19.0 (SPSS 19.0), tendo sido feitas 

análises de frequências, porcentagens, cálculo de média e desvio padrão. No que se 

refere à relação das variáveis biossociodemográficas com a sintomatologia depressiva, 

utilizou-se testes de associação, qui-quadrado e de correlações, Pearson e Spearman.   

 

5.4.2 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão/ Análise Descritiva  

 

 Com o intuito de mensurar o índice da sintomatologia depressiva nos pacientes 

nefrológicos e em seus cuidadores, foi utilizada a Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão (HADS), a qual foi desenvolvida por Zigmond e Snaith (1983) e validada à 

população brasileira por Botega et al. (1995) e Castro et al. (2006). Esse instrumento foi 

criado, inicialmente, para avaliar ansiedade e depressão em internos não psiquiátricos, 

sendo, posteriormente, utilizado em outros tipos de pacientes não internos e em 

indivíduos sem doença Marcolino et al. (2007), também foram verificados estudos 

utilizando essa escala no contexto da IRC como foi o caso de Macuglia et al., (2010) e 

Oliveira et al. (2008), mostrando-se adequada para esse contexto.  

Essa escala possui 14 itens, sendo sete voltados para a avaliação da ansiedade 

(HADS-A) e sete para a depressão (HADS-D), podendo, cada um dos seus itens, variar 

de zero a três pontos. No presente estudo utilizou-se a sub escala de depressão (Anexo 

III), portanto, considerou-se apenas sete itens, compondo uma pontuação variando entre 
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0 a 21. Botega et al. (1995) e Marcolino et al. (2007) recomendam oito como ponto de 

corte. 

Em um estudo realizado por Marcolino et al. (2007) para avaliar a validade de 

critério e da confiabilidade com pacientes no pré-operatório, comparando com as 

escalas de Beck de ansiedade e depressão, constatou-se que a correlação da HADS 

variou de 0,6 a 0,7. Esta correlação é considerada de média a forte, apresentando índices 

de consistência interna recomendáveis para instrumentos de triagem. 

A HADS foi analisada por meio do SPSS, tendo sido contabilizada a pontuação 

dos itens a fim de verificar o nível de depressão dos pacientes e dos familiares. Os 

dados foram categorizados conforme Snaith e Zigmond (1994): pontuação de 8 a 10 

indica casos leves; 11 a 14, casos moderados; 15 ou mais, casos graves. Verificou-se 

ainda, a amplitude das pontuações, cálculos de médias, desvio-padrão, frequências e 

porcentagens.   

 

5.4.3 Técnica de Associação Livre de Palavras/ Análise Fatorial de 

Correspondência  

 

Segundo Nóbrega e Coutinho (2011), a TALP foi desenvolvida e organizada 

inicialmente por Jung, em 1905, para atuação clínica, com o objetivo de diagnosticar 

aspectos da personalidade dos indivíduos. Enquanto teste, tem sua atuação sobre a 

estrutura psicológica dos sujeitos, tornando-a perceptível a partir das quatro condições 

essenciais de um teste projetivo: estimular, tornar observável, registrar e obter a 

comunicação verbal. Essa técnica foi adaptada para o campo da Psicologia Social por Di 

Giacomo, em 1981, e, desde então, tem sido muito empregada em estudos que utilizam 
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os aportes teóricos das RS, favorecendo a possibilidade de se ter acesso aos conteúdos 

latentes.  

Trata-se de um instrumento que se estrutura sobre a evocação das respostas 

dadas a partir de um ou mais estímulos indutores, que são previamente definidos a partir 

do objeto a ser estudado, levando-se também em consideração as características da 

amostra ou dos sujeitos da pesquisa (Nóbrega & Coutinho, 2011). 

Neste estudo, a TALP foi utilizada com o objetivo de analisar os diferentes 

campos semânticos associados aos estímulos indutores: Insuficiência Renal Crônica, 

Tratamento, Hemodiálise, Depressão e Eu mesmo. (Apêndice II) 

Todas as respostas dos participantes foram digitadas em diferentes arquivos, 

correspondentes a cada um dos cinco estímulos indutores. O total de estímulos 

constituiu o dicionário de palavras evocadas pelos participantes. Em seguida, foi 

construído o banco alfanumérico, para que esse material pudesse ser processado pelo 

software Tri-Deux-Mots, da seguinte forma: 

Inicialmente, foi predefinida a ordem de apresentação das variáveis fixas, e estas 

foram subdivididas em intervalos fixos, de forma que a primeira variável fixa se refere à 

definição dos grupos pesquisados (1= pacientes; 2= cuidadores), a segunda variável, à 

sintomatologia depressiva (1= com sintomas depressivos; 2= sem sintomas 

depressivos), a terceira, ao sexo (1= feminino; 2= masculino) e a quarta, ao estado civil 

(1= solteiro; 2= casado). Nesse caso, no banco de dados, a sequência 1212, por 

exemplo, pode inferir que se trata de um paciente sem sintomas de depressão, do sexo 

masculino e casado. 

Ao lado das variáveis fixas, seguem-se as palavras que foram evocadas, já 

reestruturadas de acordo com o dicionário, seguidas do número do estímulo indutor. 

Nesse caso, todas as palavras evocadas a partir do estímulo “Insuficiência Renal 



 
 

79 
 

Crônica”, por exemplo, foram acompanhadas do número 1, sendo o mesmo 

procedimento adotado para os demais estímulos. Cada palavra obteve, no máximo, seis 

letras, adicionando-se o número representativo do estímulo indutor. 

Destaca-se que a disposição dos caracteres seguiu a ordem espacial, a primeira 

palavra foi colocada junto à última variável fixa e, em seguida, obedeceu ao esquema 

“espaço + palavra + estímulos”. Dessa forma, após a última palavra evocada associada 

ao último estímulo, inseriu-se um asterisco (*) para determinar o término das 

informações fornecidas por cada participante (Coutinho, Nóbrega & Araújo, 2011). 

Após a construção do banco de dados, as variáveis foram processadas por meio 

do software Tri-Deux-Mots (versão 2.2) (Cibois, 1998). O processamento do banco se 

deu por meio das seguintes etapas de leitura: Impmot, Tabmot, Ecapem, Anecar e 

Planfa. Este programa é indicado para o tratamento de questões abertas e/ou 

associações livres de palavras e têm sido amplamente utilizado nas pesquisas ancoradas 

nas abordagens psicossociais (Coutinho et al., 2011).  

Os dados foram interpretados por meio da Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC), que consiste em detectar eixos que explicam as modalidades de respostas, 

mostrando as estruturas constituídas de elementos do campo representacional. A 

utilização da AFC permite evidenciar as correlações estabelecidas entre as variáveis 

fixas e as de opinião que se mostram no plano fatorial; assim, a interpretação dos dados 

a partir da AFC permite ao pesquisador apreender os aspectos processuais e 

dimensionais relacionados ao estudo das representações sociais, sendo, portanto, 

adequada neste estudo sobre a depressão no contexto da IRC (Coutinho et al., 2011). 
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5.4.4 Entrevista Semiestruturada/ Análise Lexical  

 

 Esse instrumento foi utilizado com o objetivo de apreender as representações 

sociais acerca da depressão e da IRC elaboradas por pacientes nefrológico em 

tratamento da hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas depressivos. Para 

delimitação do número da amostra foi utilizado o critério de saturação, no qual o 

fechamento amostral ocorre quando as informações fornecidas por novos participantes 

passam a apresentarem-se redundantes ou repetitivas, pouco acrescentando ao material 

já obtido, sendo ínfima sua significância para o aperfeiçoamento da reflexão teórica 

fundamentada nos dados que estão sendo coletados (Fontanella et al., 2008). 

 Nesse sentido, foram aplicadas 52 entrevistas semiestruturadas, sendo 26 com 

pacientes e 26 com cuidadores, assim, houve dois modelos de entrevistas 

semiestruturadas, um para cada grupo. (Apêndice IV) 

A entrevista semiestruturada consiste num roteiro com perguntas básicas, 

abertas, previamente definidas, sobre o tema a ser estudado, que serve de guia, de forma 

a alcançar os objetivos da pesquisa. O entrevistado discorre livremente sobre o tema 

proposto, semelhante a uma conversa informal. No entanto, o pesquisador fica atento 

para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa, 

fazendo perguntas adicionais ou elucidando questões que não ficaram claras, ou pode 

ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema 

ou tenha dificuldades com ele (Maciel & Melo, 2011). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na integra, dessa forma os conteúdos 

apreendidos foram analisados pelo software Alceste (Analyse Lexicale par Contexte 

d’ún Ensemble de Segments de Texte), versão 4.9. (Ribeiro, 2004). 
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O software Alceste foi elaborado por Reinert em 1986, e tem por finalidade 

realizar uma série de procedimentos estatísticos aplicados a bancos de dados textuais, 

que podem ser originados de entrevistas, diálogos, obras literárias, artigos de jornais e 

revistas, entre outros. Esse programa apoia-se em cálculos efetuados sobre a 

coocorrência de palavras nos segmentos de texto, buscando distinguir classes de 

palavras que representem formas distintas de discurso sobre o tópico de interesse da 

investigação – neste caso específico, a depressão no contexto da IRC (Nascimento & 

Menandro, 2006). 

 O Alceste pode efetuar tanto uma análise geral do material como também 

oferecer análises complementares. A análise geral é realizada em quatro etapas: leitura 

do texto e cálculo dos dicionários, cálculo das matrizes de dados e classificação das 

unidades de contexto elementar (UCE), descrição das classes de UCE e cálculos 

complementares. A partir desse programa, as palavras são analisadas tanto a partir de 

seus conteúdos quanto por suas funções e, concomitantemente, as características de seus 

respondentes. Além disso, o software agrupa palavras em função de suas raízes, em 

formas reduzidas. Por exemplo: “triste” e “tristeza” são traduzidas por “tris+” (Saraiva, 

Coutinho & Miranda, 2011).  

A distribuição do conjunto de palavras transcritas do material coletado é descrita 

a partir da frequência das palavras, cálculo do qui-quadrado (χ2) e da classificação 

hierárquica descendente (CHD), que emerge em um gráfico chamado dendrograma.  

Inicialmente, a análise estatística efetuada consiste em uma CHD, destinada a 

calcular as partições em classes lexicais. Em seguida, outro cálculo refere-se a uma 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC), apresentada sob a forma de um plano 

fatorial, que permite visualizar melhor os resultados do CHD (Ribeiro, 2004). Para 
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compreender a metodologia do programa em questão, as quatro etapas de análise serão 

descritas a seguir. 

A etapa A se refere a uma leitura do texto e aos cálculos dos dicionários. A partir 

do reconhecimento das unidades de contexto iniciais (UCI), ocorre a fragmentação do 

texto, e as palavras são agrupadas quanto à sua forma lexical e quanto ao cálculo da 

frequência, ocorrendo a divisão do corpus em UCE.  

Na etapa B, acontece à classificação das UCE em função dos seus respectivos 

vocabulários, e o conjunto das UCE é repartido em função da frequência das formas 

reduzidas. A partir de matrizes cruzando formas reduzidas e UCE, variando o tamanho 

dessas, aplica-se o método de classificação hierárquica descendente e obtém-se uma 

classificação definitiva do corpus.  

Na etapa C, ocorre a descrição das classes de UCE escolhidas. Essa etapa 

fornece os resultados mais importantes; nela, o programa executa cálculos 

complementares para cada uma das classes obtidas na etapa precedente. Essa etapa 

fornece resultados que nos permitem a nomeação e a descrição das classes que 

emergiram a partir da análise lexical e das variáveis fixas, surgindo, assim, a AFC, que 

representa as relações entre as classes em um plano fatorial com dois eixos. 

Na etapa D, ocorre um prolongamento da etapa C, com base nas classes de UCE 

escolhidas, permitindo a contextualização do vocabulário típico de cada classe. Essa 

etapa fornece também os resultados do tratamento de segmentos repetidos nas UCE e a 

exportação dessas UCE para outros programas informáticos. 

Para a análise cruzada, ou tri-croisé, escolheu-se a variável participante para o 

banco das entrevistas. Nesse sentido, o software Alceste permitiu uma análise 

psicossociologia a partir do conteúdo da linguagem oral e escrita, fornecendo dados 



 
 

83 
 

quantitativos e qualitativos para que se possam inferir considerações de representações 

da depressão e da IRC, num enfoque da Teoria das Representações Sociais. 

 

5.6 Procedimento de Coleta de Dados e Considerações Éticas 

 

Este estudo respeitou as condições éticas estabelecidas pela Comissão do 

Conselho Nacional de Saúde, criada pela Resolução 196/96 Brasil (1996), sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba- CEP/CCS, sob o protocolo n
o
 392/11. (Anexo V). 

Após a obtenção da autorização do Comitê de Ética, a pesquisadora entrou em contato 

com as instituições pretendidas para a realização da pesquisa, nessa ocasião, foram 

combinados os dias e horários para a realização da mesma. Inicialmente, foi realizado 

um estudo piloto com a finalidade de verificar a adequação dos instrumentos, levando 

em consideração as especificidades da amostra, nesse sentido, foram feitas algumas 

modificações necessárias.  

Em seguida, deu-se início a coleta dos dados, destaca-se que todos os 

participantes foram previamente informados sobre a finalidade da pesquisa, anonimato, 

sigilo das informações, voluntariedade e a possibilidade de desistência a qualquer 

momento. De tal modo, as informações foram coletadas individualmente, na própria 

instituição em que os pacientes faziam o tratamento. Nesse caso, os pacientes foram 

convidados a participar da pesquisa, tanto na sala de espera antes da hemodiálise como 

também durante a diálise. Já em relação aos cuidadores, todos foram entrevistados na 

sala de espera.  

Primeiramente, foi solicitado que os participantes assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice VI), posteriormente, os instrumentos 
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foram aplicados, na seguinte ordem: (i) Técnica de Associação Livre de Palavras; (ii) 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; (iii) Questionário Biossociodemográfico; 

e (iv) Entrevista Semiestruturada.  

A TALP foi aplicada conforme as orientações propostas por Nóbrega e Coutinho 

(2011). Antes da aplicação do instrumento era realizado um exemplo do teste, para 

familiarizar o entrevistado sobre o procedimento de aplicação e adequação das 

respostas. Salientou-se também, a preferência por expressões ou palavras isoladas do 

que a utilização de frases, explicou-se ainda, que não existiam palavras consideradas 

certas ou erradas. 

  Em seguida, foi solicitado a cada participante que falasse o mais rápido possível 

as palavras ou expressões que lhe viessem à mente ao ouvir os estímulos indutores, para 

que a pesquisadora as anotasse. O teste foi precedido com a seguinte questão: “Se eu lhe 

digo ‘Insuficiência Renal Crônica’, para você, ‘Insuficiência Renal Crônica’ é... ela 

também é...”. O mesmo procedimento foi realizado com as demais palavras indutoras. 

Esse questionamento foi adotado para facilitar a compreensão dos participantes, haja 

vista a maioria possuir baixa escolaridade (Nóbrega & Coutinho, 2011). 

 Com o objetivo de controlar o efeito de ordem, para evitar que as respostas do 

estímulo subsequente fossem contaminadas pela apresentação do estímulo anterior, a 

apresentação dos estímulos indutores foi disposta em várias combinações (por exemplo, 

a sequência 12345, que corresponde aos estímulos): 1- Insuficiência Renal Crônica; 2- 

Tratamento; 3- Hemodiálise; 4- Depressão; e 5- Eu mesmo.  

A administração da TALP, do HADS-D e do questionário se deu de forma oral, 

adotou-se tal convenção devido à dificuldade apresentada pelos participantes para 

leitura e compreensão das questões, sendo assim a pesquisadora anotou as respostas 

emitidas pelos participantes. 
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Por último, foi realizada a entrevista semiestruturada, na qual os participantes 

foram convidados a participar de forma livre e aberta, sobre suas vivências no contexto 

da IRC e sobre a depressão; quando necessário, foram feitas algumas intervenções 

durante a entrevista, que não houve tempo preestabelecido. As respostas das entrevistas 

foram registradas em um gravador digital, e foram posteriormente transcritas para a 

análise. O tempo médio de aplicação para o conjunto de instrumentos foi de 

aproximadamente 45 minutos. Os dados foram coletados no período de Dezembro de 

2011 a Março de 2012. 
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CAPÍTULO VI –

 
 Descrição dos Resultados 
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Neste capítulo serão apresentados os resultados advindos dos instrumentos 

utilizados na pesquisa. Inicialmente, serão descritos os resultados advindos dos 

questionários biossociodemográficos, na sequência, os resultados da Escala Hospitalar 

de Ansiedade e Depressão (sub escala de depressão), assim como o perfil dos 

participantes com a sintomatologia depressiva, posteriormente, os resultados da técnica 

de Associação Livre de Palavras e, por fim, os da Entrevista Semiestruturada. Os 

resultados possibilitaram apreender as RS acerca da depressão e da IRC elaboradas 

pelos pacientes nefrológicos em tratamento de hemodiálise e por cuidadores, com e sem 

sintomas depressivos. 

 

6.1 Resultados Advindos dos Questionários Biossociodemográficos  

 

A fim de verificar a relação das variáveis biossociodemográficas com a 

sintomatologia depressiva, foi administrado um questionário biossociodemográfico para 

pacientes e outro para os cuidadores, os seus resultados estão apresentados a seguir, 

conforme as Tabelas 3 e 4.  
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Tabela 3 

Frequência e Percentual das Variáveis dos Pacientes com IRC. N=50 

Variável  F % Variável F % 

Sexo 

Feminino  

Masculino 

 

26 

24 

 

52 

48 

Ocupação 

Aposentado 

Outros 

 

44 

  6 

 

88 

12 

Idade 

20-30 

31-41 

42-52 

53-63 

64-73 

 

  7 

13 

13 

13 

  4 

 

14 

26 

26 

26 

  8 

Religião 

 

Católico 

Evangélico 

Outros 

 

 

29 

15 

  6 

 

 

58 

30 

12 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

 

17 

33 

 

34 

66 

Tempo de diagnóstico 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

10 

17 

  9 

14 

 

20 

34 

18 

28 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio  

Superior  

 

28 

15 

  7 

 

56 

30 

14 

Tempo de hemodiálise 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

15 

19 

  8 

  8 

 

30 

38 

16 

16 

 

 

Tabela 4 

Frequência e Percentual das Variáveis dos Cuidadores. N=50 

 Variável  F % Variável F % 

Sexo 

Feminino  

Masculino 

 

41 

  9 

 

82 

18 

Ocupação 

Dona de casa 

Agricultor 

Estudante  

Outros 

 

20 

  8 

  5 

17 

 

40 

16 

10 

34 

Idade 

18-28 

29-39 

40-50 

51-61 

62-68 

 

10 

13 

13 

10 

  4 

 

20 

26 

26 

20 

  8 

Religião 

 

Católico 

Evangélico 

Outros 

 

 

32 

16 

  2 

 

 

64 

32 

  4 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

 

15 

35 

 

30 

70 

Tempo de 

acompanhamento 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

 

15 

19 

  8 

  8 

 

 

30 

38 

16 

16 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio  

Superior  

 

23 

14 

13 

 

46 

28 

26 

Proximidade  

Esposa 

Filhos 

Outros  

 

20 

16 

14 

 

40 

32 

28 
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 Conforme a Tabela 3, observou-se que, as idades dos pacientes variaram entre 

20 e 73 anos (M= 45,06; DP= 13,4), todos realizavam três sessões de hemodiálise por 

semana, verificou-se que a maioria dos pacientes era sexo feminino representando 52%, 

sendo 33% destes casados, 56% com escolaridade até o ensino fundamental, quanto á 

religião, notou-se que 58% dos pacientes eram católicos, quando perguntado sobre a 

ocupação, 88% responderam que eram aposentados. Observou-se ainda, que a maior dos 

participantes tinha o diagnóstico da doença renal entre 1 a 3 anos (M= 2,54; DP= 1,11), 

e tinham este mesmo tempo de hemodiálise (M= 2,18; DP= 1,04).  

Na Tabela 4, estão dispostos os resultados referentes aos cuidadores. Constatou-

se que, dos 50 (cinquenta) participantes que constituíram a amostra, 82% eram do sexo 

feminino, com idades entre 18 a 68 anos (M= 40,7; DP= 14,0) e, a maioria (70%) era 

casada. Observou-se também, que 46% dos participantes tinham o ensino fundamental 

como maior nível de escolaridade, e 40% afirmaram serem, donas de casa. Por fim, 

verificou-se que a maior parte dos cuidadores tinha entre 1 a 3 anos (M=1,66; DP= 0,87) 

que acompanhavam seus familiares, e que 72% destes, eram esposas e filhos. Para fins 

de análises posteriores, (Análise Lexical) a variável idade foi agrupada da forma que 

pôde ser observada nas Tabelas 3 e 4.  

 

6.2 Resultados advindos da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão- sub 

escala de depressão 

  

A HADS-D foi aplicada com o objetivo de mensurar o índice de sintomatologia 

depressiva nos pacientes nefrológicos e em seus cuidadores, a fim de identificar os 

participantes com e sem sintomas depressivos. Os resultados encontrados na amostra de 

pacientes renais constatou-se uma pontuação mínima de 0 e máxima de 18 pontos, (M= 
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5,36; DP=3,4), com uma prevalência de 20%, compreendendo desde o nível leve ao 

grave. No que se refere aos cuidadores, constatou-se uma pontuação mínima de 0 e 

máxima de 17 pontos, (M= 6,8; DP= 3,7). Verificou-se, ainda, uma incidência de 46% 

variando entre o nível leve ao grave. Estes dados podem ser observados na Figura 1. 

 

                                                   

Figura 1. Distribuição de percentagens por faixas de escores obtidos pela sub escala de 

depressão em pacientes e cuidadores/familiares.  

 

Com o intuito de verificar se existe uma diferença significativa no nível de 

sintomatologia depressiva entre cuidadores e pacientes, efetuou-se um teste t de 

Student, após ser constatada a normalidade da distribuição da variável depressão por 

meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Os achados indicaram haver diferença 

significativa entre os grupos [t (97,47) = -2,04; p < 0,05; d= 0,42], apontando um maior 

nível de depressão para os cuidadores (M = 6,84; DP = 3,7) comparada aos pacientes (M 

= 5,36; DP = 3,4). 
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6.2.1 Perfil dos participantes com a sintomatologia depressiva 

 

Nas Tabelas 5 e 6, encontram-se o perfil dos participantes com a sintomatologia 

depressiva.  

 

Tabela 5 
Frequência das Variáveis dos Pacientes com depressão. N=10 

Variável  F Variável F 

Sexo 

Feminino  

Masculino 

 

6 

4 

Ocupação 

Aposentado 

Outros 

 

9 

1 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

 

6 

4 

Religião 

Católico 

Evangélico 

 

8 

2 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio  

Superior  

 

6 

3 

1 

  

Tempo de diagnóstico 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

2 

2 

4 

2 

Tempo de hemodiálise 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

3 

 2 

3 

2 

 

Tabela 6 

Frequência das Variáveis dos Cuidadores com depressão. N=23 

Variável  F Variável F 

Sexo 

Feminino  

Masculino 

 

19 

4 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

 

8 

15 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio  

Superior  

 

10 

10 

3 

Religião 

Católico 

Evangélico 

Outros 

 

14 

8 

1 

Ocupação 

Dona de casa 

Agricultor 

Estudante  

Outros 

 

12 

2 

2 

7 

Tempo de acompanhamento 

Menos de 1 ano 

1-3 anos 

4-6 anos 

Maior igual a 7 anos 

 

11 

6 

4 

2 

Proximidade  

Esposa 

Filhos 

Outros  

 

10 

10 

3 
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Constatou-se que a idade dos pacientes com depressão variou entre 28 e 73 anos 

(M= 50,0; DP= 16,3). Conforme a Tabela 5, pode-se observar que o perfil dos pacientes 

depressivos esteve em torno do sexo feminino, solteiros, com a escolaridade no nível 

fundamental, aposentados, da religião católica, com o tempo de diagnóstico da 

hemodiálise variando entre 4 a 6 anos e tempo de tratamento com menos de um ano e 

entre 4 a 6 anos. 

Em relação aos cuidadores, percebeu-se que a maioria destes, era do sexo 

feminino, casados, com a escolaridade no nível fundamental e médio, da religião 

católica, no que se referiu à ocupação eram donas de casa, esposas e filhos e, com 

menos de um ano que acompanhavam seus familiares.  

Utilizando-se a variável sintomatologia depressiva como categórica (presença ou 

ausência de depressão) foram realizados testes qui-quadrado com as variáveis: sexo, 

ocupação, religião, ter outro familiar com a IRC e estado civil. Não foram constatadas 

associações significativas, como pode ser visto a seguir: sexo (χ2=0,32; gl=1; p=0,41); 

ocupação (χ2=0,47; gl=1; p=0,65); religião (χ2=2,96; gl=2; p=0,22); ter outro familiar 

com a IRC (χ2=1,27; gl=1; p=0,22). Quanto ao estado civil dos pacientes, constatou-se 

uma significância marginal de que exista associação entre está casado ou solteiro, com a 

presença ou ausência da depressão (χ2=3,76; gl=1; p=0,06), a partir do cruzamento 

destas variáveis pôde-se observar houve menos casos de depressão entre os casados, 

tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, uma vez que mais de 50% dos 

solteiros apresentaram depressão enquanto que entre os casados, que apresentaram 

depressão representaram 12,2%. 

Para verificar a associação entre a escolaridade e os índices de depressão, 

realizou-se uma correlação de Spearman, na qual, não foi encontrada relação 

significativa (rp= (0,11) e p= 0,41). Para as demais variáveis, utilizou-se também a 
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correlação de Spearman, devido a não normalidade destas. Nesse sentido, não foram 

encontradas correlações significativas entre o somatório do tempo de diagnóstico da 

doença e o somatório da HADS-D (rp= (-0,70) e p=0,63), assim como, para o somatório 

do tempo de hemodiálise (rp= (0,03) e p= 0,81). 

Em relação aos cuidadores/familiares, utilizou-se o teste de correlação de 

Pearson- r para o somatório do tempo que os cuidadores acompanham seus familiares e 

o somatório da HADS-D, nesse caso verificou-se correlação positiva (r= (0,37) e p = 

0,008), sugerindo que quanto maior o tempo de cuidado, maior o nível de depressão 

desses acompanhantes. 

Ao empregar o teste qui-quadrado, para verificar associação entre o grau de 

parentesco dos cuidadores com a depressão constatou-se (χ2=5,28; gl=2; p=0,07), 

apontando uma probabilidade marginal nessa associação, visto que apenas 27% dos 

parentes: primos, irmãos, noras, mães e sobrinhos, apresentaram depressão em relação a 

50% dos casados e 62% dos filhos. Nesse sentido, os cônjuges e filhos estiveram bem 

mais vulneráveis a depressão que os demais parentes. 

 No que se referem as demais variáveis biossociodemográficas dos cuidadores, 

não foram constadas associações significativas, como pode ser observado: sexo 

(χ2=0,01; gl=1; p=0,60); estado civil (χ2=1,46; gl=1; p=0,35); religião (χ2=1,81; gl=2; 

p=0,91); nem correlações, idade (r=(0,95) e p=0,51); escolaridade (rp=(-0,22) e p=0,11) 

e ocupação (rp= (-0,12) e p= 0,37).  

 

6.3 Resultados advindos da Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

A TALP foi aplicada com o intuito de analisar os diferentes campos semânticos 

das RS associados aos estímulos indutores: Insuficiência Renal Crônica, tratamento, 



 
 

94 
 

hemodiálise, depressão e eu mesmo. Dessa forma, na Figura 2, é demonstrada a 

codificação das variáveis fixas e de opinião, que constituíram o banco de dados 

processados pelo software Tri-Deux-Mots deste estudo.   

 

 

Variáveis de opinião = Estímulos indutores 

1= IRC 2= Tratamento 3= Hemodiálise  4= Depressão 5= Eu mesmo 

Variáveis fixas 

1
a. 

coluna:  

Participantes 

2
a.
 coluna: Sintomatologia 

depressiva  

3
a.
 coluna: 

Sexo 

4
a.
 coluna: 

Estado civil 

1= Paciente 

2= Familiar 

1= Com sintomas depressivos  

2= Sem sintomas depressivos 

1= Feminino 

2= Masculino 

1= Solteiro 

2= Casado 

Figura 2. Codificações das Variáveis Fixas e de Opinião do Tri-Deux-Mots. 

 

 Os dados coletados a partir da TALP foram processados pelo software Tri-Deux-

Mots e analisados pela Análise Fatorial de Correspondência. Essa análise ofereceu uma 

representação gráfica constituída por eixos ou fatores (F1 e F2), evidenciando assim, a 

atração obtida entre as variáveis fixas e as variáveis de opiniões, que foram formadas 

pelas respostas de associação dos participantes, frente aos estímulos indutores. 

 Conforme os resultados dessa análise, encontrou-se 1347 palavras evocadas 

como respostas aos estímulos, das quais 452 foram diferentes. Entre as palavras 

referidas, 57 integraram o plano fatorial, de acordo com a distribuição relativa de cada 

uma para o espaço fatorial.  

 São apresentadas as Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11 que indicam para cada estímulo 

indutor as palavras que tiveram as maiores cargas fatoriais em relação a sua 

contribuição nos fatores. Para os atores sociais participantes deste estudo, a “IRC” foi 

representada principalmente pelos assinalamentos: doença difícil, incurável e de 
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tratamento difícil. Os participantes também se referiram ao desconhecimento sobre a 

causa da IRC, o que por muitas vezes é devido ao seu início insidioso e assintomático, 

os sinais e sintomas vão aparecendo vagarosamente e desaparecem por si, em alguns 

casos, e com o passar do tempo, quando a doença é detectada, já se encontra crônica, 

sem chances de retorno da saúde. 

 

Tabela 7 

Palavras Apreendidas no TALP a Partir do Estímulo “IRC” com as Respectivas Cargas 

Fatoriais  

ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 

 

IRC 

Doença difícil 95 - 

Doença incurável 124 - 

Tratamento difícil 65 - 

Médico - 16 

Não sabe o que causou 33 - 

Ruim - 25 

Nota: O uso do travessão indica que não existe contribuição para o fator 

 

A Tabela 8 mostra as palavras evocadas pelos pacientes e familiares diante do 

estímulo indutor “tratamento”. Para estes participantes o tratamento foi objetivando em: 

bem estar, cuidado, dieta, equipe de saúde, melhora, prolongamento de vida, saúde e 

sobrevivência.  

 

Tabela 8 

Palavras Apreendidas no TALP a Partir do Estímulo “tratamento” com as Respectivas 

Cargas Fatoriais  

ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 

 

 

TRATAMENTO 

Bem estar 63 - 

Cuidado - 30 

Dieta - 28 

Equipe de saúde 30 - 

Melhora 42 - 

Prolongamento de vida - 101 

Saúde - 44 

Sobrevivência 46 - 

Nota: O uso do travessão indica que não existe contribuição para o fator 
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O estímulo “hemodiálise” foi visto como sinônimo de tratamento, este estímulo 

indutor também foi objetivado em: dieta, doloroso, máquina, se parar morre e, tempo, 

como pode ser observado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Palavras Apreendidas no TALP a Partir do Estímulo “hemodiálise” com as Respectivas 

Cargas Fatoriais  

ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 

 

 

HEMODIÁLISE 

Dieta - 44 

Doloroso - 24 

Máquina - 37 

Morte - 31 

Se parar morre - 45 

Tempo - 18 

Tratamento - 67 

Nota: O uso do travessão indica que não existe contribuição para o fator 

 

As palavras evocadas para o elemento indutor “depressão”, podem ser 

visualizadas na Tabela 10. Os pacientes e seus familiares atribuíram à depressão, como 

sendo uma consequência, eventualmente associada ao contexto “doença e cuidados” 

vivenciado por esses atores sociais. Por outro lado, o apoio foi objetivado como uma 

possibilidade de amenizar essa síndrome. Outras objetivações foram: pensamento ruim 

e horrível, cuja categoria ancora-se na esfera psicoafetiva. 

 

Tabela 10 

Palavras Apreendidas no TALP a Partir do Estímulo “depressão” com as Respectivas 

Cargas Fatoriais  

ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 

DEPRESSÃO 

 

Apoio - 60 

Consequência 67 - 

Horrível - 76 

Pensamento ruim 21 - 

Nota: O uso do travessão indica que não existe contribuição para o fator 
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As palavras que emergiram em relação ao estímulo 5, possibilitaram a entender 

como os participantes desta pesquisa se auto representaram, conforme descrito na 

Tabela 11. Essas pessoas se conceituaram, por meio de atributos positivos na esfera 

social, objetivados pelos elementos: amiga, bons e prestativos. Também se definiram 

como tendo boa saúde e serem pessoas normais. A esfera espiritual foi objetivada na 

evocação; vivo graças a Deus. No aspecto humoral, emergiram evocações de caráter 

tanto negativo triste, quanto positivo alegre. 

 

Tabela 11 

Palavras Apreendidas no TALP a Partir do Estímulo “eu mesmo” com as Respectivas 

Cargas Fatoriais  

ESTÍMULO PALAVRAS FATOR 1 FATOR 2 

 

 

 

EU MESMO(A) 

Alegre 

Amiga 

Bem de saúde 

Boa 

Graças a Deus 

Pessoas normais 

Prestativos 

Triste 

- 

- 

24 

- 

31 

64 

47 

- 

27 

15 

- 

26 

- 

- 

-- 

35 

Nota: O uso do travessão indica que não existe contribuição para o fator 

  

A Figura 3 ilustra representações das variações semânticas na organização do 

plano, revelando as aproximações e os distanciamentos das modalidades de construção 

dos eixos ou fatores (F1 e F2). O somatório desses dois fatores explicaram 80,6% da 

variância total das respostas, sendo que o F1 apresentou 63,2 %, e o F2, 17,4%, 

demonstrando, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e 

fidedignidade, tendo em vista pesquisas realizadas no âmbito das RS (Nóbrega & 

Coutinho, 2011). 
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Figura 3. Plano fatorial de correspondência das representações sociais acerca da 

depressão e da IRC, elaboradas pelos pacientes renais e por seus familiares. 

Legenda: 

Fator 1(F1), em negrito, localiza-se no eixo horizontal à direita e à esquerda. 

Fator 2(F2), em itálico, localiza-se no eixo vertical superior e inferior. 

Estímulos indutores: 1= IRC; 2= tratamento; 3= hemodiálise; 4= depressão e 5= eu 

mesmo. 

  

 No fator 1 (F1), linha horizontal em negrito, no lado esquerdo do plano fatorial, 

observou-se as construções dos familiares, em relação ao estimulo indutor “IRC” que 

foi objetivado, como: “doença difícil”. Do lado direito, situa-se o campo semântico 

elaborado pelos pacientes renais em relação ao mesmo estímulo indutor, representado 

pelos elementos: “tratamento difícil”, “doença incurável” e “não sabe o que causou”.  

 Ainda no F1, lado esquerdo, encontra-se o campo semântico elaborado pelos 

familiares em relação ao segundo estímulo indutor “tratamento”. Este foi representado 

como: “melhora” e “equipe de saúde”. No lado oposto do eixo, os pacientes 

representam o tratamento como: “sobrevivência” e “bem estar”. Quanto ao estímulo 

“hemodiálise”, não foram observadas evocações. 
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Em relação ao estímulo indutor “depressão”, os familiares objetivaram-na como: 

“pensamento ruim” e os pacientes como: “consequência”. Para o último estímulo 

indutor, “eu mesmo” os familiares se auto denominaram como: “prestativos” e que 

“vivem graças a Deus”. Já os pacientes, se representam como “pessoas normais” e 

“bem de saúde”.  

 O segundo fator (F2), representado pela linha pontilhada na vertical, em itálico, 

reflete o pensamento coletivo dos pacientes e familiares em relação à depressão e ao 

estado civil. Na parte superior do gráfico, situam-se as representações dos participantes 

solteiros e com a sintomatologia depressiva. O estímulo indutor “IRC” foi objetivado 

nos elementos: “ruim” e “médico”, já para os participantes sem sintomas depressivos e 

casados, não emergiram representações para este estímulo.  

 No F2 observa-se ainda, que o estímulo indutor “tratamento”, foi representado 

pelos pacientes e familiares com sintomatologia depressiva e solteiros, pelos elementos: 

“cuidado” e “dieta”. Para o outro grupo, este estímulo foi objetivado em: “saúde” e 

“prolongamento da vida”.  

 Para o estímulo 3 “hemodiálise”, os participantes solteiros e depressivos 

objetivaram-no utilizando as palavras: “doloroso”, “se parar morre”, “tempo” e  

“máquina”. Já os participantes casados e não depressivos, representaram a hemodiálise, 

como sendo uma modalidade de “tratamento”, que requer “dieta” e pode levar à 

“morte”. 

 A “depressão” por sua vez, foi representada como “horrível” para os 

participantes solteiros e depressivos, outrora os participantes casados e não depressivos 

representaram-na através do “apoio”.  
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O último estímulo indutor “eu mesmo”, os participantes solteiros e depressivos, 

se conceituam como: “tristes” e “amigas”. Já os participantes casados e não 

depressivos, se descreveram como pessoas “alegres” e “boas”.  

 

6.4 Resultados advindos da Entrevista Semiestruturada 

 

O objetivo das entrevistas semiestruturadas, foi apreender as representações 

sociais acerca da depressão e da IRC elaboradas por pacientes nefrológicos em 

tratamento da hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas depressivos. Para tal 

finalidade, foi feita a análise lexical do material coletado das 52 entrevistas 

semiestruturadas, os dados obtidos desta análise, foram descritos e examinados, 

tomando por base, primeiramente, o tratamento padrão do software Alceste, em seguida, 

a análise fatorial de correspondência.  

Salienta-se que estes participantes encontraram-se com as idades entre 18 a 73 

anos (M= 44,06; DP= 12,9), a maioria destes eram do sexo feminino totalizando 75%, 

no que se referiu ao estado civil, 82,7% eram casados, para a escolaridade 55,8% 

estudaram até o ensino fundamental e 32,7% até o ensino médio. Quanto à depressão, 

67,3% destes não apresentaram a sintomatologia depressiva. 

 

6.4.1 Tratamento padrão do Alceste 

 

Ao processar as entrevistas realizadas com os participantes da pesquisa, o 

tratamento padrão do software Alceste identificou um corpus constituído de 52 

unidades de contexto iniciais (UCI), totalizando 50.682 ocorrências, sendo 3.974 
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palavras distintas, com uma média de 13 ocorrências por palavra, sendo encontrados 

761 radicais e o corpus foi reduzido a 844 unidades de contexto elementar (UCE).  

A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve 81% do total das UCE 

do corpus, sendo distribuídas em cinco classes e formadas com, no mínimo, 10 UCE. 

Para a elaboração dendrograma desenhado na Figura 4, foram consideradas, como 

referência as palavras com χ2 ≥ 11 (p< 0,05). 

Na Figura 4, podem ser observadas ramificações com letras (de a até e), 

acompanhadas dos valores de r (que mede o grau de similitude/ proximidade entre as 

classes), em que se evidenciam duas partições do corpus. A primeira partição do corpus 

resultou em dois subcorpus: (a), com o grau de similitude de 0,30 ou baixa proximidade, 

composto pelo agrupamento das classes 1, 2, 3 e 4, denominado Depressão e aspectos 

vivenciais da IRC; e (b), contendo o contexto do discurso correspondente à classe 5, 

intitulada: Descobrindo o diagnóstico. Nota-se que o agrupamento (a), foi resultante de 

um bloco textual comum, o que permite inferir que suas classes possuem significados 

complementares, diferenciando-se do discurso da classe 5.  

Na segunda partição do corpus emergiram dois agrupamentos: o primeiro, 

representado pela letra (c), correspondente às classes 1, 2 e 3, denominada, Aspectos 

psicossociais da depressão e da IRC, com grau de similitude de 0,50 ou média de 

proximidade; que por sua vez se subdividiu, resultando na classe 1 denominada de 

Significados da depressão e na junção dos discursos das classes 2 e 3, identificados pela 

letra (d), que tem grau de similitude de 0,60 ou seja estão próximas, intituladas Suporte 

para o enfrentamento da IRC. E a segunda partição (e), constituída pela classe 4, 

denominada Fatores nutricionais.  

Conforme pode ser observado no dendrograma a seguir, a Classe 1, que trata dos 

“Significados da depressão”, envolveu 204 UCE, representando 24% do corpus. A 
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Classe 2, categorizada como “Suporte familiar no contexto da IRC”, foi formada por 79 

UCE, correspondendo a 9% das UCE. A Classe 3, denominada de “Suporte espiritual 

no tratamento” com 120 UCE, contabilizou 14% das UCE. A classe 4, intitulada de 

“Fatores nutricionais”, envolveu 94 UCE, significando 11% do total de UCE. E, a classe 

5 conceituada de “Descobrindo o diagnóstico”, conteve 347 UCE e representa 42% das 

UCE revelando uma maior contribuição nos resultados. 
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       (a) 0,30            

   

                    (c) 0,50 

                                  

                                                    (e) 0,60                                   (d)                                (b) 

 

Figura 4. Dendrograma com a Classificação Hierárquica Descendente e Ascendente- 

Elaborado a partir das RS acerca da depressão e da IRC elaboradas por pacientes 

nefrológicos em tratamento da hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas 

depressivos. Entrevistas (N=52). 

Legenda: a= Depressão e aspectos vivenciais da IRC; b= Descobrindo o diagnóstico; 

c= Aspectos psicossociais da depressão e da IRC; d= Fatores nutricionais; e= Suporte 

para o enfrentamento da IRC. 

 

CLASSE 1: 

Significados da 

depressão 

 

204 UCE- 24% 

CLASSE 2: 

Suporte familiar 

no contexto da 

IRC 

79 UCE- 9% 

CLASSE 3: 

Suporte espiritual 

no tratamento 

  

120 UCE- 145% 

CLASSE 4: 

Fatores 

nutricionais  

 

94 UCE- 11% 

CLASSE 5: 

Descobrindo o 

diagnóstico  

 

347 UCE-42% 

Palavra/ 

Atributo 

χ2 F Palavra/ 

Atributo 

χ2 F Palavra/ 

Atributo 

χ2 F Palavra/ 

Atributo 

χ2 F Palavra/ 

Atributo 

χ2 F 

Depressão 200 80 Diagnóstico  82 59 Significa  56 74 Água 250 71 Médico 96 82 

Acha  49 54 Feliz  41 75 Vida 56 40 Dieta 122 69 Exame  66 88 

Pessoa 49 45 Paga  39 83 Viver 52 46 Beber 70 51 Rins  65 84 

Triste  45 65 Roupa  32 71 Tratamento  47 35 Café 56 100 Disse 57 70 

Entende  44 67 Amigo  28 50 Fé  36 65 Dificuldade  44 50 Interno  39 88 

Doença  36 54 Erro  24 50 Deus  32 29 Copo  48 88 Cateter 32 96 

Quer  33 45 Filho  71 44 Boa  28 50 Sede 48 100 Hemodiálise 33 69 

Palavra  29 86 Carro  39 53 Morrido  24 75 Gelo  48 100 Fiquei  27 77 

Ajuda 29 65 Marido  25 50 Tranquilo  17 60 Suco 48 80 Procurei  25 91 

Coisa  29 41 Num  26 24 Depende  13 50 Faço  45 48 Fístula 17 100 

Conversa  27 67 Mundo 22 36 Máquina  48 54 Pouquinho 43 63 Começou  59 75 

Isolado 26 85 Vim  22 34 Gente 34 27 Tomar  38 30 Pressão alta  53 79 

Humano  25 100 Anda  21 33 Muda  31 73 Carne  72 85 Inchada  44 90 

Alegre  24 90 Vai  18 20 Sobreviver  29 64 Feijão 64 100 Perna  23 91 

Ver 23 55 Ensino 

fundamental 

34 a 41 anos 

Jesus  27 67 Potássio  56 82 Vômito  20 84 

Sei 23 43 Morte  24 53 Arroz 56 100 Dor  19 76 

Fica  22 36 Resta 24 100 Comida 50 80 Acusou  17 100 

Sintomas 20 77  Morrer  22 32 Maior  41  78 Anemia  11 91 

Vejo  20 71 Difícil  17 43 Fruta  33 75  

Mulheres 

Ensino médio 
 

Cuidadores  

Solteiros  

18 a 25 anos 

Vai  15 26 Seguir  33 75 

Perde  15 47  

Pacientes 

42 a 49 anos 

 

26 a 33 anos 
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A seguir, dar-se-á a descrição detalhada do conteúdo das Classes que compõe o 

dendrograma sobre as representações sociais da depressão e da IRC elaboradas por 

pacientes renais em tratamento de hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas 

depressivos. 

A classe 1, “Significados da depressão”, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 200 (depressão) e χ2 = 20 (sintomas). As variáveis- atributos que 

mais contribuíram com esta classe, foram: familiares, solteiros com as idades entre 18 e 

25 anos. Nesta classe, destaca-se que os participantes elaboraram conteúdos relativos à 

depressão, respaldados nas esferas psicoafetivo/cognitivo, referindo-se aos sentimentos 

de tristeza, e a pensamentos nefastos podendo estar vinculado à própria IRC. Conforme 

os seguintes relatos: 

(...) a pessoa fica triste (...) sentir como uma tristeza, a pessoa coloca algumas coisas que não 

deve na cabeça e fica assim depressivo (...) acredito que o que leva a depressão é você ficar 

meditando em coisas ruins (...) a depressão deve ser isso a pessoa coloca tudo na cabeça, no 

caso dessa doença, coloca a doença na cabeça (...) com aquele pensamento negativo (...) tristeza 

absoluta, muita angustia (...) problema emocional (...). 

Nesta classe a depressão também foi ancorada nas esferas “físico/orgânico” e 

“psicossocial”, estruturada a partir de um eixo principal, a depressão como sinônimo de 

isolamento. A seguir algumas expressões: 

(...) não quer sair de casa porque vão reparar no braço (...) esse problema a depressão a pessoa 

fica trancada no quarto, não quer falar com ninguém, não quer comer, fica isolado total (...) se 

isola e quer ficar sozinha (...) querendo morrer (...) a pessoa fica com medo de sair de casa, só 

quer estar trancada (...) a pessoa não quer sair, conversar, sorrir (...) a pessoa não tem coragem 

para fazer nada (...) choro, insônia, desejo de suicídio, síndrome de pânico, não querer 

conversar com as pessoas, não querer ver as pessoas, fobia das coisas (...) a depressão deixa a 

pessoa muito nervosa, agitada de mais, louco (...) leva a loucura essa depressão é horrível (...). 
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O conteúdo dessa classe refere-se ao pensamento dos participantes sobre a 

depressão. Nesse sentido, observou-se que a representação social da depressão esteve 

vinculada em torno da tristeza, em não querer sair de casa e, meditar em coisas ruins, 

para os atores sociais deste estudo, o ser depressivo foi associado à síndrome do pânico, 

pessoas fóbicas e loucas, de modo geral, classificaram essa síndrome como sendo, 

horrível. Este aspecto corrobora com o conteúdo que emergiu na TALP, na qual, os 

participantes representaram a depressão por meio das evocações: pensamento ruim, 

horrível e consequência. 

A classe 2, “Suporte familiar no contexto da IRC”, foi composta por palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 82 (diagnóstico) e χ2 = 18 (vai). As variáveis-

atributos que mais contribuíram com esta classe foram, às idades entre 34 a 41 anos e 

ensino fundamental. É possível identificar duas subclasses, separadas por uma linha 

pontilhada, a saber: (i) Apoio familiar e (ii) Dimensão socioeconômica. Primeiramente, 

aborda-se o conteúdo sobre o apoio que a família desempenha na presença da IRC, seja 

dando suporte emocional ou físico. A seguir, encontram-se listadas algumas UCE que 

representam essa classe:  

(...) se eu tiver em casa aperreada, minhas filhas não dão espaço pra isso... o  apoio da família é 

fundamental, ninguém me trata como doente (...) eu não queria me internar pra fazer o 

tratamento, tinha medo, mas com o apoio da minha família, do meu marido, eu enfrentei fazer 

esse tratamento (...) eu fiquei desesperada, com vontade de morrer, chorei muito, mas minhas 

filhas, meu marido me apoiaram muito (...) tem que ter uma da família ali pra ajudar (...) meu 

filho vem numa moto me pegar (...) vai buscar meu remédio (...). 

A segunda subclasse retrata sobre questões de ordem financeira, vinculada à 

nova realidade em que os pacientes não podem trabalhar e necessariamente se 

aposentam, precisando do suporte financeiro da família. Também se refere à existência 

do dinheiro como um facilitador para suas vidas, conforme os recortes: 
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(...) uma pessoa que se aposenta hoje com um salário mínimo tem três, quatro filhos, uma 

mulher e paga aluguel (...) hoje, graças a Deus não ganho muito não, mas dá pra viver (...) se 

não fosse minha família estava devendo até hoje (...) se fosse um cabra que tivesse dinheiro 

mesmo, num instante aparecia um rins, aparecia tudo (...). 

Nesse sentido, observa-se que esta classe se refere tanto as demandas de suporte 

financeiro, quanto emocional, desempenhado pela família durante o processo de 

adoecimento e tratamento do familiar, dessa forma, o paciente se sente protegido e 

acolhido, facilitando no enfrentamento do tratamento. Tais achados se coadunam com o 

que fora encontrado na TALP, quando os pacientes do sexo masculino, evocaram para o 

estímulo depressão, a palavra apoio, confirmando que esse suporte familiar, pode ser 

visto por esses pacientes como um fator protecional para a depressão.  

A Classe 3, “Suporte espiritual no tratamento”, foi composta por palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 56 (vida) e χ2 = 13 (depende), identificados na fala 

dos participantes com idades entre 26 a 33 anos. Pode-se observar o agrupamento de 

palavras que denotam duas subclasses: a primeira que foi intitulada: “gratidão ao ser 

divino pela vida”, conforme as UCE seguintes: 

(...) Eu agradeço a Deus por estar viva (...) tem que ter muita fé Nele (...) graças a Deus existe 

esse tratamento (...) graças a Deus ela está indo bem melhor, do que se estivesse em casa 

sofrendo (...). 

E a segunda, que trata da “hemodiálise como meio de sobrevivência”. A seguir 

algumas UCE que representam essa subclasse. 

(...) O tratamento significa realmente minha vida (...) o tratamento significa tudo, viver, eu acho 

que é a oportunidade que a gente tem de sobreviver, porque se não fosse esse tratamento, eu 

acho que não teria solução (...) não sobrevive sem essas máquinas aqui, é o filtro, pra filtrar o 

sangue, você não sobrevive, você não aguenta (...) se não fosse isso (hemodiálise) ele ia morrer 

(...) a hemodiálise é um meio que ele vive mais (...).  
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Visualizou-se nesta classe, que os participantes representaram a IRC como algo 

ligado a espiritualidade, fica evidente a gratidão dessas pessoas à Deus pela existência 

dessa modalidade de tratamento que substitui a função dos rins, nesse caso, é o que 

garante sua sobrevivência. A máquina da hemodiálise foi essencialmente associada à 

vida, caso contrário morreriam. Esses achados também foram encontrados na TALP, 

quando representaram a hemodiálise como uma modalidade de tratamento doloroso, 

realizada por meio de uma máquina, que requer tempo e dieta dos pacientes, e se caso 

eles parem pode levar a morte.  

 A classe 4, “Fatores nutricionais”, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 250 (água) e χ2 = 33 (seguir). As variáveis-atributos que mais 

contribuíram para esta classe foram pacientes em tratamento de hemodiálise com idades 

entre 42 a 49 anos, provavelmente porque estes são os que mais vivenciam essa 

realidade.  

Como resultado da Classificação Hierárquica Ascendente, foram constatadas 

duas subclasses, assim denominadas: (i) Dificuldades em seguir a dieta hídrica e (ii) 

restrições alimentares. A seguir, seguem os relatos da primeira subclasse. 

(...) A dificuldade é a água (...) é o que mais sofre, porque a pessoa tem sede e não pode beber 

somente molhar a boca com gelo (...) fazer bochecha com água na boca e jogar fora eu sigo (...) 

água de coco é veneno (...). 

Esta segunda subclasse tratou sobre as restrições alimentares, conforme as 

citações a seguir: 

(...) A gente não pode nem tocar em jaca e em carambola (...) frutas que tem bem pouquinho 

potássio, ferro (...) a banana maça só pode comer uma por dia (...) não pode carne vermelha, o 

feijão tem que ser colocado de molho, depois fervido, jogado aquela água fora, temperado com 

as verduras (...) frango só um pouquinho de preferência um pedacinho do peito (...). 
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Observou-se nesta classe 4, que os participantes representaram a IRC com algo 

vinculado as restrições hídricas e alimentares, notou-se que o conteúdo da fala dessas 

pessoas, esteve em torno principalmente, das dificuldades ligadas a ingestão da água, 

bem como, ao modo de preparo dos alimentos, destacando os que podem ou não serem 

ingeridos, nesse caso, percebe-se que na IRC acarreta mudanças tanto na vida dos 

pacientes, quanto na de seus familiares. Esse aspecto referente à dieta, também foi 

visualizado na TALP, tanto para o estímulo “tratamento”, quando para o estímulo 

“hemodiálise”, mostrando assim, que esse contexto nutricional é bem marcante na vida 

dessas pessoas.   

A Classe 5, “Descobrindo o diagnóstico”, foi composta por palavras e radicais 

no intervalo entre χ2 = 96 (médico) e χ2 = 11 (anemia). Descrita principalmente por 

participantes do sexo feminino e com ensino médio. Foram constatadas duas subclasses 

separadas por uma linha pontilhada, assim denominadas: (i) “sintomas e causas da IRC” 

e (ii) “impacto do diagnóstico”.  

Na primeira subclasse observaram-se os sintomas e causas da IRC. As principais 

objetivações dessa classe foram: pressão alta, inchaço, vômito, dor e anemia.  

Começou os ossos inchar (...) os pés (...) começou tudo de novo inchando (...) pressão alta, 

infecção urinaria essa minha mesmo foi um estreitamento na uretra que causou a dor, o 

problema nos rins (...) ela sentia dor, dor por cima de dor, dor nas costas, dor no estômago (...) 

eu senti inchaço, anemia muito forte, fiquei muito amarela e a pressão muito alta (...) a pressão 

era vinte e dois por quatorze (...) meu rins era aquele limãozinho ai só vivia desmaiando (...) 

comecei com a barriga crescida (...) era muita dor de lado (...). 

Percebeu-se outro aspecto referente a esta subclasse, devido à variedade de 

sintomas esses pacientes demoram a serem diagnosticados corretamente, contribuindo 

para o agravamento da doença.  
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(...) ficou fazendo tratamento para cardíaco (...) com três meses no hospital, o médico disse que 

era artrose, então ele fez a medicação e ele começou a tomar e o problema se agravando (...) o 

médico disse a senhora procure um especialista em circulação, quando cheguei lá ele disse que 

não era circulação, que era um problema muito sério de coluna (...).   

A segunda subclasse, referiu-se ao processo de descoberta da IRC e suas 

implicações emocionais e comportamentais. 

(...) Cheguei aqui ai fizeram todos os exames, eu fiquei e fui pra UTI em pré-coma, muito mal, 

meu rim paralisou, eu passei um mês internada e comecei a fazer hemodiálise (...) pediu o 

cheque – up, ai foi quando descobriram que tinha cálculo renal foi disso que disseram que os 

rins estavam paralisando (...) quando a doutora conversou comigo e disse que ela tinha que 

fazer hemodiálise, pois o rins dela não estavam filtrando, até me desesperei porque não sabia o 

que era hemodiálise (...) acusou que meus rins estavam extraviando (...) eu vim no samu pra 

aqui morta, ai foi quando a doutora disse que os rins estavam parados (...) Eu fiquei louca (...) 

morrendo de medo, ela mandou eu vim fazer a fístula. Mas nem deu tempo porque quando eu 

cheguei aqui, estava desmaiada, o doutor colocou o cateter (...) Se ele não fizesse hemodiálise 

naquele dia ele ia falecer, ai ela colocou o cateter nele na mesma hora e veio fazer hemodiálise 

(...).  

Esta classe descreve a trajetória do paciente, desde a emersão dos sintomas até o 

diagnóstico, nesse sentido, observa-se que os primeiros sintomas dos pacientes são 

confundidos os de outras doenças, o que muitas vezes, fazem com que eles frequentem 

vários médicos tentando encontrar uma causa precisa para o que sentem. Dessa forma, 

na maioria das vezes quando a doença renal é identificada, o paciente já se encontra em 

estágio avançado, necessitando urgentemente da hemodiálise, o que pode provocar 

alterações emocionais e comportamentais nessas pessoas. Destaca-se, que a TALP 

corrobora com este aspecto, quando os pacientes relataram não saberem, de fato o que 

causou a IRC. 
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6.4.2 Análise Fatorial de Correspondência do Alceste 

 

Para complementar os resultados obtidos por meio da CHD, o Alceste realizou a 

AFC, resultando no plano fatorial demonstrado na Figura 5. Tal figura demonstra o 

traçado de dois eixos, que juntos explicaram 65% da variância total das UCE, contendo 

as oposições entre as cinco Classes. O conteúdo das falas dos participantes distribui-se 

em cinco zonas ou conglomerados, de modo não aleatório e correspondente às formas 

específicas das classes 5 eixo 1 e a 3 e 2 eixo vertical direito 3. 

    

 

 
Figura 5. Análise Fatorial de Correspondência gerada pelo ALCESTE. 

 

Na AFC foram observadas as características biossociodemográficas dos 

participantes associadas ao contexto dos seus discursos, bem como os espaçamentos ou 



 
 

111 
 

distâncias euclidianas entre as cinco classes, dispostas no plano fatorial. Assim, a classe 

5 encontra-se espacialmente separada das demais, diferenciando a temática da 

descoberta do diagnóstico da IRC, das demais categorizações, esta classe, foi 

representada pelos participantes do sexo feminino e que possuíam o ensino médio, e as 

palavras mais características dessa classe, foram: “começou”, “médico”, “disse”, 

“exame” e “rim”. 

O aglomerado resultante das classes 1, 2 e 3 tratou dos aspectos psicossociais da 

depressão e da IRC, onde se encontraram os discursos dos pacientes e cuidadores 

solteiros, com ensino fundamental e com idades entre 18 a 41 anos, este aglomerado foi 

resultante, das elucidações manifestas com maiores cargas fatoriais que compuseram o 

universo consensual dos participantes, objetivadas pelas seguintes palavras, classe 1: 

“entende”, “acho”, “pessoa”, “triste” e “depressão”; Na classe 2: “amigo”, 

“diagnóstico”, “significa”, “filho” e “carro”; e na classe 3: “tratamento”, 

“máquina”, “significa” e “vida”.  

Por sua vez, a classe 4 encontrou-se espacialmente distante das demais, 

diferenciando a temática fatores nutricionais das demais classificações, esta classe 

conteve discursos provenientes dos pacientes renais em tratamento de hemodiálise com 

idades entre 42 e 49 anos, que apontaram as evocações: “comida”, “água”, “dieta” e 

“suco”. 

Com o intuito de verificar as diferenças entre as representações sociais 

elaboradas pelos pacientes nefrológicos e por cuidadores no contexto da IRC, optou-se 

por complementar a análise padrão do Alceste por meio do cruzamento da variável 

“participante”, com o corpus processado no tratamento padrão do Alceste.  
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6.4.3 Tratamento de Análise Cruzada do Alceste 

 

O processamento do programa computacional que realizou a análise cruzada 

gerou um relatório, contendo a CHD para a variável participante.  

 

6.4.3.1 Variável participante: (pacientes e cuidadores)  

  

Nesta análise, o programa Alceste identificou 1013 palavras com formas 

reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 761 analisáveis, tendo como critério e 

inclusão apresentar χ
2 

mínimo de 2,70. Desta forma, o corpus foi subdividido em 1047 

UCE. Destas, 461 UCE encontram-se na classe definida como pertencente aos pacientes 

renais, o que corresponde a 44,03% das UCE; a segunda classe, contempla 586 UCE 

referente a 55,97% do corpus e é pertencente aos cuidadores. 

A Figura 6 trata do dendrograma do tratamento de análise cruzada, entre a 

variável “participante” (pacientes renais e cuidadores) conforme pode ser observado a 

seguir. 
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 CLASSE 1: 

Pacientes 

 

UCE- 44,03% 

CLASSE 2: 

Cuidadores 

 

UCE- 55,97% 

Palavra 

Atributo 

χ2 Palavra 

Atributo 

χ2 

Eu  77 Ele  140 

Estou  72 Esta  66 

Me  56 Dele  51 

Fiquei  43 Assim  40 

Dificuldade 40 Entende 28 

Fui  36 Com sintomas 

Depressivos 

Mulheres 
Para  30 

Cheguei  24 

Nem  22  

Sem sintomas 

Depressivos 

Homens 

Figura 6. Dendrograma do tratamento tri-croisé, com a Classificação Hierárquica 

Descendente – Entrevistas (N=52). Variável: participante.  
 

De acordo com o dendrograma, a Classe 1, dos pacientes, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 77 (eu) e χ2 = 22 (nem). Essa classe foi 

representativa de pessoas sem sintomas depressivos e do sexo masculino. O contexto do 

discurso desses participantes pode ser observado, a seguir: 

 (i) “Consciência do tratamento” (dieta e hemodiálise):  

(...) faço dieta, faço sim, desde o dia que descobri que estava com esse problema (...) durante 

todos esses anos eu faço hemodiálise, eu fui um cara que soube viver continuamente com o 

tratamento, não bebo muita água (...) a água sempre tomo pouco (...) se eu precisar sair numa 

quarta-feira e voltar na segunda, eu não sinto nada, porque não faço extravagância (...) estou 

passando uma sede que não é brincadeira (...) coisa que não posso comer não como, não como 

caranguejo, marisco, ostra, frutos do mar (...). 

(ii) “Significado da hemodiálise”:  

(...) o tratamento significa grande coisa, porque da maneira como cheguei aqui, talvez não 

tivesse nem cinco ou seis dias de vida (...) o tratamento significa tudo de bom, porque depois 
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disso ai se eu não tivesse feito teria morrido há quase três anos atrás (...) quando fiz a primeira 

diálise e me senti bem, vi que era para o meu bem-estar (...) hoje graças a Deus pela tecnologia 

da para eu viver muito tempo ai com minha família (...) significa qualidade de vida (...). 

(iii) Em contrapartida, as “dificuldades e negligências diante do tratamento” em 

especial a dieta hídrica, também foram mencionadas nesta classe. 

(...) a maioria aqui toma muita água mesmo, ai ficam inchados (...) tenho muita dificuldade 

com o líquido (...) não faço dieta, como tudo o que vier, era para eu fazer, mas sou teimosa, eu 

como tudo e bebo um copão cheio de água (...) as dificuldades são: estar três dias na 

hemodiálise, não beber água (...) é muito difícil, não pode comer muita coisa que aumente o 

potássio, o fosforo (...) eu sempre exagero, mas creio que vou controlar (...). 

(iv) “Transplante”: (...) não quero fazer transplante (...) mas se Deus, um dia me der um rim, 

é melhor ainda (...).  

Visualizou-se nesta classe, que os pacientes representaram a IRC como algo 

ligado as dietas e ao tratamento de hemodiálise, fica evidente a dualidade em seguir ou 

não as dietas propostas, outro fator, foi o significado da hemodiálise como algo positivo 

na vida dessas pessoas.  

A Classe 2, dos cuidadores, foi composta por palavras e radicais no intervalo 

entre χ2 = 140 (ele) e χ2 = 28 (entende). Essa classe foi representativa de pessoas 

com sintomas depressivos e do sexo feminino. O conteúdo do discurso desses 

participantes pode ser observado, a seguir: (i) “a preocupação e o cuidado da família 

diante do paciente com IRC”:  

(...) só Deus sabe o que passa lá dentro (sala de diálise), a gente aqui fora não sabe (...) eu sofro 

muito por ele (...) eu sinto uma tristeza por ele (...) sem a gente poder fazer nada pra aliviar a 

dor (...) se eu não estivesse aqui com ele, não estaria vivo (...) primeiro caso na família então o 

choque é grande (...) a gente às vezes fica querendo aquela doença pra gente (...) precisa ter 

muita paciência, amar muito, ter muito carinho (...) a gente fica muito dependente deles, a 

pessoa tem que dar força a eles (...) mostrar para ele que não esta morto, porque existe 

tratamento (...) a gente tem que tomar conta, apoiar mesmo (...) ter cuidado, estar ao lado dele 
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dando força (...) gostar da pessoa e não pode abandonar (...) é um problema muito serio cuidar 

da pessoa assim (...).  

(ii) “aspectos relativos à depressão”:  

(...) tristeza a pessoa coloca umas coisas que não deve na cabeça e fica assim depressivo (...) 

doença do inimigo (...) estresse causa depressão (...) triste e chora (...) muito ruim (...) problema 

sério (...) fundo do poço (...).  

Para os cuidadores, a IRC foi representada com base no cuidado, na preocupação 

e no apoio, tais achados são corroborados pela objetivação: prestativos, apontada por 

estes participantes, para o estímulo “eu mesmo” da associação livre. Ainda nesta classe, 

surgiram aspectos relativos à depressão, nesse caso, os participantes representaram-na 

por meio das objetivações: tristeza, colocar coisas que não deve na cabeça, choro, 

estresse, doença do inimigo, ruim, problema sério e fundo do poço. A classe 1 da 

análise padrão do Alceste, coaduna-se com esses aspectos. 

Estes resultados corroboram e aprofundam os achados anteriormente, descritos 

no dendrograma da análise padrão do Alceste, assim como, evidenciaram as diferenças 

entre as representações dos grupos pesquisados. 

A seguir, o capítulo sete abordará as análises e discussões dos resultados. 
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CAPÍTULO VII –  

 
Análise e Discussão dos Resultados 
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Esta dissertação teve como objetivo geral apreender as representações sociais 

acerca da depressão e da IRC elaboradas por pacientes nefrológicos em tratamento da 

hemodiálise e por cuidadores, com e sem sintomas depressivos. Especificamente: 1) 

mensurar o índice da depressão nos pacientes nefrológicos e em seus cuidadores; 2) 

relacionar as variáveis biossociodemográficas dos pacientes nefrológicos e de seus 

cuidadores com a depressão; 3) analisar os diferentes campos semânticos advindos dos 

estímulos indutores: IRC, tratamento, hemodiálise, depressão e eu mesmo; 4) verificar 

os consensos e dissensos das representações sociais elaboradas pelos pacientes 

nefrológicos e por seus cuidadores no contexto da IRC.  

Aprecia-se que tais objetivos tenham sido alcançados. Desta forma, procurou-se 

neste capítulo discutir os principais resultados da pesquisa. 

 

7.1 A depressão em pacientes com IRC e em seus cuidadores/familiares 

 

A HADS-D foi utilizada com o objetivo de mensurar o índice da depressão nos 

pacientes nefrológicos e em seus cuidadores. Dessa forma, constatou-se que o resultado 

advindo dessa sub-escala apontou que 20% dos pacientes com IRC em tratamento de 

hemodiálise apresentaram sintomas de depressão. 

Essa síndrome em pacientes nefrológicos é considerada preocupante, devido às 

consequências que essa patologia pode acarretar na vida dessas pessoas, como é o caso 

do impacto negativo na qualidade de vida, diminuição da imunidade e da capacidade 

funcional, relaxamento dos cuidados pessoais e a menor adesão a tratamentos e dietas; 

também parece estar relacionada à intensificação de problemas, tanto financeiros e 

profissionais quanto familiares, e à maior possibilidade de comorbidades, como o abuso 

ou dependência de álcool e outras drogas. Consequentemente, esses problemas 



 
 

118 
 

acarretam no aumento do número de consultas ambulatoriais, internações e até 

mortalidade (Chilcot et al., 2008; Cukor, et al., 2008). 

Os resultados da prevalência da depressão nos pacientes renais encontrados no 

presente estudo estão em conformidade com os achados da literatura. Amira (2011) 

apontou para 23,7%; Son et al. (2009) encontraram 25,3%; e conforme Almeida (2003), 

a incidência da depressão pode variar entre 10 a 20% dependendo dos instrumentos 

utilizados. Além destes, Finger et al. (2011) constataram uma incidência de 44% de 

depressão em pacientes renais; e Garcia et al. (2010) de 68%. Observou-se que estes 

últimos dados, foram considerados mais altos que os encontrados nesta pesquisa; a 

partir disso, é possível inferir que tais achados podem ter sido inflados, devido à escala 

que foi utilizada conter questionamentos referentes a dados somáticos como alterações 

no peso e aumento ou diminuição do apetite, tendo em vista que esses aspectos são 

inconstantes na vida dessas pessoas e podem ser confundidos com a própria patologia 

renal.   

No tocante aos cuidadores dos pacientes em hemodiálise, a ocorrência da 

depressão encontrada foi de 46%. Destaca-se que a alta prevalência da depressão 

encontrada nos cuidadores/familiares das pessoas com deficit renal provavelmente pode 

estar diretamente relacionada aos cuidados propostos a essa população, compreendendo 

desde os mais abrangentes, como as atividades da vida diária, até os específicos da 

patologia renal, como as restrições alimentares, administração da medicação, 

acompanhamento em consultas médicas e sessões de hemodiálise, entre outras (Vieira et 

al., 2011). 

A prevalência da depressão encontrada nos cuidadores deste estudo, foi 

semelhante à constatada em estudos que mediram a depressão em cuidadores de 

pacientes crônicos, como foi o caso dos cuidadores de portadores da doença de 
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parkinson: 46% destes estavam depressivos; nos cuidadores de degeneração 

espinocerebelar, 42%, segundo Miyashita et al. (2009), e 42% em cuidadores de 

pacientes com alzheimer (Sansoni et al., 2004). 

Na sequência, verificou-se se havia diferença significativa entre os grupos de 

pacientes e cuidadores, no que se refere à depressão. Os resultados evidenciaram índices 

mais altos de depressão no grupo de cuidadores. Apesar destes últimos não estarem 

acometidos pela patologia renal, eles vivem em função da presença do familiar doente, 

forjando modificações em seus estilos de vida, como, por exemplo, as modificações nos 

hábitos alimentares, já que os cuidadores sabem que os pacientes devem seguir uma 

dieta. Neste caso, em geral os familiares são responsáveis por preparar essas refeições 

de modo diferenciado. Outro aspecto em destaque, são as limitações em suas vidas 

laborais, pois muitas vezes esses cuidadores abdicam do trabalho, ou tentam associá-las 

para acompanhar seus familiares nas sessões de hemodiálise. Esta realidade, por 

suposto, impõe mudanças nos padrões de comportamento, podendo restringir também 

as atividades de lazer do cuidador, desencadeando uma situação de sobrecaga 

psicológica. 

Neste cenário, o “peso” de conviver com uma pessoa doente implica uma 

condição análoga de sofrimento. Apesar dos cuidadores não estarem doentes 

fisiologicamente, vivem como se estivessem, pois a doença renal e sua terapêutica 

provocam limitações na vida dos pacientes e consequentemente para a vida dos 

cuidadores. As preocupações dos pacientes estão voltadas para a doença; já para os 

cuidadores, essas preocupações envolvem, além da própria doença, o cuidado com o ser 

doente.  

Contrariando os dados encontrados neste estudo, Saeed et al. (2012), ao medir e 

comparar a prevalência da depressão em 180 pacientes renais e em seus 180 cuidadores, 
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utilizando o BDI, constataram que 75% dos pacientes e 33,4% dos cuidadores 

apresentaram sintomas depressivos de moderado à grave. Por outro lado, Asti et al. 

(2006) constataram similaridades entre as frequências da depressão em pacientes (10%) 

e em seus cuidadores (9%). 

Arechabala, Catoni, Palma e Barrios (2011) observaram semelhanças na 

presença de depressão dos pacientes renais (40,74%) e de seus cuidadores principais 

(43,82%). Esses autores consideram que a carga do cuidado de um parente paciente 

implica em outras complicações, que surgem por estes negligenciarem de algum modo à 

sua saúde, por diminuírem as atividades sociais, aumentarem a carga de trabalho, terem 

restrições ou consequências econômicas, problemas sexuais, e períodos prolongados de 

tempo dedicados aos pacientes, o que pode resultar em consequências na saúde dos 

cuidadores, ocasionando-lhes problemas como a depressão. 

Dessa forma, é importante salientar que as doenças crônicas podem desencadear 

desequilíbrios psicoemocionais não apenas nos pacientes, mas também nas pessoas que 

estão perto deles, como é o caso de seus cuidadores (Sezer et al., 2003). A incidência de 

depressão encontrada nos cuidadores deste estudo suscita a necessidade de que sejam 

voltadas atenções de atendimentos psicossociais a esse grupo que por vezes é tratado 

como sub-prioritário, ou que é negligenciado. 

 

7.2 A relação das variáveis do questionário biossociodemográfico com a presença 

da depressão 

 

Ao relacionar as variáveis biossociodemográficas dos pacientes nefrológicos e 

de seus cuidadores com a depressão, constatou-se que, no que se refere ao contexto dos 

pacientes com IRC, nenhuma das variáveis investigadas, a saber, tempo de tratamento, 
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idade, sexo, ocupação, religião, ter outro familiar com IRC na família e escolaridade, 

estavam associadas significativamente. No entanto, verificou-se que a variável “estado 

civil”, embora esta também não tenha sido significativa, foi revelada com uma 

significância marginal da associação.   

Nesse sentido, sugere-se que estar casado parece ser um fator protecional para a 

depressão, já que a minoria (12%) dos pacientes casados, apresentaram esta síndrome 

psicoafetiva.  Moura Junior et al. (2006) corroboram com esses dados, ao estudarem a 

prevalência de transtornos  psiquiátricos (incluindo a depressão) em pacientes renais, 

destacando que os pacientes solteiros apresentaram uma vez e meia mais chance de 

diagnóstico de transtornos psiquiátricos, quando em comparação com os casados. Por 

sua vez, os viúvos e os separados tinham, respectivamente, de três a cinco vezes mais 

chances de transtornos, quando comparados aos casados.  

Zimmermann et al. (2004), em estudo de revisão da literatura, também informa 

que o suporte social e familiar funcionam como uma rede de apoio positiva em função 

da evolução da doença renal, prevenindo ou reduzindo os efeitos negativos em situações 

de estresse elevado, e pode estar vinculada ao aumento da sobrevida nesses pacientes.  

Em transplantados renais, observou-se uma menor porcentagem de depressão 

entre os pacientes casados, sugerindo assim que estes se adaptaram mais rapidamente à 

situação, com um melhor suporte. O estudo também relata que se existir uma boa 

relação marital, haverá um aumento na saúde dos pacientes (Zimmermann et al, 2004). 

Saeed et al. (2012) também constataram que o estado civil de pacientes em hemodiálise 

foi positivamente associado a depressão de moderada a grave. Outrora, o estado civil, 

casado, não foi visto como protecional para outros estudos (Hedayati et al., 2010; 

Macuglia et al., 2010). 
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Em seguida, no tocante ao relacionamento das variáveis do questionário 

biossociodemográfico dos cuidadores/familiares com os dados da sub-escala hospitalar 

de depressão (HADS-D), verificou-se uma correlação entre o tempo que os cuidadores 

acompanham seus familiares e a depressão, sugerindo que quanto maior o tempo de 

cuidado, maior o nível de depressão desses acompanhantes.  

O prolongamento do tempo de acompanhamento desses familiares pode 

desencadear a depressão, devido ao maior tempo de exposição às situações estressantes, 

como é o caso de estarem disponíveis durante as três sessões de hemodiálise semanais, 

agregado a espera por estas, o que impede ou restringe suas atividades laborais e vida 

social. Há, além deste, outros fatores, como o fato de vivenciarem dificuldades na 

obtenção de transporte, problemas na recuperação, restrições alimentares, acúmulo de 

fadiga, ansiedade, deterioração nos relacionamentos familiares, se sentirem juntamente 

com seus familiares dependentes do centro de diálise, entre outras situações adversas 

(Gayomali et al., 2008; Sezer et al., 2003).  

Vale salientar que a depressão é multifatorial, não sendo estes os únicos fatores 

para o desencadeamento desta patologia. Outros fatores como: variáveis genéticas, 

psicodinâmicas, desenvolvimentais, cognitivas e neurobiológicas, podem também 

desencadear a depressão (Almeida & Meleiro, 2000). 

Destaca-se ainda que apesar do grau de parentesco dos familiares não ter sido 

significativo, este indicou uma probabilidade marginal da existência dessa associação, 

sugerindo que parentes tais como primos, irmãos, noras, mães e sobrinhos, tiveram 

menor disponibilidade de apresentar a depressão do que cônjuges e filhos. Os autores 

Maruiti, Galdeano, Farah (2008) fazem referência em sua pesquisa ao fato de que a 

maioria dos acompanhantes de pacientes internados em UTI eram filhos (43,6%) e 

companheiros (15,4%) e, por conseguinte, esses também foram os que mais 
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apresentaram sintomas depressivos. Sezer et al. (2003) salientam que os piores escores 

de depressão e ansiedade foram encontrados em familiares que eram cônjuges 

cuidadores de pacientes em hemodiálise, quando comparado aos familiares de diálise 

peritoneal e aos do grupo controle.  

No que se referiu as demais variáveis que compuseram o questionário 

biossociodemográfico dos cuidadores (idade, sexo, ocupação, estado civil, religião, e 

escolaridade), não foram constatadas associações significativas. 

 

7.3 Representações Sociais dos Pacientes Nefrológicos e de seus Cuidadores 

 

 Inicialmente, serão apresentadas as discussões dos resultados obtidos por meio 

da TALP, num segundo momento, apresentar-se-ão as discussões advindas dos 

resultados do Alceste e, por fim, os consensos e dissensos entre as RS dos pacientes e 

dos cuidadores.  

 

7.3.1 Análise e Discussão das Associações Livre de Palavras 

 

Para alcançar o terceiro objetivo específico, que foi analisar os diferentes 

campos semânticos associados aos estímulos indutores: Insuficiência Renal Crônica, 

tratamento, hemodiálise, depressão e eu mesmo, utilizou-se a Análise Fatorial de 

Correspondência, advinda do processamento pelo software Tri-Deux-Mots. Desse 

modo, verificou-se que os cuidadores objetivaram a IRC em doença difícil. A doença 

renal repercute na vida dos cuidadores, acarretando mudanças contínuas e duradouras, 

uma vez que são esses familiares que assumem a responsabilidade de cuidar diretamente 

de seus parentes, e, dessa forma, vivenciam juntamente com os pacientes as limitações 

impostas por esta patologia (Gayomali et al., 2008). 



 
 

124 
 

As atividades desempenhadas pelos cuidadores, tais como acompanhamento 

durante as sessões de hemodiálise, administração da medicação, cuidados com a fístula 

ou cateter, controle da alimentação, além de ver e acompanhar o sofrimento dos 

pacientes, são alguns aspectos observados no caráter da dificuldade que essa doença 

assume na vida dessas cuidadores, que podem levar a mudanças em suas vidas pessoais 

e sociais (Fráguas et al., 2008; D. Ribeiro et al., 2009).  

A RS da IRC, elaborada pelos cuidadores, esteve em torno das dificuldades que 

essas pessoas veem nesse contexto, provavelmente associada à carga do cuidar. Tal 

representação pode influenciar na forma como esses cuidadores lidam com a doença, 

tornando-a mais difícil de conviver. 

Os pacientes renais objetivaram a IRC como sendo uma doença incurável, de 

causa desconhecida e associada a um tratamento difícil. De fato, conforme o 

conhecimento médico, a doença renal em seu último estágio é considerada progressiva, 

irreversível e responsável, de forma multifatorial, pela perda da função renal (Smeltzer 

& Bare, 2009). A patologia renal pode ser causada por diversos fatores, sejam de ordem 

genética, fatores ambientais, ocupacionais, ou questões alimentares, não existindo a 

especificidade de apenas um fator (Bastos & Kirsztajn, 2011; Ribeiro et al., 2008). 

Nesse sentido, observou-se que os pacientes desconhecem as causas da IRC, 

percebendo-as apenas quando os sintomas já estão avançados. Coadunando com esse 

aspecto, Oliveira (2012) salientou que a doença renal crônica foi percebida como uma 

inimiga oculta, pois representa a forma silenciosa do desenvolvimento até a cronicidade 

que impossibilita que o rim volte a funcionar, pois ele seca. 

Do mesmo modo que a doença é difícil, o tratamento também é, pois a pessoa 

obrigatoriamente passa a conviver com as limitações exigidas por essa nova condição de 

vida. Por sua vez, os participantes com depressão viram que quando a IRC está 
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relacionada à figura do médico, significa que provavelmente esses pacientes e familiares 

associaram a doença ao momento em que o diagnóstico foi noticiado, uma vez que são 

esses profissionais que informam sobre a doença. Esse grupo objetivou ainda a 

depressão em ruim. Possivelmente essas pessoas acometidas da depressão perceberam a 

IRC com maior peso em suas vidas do que os que não tinham depressão; nesse caso, a 

presença da depressão pode potencializar ainda mais os aspectos negativos da doença.  

Outro aspecto que chamou a atenção foi à falta de conhecimento dos pacientes 

acerca das causas da doença renal, suscitando a necessidade de maiores esclarecimentos 

à população como um todo, uma vez que algumas dessas causas poderiam ser 

prevenidas, o que contribuiria para o retardamento da emersão dos sintomas dessa 

doença.  

De modo amplo, a IRC foi ancorada pelos participantes no conhecimento 

físico/orgânico e psico/emocional. Para Moscovici (2011), são essas categorias ou 

rótulos que dão sentido ao objeto estudado.   

As evocações dos cuidadores em relação ao campo semântico acerca do 

tratamento foram objetivadas na melhora; os pacientes relataram que o tratamento é um 

meio de sobrevivência e bem estar. Para os participantes com depressão, o tratamento 

significa ter cuidado e seguir a dieta; para os sem sintomas depressivos, ele é sinônimo 

de saúde e prolongamento da vida.  

De modo geral, percebeu-se que o tratamento foi visto de modo abrangente e 

consensualmente ancorado em colocações respaldadas em viver mais e melhor, caso 

sejam realizadas todas as condições impostas por essa terapêutica. Rodrigues e Botti 

(2009) corroboram com este cenário, quando constataram que as RS de pacientes em 

hemodiálise estiveram em torno do cuidado como sinônimo de adesão ao tratamento e 

como prolongamento da vida.  
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Para os autores Balaga (2012) e Maldaner et al. (2008), o tratamento renal 

engloba a tríade terapêutica: sessões de hemodiálise com frequência e tempo indicado, 

medicação e cumprimento do plano alimentar e de controle de líquidos. Neste estudo, 

observou-se que as representações sociais dos pacientes e familiares estão em 

consonância com o que é estabelecido pelo saber científico. 

A hemodiálise foi representada por meio dos elementos: doloroso, se parar 

morre, tempo, máquina, tratamento, dieta e morte. Tais elementos acham-se ancorados 

no espectro psicoafetivo, estrutural e nutricional da doença renal. Para eles, a 

hemodiálise é uma modalidade de tratamento obrigatório realizado por meio de uma 

máquina, que se parar leva a morte, e que requer dieta e disponibilidade de tempo.  

Esses resultados corroboram com os de Pereira e Guedes (2009) e Machado e 

Car (2003), quando os autores afirmam que a hemodiálise é o principal fator para a 

sobrevivência dos pacientes com doença renal em estágio avançado, sendo, portanto, 

necessária para a manutenção do bem estar dessas pessoas, apesar de trazer uma 

realidade sofrida para o doente e permeada de consequências relativas ao tratamento, 

este considerado difícil, árduo e repleto de restrições. 

Para Campos e Turato (2010), a hemodiálise foi vinculada à sobrevivência e à 

obrigação. A sobrevivência surgiu como significação maior para o tratamento, 

considerada uma possibilidade da manutenção de sua existência e conflito com uma 

situação eminente de morte; já a obrigatoriedade, foi marcada pela falta de outras 

opções de terapias para a doença renal. 

Neste estudo, a hemodiálise foi marcada pelo simbolismo da máquina, por esta 

lhes proporcionar a continuidade da vida; contudo, é por meio desse aparelho que as 

limitações impostas pela doença são percebidas com maiores intensidades, como a 

perda do emprego, restrições no tempo para estudar ou viajar, mudanças nos hábitos 
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alimentares, incluindo essencialmente a proibição em beber água, além de ter o corpo 

marcado por cicatrizes geradas pelas fístulas, cateteres, exames e cirurgias, assim como 

a coloração amarelada da pele que aos poucos se torna pálida, ressecada e com 

manchas.  

No tocante ao estímulo indutor depressão, os familiares construíram seu campo 

semântico estruturado na objetivação pensamento ruim. Os pacientes veem a depressão 

relacionada com a consequência, certamente associada à patologia renal, pois essa 

doença causa uma ruptura na rotina da vida das pessoas, impondo-lhes adaptações ao 

novo estilo de vida, repleto de restrições. Para Chilcot et al. (2008), a depressão parece 

ser uma das alterações emocionais mais frequentes em pacientes nefrológicos.  

Os participantes com depressão representaram-na provavelmente respaldados em 

suas vivencias nesse sofrimento psicoafetivo, que foi visto como horrível. Já para os 

demais participantes que não apresentam sintomas depressivos, a depressão foi 

vinculada ao apoio. Possivelmente pode-se inferir que essa representação esteja em 

torno do caráter preventivo, ou em um aspecto relacionado ao tratamento desta 

síndrome.  

Nesse estudo, a depressão foi ancorada principalmente a aspectos psicossociais e 

psicoafetivos. Esses resultados estão congruentes com os encontrados por Santana e 

Coutinho (2007) acerca das RS da depressão em uma população de idosos e com o 

estudo de Fonseca, Coutinho e Azevedo (2008), que investigaram jovens com e sem 

sintomas depressivos. 

Para Tremblay (2005), é importante reconhecer as diferentes representações 

relacionadas à depressão, pois essas são suscetíveis a ter um impacto na evolução da 

doença e na eficácia do tratamento. Destaca-se que as representações em torno da 

organização, inserção social e psicológica da depressão fornecem um meio de 
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identificar com maior precisão e melhor compreensão as diferentes posições dos 

pacientes e dos interessados em lidar com a depressão.  

A depressão, abordada em representações sociais, oferecem a possibilidade de 

apreciar as construções de grupos tais como os cuidadores e pacientes sobre um 

objeto ou vários – estes no meio social, e tendo como exemplo a depressão, e definir 

como esses grupos se posicionam um em relação ao outro (Tremblay, 2005).  

Os cuidadores se auto definiram como pessoas prestativas e que vivem graças a 

Deus. Essa percepção está vinculada à disponibilidade que esse grupo tem de cuidar de 

seus familiares. Os adolescentes do estudo de Ramos et al. (2008) representaram seus 

cuidadores/familiares por meio da atenção recebida, da dedicação, da preocupação 

demonstrada, do apoio, da proteção e do cuidado com as necessidades impostas pela 

doença. 

Já os pacientes, apesar da patologia renal, se consideram pessoas normais e 

portadores de boa saúde. A esse respeito, Pereira e Guedes (2009) dizem que no 

cenário da hemodiálise o paciente se sente como um doente, embora a tendência seja 

negar esse sentimento para não desanimar e ter forças de continuar vivendo com todas 

as restrições que essa doença lhes impõe. 

Os participantes depressivos se autoconceituaram como tristes e amigos, e os 

sem depressão como pessoas alegres e boas. Essas representações se ancoram tanto na 

autopercepção positiva quanto negativa. Destaca-se que a autopercepção negativa, 

(tristes), foi proeminentemente representada pelos participantes com depressão. Tal 

aspecto também foi visto por Fonceca et al. (2008) em sua pesquisa com jovens 

universitários, com e sem sintomas de depressão.  

 Estes resultados obtidos permitiram analisar os diferentes campos semânticos 

associados aos estímulos indutores: Insuficiência Renal Crônica, tratamento, 
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hemodiálise, depressão e eu mesmo, sob a ótica da abordagem dimensional do estudo 

destes fenômenos. No Fator 1, com efeito, elas emergiram de modo aglutinado, ficando 

de um lado as representações sociais dos cuidadores/familiares, que são distintas, e, por 

outro lado, do saber ingênuo dos pacientes. Nesse mesmo sentido, no Fator 2, foram 

observadas as representações que se mantiveram em oposição quanto à presença e 

ausência da depressão.  

 

7.3.2 Análise e Discussão do Alceste 

 

A análise lexical padrão das entrevistas dos pacientes renais e de seus 

cuidadores/familiares fez emergir o dendrograma da distribuição das classes, que 

permitiu visualizar os sucessivos agrupamentos realizados a partir da análise hierárquica 

descendente (Figura 4) – um agrupamento formado pelas Classes 1, 2, 3 e 4, e outro 

formado pela Classe 5. A constatação de cinco classes temáticas pôde levar a inferir que 

para apreender as representações sociais da depressão no contexto da IRC, o grupo 

pesquisado utilizou várias imagens ou categorizações, as quais, conforme Moscovici 

(2011), consistem na apropriação de uma teoria do senso comum. 

Considerando os contextos temáticos contidos nas Classes 1, 2, 3 e 4, pode-se 

entender que essas classes são resultantes, primariamente, de um bloco textual comum, 

o que abrange significados diferentes, sendo por isso denominado de Depressão e 

aspectos vivenciais da IRC. Neste agrupamento, encontraram-se as falas dos 

cuidadores/familiares e pacientes sobre: 1) os significados da depressão, nas 

perspectivas psicoafetiva, cognitiva, psicossocial e físico/orgânico; 2) o suporte familiar 

no contexto da IRC (apoio familiar e recurso financeiro); 3) o suporte espiritual no 

tratamento (gratidão ao ser divino pela vida e hemodiálise como meio de 
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sobrevivência); e 4) os fatores nutricionais, (dificuldades hídricas e restrições 

alimentares). Por sua vez, a classe 5 – “Descobrindo o diagnóstico” – abordou 

conteúdos voltados para o impacto do diagnóstico e para os sintomas e causas da IRC. 

Supõe-se que esta classe foi originada de um outro bloco textual por estar localizada 

mais distante das demais.  

As classes temáticas e suas respectivas denominações formaram um guia, a 

partir do qual se tornou possível apreender as representações sociais acerca da depressão 

e da IRC elaboradas por pacientes nefrológicos em tratamento da hemodiálise e por 

cuidadores, com e sem sintomas depressivos. 

A classe 1 tratou dos “Significados da depressão”, na qual foi possível 

apreender, por meio da elaboração do conhecimento do “saber ingênuo”, representações 

que vão desde aspectos psicoafetivos, cognitivos e psicossociais, a físico/orgânicos.  

  Neste sentido, a depressão enquanto fenômeno associado à esfera psicoafetiva 

foi ancorada como sinônimo de tristeza; os participantes se ancoraram no conhecimento 

erudito manifesto pela nosologia psiquiátrica ou pela psicologia clínica, cujos estudos 

remetem às descrições internacionais da depressão como transtorno psicoafetivo ou do 

humor, como é o caso da CID-10, do DSM-IV, ou da Associação Psiquiátrica 

Americana (APA, 2002).  

A tristeza ou (humor deprimido) é ressaltado pelo DSM-IV como um dos 

sintomas mais comuns ao estado deprimido. Neste sentido, o conhecimento do senso 

comum corrobora a visão científica da depressão e esclarece a importância desse 

sentimento no que se refere à identificação e ao manejo do quadro – fato também 

verificado por vários autores como foi o caso de Coutinho et al. (2003), Coutinho e 

Ramos (2008) e Ribeiro et al. (2010), entre outros. 
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Coutinho (2005) destaca ser muito comum na literatura psicopatológica, 

independente da abordagem, encontrar a palavra tristeza associada à depressão, 

considerando-a em seu estudo como a espinha dorsal para explicar o alicerce de toda a 

sintomatologia da depressão.   

Ainda nesta classe temática, a depressão foi associada a aspectos cognitivos 

ancorados em pensamentos nefastos, objetivados em meditar em coisas ruins, colocar 

tudo na cabeça, desejo de morte e de suicídio, conforme fora visto nos relatos descritos 

no capítulo anterior. Esses resultados se coadunam com o estudo de Coutinho e Saraiva, 

(2008) ao apreenderem as RS da depressão pós-parto de mães puérperas, também foram 

encontrados pensamentos negativos em relação a si mesmos e aos seus bebês, 

possivelmente direcionados às ideias de morte e à ideação suicida. 

Destaca-se que o risco de suicídio é considerado uma complicação da depressão 

que se encontra fortemente associada à percepção que o paciente renal tem do 

prognóstico da doença, e até mesmo por ter meios letais acessíveis, como sangramento 

pelas fístulas, ingestão excessiva de potássio e alimentos restritos devido à diálise, ou o 

não comparecimento às sessões de diálise (Moura Junior et al., 2008). Segundo revisão 

levantada por Almeida e Meleiro (2000), estima-se que a taxa de suicídio nessa 

população varia amplamente, podendo ser de 10 a 400 vezes maior que na população 

geral.  

Neste estudo, a esfera “psicossocial da depressão” encontra-se estruturada a 

partir de um eixo principal, a saber, o da depressão como sinônimo de isolamento e 

tristeza. Observou-se que tal atitude também pode estar ligada ao tratamento da 

hemodiálise, que provoca alterações corporais, principalmente em função da colocação 

da fístula arteriovenosa no braço, causando cicatrizes, edemas e, por vezes, aneurismas, 

fatos que podem contribuir com o desejo de não querer sair de casa. 
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A depressão manifesta como forma de isolamento também foi representada 

como elemento comum em outros estudos, como foi o caso dos portadores de AIDS 

(Castanha et al., 2006), e no contexto escolar (Ribeiro et al., 2007). Nota-se que o uso 

do cateter ou fístula está relacionado à alteração da autoimagem, e que se associa à 

dependência da hemodiálise, o que torna o paciente “diferente” das demais pessoas, 

gerando tentativas de isolamento.  

Outro fator de destaque são as manifestações ancoradas em condições 

físico/orgânico, associadas a sintomas vinculados a “negação”. Conforme as seguintes 

objetivações: “não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, não quer comer, a 

pessoa não quer conversar, não quer sorrir, não tem coragem para fazer nada, não 

querer ver as pessoas”. 

A depressão ancorada nessa esfera físico/orgânico também foi objetivada em: 

insônia, choro e agitação. Objetivações semelhantes, foram encontradas no estudo de 

Coutinho et al. (2003). Os participantes ancoraram ainda a depressão baseados no 

conhecimento de outras alterações emocionais como conforme as objetivações; fobia, 

síndrome do pânico, pessoa nervosa e louca.  

Sendo assim, a RS acerca da depressão foi associada às dimensões psicoafetiva, 

cognitiva, psicossocial e físico/orgânica, percebendo-se que independente dessas 

categorias as representações permearam não apenas em torno deste sofrimento 

psicoafetivo, mas da indissociabilidade do que seja depressão, doença e o ser depressivo 

doente. Conforme Moscovici (1978) a indissociabilidade entre sujeito/objeto é 

pressuposto da TRS, dessa forma o objeto não existe por si mesmo, mas apenas em 

relação a um sujeito individual ou em grupo. 

As representações sociais elaboradas pelas participantes desta investigação, 

independentemente da presença ou ausência de sintomas depressivos, denotaram uma 
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aproximação com a concepção de depressão descrita tradicionalmente pela nosologia 

psiquiátrica, o que revela um agrupamento de elementos sintomatológicos em torno da 

tristeza, manifestação psico/afetiva também presente nos estudos sobre a depressão em 

crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos e soropositivos (Aragão et al., 2009;  

(Castanha et al., 2006; Coutinho, 2005; Coutinho & Saldanha, 2005; Coutinho et al., 

2003). 

Na classe 2, intitulada “Suporte familiar no contexto da IRC”, foi possível 

perceber duas subclasses temáticas; referentes ao “apoio familiar” e a “dimensão 

socioeconômica”. Nesse caso, a família é vista como suporte fundamental no 

acompanhamento do paciente renal crônico evidenciando ser um fator que contribui de 

forma efetiva para a adaptação do hemodialisado. Sabe-se que são muitas as restrições 

impostas pela doença crônica e pelo tratamento, nesse sentido, faz-se importante o apoio 

familiar e social como forma de incentivo ao paciente nessa sua trajetória. 

A família surge como apoio principal para ajuda-los a enfrentar as dificuldades, 

pois são os membros familiares que estão próximos e que buscam ajudar em todos os 

momentos, fazendo com que eles lutem, sejam otimistas e não se sintam sozinhos 

(Pietrovski & Dall´agnol, 2006). 

Em estudo de caso com paciente renal, realizado por Dyniewicz, Zanella e 

Kobus (2004) a categoria apoio familiar também foi evidenciada, sendo esta vista como 

um bem maior, revelando-se uma convivência harmoniosa, voltada para a frequente 

demonstração de afeto mútuo, em articulação com as preocupações do dia-a-dia, sendo 

ao mesmo tempo, relatada a dificuldade de poder exteriorizar seus verdadeiros 

sentimentos, tendo em vista as transformações que vêm ocorrendo nas relações 

familiares.  
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Conforme Patat, Stumm, Kirchner, Guido e Barbosa (2012), o fato dos pacientes 

renais serem casados, possuir filhos e residir com companheiros, mostra que eles, 

provavelmente, dispõem de uma estrutura que pode ajudá-los no sentido de melhor 

enfrentamento da doença crônica. Assim, o convívio e o apoio familiar se constituem 

em suporte que suaviza os danos físicos, psicológicos e socioeconômicos provocados no 

indivíduo pela doença e tratamento.  

Neste estudo, os conteúdos evocados a partir da associação livre de palavras 

revelaram que os pacientes representaram a depressão por meio do estímulo apoio, 

sugerindo que esse suporte familiar funcione como um fator protecional para o 

desencadeamento de sintomas depressivos.  

 A questão financeira foi outro fator que sobressaiu na dimensão socioeconômica. 

Face ao tempo gasto para a realização da hemodiálise e das limitações que são 

peculiares dessa modalidade terapêutica, muitas atividades significativas tornam-se 

comprometidas, como trabalhar. Nesse caso, passam a depender do benefício de 

aposentadoria da Previdência Social ou são sustentados por familiares (Centenaro, 

2010). Essa informação vem ao encontro dos dados encontrados no questionário 

biossociodemográfico, no qual, foi constatado que a maioria dos pacientes entrevistados 

(88%) afirmou ser aposentados. Esses dados estão em consonância com outros estudos, 

como foi o caso de Lanza, Chaves, Garcia, Brandão (2008), que verificaram que 

(87,5%) dos indivíduos entrevistados, não possuíam atividades remuneradas.  

 Nesse sentido, os entrevistados revelaram que a doença trouxe também a 

insegurança financeira devido à perda do emprego ou a necessidade da aposentadoria 

precocemente, com isso o dinheiro passa a ser um fator agravante para a condição de 

vida dessas pessoas, Gonçalves (2012) corrobora com esses aspectos. Outro fator 

pertencente a esta subclasse foi o pensamento, que a presença do dinheiro seria fonte 
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para a resolução de seus problemas em especial, ligados à própria IRC, como o 

aparecimento de um rim. 

 Na Classe 3, “Suporte espiritual no tratamento”, os participantes se referem a 

hemodiálise com gratidão à Deus pela oportunidade de estarem vivendo, eles 

reconhecem que a hemodiálise é o principal meio de sobrevivência que garante o bem 

estar e retarda a morte, a máquina pode ser simbolizada como vida.  

No estudo de Veloso (2001) a máquina foi representada de forma ambígua, tanto 

se referiu à vida como a morte, sendo vista ao mesmo tempo como algo vital, que salva, 

bem como, um objeto persecutório e destruidor que pode matar.  

A hemodiálise ocasiona sentimentos ambíguos de amor e ódio nas pessoas que 

precisam deste tratamento para sobreviver, pois ao mesmo tempo em que assegura a 

vida, torna a pessoa dependente da tecnologia. Dessa forma, há um elemento simbólico 

atribuído à hemodiálise, tratando a mesma como uma relação de “vida e morte” (Reis, 

Guirardello & Campos, 2008).  

Nesta classe, evidenciou-se a representação da IRC ligada a hemodiálise com 

gratidão a Deus, pela sobrevivência. Dessa forma, percebe-se que a hemodiálise foi a 

principal forma de tratamento vista pelos participantes deste estudo, outros tratamentos, 

podem até ser negligenciados como a dieta e a medicação, no entanto a presença nas 

sessões de hemodiálise é fundamental para garantia de suas vidas, como foi evidenciado 

no questionário biossociodemográfico, todos os pacientes afirmaram comparecer três 

vezes nas sessões de hemodiálise, que é a quantidade estabelecida por semana.  

Outro aspecto evidente desta classe foi a fé em Deus, a qual possibilita a garantia 

de força, confiança, é fonte de esperanças, conforto e fortaleza, para a adaptação à essa 

nova realidade de vida (Quintana & Muller, 2006). 
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Na classe 4, “Fatores nutricionais”, constatou-se conteúdos vinculados as 

dificuldades em seguir a dieta alimentar e hídrica, vinculadas principalmente a ingestão 

da água. 

Conforme Riella (2001) um dos grandes desafios para os pacientes em 

hemodiálise é seguir a dieta oral, especialmente devido às mudanças nos hábitos 

alimentares e ao padrão comportamental do paciente, sendo necessário restringir a 

ingestão de seus alimentes favoritos, substituindo-os por outros não tão agradáveis ao 

paladar.  

Destaca-se que as restrições alimentares e hídricas são fundamentais para o 

sucesso do tratamento e para o bem-estar do indivíduo portador da IRC, no entanto, 

geram frustração por modificarem em seus hábitos cotidianos e imporem diversas 

privações. A dimensão do comer está relacionada com um sistema de valores, que 

quando alterados, tem repercussão na vida social, e nos significados de comer para o 

indivíduo, em estar submetido a mais uma privação, ou seja, a outros aspectos que 

transcendem o aspecto terapêutico da dieta e que ainda fazem uma interação entre o 

comer e a experiência da doença (Reis et al., 2008).  

Nesse panorama, essa classe foi mais expressiva dos pacientes renais, estes, por 

seu tempo, objetivaram as dificuldades impostas para seguirem as dietas, dentre as 

quais, as formas de ingestão dos alimentos/líquidos, sendo a água o principal elemento 

figurativo desta representação, o que parece justificar a vivência desses pacientes no 

dilema que envolve a relação de necessidade versus proibição da ingestão de água. De 

acordo com Moscovici (1981), o elemento figurativo é identificado com base nas 

expressões mais frequentes nomeadas pelos indivíduos de um grupo de pertença.  

 As mudanças ocorridas na vida dos pacientes renais devido à doença, 

especificamente sobre as questões alimentares são marcantes, tal fato pode ser 
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observado frequentemente em outros estudos como os de; Cuker e Fragnani (2010), 

Ramos et al. (2008) e Silva, Silveira, Fernandes, Lunardi e Backes (2011). 

Em relação à Classe 5, os pacientes e familiares verbalizaram sobre o processo 

de descobrimento do diagnóstico. O recebimento do diagnóstico da IRC foi associado 

ao desconhecimento da principal forma de tratamento: a hemodiálise, revelada, como 

uma das experiências mais difíceis para pacientes e familiares. Sendo experimentado, 

entre outros sentimentos, o desespero diante do desconhecido, a sensação de loucura e, 

o medo frente à hemodiálise, além do sofrimento ante a possibilidade de morte.  

Para Daugirdas, Blake e Ing (2010) o sofrimento do doente renal, é mais intenso 

no momento de recebimento da notícia de perda da função dos rins, pois a DRC não 

apresenta sinais ou sintomas que alertem para o início do problema, não sentem dor, 

continuam urinando e, portanto, com a falsa impressão que seus rins estão funcionando. 

A ocorrência da IRC verbalizada pelos participantes desta pesquisa coaduna-se 

com os estudos de Fayer (2010), Gonçalves (2012), Kruger (2011) e Pereira e Guedes 

(2009), para estes o adoecimento é representado como sendo um momento inesperado 

que surge de surpresa, devido à falta de sintomas perceptíveis da doença em sua fase 

inicial, destaca-se ainda, o desconhecimento dos aspectos básicos da terapia 

hemodialítica, ao iniciarem o tratamento.  

A partir da análise padrão do Alceste, observou-se o conteúdo das RS acerca da 

depressão e da IRC elaborado pelos participantes da pesquisa. De modo geral, percebe-

se que a depressão foi ancorada nas dimensões psicoafetiva, cognitiva, psicossocial e 

físico/orgânico. No que diz respeito a IRC, o conhecimento do senso comum desses 

participantes foi associado ao suporte familiar e espiritual, aos fatores nutricionais e ao 

descobrimento do diagnóstico. Tais representações encontram-se relacionadas com as 

adversidades psicossociais vivenciadas no contexto da doença renal por estes grupos de 
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pertença. A seguir, na Figura 7 podem ser observadas as classes que compreenderam o 

dendrograma da análise padrão do Alceste, assim como suas respectivas ancoragens e 

objetivações. 

 

Figura 7. Quadro-resumo das representações sociais da depressão e da IRC elaboradas 

pelos pacientes renais em tratamento de hemodiálise e por seus cuidadores. 

 

 

Em relação a AFC, os resultados indicaram que, para o Eixo 1, horizontal, 

destacaram-se, no lado esquerdo da Figura 5, as palavras que objetivaram o discurso da 

classe 5 elaborado pelos participantes do sexo feminino e que possuem o ensino médio, 

focalizando a perspectiva físico/orgânico da IRC, foi objetivada no “começo da 

descoberta da doença quando o médico examina os rins dos pacientes”. 
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Por oposição, no mesmo eixo, no lado direito, posicionaram-se as palavras com 

maiores cargas fatoriais agrupadas nas classes 2 e 3, essas classes parecem indicar uma 

proximidade, visto que a classe 2 que conteve um recorte dos discursos dos 

participantes objetivado no “apoio da família e dos amigos no momento do 

diagnóstico”, está inserida na classe 3, objetivada na “máquina como uma forma de 

tratamento que significa vida”. Essas duas classes interligadas apontam para a 

constatação de que pertence a participação dos pacientes e dos cuidadores/famíliares no 

processo da hemodiálise.   

No eixo 2 do plano fatorial, linha vertical, no plano superior, encontra-se a 

classe 1 representada pelos cuidadores, solteiros com idades entre 18 e 25 anos, esses 

participantes objetivaram que a depressão no contexto da IRC, é “entendida como 

pessoa triste”. No lado oposto do plano, emergiu a classe 3 característica dos pacientes 

com idades entre 42 e 49 anos, suas objetivações situaram-se em torno da necessidade 

de dietas: alimentares e hídricas. 

 

7.4 Consensos e dissensos das representações sociais elaboradas pelos pacientes em 

tratamento de hemodiálise e seus cuidadores no contexto da IRC  

 

O quarto objetivo específico, tratou de verificar os consensos e dissensos das 

representações sociais apreendidas no discurso dos participantes no contexto da IRC. 

Este objetivo foi proposto com o intuito de resumir, o que foi identificado 

anteriormente, por meio da AFC advinda das evocações processadas pelo Tri-Deux-

Mots, bem como, da análise lexical resultante das entrevistas processadas pelo Alceste 

(análise padrão e cruzada). 
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A partir da análise cruzada do Alceste, pôde-se observar que a classe 1 teve a 

participação dos pacientes renais, os quais elaboraram suas representações sociais 

acerca da IRC, como algo ligado as dietas e ao tratamento de hemodiálise, ficando ainda 

evidente a dualidade desses pacientes no que se refere a seguirem ou não, as dietas 

propostas, outro fator, foi o significado da hemodiálise visto como algo positivo na vida 

dessas pessoas.  

Tais representações, se coadunam com a classe 4 da análise padrão do Alceste, 

que foi referente aos fatores nutricionais e, com a representação da hemodiálise 

encontrada na TALP, quando os pacientes vincularam-na positivamente para suas vidas, 

objetivadas na sobrevivência e no bem estar. 

Nesse sentido, os pacientes revelaram representações vinculadas ao contexto do 

tratamento, nesse caso mais vivenciado por eles do que pelos familiares, tais 

representações modulam o comportamento dos pacientes renais no sentido de seguirem 

ou não, as dietas hídricas ou alimentares, ao comparecimento às sessões de hemodiálise, 

e até mesmo o desejo do transplante, dependendo dos significados atribuídos às 

representações, coadunando com a função de formações de condutas proposta por 

Moscovici (1978). 

Para Chilcot et al. (2010) os pacientes renais que perceberam poucas 

consequências na doença tiveram maiores chances de não serem aderentes ao 

tratamento, especificamente no que se referiu a ingestão de líquidos, do que os que 

perceberam uma intensidade maior dos sintomas, sugerindo que as representações da 

doença estão associadas a adesão de fluidos. Para Machado (2009) os pacientes renais 

não aderentes a terapeutica renal, foram os doentes que não possuíam todo o 

conhecimento necessário, em relação à dieta adequada à sua condição de saúde e ao 
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controle da quantidade de líquidos. Evidenciando que os pacientes necessitam de 

maiores esclarecimentos sobre a doença e os tratamentos que está compreende. 

A classe 2 da análise cruzada do Alceste, formada pelos cuidadores, que por sua 

vez, manifestaram representações sobre a IRC, pautadas na preocupação e cuidado da 

família, em lidar com os pacientes renais, tais aspectos também foram considerados 

importantes por outros autores como no caso de Ramos et al. (2008).  

Esses resultados também se coadunam com os estudos de Folle (2012) no qual a 

autora investigou as RS de cuidadores acerca da demência de Alzheimer e percebeu que 

a doença foi representada, pautada na dimensão do cuidado, destacando as rotinas com 

alimentação, higiene, administração de medicamentos e dificuldades práticas 

relacionadas à operacionalização dessas atividades.  

Arechabala et al. (2011) além de corroborarem com esses achados, acrescentam 

que a demanda de tempo para cuidar da pessoa com problema renal, ocasiona 

comportamentos de negligência a própria saúde do cuidador levando-o a depressão, 

fadiga e a sobrecarga.  

Ainda nesta classe, evidenciou-se que os familiares elaboraram representações 

acerca da depressão, corroborando com a classe 1 da análise padrão do Alceste, a qual 

foi mais expressiva para estes atores sociais, talvez porque esta síndrome tenha sido 

mais frequente para este grupo. De tal modo, os cuidadores estruturaram suas 

representações, ancorados no conhecimento psicoafetivo, cognitivo, psicossocial e 

físico/orgânico da depressão.  

Por meio da AFC do Trideux, identificou-se que os pacientes representaram a 

depressão, como algo ligado à consequência da patologia renal, outrora os cuidadores 

vincularam-na ao pensamento ruim, e, consensualmente essa síndrome psicoafetiva, foi 

representada como algo horrível e pela necessidade de apoio. 
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 De modo geral, percebeu-se que as RS elaboradas por pacientes nefrológicos e 

por cuidadores no contexto da IRC parecem se diferenciar em alguns aspectos. Os 

pacientes estruturaram suas representações em torno do caráter intrínseco da doença, de 

modo que ficam evidentes os aspectos referentes ao tratamento, em especial suas 

limitações na ingestão de água. Já os cuidadores, pautaram suas representações de modo 

abrangente, abarcando a doença e o doente. Desse modo, a IRC foi vista, como uma 

doença que impõe preocupações e cuidados por parte dos familiares.    

Essas representações estão diretamente ligadas à vivência de cada grupo de 

atores sociais, que participaram desse estudo, de modo, que ao compartilhar uma 

representação social, um grupo pode ser definido e diferenciado do outro grupo, na 

medida em que uma representação possibilita uma identidade grupal, assim, ela também 

permite uma diferenciação grupal (Chaves & Silva, 2011). 

Além disso, conforme a AFC observou-se, que as representações consensuais 

acerca da IRC, se fizeram em torno do caráter difícil dessa doença. Os pacientes fizeram 

menção às dificuldades vinculadas ao tratamento e os cuidadores objetivaram que a 

doença é difícil. Implicando dizer, que a doença renal está diretamente associada a suas 

condições de tratamento e, apesar das dificuldades enfrentadas neste contexto, o 

tratamento da hemodiálise foi visto consensualmente como a única forma de garantia de 

vida.  

Ao fim desta seção, espera-se ter alcançado o quarto objetivo específico deste 

trabalho, que foi verificar os consensos e dissensos das representações sociais 

elaboradas pelos pacientes nefrológicos e por seus cuidadores no contexto da IRC.  

Destaca-se que a pluralidade de recursos metodológicos permitiu verificar o 

conhecimento acerca dos objetos estudados de forma aprofundada. Dessa forma, a fim 

de minimizar alguns elementos que pudessem ser mascarados na entrevista, optou-se 
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por utilizar conjuntamente uma técnica projetiva: a TALP, evitando também outras 

questões, como a desejabilidade social. 

Nesse caso, observou-se que a utilização dessas duas técnicas possibilitou a 

compreensão da complementariedade que envolveu as múltiplas facetas para apreender 

as RS acerca da depressão e da IRC elaboradas por pacientes nefrológicos em 

tratamento de hemodiálise e por seus cuidadores.  

A seguir, são apresentadas as considerações finais.  
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Com o objetivo principal de apreender as representações sociais acerca da 

depressão e da IRC elaboradas por pacientes nefrológicos em tratamento da hemodiálise 

e por cuidadores, com e sem sintomas depressivos, esta dissertação permitiu o resgate 

do saber do senso comum, com a evidência das diferentes concepções, sentimentos, 

atributos e imagens que permearam toda a construção deste conhecimento. A partir dos 

resultados encontrados, observou-se uma disposição psicossocial desse tipo de saber 

construído pelos pacientes e cuidadores acerca da depressão e da IRC, e de seu 

significado para esses grupos de pertença.  

Para atingir o objetivo geral, fez-se necessário o uso da abordagem multimétodo, 

incluindo a aplicabilidade de diferentes instrumentos, a exemplo do questionário 

biossociodemográfico, da técnica de associação livre de palavras, da subescala 

hospitalar de depressão, e entrevistas semiestruturadas. O percurso metodológico 

adotado possibilitou a identificação dos conteúdos dimensionais das representações 

sociais dos pacientes e cuidadores. Ressalta-se a complementaridade das informações 

por meio de técnicas quantitativas e qualitativas.  

Foi possível mensurar o índice da depressão tanto nos pacientes nefrológicos 

quanto em seus cuidadores, por meio dos resultados da subescala hospitalar de 

depressão. Este instrumento evidenciou que 20% dos pacientes e 46% dos cuidadores 

apresentaram a sintomatologia depressiva. A prevalência da depressão encontrada nos 

grupos pesquisados apresentou-se de forma semelhante a da literatura específica, a qual 

prescreve, em termos gerais, entre 20% a 50% para os pacientes, e cerca de 50% para os 

cuidadores, conforme Finger et al. (2011) e Arechabala et al. (2011), o que confirma a 

incidência encontrada neste estudo.  

  O levantamento de dados sobre as variáveis biossociodemográficas permitiu a 

análise de associações entre estas e a depressão. Identificou-se que quanto maior o 
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tempo de acompanhamento dos cuidadores, maior foi o nível de depressão; nesse caso, 

o prolongamento do tempo que os familiares dedicam aos cuidados de pessoas com IRC 

pode estar relacionado com a emersão de sintomas depressivos. 

Os resultados desta pesquisa revelaram por meio das associações livres que os 

participantes estruturaram a representação social da depressão relacionando-a com a 

consequência, associada à patologia renal, a pensar em algo ruim, algo que é horrível, e 

que o apoio pode estar vinculado ao caráter preventivo para essa síndrome. Por meio da 

análise lexical advindo das entrevistas processadas pelo Alceste, percebeu-se que a 

depressão foi vista como sinônimo de tristeza e isolamento, associada às objetivações 

meditar em coisas ruins, colocar tudo na cabeça, desejo de morte e de suicídio; 

destacou-se, ainda, os aspectos psicossomáticos, tais como: insônia, choro e agitação. 

De modo amplo, a depressão foi ancorada nas dimensões psicoafetiva, cognitiva, 

psicossocial e físico/orgânica, semelhantemente à descrição clínica, conforme a APA 

(2002). Além disso, esses participantes também ancoraram a depressão no 

conhecimento em outras alterações emocionais conforme as objetivações fobia, 

síndrome do pânico, pessoa nervosa e louca.  

Mediante as palavras evocadas na associação livre, pôde-se observar que a IRC 

foi percebida como uma doença de causa desconhecida, incurável e difícil, associada ao 

tratamento, que, por sua vez, também foi considerado difícil, nesse caso, pode-se inferir 

que tal representação pode ser considerada vulnerável para o desencadeamento da 

sintomatologia depressiva tanto nos pacientes renais, quanto para seus familiares/ 

cuidadores.  

Complementando essa análise, o conteúdo advindo do Alceste evidenciou que os 

participantes se referiram ao suporte familiar e ao espiritual como fundamentais nesse 

processo de adoecimento e tratamento. Dessa forma, a família foi vista como principal 
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fonte de apoio e ajuda aos pacientes para enfrentar as dificuldades oriundas desse 

contexto, auxiliando seus familiares a suavizar dos danos físicos, psicológicos e 

socioeconômicos provenientes da doença. Outro aspecto evidenciado foi a gratidão a 

Deus por existir uma modalidade de tratamento que se constitui como a principal fonte 

de sobrevivência para esses pacientes renais. Coadunando-se com essas evidências, a 

hemodiálise foi representada como uma modalidade de tratamento, considerado 

doloroso, realizado por meio de uma máquina, que requer dieta e disponibilidade de 

tempo, porém se caso pare de realizá-lo leva à morte, segundo as associações livres. 

A IRC foi representada, ainda, com base nos fatores nutricionais, sendo a água o 

principal elemento figurativo associado a esse fator. Outro aspecto relacionado à IRC 

foi o impacto do descobrimento do diagnóstico, atrelado ao desconhecimento da 

hemodiálise. Saliente-se que por a doença ter seu início assintomático, na maioria das 

vezes quando a doença renal é identificada o paciente já se encontra em estágio 

avançado, necessitando urgentemente da hemodiálise.  

Evidenciou-se ainda que as representações sociais dos pacientes no contexto da 

IRC estiveram mais vinculadas ao contexto do tratamento; já a dos cuidadores, 

encontraram-se pautadas na preocupação e cuidado da família em lidar com os pacientes 

renais.  

Nesse sentido estudar fenômenos como a IRC e a depressão por meio da teoria 

das representações sociais, possibilitou uma visão para além da cientificidade desses, 

permitindo observar-se o conhecimento instintivo dos indivíduos, formulado a partir do 

convívio social, o qual é determinante do pensamento social e das condutas frente a 

esses fenômenos, tanto no seu grupo de inserção como na sociedade em geral.    

Assim, o reconhecimento da importância do conhecimento espontâneo leva a um 

novo contorno de compreensão dessas doenças, de modo a transcender perspectivas 
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medicalizantes, tornando possível o entrelaçamento de significados do ser humano 

enquanto ser multifacetado, permeado de aspectos sociais, biológicos, afetivos e 

psicológicos. 

Os resultados observados nesse estudo suscitaram a necessidade de uma maior 

atenção no sentido de promover serviços de acompanhamento psicológico a esses 

pacientes nefrológicos no momento do diagnóstico, a fim de tornar esse momento 

menos impactante na vida dessas pessoas. Os resultados também provocaram a 

necessidade de uma elaboração de estratégias de atendimentos psicossociais aos 

cuidadores, grupo este que por vezes é tratado como sub prioritário ou negligenciado, 

embora tenha sido visto neste estudo em condição de sofrimento análoga a dos 

pacientes. 

Outros aspectos destacados neste estudo, e que merecem ser tratados, são 

questões como: a finitude da vida, uma vez que essas pessoas vivem entre a vida e a 

iminência da morte; fatores como a falta de conhecimento acerca das causas da IRC, 

bem como de sua principal forma de tratamento, a hemodiálise; percebeu-se ainda que 

as RS dos participantes podem modular seus comportamentos no que se refere a 

aderirem ou não às dietas propostas para essa doença (nesse caso, questões como as 

restrições nutricionais são de suma importância para serem tratadas). Sugere-se, ainda, a 

elaboração de estratégias de resiliência junto a esses pacientes e cuidadores, no intuito 

de contribuir para uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Por fim, ressalta-se 

a importância do suporte familiar e social aos pacientes renais, já que se observou que o 

apoio foi mencionado como um dos fatores fundamentais no auxílio tanto da IRC, 

quanto da depressão, o que demonstra consensualidade entre as representações desses 

dois construtos.  
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A utilização de uma amostra não probabilística revela-se como uma importante 

limitação no que diz respeito à possibilidade de generalização dos resultados. Sendo 

assim, sugere-se cautela ao comparar estes resultados a de outros autores. Como esta 

pesquisa foi realizada somente em instituições públicas, ela não possibilitou observar se 

existiam diferenças entre o contexto público e o privado. Destaca-se também que a 

prevalência da depressão encontrada não se trata de um diagnóstico, uma vez que se 

utilizou apenas um instrumento para o rastreamento da depressão, e que para 

diagnosticar tal fenômeno seria necessária uma bateria de instrumentos.  

No que se refere à aplicabilidade desta dissertação, espera-se que seus resultados 

possam assinalar caminhos para futuras investigações, bem como subsidiar órgãos de 

saúde em intervenções. Além disso, espera-se também ter contribuído para melhor 

compreensão acerca deste sofrimento psicoafetivo e da patologia renal em pacientes 

nefrológicos e em seus cuidadores.  

Em relação a perspectivas futuras, diante dos resultados aqui encontrados, 

pretende-se retornar às instituições pesquisadas para discutir os achados, assim como a 

elaboração de artigos científicos. 
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APÊNDICE I- Questionário Biossociodemográfico  

 

Pacientes: 

Marque uma alternativa ou preencha quando necessário. 

1. Sexo: (  ) M   (  ) F   

 

2. Idade: ________________ 

 

3. Nível de Escolaridade: (  ) Fundamental Incompleto   (  ) Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto  (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Superior Incompleto  (  ) Superior Completo   (  ) Pós –Graduação 

 
4. Estado Civil: 

(  ) Solteiro   (  ) Casado  (  ) Divorciado  

(  ) Viúvo   (  ) União Estável 

 

5. Profissão (ocupação): ______________ 

 

6. Religião: 

(  ) Católico   (  ) Evangélico  (  ) Espírita 

(  ) Outra __________________ 

            

7. Tempo de Diagnóstico:  ________________ 

 
8.  Tempo de Tratamento: (   ) Meses    (  ) 1 a 3 anos    (   ) 4 a 6 anos (  ) 7 a 9 anos 

 

9. Número de sessões por semana: (  ) 2 vezes    (  ) 3 vezes 

 

 

 

Questionário Biossociodemográfico (Cuidador/Familiar) 

 

Marque uma alternativa ou preencha quando necessário. 

 

1.  Sexo: (  ) M   (  ) F   

 

2.  Idade: ________________ 

 

3. Nível de Escolaridade: (  ) Fundamental Incompleto   (  ) Fundamental Completo 
(  ) Ensino Médio Incompleto  (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Superior Incompleto  (  ) Superior Completo   (  ) Pós –Graduação 

 

4. Estado Civil: 

(  ) Solteiro   (  ) Casado  (  ) Divorciado  

(  ) Viúvo   (  ) União Estável 

 

5. Profissão (ocupação): ______________ 

 

6. Religião: 

(  ) Católico   (  ) Evangélico  (  ) Espírita 

(  ) Outra __________________ 
 

7. Qual a proximidade com o pacientes?  _______________________________ 

 

8.  Há quanto tempo acompanha seu parente? _____________________ 
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APÊNDICE II – Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

Estímulos: Insuficiência Renal Crônica, tratamento, hemodiálise, depressão e eu 

mesmo.  
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ANEXO III- Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão- sub escala depressão  

 
 

 

 

 

 

 

Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido na ÚLTIMA SEMANA.  
Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste questionário as respostas espontâneas têm mais valor 

do que aquelas que se pensa muito. Marque apenas uma resposta para cada pergunta. 

 

1) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 

   0 (  ) Sim, do mesmo jeito que antes.    

   1 (  ) Não tanto quanto antes. 

   2 (  ) Só um pouco. 

   3 (  ) Já não sinto mais prazer em nada. 

 

2) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 

   0 (  ) Do mesmo jeito que antes.    

   1 (  ) Atualmente um pouco menos. 
   2 (  ) Atualmente bem menos. 

   3 (  ) Não consigo mais. 

 

3) Eu me sinto alegre: 

   0 (  ) Nunca.    

   1 (  ) Poucas vezes. 

   2 (  ) Muitas vezes. 

   3 (  ) A maior parte do tempo. 

 

4) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

   0 (  ) Quase sempre.    
   1 (  ) Muitas vezes. 

   2 (  ) De vez em quando. 

   3 (  ) Nunca. 

 

5) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

   0 (  ) Completamente.    

   1 (  ) Não estou mais me cuidando como deveria. 

   2 (  ) Talvez não tanto quanto antes. 

   3 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes. 

 

6) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

   0 (  ) Do mesmo jeito que antes.    
   1 (  ) Um pouco menos do que antes. 

   2 (  ) Bem menos do que antes. 

   3 (  ) Quase nunca. 

 

7) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio ou quando leio alguma coisa: 

   0 (  ) Quase sempre.    

   1 (  ) Várias vezes. 

   2 (  ) Poucas vezes. 

   3 (  ) Quase nunca. 
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APÊNDICE IV – Roteiro das entrevistas 

 

 

Entrevista Semiestruturada (Pacientes) 

 

1. Gostaria que o (a) senhor (a) falasse tudo o que conhece acerca da IRC, o mais 

detalhado possível. 

2. Por favor, o que o (a) senhor (a) sentiu ao receber o diagnóstico, quais foram os seus 

pensamentos, sentimentos e comportamentos.  

3. O que o tratamento para a IRC significa na sua vida?  

4. Quais as dificuldades que o (a) senhor (a) tem encontrado para seguir o tratamento? 

5. Gostaria que o (a) senhor (a) falasse tudo o que conhece acerca da depressão, o mais 

detalhado possível. 

 

 

 

Entrevista Semiestruturada (Familiar) 

 

 

1. Gostaria que o (a) senhor (a) falasse tudo o que conhece acerca da IRC, o mais 

detalhado possível. 

2. Para o (a) senhor (a) o que significa conviver com uma pessoa que tem IRC? 

3. Gostaria que o (a) senhor (a) falasse tudo o que conhece acerca da depressão, o mais 

detalhado possível. 
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ANEXO V – Declaração do Comitê de Ética com Seres Humanos 
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APÊNDICE VI- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

             Prezado (a) Senhor (a)    

 

Esta pesquisa é sobre depressão no contexto da Insuficiência Renal Crônica e 

está sendo desenvolvida por Fabrycianne Gonçalves Costa, aluna do Curso de Mestrado 

em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof
a
. 

Maria da Penha de Lima Coutinho. 

O estudo tem como objetivo verificar as condições de saúde da população de 

pacientes em tratamento de hemodiálise, bem como seus cuidadores-familiares. A 

finalidade dessa pesquisa é contribuir para prevenção de problemas psicológicos e 

melhoria das condições de saúde dos pacientes renais. Nesse trabalho os participantes 

responderão a questionários, escalas e entrevistas, no hospital em que fazem o 

tratamento, com toda técnica de segurança. As entrevistas poderão ser gravadas desde 

que haja concordância dos participantes. Solicitamos sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos 

que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

 

Esperamos contar com seu apoio, e desde já agradecemos a sua colaboração. 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para 

a pesquisadora Fabrycianne Gonçalves Costa, telefone: (83) 8893-8236, residente na rua: 

Promotor Waldemar Farias S/N, apart. 202- Aeroclube, João Pessoa- PB, e-mail: 

fabrycianne@gmail.com. 

Atenciosamente, 

A Coordenação da Pesquisa 

 

AUTORIZAÇÃO: 

Após ter sido informado sobre a finalidade da Pesquisa “A depressão no contexto da 

Insuficiência Renal Crônica: Um estudo das representações sociais”, autorizo a 

realização da mesma.  

 

 _________________________________________ 

  Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________________ 

Assinatura da Testemunha em caso de analfabeto                                                                                                                                                           

                                                             

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

                                                                                                       
Em, _________de _______________ de 20________  

 

 

 


