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RESUMO 

A partir da compreensão de que o homem está corporalmente inserido no 
mundo, ou seja, que suas relações com o outro, com a cultura e com a natureza 
são mediadas, primordialmente, pelo corpo, não há como deixar de pensar nos 
indivíduos que têm seus corpos marcados pela morbidade crônica. Se o corpo é 
o nosso modo próprio de ser no mundo e ele realiza a abertura do homem ao 
mundo ao colocá-lo em situação de ser, quando esse corpo traz marcas que são 
reconhecidas pelo indivíduo e demais atores sociais de seu convívio como 
manifestações antiestéticas e imutáveis, a percepção que ele tem de si mesmo 
altera seu modo de existir e de ser no mundo. Nesse sentido, modificações 
biológicas e estéticas relevantes, como as provocadas pela doença renal crônica 
e seu tratamento, podem gerar e provocar prejuízo da autoimagem corporal. A 
canulação de fístulas arteriovenosas para hemodiálise é tradicionalmente 
efetivada pela técnica de ropeladder, que está associada ao aparecimento de 
aneurismas, cicatrizes, hematomas e, por consequência, a prejuízos estéticos. 
O estudo teve como objetivos: Geral: Compreender o ser no mundo enquanto 
indivíduo em terapia hemodialítica para proposição de cuidado humano em sua 
dimensão estética; e específicos: Listar as percepções dos colaboradores 
portadores de DRC acerca da dimensão estética de seu corpo em relação aos 
cuidados recebidos na terapia hemodialítica; refletir sobre os discursos dos 
colaboradores ao buscar a relação dos sentidos e a terapia hemodialítica na teia 
tecida pela vida; propor cuidados de enfermagem a partir das percepções da 
corporeidade do ser no mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética. 
Estudo fenomenológico, do tipo exploratório e descritivo, de abordagem 
qualitativa, desenvolvido em uma clínica de hemodiálise localizada na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Os dados foram apreendidos por meio de 
entrevista fenomenológica com trinta colaboradores, realizadas após aprovação 
por Comitê de Ética (Parecer nº 1.589.579). Os depoimentos, tratados com base 
na proposta metodológica de Amadeo Giorgi, apontam os significados do corpo 
invadido por DRC, marcado e em interação no mundo da vida. O cuidado na 
dimensão estética precisa ser pensado/feito por profissionais especializados, 
cujas ações vão dar conta do ser-no-mundo na teia tecida pela vida, e apontam 

novas diretrizes aqui pensadas que poderão fortalecer a dimensão estética de 
trabalho, de formação e qualificação de profissionais e de pesquisas que 
subsidiarão novas discussões, reflexões e geração de habilidades, atitudes e 
competências para as Ciências do Cuidado em Saúde. 
 
Palavras-chave: Diálise Renal; Fístula Arteriovenosa; Enfermagem; Imagem 
Corporal; Doença Crônica.  
  



ABSTRACT 

From the understanding that man is corporately inserted in the world, that is, that 
his relations with the other, with culture and with nature are primarily mediated by 
the body, there is no way to stop thinking about the individuals who have their 
bodies marked by chronic morbidity. If the body is our own way of being in the 
world and it realizes the opening of man to the world by placing it in a situation of 
being, when that body brings marks that are recognized by the individual and 
other social actors of their conviviality as anti-aesthetic manifestations and 
immutable, his perception of himself alters his way of being and being in the 
world. In this sense, relevant biological and aesthetic modifications, such as those 
caused by chronic renal disease (CKD) and its treatment, can generate and 
cause damage to the body's self-image. Cannulation of arteriovenous fistulas for 
hemodialysis is traditionally performed by the ropeladder technique, which is 
associated with the appearance of aneurysms, scars, bruises and, consequently, 
aesthetic damages. The objectives of the study were: General: To understand 
being in the world as an individual in hemodialysis therapy to propose human 
care in its aesthetic dimension; and specific: List the perceptions of CKD patients 
about the aesthetic dimension of their body in relation to the care received in 
hemodialysis therapy; to reflect on the discourses of the patients when seeking 
the relation of the senses and the hemodialítica therapy in the web woven by the 
life; to propose nursing care from the perceptions of the corporeity of being in the 
world in hemodialysis therapy in the aesthetic dimension. A phenomenological, 
exploratory, descriptive and qualitative study was developed in a hemodialysis 
clinic located in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro. The data were seized 
through phenomenological interview with thirty collaborators, performed after 
approval by Ethics Committee (No. 1,589,579). The statements, treated based 
on the methodological proposal of Amadeo Giorgi, point out the meanings of the 
body invaded by CKD, marked and in interaction in the world of life. Care in the 
aesthetic dimension needs to be thought / done by specialized professionals 
whose actions will account for being-in-the-world in the woven web by life, and 
point out new guidelines here that could strengthen the aesthetic dimension of 
work, training and qualification of professionals and research that will subsidize 
new discussions, reflections and generation of skills, attitudes and competences 
for Health Care Sciences. 
 
Keywords: Renal dialysis; Arteriovenous fistula; Nursing; Body image; Chronic 
disease. 
  



RESUMEN 

Desde la comprensión de que el hombre está corporalmente insertado en el 
mundo, es decir, que sus relaciones con el otro, con la cultura y con la naturaleza 
están principalmente mediadas por el cuerpo, no hay forma de dejar de pensar 
en las personas que tienen sus cuerpos marcados por morbilidad crónica. Si el 
cuerpo es nuestra propia manera de estar en el mundo y se da cuenta de la 
apertura del hombre al mundo colocándolo en una situación de ser, cuando ese 
cuerpo trae marcas que el individuo y otros actores sociales reconocen como 
manifestaciones antiestéticas e inmutables, su percepción de sí mismo altera su 
forma de ser y de estar en el mundo. En este sentido, las modificaciones 
biológicas y estéticas relevantes, como las causadas por la enfermedad renal 
crónica (ERC) y su tratamiento, pueden generar y dañar la autoimagen del 
cuerpo. La canulación de las fístulas arteriovenosas para la hemodiálisis se 
realiza tradicionalmente mediante la técnica ropeladder, que se asocia con la 
aparición de aneurismas, cicatrices, hematomas y, en consecuencia, daños 
estéticos. Los objetivos del estudio fueron: General: comprender el ser en el 
mundo como individuo en terapia de hemodiálisis para proponer el cuidado 
humano en su dimensión estética; y específicos: enumerar las percepciones de 
los pacientes con ERC sobre la dimensión estética de su cuerpo en relación con 
la atención recibida en la terapia de hemodiálisis; reflexionar sobre los discursos 
de los pacientes al buscar la relación de los sentidos y la terapia hemodialítica 
en la web tejida por la vida; proponer la atención de enfermería desde las 
percepciones de corporeidad de estar en el mundo en terapia de hemodiálisis en 
la dimensión estética. Se desarrolló un estudio fenomenológico, exploratorio, 
descriptivo y cualitativo en una clínica de hemodiálisis ubicada en la Región 
Metropolitana de Río de Janeiro. Los datos fueron incautados a través de una 
entrevista fenomenológica con treinta colaboradores, realizada después de su 
aprobación por el Comité de Ética (n. 1.589.579). Las afirmaciones, tratadas en 
base a la propuesta metodológica de Amadeo Giorgi, señalan los significados 
del cuerpo invadido por ERC, marcado y en interacción en el mundo de la vida. 
El cuidado en la dimensión estética necesita ser pensado / hecho por 
profesionales especializados cuyas acciones explicarán el ser-en-el-mundo en 
la red tejida de la vida, y apuntan nuevas directrices aquí pensadas que podrán 
fortalecer la dimensión estética de trabajo, de formación y calificación de 
profesionales y de investigaciones que subsidiarán nuevas discusiones, 
reflexiones y generación de habilidades, actitudes y competencias para las 
Ciencias del Cuidado en Salud. 
 
Palabras clave: Diálisis Renal; Fístula Arteriovenosa; Enfermería; Imagen 
Corporal; Enfermedad Crónica. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O despertar para a temática 

O despertar para o cuidar, ensinar e aprender faz-se presente desde o 

meu nascimento. Na data de 31 de outubro de 1969 nasce um novo ser-no-

mundo, hígido e acolhido nos braços de sua genitora, cujo plano de existência 

maior era aprender a viver a maternidade e ensinar ao seu filho o caminhar da 

vida. 

Eu era apenas um-ser-corpo que dependia dos cuidados maternos para 

evolução natural de ser-no-mundo. Um ser que seria cuidado e entenderia que 

a luta da existência apenas começara, pois era um corpo habitado por uma 

consciência, repleto de sensibilidade, sem signos e símbolos identificáveis e 

disposto a descobrir o mundo e o próprio sentido de ser-no-mundo. 

Ao completar três meses de vida, acometido de quadro infeccioso que, 

segundo relatos da minha genitora, fora diagnosticado como “infecção intestinal”, 

naquele tempo mais conhecida como “disenteria”, necessitei ficar internado para 

hidratação, uso de medicamentos e combate à infecção. Os cuidados 

necessários para o meu tratamento foram realizados de forma precisa, mas a 

evolução do meu quadro clínico não acontecera de forma satisfatória, prolongou-

se, assim, o tempo de internação com pouca melhora evolutiva.  

Na percepção do ser mãe, que cuidava e sofria pela minha condição, 

marcas das dores ocultas da luta pela vida foram impressas com aquilo que, 

esteticamente, era visível e compunha um semblante de desgaste físico e 

emocional. Ao mesmo tempo, o ser-corpo-doente também era cuidado sob 

outros olhares de saberes, como a medicina, a enfermagem e a nutrição e a 

cada dia se tornava mais difícil a melhora do quadro instalado. 

Passaram-se três meses, e todas as alternativas de terapia, daquela 

época, haviam sido adotadas, e o ser-corpo-doente recebeu, por falta de 

alternativas terapêuticas, “alta hospitalar”. Retornamos ao lar, pois nada mais 

havia a ser feito, tendo em vista não haver cura para o meu diagnóstico. Foi 

então que minha avó materna, parteira, que sempre prestava os seus cuidados 

vocacionais à mãe, ser a que deu à luz, e ao bebê que necessitava de cuidados 

imediatos pós-nascimento. Enquanto ser-sadio que cuidava de dois corpos 
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doentes: corpo-de-mãe-sofrida e corpo-de-neto-doente, após perceber a dor e o 

sofrimento, optou por fazer uso das práticas e saberes populares através de 

ervas, ensinando a minha genitora a reestabelecer o estado de saúde do seu 

filho, eu.  

O ato de perceber a dor trouxe fortalecimento e aprendizado, promoveu 

cura. Manifestava-se, naquele momento, uma forma de cuidar do corpo do outro, 

afinal, corpo e corporeidade estão entrelaçados pelo mundo da vida. O cuidado 

sempre foi algo instintivo e está presente onde quer que estejamos. E “cuidar é 

mais que um ato, é uma atitude. [...] Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 

2000, p. 33).  

Os anos se passaram e lentamente fui me recuperando dos danos 

causados pelo uso prolongado de antibióticos. O principal dano foi a deficiência 

de cálcio que trouxe dificuldades para o meu crescimento. 

Aos 11 anos trazia algumas inquietações provocadas pelos prejuízos 

refletidos no desenvolvimento; a percepção do ser-corpo-sofrido ganhava 

materialidade na contemplação de tudo aquilo que me cercava. Usava vestes de 

menino de cinco anos, em razão da magreza que não era compatível com a 

idade. Era ser-no-mundo despertado para a adolescência com marcas trazidas 

pela vida; estigmatizado pela estética corporal no contexto social. Para me sentir 

valorizado, decidi estudar com afinco para minimizar a exclusão, a rejeição e a 

discriminação da minha existência. 

Como todo ser-no-mundo, as dificuldades familiares e as minhas 

individuais existenciais sempre atravessaram o cotidiano, como obstáculos a 

serem transpostos. Naquela época, ainda com 11 anos, trabalhava para trazer o 

sustento para a minha família, pois o desemprego já batia em nossa porta e ao 

olhar o outro (meu genitor) percebia o mundo das dificuldades e aflições de um 

“chefe de família”. 

Os valores que meus pais me ensinaram representavam a essência nas 

situações existenciais e tornaram-se exemplos de vidas. Por mais precoce que 

fosse assumir a responsabilidade de um adulto, esse desafio me impulsionava a 

buscar o conhecimento por meio dos estudos para também suprir as minhas 

frustrações vividas na adolescência, por não me permitir e não me ser permitido 

usufruir devaneios juvenis. 
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A vida foi sempre dura, nada era fácil alcançar, tudo se tornava um desafio 

diante de meus olhos. Porém, sempre ficava mais tranquilo e seguro no 

aconchego familiar, onde encontrava paciência e tolerância, apesar dos limites 

que a vida nos apresentava, colocando-nos em dificuldades no mundo da vida. 

“O ser humano como ser social e histórico é fruto de suas relações entre 

seus pares e com a natureza em geral, essa troca de afeto e de experiências de 

vida é fundamental para o movimento de construção e desconstrução de nossa 

identidade” (BOFF, 2000, p. 53).  

Minha primeira atividade remunerada foi em um abatedouro onde 

trabalhei por muito tempo, em simultâneo aos meus estudos. Mais tarde, na rua, 

vendia objetos para uso doméstico para levar o sustento para casa, porém, me 

mantive estudando. Vendia alimentos e sucos em portas de garagens de 

empresas de ônibus e empurrava carroças, mas sempre pensava: é o mundo-

vida que nos faz ser-no-mundo. 

Sempre fui tímido e tentei me superar, pois, ao meu ver, não importava o 

que eu fazia para buscar o melhor para a minha família, mas sim o olhar do outro 

sobre o meu comportamento responsável e precoce, que despertava o sentido 

de valorização e a certeza de estar no caminho certo, orgulhoso de mim mesmo. 

Afinal, eu queria ser o exemplo da família que não teve oportunidades, por isso 

não me deixava abater, seguia em frente em busca da realização dos meus 

sonhos e ideais. Estudar era preciso! 

Aos meus 17 anos meu pai falece precocemente aos 42 anos de idade, 

em um acidente rodoviário. Senti que um dos meus pilares de sustentação de 

vida se partiu e deu-se início a corporeidade da responsabilidade apesar de ter 

dois irmãos e de não ser arrimo natural da família. Naquele momento junto com 

a minha guerreira mãe, alguém precisava lutar para continuarmos o caminhar no 

mundo da vida. Era o corpo que percebia e sentia a dor do outro na sua 

singularidade, sem esquecer que a perda traz a ausência de alguém que não 

pode ser esquecido, mas deve ter seu lugar ocupado.  

Após o falecimento do meu pai, minha mente fervia em busca de algo que 

me pudessem tirar aquela sensação de fracasso de vida, do sentimento de 

impotência e sofrimento provenientes do luto que transbordavam pelos olhos da 

minha mãe ao ter que sustentar os três filhos e conduzi-los para o mundo da 

vida. Foi a partir dos 17 anos, já com o segundo grau concluído, que me 
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interessei pelo curso de auxiliar de enfermagem, por ter afinidade com as 

Ciências Biológicas e com os seres vivos desde o período escolar. 

Naquela época minha mãe trabalhava como costureira e eu, como 

sempre, buscava estudar para tentar o melhor para a nossa família. Resolvi 

largar o meu trabalho como lavador de ônibus noturno e começar o curso de 

auxiliar de enfermagem. Minha mãe ficou desesperada, pois deixaria de ajudar 

com as despesas de casa para fazer o curso, e ela tinha três filhos para 

alimentar. Eu já havia me matriculado e era um caminho sem volta, pois a minha 

força interior era mais forte do que eu e a minha sede pelo crescimento e 

amadurecimento se refletiria em minha família.  

Com muitas dificuldades consegui concluir o curso e obter o diploma de 

auxiliar de enfermagem. Logo após, comecei a desenvolver minhas habilidades 

profissionais. A profissão me encantava, além de amar o que eu fazia, ela me 

proporcionou ampliar outros horizontes os quais eu jamais imaginara. Sobre esta 

ótica, consegui melhorar a qualidade de vida familiar e a galgar novos 

patamares: realizado e feliz, tudo ficava mais fácil de superar. 

Iniciei a trajetória profissional ao trabalhar em um hospital privado de 

ortopedia; e, como eu era curioso, vivenciei intensamente todos os setores. Em 

qualquer setor que me escalassem eu aproveitava o máximo para aprender 

novas habilidades no ato do cuidar: emergência ortopédica, cirurgias, centro de 

tratamento intensivo, sala de curativo, enfermarias e outros setores. Percebia 

que aqueles colaboradores internados eram transformados em seres com suas 

corporeidades limitadas, esteticamente desorganizadas e cujo espaço corporal 

ganhava dimensões diferenciadas e inusitadas.  

Certa vez conversava com uma vizinha sobre a área da saúde e ela 

relatou que trabalhava em uma clínica de hemodiálise e perguntou se eu não 

teria interesse em conhecer. Imediatamente eu disse que sim. Adquirir novos 

conhecimentos e experiências agregariam mais valores ao meu currículo 

profissional e amadurecimento enquanto ser-no-mundo, pois o cuidar do outro 

muito me fascinava e trazia satisfação, conhecimento e realização. O corpo sadio 

que cuida do corpo doente é o que me move até hoje. 

Em abril de 1994, quatro anos após iniciar a profissão de auxiliar em 

enfermagem, comecei o meu estágio na área de nefrologia. Foi amor à primeira 

vista. Desde então resolvi me dedicar a esta área, em especial à hemodiálise, 
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na qual trabalhei por sete anos consecutivos, como auxiliar de enfermagem, 

numa clínica privada de diálise ambulatorial localizada na Região Metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro. 

Comecei a graduação em enfermagem em 1997 na Universidade Salgado 

de Oliveira e a fala dos professores despertava a minha atenção para a questão 

da empatia, da percepção do outro que está sob cuidados, de saber ouvir e de 

comunicar-se de forma positiva, seja com o indivíduo, seja com a equipe de 

saúde. O corpo doente não é perceptível, em sua plenitude, aos nossos sentidos. 

O equilíbrio emocional e o domínio próprio perante as situações difíceis eram 

importantes para não transparecer o sentimento de medo durante a realização 

dos procedimentos; afinal, eu era o ser sadio que cuidaria do ser-corpo-doente. 

Seis meses após o término da graduação, fui promovido de cargo nesta 

mesma clínica de diálise ambulatorial onde atuava como auxiliar, e comecei a 

desenvolver as minhas competências enquanto enfermeiro assistencial. Liderar 

a equipe e manter as relações interpessoais com o indivíduo também me remetia 

à importância da percepção do outro, do corpo do outro na busca de dimensões 

para melhor cuidar, que o tornava ser-no-mundo, mesmo com as limitações 

biológicas que lhe foram postas. 

Devido às exigências impostas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), nas quais todo enfermeiro precisava se especializar, iniciei 

o curso de pós-graduação em Métodos Dialíticos no ano de 2002, na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Após conclusão do curso, fui 

novamente promovido para o cargo de enfermeiro responsável técnico da 

unidade. 

Anos mais tarde, em 2005, retorno à UFF para cursar a especialização 

em Gerência dos Serviços de Enfermagem. Esta nova busca por conhecimento 

me proporcionou conquistar o cargo de gerente de enfermagem nesta mesma 

clínica privada de diálise. 

Assim, a firmeza nas decisões, a assertividade, a comunicação verbal e 

não verbal, a postura ético-profissional, mas também o desgaste físico por cuidar 

intensamente formaram a minha identidade profissional e me imprimiram 

sensibilidade e afeto pelo outro, em sua existência e corporeidade. Percebi o 

quanto a conquista do respeito, junto ao ser-doente que dependia das minhas 

atitudes e ações, decorre do olhar para o ser- doente e ser-no-mundo. 
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No ano de 2006, após árduos dias de estudo para prestar concurso para 

o Ministério da Saúde, fui empossado para integrar o quadro efetivo do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado (HFSE) como enfermeiro assistencial do 

serviço de nefrologia. 

Motivado pela vitória, em 2009 prestei um novo concurso público, para o 

município de Macaé, e conquistei a única vaga ofertada para enfermeiros. 

Em minha vida profissional, acumulo 30 anos de atuação em 

enfermagem, destes, 25 anos trabalho com doentes renais crônicos terminais 

em terapia hemodialítica. Atualmente desenvolvo uma trajetória científica numa 

instituição fundada no ano de 2010, após árduo trabalho de implantação de 

protocolos e requisitos necessários para licença de funcionamento, denominada 

PURA – Centro de Terapia Renal, na qual obtive a confiança dos empresários, 

na qualidade de gerente de enfermagem, para implantar todas as rotinas de 

enfermagem e vivenciar o prazer de inaugurar um serviço de ambulatório de 

diálise.  

Não foi fácil crescer profissionalmente e abraçar tamanha 

responsabilidade que é delegada ao enfermeiro no cuidado e na gerência dos 

serviços de enfermagem. Tal responsabilidade não se resume apenas ao cuidar, 

mas numa totalidade de ações que envolvem requisitos necessários para o 

desenvolvimento de um bom trabalho junto ao ser humano, ao acolhê-lo, numa 

troca de energia, de afeto1, de contemplação e de corporeidade que valoriza a 

espécie humana.  

Feliz e realizado pela confiança depositada, a autonomia no 

desenvolvimento das habilidades dos serviços de nefrologia fez-me acreditar na 

capacidade de manter a gerência de um serviço com responsabilidade e 

competência; dei corporeidade na relação dos corpos providos de sua essência, 

de suas sensações, sempre na interação entre si e com o mundo.  

No ano de 2014 retorno à UFF para cursar o stricto sensu. Neste 

caminhar, fui motivado pelo relato de um indivíduo que, pelo tipo de profissão 

                                                 

1 Nome masculino: 1. sentimento de apego e ternura; afeição. 2. o objeto desse sentimento. 3. 
demonstração de carinho ou ternura. 4. fenômeno emocional, agradável ou desagradável, 
produzido por uma influência exterior. 5. simpatia; afinidade; Adjetivo: 1. que tem estima ou 
dedicação por algo ou alguém (Infopédia, disponível em: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/afeto). 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/afeto
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que exercia e em razão da sua faixa etária, mostrou-se avesso à confecção de 

um acesso vascular definitivo para hemodiálise - fístula arteriovenosa (FAV) -, 

devido aos danos causados pelo uso de agulhas cortantes nas punções para 

realização do tratamento. Ele não queria ficar com “caroços no braço” (SIC), os 

quais denominam-se pseudoaneurismas, e não queria sentir a dor gerada no ato 

da punção. Esta técnica tradicional de punção de FAV é a mais utilizada nos 

centros de diálise do Brasil e do mundo e é designada como ropeladder (escada 

de corda).  

Neste episódio, eu, enquanto gerente do serviço, e a direção médica 

avaliamos a possibilidade e a viabilidade da implantação de uma técnica de 

punção de FAV pouco conhecida e utilizada no Brasil e no mundo: buttonhole 

(botoeira). Essa técnica é diferenciada por utilizar agulhas rombas (cegas), ou 

seja, agulhas sem corte, o que, por si só, implica em menor sensação dolorosa 

e, por consequência, maior satisfação do indivíduo e maior aderência ao 

tratamento. Além disso, com essa técnica, há a possibilidade de autopunção. A 

equipe apresentou os benefícios da técnica ao indivíduo, o qual se mostrou 

satisfeito e optou pela terapia proposta: o uso da botoeira. 

Figura 1 - Caracterização da técnica de ropeladder (escada de corda) e técnica 
de buttonhole (botoeira) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de fotos reais de braços de pacientes em 
hemodiálise.  
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A partir deste caso, iniciamos a implantação da técnica de botoeira como 

cuidado diferencial na qualidade do tratamento para os clientes em terapia 

hemodialítica. Entretanto, agora passo a chamar de colaboradores os indivíduos 

portadores de FAV, em uso da técnica tradicional, pois serão estudados e então 

irão desvelar a relação dos sentidos e da terapia hemodialítica na teia tecida pela 

vida. Os dados sobre a implantação da técnica foram registrados em formulários 

próprios e anexados ao prontuário dos indivíduos que se beneficiaram da 

técnica. 

A esse respeito, no decorrer da pesquisa realizada no Mestrado 

Acadêmico das Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS), na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada “Estudo retrospectivo da técnica de botoeira 

aplicada a usuários do Sistema Único de Saúde”, obtive a compreensão da 

importância de explorar um tema com resultados significativos para o grupo 

social acometido pela doença renal crônica terminal (DRCT), em tratamento 

hemodialítico e, principalmente, as alterações corporais sofridas ao longo desse 

tipo de terapia. 

Nas análises qualitativas das entrevistas emergentes da pesquisa sobre 

a temática - satisfação dos indivíduos quanto ao uso da técnica de botoeira - um 

dado relevante surgiu com grande impacto para os colaboradores: a estética 

corporal.  

Meu encontro com esse tema também foi fomentado a partir de minha 

participação no Núcleo de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, 

no âmbito da linha de pesquisa: O cuidado em seu contexto sociocultural, sob a 

coordenação da Profa. Pós-Doutora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva e 

vice-coordenação da Profa. Pós-Doutora Eliane Ramos Pereira. 

A aproximação com a temática e os dados advindos da minha dissertação 

me fizeram refletir o quão é fundamental o cuidado estético para o doente renal 

crônico, já que em nossa sociedade há a cultura do corpo belo, como 

mercadoria, como objeto de cuidado e até mesmo de padrão estético baseado 

no olhar do outro.  

Na sociedade ocidental, a cultura do corpo toma mais espaço, determina 

padrões estéticos acurados de beleza inatingível. Nesse movimento, a mídia 

apresenta para a sociedade apelos constantes de enquadramento nesses 
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padrões, o que provoca angústias e sensação de limitação para se atingir o corpo 

ideal para o ser que, em sua essência, tem que “com - viver” com a DRCT.  

As alterações anatomofisiológicas provocadas pela doença renal, mesmo 

com uso de medicamentos e sob tratamento propriamente dito, são inerentes, 

ou seja, elas ocorrerão independentes da vontade do corpo-doente. Contudo, 

outras alterações estão diretamente relacionadas aos procedimentos que a 

equipe de saúde e de enfermagem executam, mas que podem ser minimizadas 

na prática do cuidado estético que a enfermagem pode realizar com o corpo do 

outro. 

Neste sentido, o ser portador de DRCT que usa FAV necessita de 

cuidados profissionais especializados que tentem minimizar as complicações 

decorrentes dos procedimentos. A FAV tem uma representatividade significativa 

para os indivíduos e o cuidado é primordial para a manutenção do tratamento, 

seja o cuidado do próprio indivíduo no desenvolvimento da terapia, seja o 

cuidado que a equipe de enfermagem realiza no momento da punção e durante 

a terapia. Esses cuidados são fatores primordiais para se tentar diminuir as 

mutilações decorrentes da FAV, pelo uso constante das agulhas cortantes nas 

necessárias punções.  

Na concepção de Merleau-Ponty (2011, p. 122), o corpo é “o veículo do 

ser no mundo, e ter um corpo é para um ser vivo aderir-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles”. 

Acrescenta que “o corpo é nosso ancoradouro no mundo” ou o “nosso meio geral 

de ter o mundo”. A respeito do significado corporal, descreve um corpo objetivo 

ou fisiológico e um corpo vivido. Embora o autor faça essa diferenciação, enfatiza 

que isto não deve ser entendido como uma divisão corporal, mas sim como um 

único corpo. O corpo fisiológico e objetivo, segundo o autor, é o que pode ser 

dividido em várias partes: tecidos e órgãos com funções específicas, objeto da 

ciência, e o corpo vivido é o veículo de ser e estar no mundo. 

Ao pensar que o corpo vivido lançado ao mundo “não é uma permanência 

no mundo, mas uma permanência ao meu lado”, implica dizer que “ele está 

sempre perto de mim, que ele nunca está verdadeiramente diante de mim, que 

não posso desdobrá-lo sob meu olhar, que ele permanece à margem de todas 

as minhas percepções, que existe comigo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122).  
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Diante do exposto, este estudo pretende refletir sobre os cuidados de 

enfermagem a partir das percepções de insatisfação estética, produzida na 

corporeidade do ser no mundo com DRCT em terapia hemodialítica. A 

compreensão do ser-no-mundo e a percepção sobre sua corporeidade permitirá 

cuidados de enfermagem que visem minimizar o sentimento de angústia, dor e 

sofrimento oriundo do olhar do outro sobre o corpo-doente que se transforma. 

Assim, entende-se que a dimensão estética do cuidado que é oferecido 

ao indivíduo portador de DRCT está além do procedimento realizado. Portanto, 

serão necessários conhecimentos que desvelem a percepção do indivíduo sobre 

seu corpo e que guarde valoração subjetiva de vivência diante da doença crônica 

e sua estética corporal. Por isso, será necessário compreender os fenômenos 

que envolvem o cuidado estético ao ser-no-mundo para propor intervenções de 

enfermagem, no oferecimento de terapia dialítica, que sejam promotoras de 

respeito à subjetividade, à vida e à cidadania do indivíduo. 

Então, apresento como ação investigativa desse estudo o cuidado de 

enfermagem na perspectiva estética do corpo do ser-no-mundo em terapia 

hemodialítica. 

Assim, limita-se como objeto de pesquisa o cuidado de enfermagem na 

dimensão estética ao portador de FAV, possibilitando a transcendência do ser-

no-mundo pela técnica de botoeira em terapia hemodialítica. 

Frente às considerações apresentadas, surgiram várias inquietações: 

▪ Como compreender o ser no mundo enquanto indivíduo em terapia 

hemodialítica para proposição de cuidado de enfermagem em sua 

dimensão estética?  

▪ Qual a relação dos sentidos e da terapia hemodialítica na teia tecida pela 

vida?  

▪ Quais os cuidados de enfermagem que podem ser realizados a partir das 

percepções de corporeidade do ser no mundo em terapia hemodialítica 

na dimensão estética? 

Essas inquietações impulsionaram-me a desenvolver este estudo com o 

objetivo geral de compreender a vivência do ser-no-mundo em terapia 

hemodialítica a partir da abordagem fenomenológica. Como objetivos 

específicos acredito que descrever as percepções dos colaboradores 

portadores de DRCT acerca da dimensão estética de seu corpo em relação aos 
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cuidados recebidos na terapia hemodialítica, trará subsídios para melhor 

compreensão do ser portador de doença renal crônica terminal. Mas, para que 

isso ocorra, será necessário refletir sobre as falas dos colaboradores, buscar a 

relação dos sentidos e da terapia hemodialítica na teia tecida pela vida e propor 

cuidados de enfermagem a partir das percepções da corporeidade do ser-no-

mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética. 

Diante do exposto, defendo a tese de que a percepção das alterações 

estéticas do indivíduo com DRCT é constituída a partir do seu modo de ser-no-

mundo, e que a partir dela é possível gerar cuidados de enfermagem na 

dimensão estética. 

1.2 Justificativa 

Creio que o desvelar do fenômeno percepção-corporeidade do ser 

portador de DRCT em uso de FAV poderá trazer melhor compreensão dos 

fenômenos relacionados, ao contribuir para o incremento do ensino, do cuidado, 

da produção cientifica da enfermagem no campo das ciências da saúde e no 

desenvolvimento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(ANPPS). 

A ANPPS é um processo político que busca, em todas as suas etapas, a 

ampla participação de atores com experiências e linguagens distintas da 

pesquisa e saúde. A articulação em torno da ANPPS é a ação mais importante 

na legitimação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

no País, e permitirá que prioridades de pesquisa em saúde estejam em 

consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A referida agenda tem como pressuposto respeitar as necessidades 

nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção 

de conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para o 

desenvolvimento das políticas sociais. Dentre os campos de pesquisa, a 

Enfermagem tem se destacado como ciência na produção do conhecimento. 

A Enfermagem, como campo de saber, ciência e tecnologia, tem se 

fortalecido desde a década de 1970. Sua inserção no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ocorreu em 1986 e se 

consolidou como área específica de produção de conhecimento com o Comitê 

Assessor de Enfermagem em 2006. 
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A construção da ANPPS foi realizada em etapas que resultaram na 

definição de temas e linhas de pesquisa em cada uma das 24 subagendas 

identificadas, dentre elas, destaco a subagenda nº 24, que trata das doenças 

não transmissíveis, por se aproximar do objeto de estudo desta pesquisa. 

Voltar-se-á o olhar para os indivíduos com DRCT, doença não 

transmissível, que necessitam de um acesso vascular definitivo para o 

tratamento por hemodiálise e suas implicações devido às alterações estéticas 

corporais provocadas pelos procedimentos de enfermagem. 

Produzir conhecimento também implica disseminar o saber produzido 

para divulgação no meio acadêmico e para que possamos contribuir para o 

avanço de novas tecnologias no processo de cuidar daqueles acometidos pelas 

doenças não transmissíveis. Desta forma, esta pesquisa se justifica como meio 

de alavancar a produção científica da enfermagem sobre o referido tema.  

Reconhecer o significado de corporeidade e percepção na sua relação 

com o ser doente renal crônico terminal, no ambiente da profissão de 

enfermagem, possibilitará ao profissional um olhar propositivo para a interação 

enfermeiro-ser-doente, equipe de saúde e enfermeiro-equipe multiprofissional, o 

que poderá facilitar o conhecimento de si e de suas relações nas atividades 

profissionais. 

Este estudo poderá, ainda, subsidiar discussões a respeito das práxis 

profissional e da educação dos profissionais de enfermagem, bem como 

possibilitar a necessidade de conscientização desta temática no contexto da 

profissão. 

Além do exposto, a realização desta pesquisa se justifica pela carência de 

publicações relacionadas à temática. E, por esse motivo, foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura (RIL) para dar sustentação e ratificar a 

importância do tema proposto.   
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1.4 Relevância 

Esta pesquisa pretende contribuir para outro olhar do enfermeiro no que 

se refere a modelos de cuidar que considerem questões biopsicossociais como 

elemento viabilizador do encontro entre o provedor de cuidado e o ser cuidado 

em sua complexidade, podendo ser uma filosofia de trabalho; para o estímulo à 

introdução da dimensão do cuidado estético na formação do enfermeiro; para 

suprir as necessidades humanas básicas na assistência ao indivíduo; promover 

a humanização; e (re)significar a vida e o processo saúde-doença. 

Em relação à enfermagem, admitem-se reflexões de aspectos éticos, 

bioéticos, filosóficos e modos de cuidar voltados para a compreensão dos 

fenômenos – como necessidade humana básica da clientela, a fim de alterar a 

práxis profissional com a dimensão estética no cuidado. Permitirá, ainda, 

formação de profissionais mais críticos e reflexivos em sua prática profissional 

que fomente tecnologias inovadoras de cuidados a colaboradores em 

hemodiálise. 

Considera-se, também, que docentes de enfermagem possam usufruir 

desta pesquisa, com o objetivo de fundamentar a instrumentalização do cuidado 

estético no ensino-aprendizagem de profissionais durante a graduação e a 

qualificação, para viabilizar a produção de conhecimento científico e translação 

desses para o cuidado ao indivíduo, família e comunidade. 

Torna-se relevante para a população este estudo, já que diversos 

elementos, filosóficos ou culturais, serão explorados no sentido de emergir uma 

fundamentação para o cuidado integral. Neste aspecto, a singularidade e a 

especificidade do cuidado em sua dimensão estética serão absorvidas pelo 

profissional que alterará modos de cuidar, ao promover o bem-estar e a 

qualidade de vida dos indivíduos que vivem a DRCT. 
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1.5 Revisão Integrativa da literatura 

A RIL2 foi operacionalizada a partir das seguintes etapas: delimitação da 

questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de elegibilidade da 

amostragem; seleção dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; análise e 

interpretação dos resultados e; apresentação e discussão da síntese do 

conhecimento (MENDES et al., 2008). 

Assim, ela objetivou responder à seguinte questão: "Qual o estado da arte 

sobre as alterações estéticas decorrentes da terapia hemodialítica em indivíduos 

com DRCT e as complicações associadas a mudanças na autoimagem?".  

Os critérios de inclusão delimitados foram: publicações que abordassem 

as alterações estéticas e de autoimagem nos portadores de DRCT, 

independente do desenho e abordagem metodológicos utilizados, publicados na 

língua portuguesa, inglesa ou espanhola, a partir de 2010. Foram excluídos 

editoriais, cartas ao editor, erratas, artigos de opinião, documentos e resumos 

não encontrados na íntegra ou cuja aquisição fosse mediante pagamento e as 

publicações indexadas em mais de uma base.  

Entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2016 foi realizada varredura nas bases 

de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) 

via PubMed, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Google 

Acadêmico. Para tanto, foram utilizados os descritores Insuficiência Renal 

Crônica; Estética; Autoimagem; Diálise Renal; Fístula Arteriovenosa; Imagem 

Corporal; Fenomenologia, e seus correspondentes MeSH em inglês, associados 

por meio dos operadores booleanos OR e AND. No dia 17 de novembro de 2017 

foi realizada nova varredura, seguindo o mesmo protocolo de pesquisa, com o 

propósito de atualização dos resultados. 

As referências retornadas nas bases LILACS e MEDLINE foram 

exportadas para o programa de gerenciamento de referências Endonote versão 

17.0.1, que permitiu a exclusão das publicações em duplicidade e novas 

                                                 

2 Os resultados completos dessa RIL podem ser encontrados no artigo Alterações estéticas no 
contexto da doença renal crônica e complicações associadas à autoimagem, publicado na 
Revista Enfermagem Atual. O artigo está disponível no Anexo II e por meio do link 
http://inderme.com.br/revistas/revista_17-07.pdf  

http://inderme.com.br/revistas/revista_17-07.pdf
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filtragens orientadas para o objetivo do estudo. Nas bases do BDTD e do Google 

Acadêmico, a pré-seleção de estudos relevantes deu-se de maneira manual. 

A pré-seleção das publicações ocorreu em três etapas distintas. Na 

primeira foi realizada pré-eleição das publicações mediante leitura dos títulos, 

rejeitando-se todos aqueles que não tivessem aproximação com o objeto de 

estudo; na segunda, deu-se a leitura dos resumos e; por fim, procedeu-se a 

leitura dos objetivos e resultados do material, o que permitiu uma seleção mais 

acurada.  

A figura 2 apresenta os resultados derivados das etapas de busca. 

Figura 2 - Fluxograma de resultados parciais de estudos elegíveis contidos nas 
bases de literatura científica. Rio de Janeiro, 2017 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016-2017 

 

Foi encontrado um somatório de 837 publicações nas diferentes bases de 

dados, do qual se descartaram 802, correspondente a 95,8% dos estudos. A 

maior porcentagem de exclusão decorreu do fato de que as publicações 

abordavam outros aspectos (90,3%). 
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Ressalta-se que não se previu inicialmente a inclusão do Google 

Acadêmico como base de pesquisa, ela se deu em razão do reduzido número 

de publicações retornadas nas demais bases. E foi justamente nesse repositório 

que foram encontrados os seis únicos estudos, dentre os 35 selecionados, que 

tinham por tema central a autoimagem do portador de DRC. As outras 29 

publicações foram incluídas, pois, embora não direcionassem objetivos para este 

propósito, apresentavam dados relevantes para esta pesquisa. Uma vez 

constituída a amostra final, as publicações foram lidas integralmente, analisadas, 

sumarizadas e discutidas. 

Quadro 1 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa da 
literatura. Rio de Janeiro, 2017 

Autor 
principal 

Ano Título Fonte Objetivo 

Costa F.G. 2014 

Rastreamento da 
depressão no 
contexto da 

insuficiência renal 
crônica 

Temas 
psicol. 

Rastrear a depressão em 
indivíduos com doença renal 

crônica (DRC) em hemodiálise e 
relacionar as variáveis 

sociodemográficas com a 
depressão 

Weissheimer 
T.K.S. 

2013 

Significados 
atribuídos a corpo, 

saúde e doença 
pelos portadores de 
insuficiência renal 

crônica 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 

Apresentar e discutir os 
resultados de uma pesquisa que 
buscou os significados que DRC, 
saúde/doença e corpo possuem 

para os indivíduos 

Jansen D.L. 2010 

Pre-dialysis patients’ 
perceived autonomy, 
self-esteem and labor 

participation: 
associations with 

illness perceptions 
and treatment 
perceptions 

BMC 
Nephrology 

Examinar como os indivíduos em 
estágio terminal de DRC em 

hemodiálise negociam viver com 
uma fístula 

Tong A. 2013 

Experiences and 
perspectives of 
adolescents and 
young adults with 
advanced CKD 

Am. J. 
Kidney Dis. 

Examinar a autonomia, a 
autoestima e participação no 

trabalho dos indivíduos na fase 
pré-diálise; a percepção dos 

indivíduos em pré-diálise com 
relação à doença e ao 

tratamento; e a associação 
dessas percepções com 
autonomia, autoestima e 

participação laboral 

Neul S.K. 2013 

Health-related quality 
of life functioning 

over a 2-year period 
in children with end-
stage renal disease 

Pediatr 
Nephrol. 

Identificar experiências e 
perspectivas de jovens à espera 

de um transplante de rim 

Continua... 
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...continuação 

Autor 
principal 

Ano Título Fonte Objetivo 

Richard C.J. 2010 

Negotiating living whit 
an arteriovenous 

fistula for 
hemodialysis 

Nephrol 
Nurs J. 

Descrever e associar aspectos 
globais relativos à qualidade de 
vida (QV) com base nas falas do 

indivíduo e familiar em uma 
coorte de crianças dependentes 

de diálise com doença renal 
terminal 

Abreu I.S. 2014 

Crianças e 
adolescentes em 

hemodiálise: 
atributos associados 
à qualidade de vida 

Rev. Esc. 
Enferm. USP 

Identificar atributos impactantes 
da QV relacionada à saúde de 
crianças e adolescentes com 

DRC, em hemodiálise 

Campos 
C.G.P. 

2015 

Representações 
sociais sobre o 
adoecimento de 

pessoas com doença 
renal crônica 

Rev Gaúcha 
Enferm. 

Descrever as representações 
sociais de pessoas com DCR em 
hemodiálise sobre seu processo 

de adoecimento 

Shahgholian 
N. 

2012 

Reviewing and 
comparing self-

concept in patients 
undergoing 

hemodialysis and 
peritoneal dialysis 

Iran J. Nurs 
Midwifery 

Res. 

Revisar e comparar o 
autoconceito de indivíduos em 
hemodiálise e diálise peritoneal 

Chan R. 2011 

Studying 
psychosocial 

adaptation to end-
stage renal disease: 
the proximal-distal 
model of health-

related outcomes as 
a base model 

J. 
Psychosom 

Res. 

Validar empiricamente o modelo 
proximal-distal na população em 
diálise e examinar o impacto de 
fatores psicossociais no modelo 

Tong A. 2013 

The perspectives of 
adults living with 

peritoneal dialysis: 
thematic synthesis of 

qualitative studies 

Am. J. 
Kidney Dis. 

Sintetizar estudos qualitativos 
publicados sobre experiências de 

indivíduos, crenças e atitudes 
sobre diálise peritoneal 

Bibiano R.S. 2014 

A percepção da 
autoimagem do 

cliente renal crônico 
com cateter 

temporário de duplo 
lúmen 

Revista Pró-
univer SUS 

Identificar a percepção dos 
clientes com DRC em 

hemodiálise e analisar a 
importância do cateter para a 

autoimagem do cliente 

Carvalho 
A.R. 

2016 

A depressão nos 
doentes 

hemodialisados: o 
papel da satisfação 

corporal e da 
sexualidade 

Rev. Port. 
Saúde 
Pública 

Compreender a prevalência da 
depressão nos doentes 

hemodialisados, e qual a sua 
relação com a imagem corporal e 

a sexualidade 

Macedo 
L.O.S. 

2016 

Alterações 
vivenciadas na 

doença renal crônica: 
impacto na 

percepção da 
autoimagem e 
sexualidade 

Ver. Saúde 
Desenvol. 

Conhecer as alterações 
vivenciadas a partir da doença 

renal e os seus impactos sobre a 
percepção da autoimagem e 
sexualidade do seu portador 

Continua... 
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...continuação 

Autor 
principal 

Ano Título Fonte Objetivo 

Frazão 
C.M.F.Q. 

2016 

Body changes 
experienced by 

patients with chronic 
kidney disease 

undergoing 
hemodialysis 

Enferm. 
Global 

Identificar as modificações 
corporais vivenciadas por 
indivíduos submetidos à 

hemodiálise e associá-los aos 
dados sociais e clínicos 

Grasselli 
C.S.M. 

2016 

Autoestima, imagem 
corporal e estado 

nutricional 
antropométrico de 

mulheres com 
insuficiência renal 

crônica em 
hemodiálise 

Nutr. clín. 
diet. hosp. 

Investigar a autoestima, a 
imagem corporal e o estado 

nutricional antropométrico em 
mulheres com doença renal 

crônica em hemodiálise 

Brito P.M. 2016 

Repercussões e 
enfrentamento da 

doença e tratamento 
na vida de pessoas 
em hemodiálise no 
Município de Patos-

PB 

Universidade 
Católica de 

Santos 

Analisar a partir da perspectiva 
do portador de doença renal 
crônica as repercussões da 

doença e estratégias de 
enfrentamento para seu 

tratamento em uma unidade de 
hemodiálise no município de 

Patos-PB 

Beloni L.P. 2016 

A Representação 
Social do Tratamento 

Hemodialítico para 
indivíduos com 
Doença Renal 

Crônica 

Universidade 
Federal 

Fluminense 

Identificar a Representação 
Social do tratamento 

hemodialítico para indivíduos 
com Doença Renal Crônica 

Santos B.P. 2017 

Doença renal 
crônica: relação dos 

indivíduos com a 
hemodiálise 

ABCS 
Health Sci. 

Conhecer a relação dos 
indivíduos renais crônicos com a 

hemodiálise 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016-2017 

 

Por meio da análise dos estudos identifica-se que as alterações físicas 

afetam os doentes renais crônicos e confluem para uma autoimagem negativa. 

O aspecto estético decorrente das fístulas e da presença de cateteres foram as 

alterações mais prevalentes entre os estudos selecionados (PENNAFORT et al., 

2012; SANTOS et al., 2011; CABRAL et al., 2013; RIBEIRO et al., 2013; 

NOZABIELI et al., 2010; SILVA et al., 2014; COSTA; COUTINHO, 2014; 

CARVALHO et al., 2015; SILVA et al., 2015; ALBANO, 2014; SOUSA et al., 2012; 

SANTOS, 2013; COSTA et al., 2014; TONG et al., 2013; ABREU et al., 2014; 

CAMPOS et al., 2015; SHAHGHOLIAN et al., 2012; BIBIANO et al., 2014). 

Além das alterações físicas decorrentes da FAV, outras citadas pelos 

estudos selecionados foram: cicatrizes deixadas pelas cirurgias, ganho de peso 

em razão do edema generalizado (já que com a perda e diminuição da função 
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renal há um acúmulo de líquidos) ou perda de peso (após o início do tratamento), 

descoloração da pele (geralmente atribuída à anemia crônica que causa palidez) 

e baixa estatura, as quais contribuem para a perda da identidade dessa 

população (COSTA; COUTINHO, 2014; SANTOS, 2013; TONG et al., 2013; 

ABREU et al., 2014).  

Estas alterações implicam em complicações psicossociais, em especial a 

baixa autoestima e sensação de inferioridade que, associadas à percepção de 

curiosidade e preconceito por parte da população em relação às alterações 

físicas, foram indicadas como fatores importantes para o isolamento social e o 

sofrimento (SILVA et al., 2014; CARVALHO et al., 2015; PENNAFORT et al., 

2012; NOZABIELI et al., 2010; ALBANO, 2014; COSTA et al., 2014; JANSEN et 

al., 2010).  

Desta forma, percebe-se a necessidade de o enfermeiro especialista 

planejar cuidados específicos para esta clientela, considerar os aspectos 

relativos à DRCT, sua terapêutica e as repercussões no cuidado de enfermagem 

visando à dimensão estética. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA DO ESTUDO 

2.1 Olhares a partir da compreensão do corpo e corporeidade 

2.1.1 O corpo humano e suas possibilidades 

Partimos do ideário de corpo humano como o conjunto de sistemas e 

órgãos interligados num sistema especifico para o desempenho de funções 

determinadas. O maestro deste funcionamento perfeito é o cérebro, pois é 

através dele que todos os comandos são acionados. No decorrer da história 

humana, o domínio destes sistemas é desejado: conhecer para diagnosticar, 

conhecer para tratar, conhecer para salvar vidas.  

O corpo não é um problema a ser solucionado, o viver não cabe na 

estrutura física. Pode-se afirmar que o corpo é o homem e que a filosofia da 

Grécia Antiga discursa o dualismo entre o corpo e a alma. A ocupação com o 

tema levou o Ocidente a embasar outras discussões, pois todo o significado de 

corpo trazido por essas linhas são herança do pensamento grego.   

A compreensão grega acerca do corpo estava ligada à força dos 

músculos, a modelagem do tônus corporal. Tem-se que o esporte e a herança 

grega das olimpíadas explicam a relação deste povo com o corpo. Os atletas se 

esforçavam nos jogos para homenagear o deus supremo do Olimpo, Zeus. O 

corpo masculino era o padrão de beleza, os gregos não reconheciam no corpo 

feminino a beleza. Os atletas treinavam nus nos ginásios, os soldados se 

preparavam para as guerras. E, naquela época, era imprescindível estudar 

gramática para harmonizar a mente e o corpo.  

Foi no período de ascensão de Atenas, no século V a.C. que os gregos 
passaram a ter uma percepção mais clara do belo estético. Ocorria 
então, o desenvolvimento das artes, especialmente da pintura e da 
escultura cujas imagens representavam a Beleza ideal. O corpo 
humano belo era aquele que mostrava harmonia e proporção entre as 
partes. A beleza passou a ser identificada com proporção. Nascia uma 

matemática das proporções do corpo humano (DOMINGUES, 2015).  

2.1.2 Filosofia e a tríade do pensamento filosófico  

A filosofia clássica nasceu com Sócrates, filósofo ateniense (ano 470 

a.C.), o primeiro da tríade da Filosofia Clássica Grega. Ele fundou o pensamento 

ocidental, e o alcance dos seus pensamentos ultrapassaram as ruas de Atenas 



33 

através da política, cultura, estética e ética. Atribui-se a ele o nascimento do que 

chamamos hoje de democracia. Este filósofo não registrou nada por escrito, 

valorizava o diálogo e o discipulado (MARCONDES, 1997). A genialidade de 

suas ideias o levou à morte, pois para seus inimigos não se poderia dizer coisas 

julgadas como verdade sem que antes fosse verificada a veracidade.  

Sócrates sustentava, ainda, a noção do corpo como uma coisa má, pois 

durante todo o tempo em que tivermos o corpo, e nossa alma estiver misturada 

com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos 

desejos (PINTO; JESUS, 2000). Sócrates ocupou-se mais com a alma, e seu 

discurso excluía o corpo do ser homem. Para ele, o homem era sua psique3; a 

matéria física não representava o que era ser o homem, pois os pensamentos 

elevavam a alma. Futuramente, seu principal discípulo inauguraria a dicotomia 

entre corpo e alma.   

A experiência mostra-nos efetivamente que, para conhecermos com 
clareza um dado objeto, é indispensável que nos libertemos da nossa 
realidade física e observemos as coisas em si mesmas, pelo simples 
intermédio da alma. E então sim, ser-nos-á dado, ao que parece, 
alcançar o alvo das nossas aspirações, essa sabedoria de que nos 
dizemos amantes – depois de morrermos, já não em vida, como a 
lógica do argumento pressupõe. Com efeito, se, associados ao corpo, 
nada podemos conhecer com clareza, das duas uma: ou tal aquisição 
da sabedoria não existe, ou apenas se concretiza após a morte, 
precisamente quando (e não antes...) a alma existir em si por si, 
independentemente do corpo (PLATÃO, 1972).  

Pensar no mundo enquanto estrutura natural levou os gregos a 

desenvolverem o pensamento sobre as questões acerca do corpo, pois nele 

cabe a vida e de modo cíclico essa vida um dia dará espaço à morte: o par 

correspondente do corpo é o cadáver, da vida é a própria morte. O conhecimento 

das coisas do mundo e do cosmos - espaço celeste, realidade ordenada 

enquanto mundo natural (MARCONDES, 1997) - nutre as reflexões dos gregos 

pré-socráticos acerca da alma e do corpo. 

Para Platão, discípulo de Sócrates, (século IV a.C.), filósofo grego de 

grande destaque para o pensamento ocidental, considerava o corpo inferior à 

alma. O corpo, para Platão, era comparado à uma prisão, imperfeito, perene, 

                                                 

3 Psychê, em grego, representa a alma (BLACKBURN, 1997).  
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enquanto o “eidos4” de alma transcendia à matéria inferior do corpo, sendo pura, 

imortal e perfeita, os sentidos embaçavam nossas ideias:  

A Teoria das Ideias, núcleo principal da doutrina de Platão, será o 
fundamento teórico deste antagonismo corpo-alma. Por um lado, a 
alma participa de uma essência inteligível, complexa "que comporta 
necessariamente como sua determinação e seu acabamento a 
essência da vida, (ao contrário) do corpo fatalmente mortal que 
participa de uma essência que comporta necessariamente, com a 
dissolução, a mortalidade” (LATERZA, 2011, p. 244). 

Platão inaugurou a separação entre corpo e alma, dizendo que a 

existência humana é sensível (corpo) e inteligível (alma), o corpo é inferior à 

alma porque se afasta do divino, se corrompe. Há clara hierarquização na 

relação da alma com o corpo, na qual este se subordina àquela, embora haja, 

simultaneamente, mútua dependência, ainda que desigual, por conta da própria 

diferenciação presente na relação de subordinação (OLIVEIRA; ABREU, 2015). 

Para Aristóteles, aluno de Platão, um dos fundadores da Filosofia 

Ocidental, o homem não tem alma e corpo separados, mas é uno, 

substancialmente falando. O corpo exerce uma função material cognitiva, 

significa dizer que receber os sensíveis no corpo é tão logo determinar de qual 

sensível se trata, significa sofrer uma afecção correspondente a tal sensível a 

ser lida pela alma (AGGIO, 2009). O homem pode alcançar autorrealização por 

meio dos vínculos sociais e, para o pensamento aristotélico, a natureza humana 

o faz interagir com o outro, por isso o homem é um ser político. 

Aristóteles não concordava com o dualismo de Platão sobre corpo e alma, 

ele considerava que o homem era composto de matéria e forma, indissociáveis; 

a matéria só existe na medida em que possui uma determinada forma, a forma, 

por sua vez, é sempre forma de um objeto material concreto (MARCONDES, 

1997). 

A alma imortal é incorruptível, vivia no mundo das ideias até ser 

“aprisionada” no corpo, ao corpo o conselho platônico era despojar-se. O corpo 

era um impedimento à elevação da alma, as atividades relacionadas ao intelecto 

eram consideradas nobres, reservadas à aristocracia, fomentava o chamado 

                                                 

4 Do grego; significa essência, ideia (BLACKBURN, 1997).   
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"ócio prestigioso", e relegavam às classes inferiores os trabalhos braçais 

(DUMONT; PRETO, 2005, p. 7). 

Apresenta-se abaixo figura representativa sobre a filosofia clássica e as 

visões do corpo. 

Figura 3 - A Filosofia Clássica e as visões sobre o corpo 

 

Homero (século IX ou VIII a.C.), poeta grego, ocupa-se em escrever sobre 

o corpo, cuja expressão é extremamente semelhante àquela encontrada em 

outras civilizações antigas e deriva principalmente da observação ou da 



36 

realização de sacrifícios (CASTRO; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011), alguns 

órgãos do corpo humano já eram conhecidos, porém, as suas funções não. 

Homero é anterior a Hipócrates (pai da medicina ocidental), viveu no ano 1200 

a.C. e foi o primeiro a ensaiar os primeiros indícios da relação corpo e alma ou 

mente. 

Homem e fenômenos físicos passam a ser o centro de discussões 

filosóficas, a relação com os deuses faz da imagem do corpo algo perene, 

incompleto, diante da simbologia do belo, do perfeito que só poderiam pertencer 

aos deuses. 

Essa filosofia da natureza influenciou diretamente a visão de 
organização e funcionamento do corpo humano. O homem é 
compreendido como parte da natureza universal e, portanto, indivíduo 
aos mesmos princípios os quais regeriam os fenômenos físicos 
(CASTRO; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011, p. 801). 

Importante destacar que Homero não desconsiderou o psiquismo, só 

poderia pensar sobre o corpo se houvesse uma alma. 

Entre os pré-socráticos, a relação corpo-alma moveu o interesse de 
alguns filósofos. Alcmeão de Cróton (séc. V a.C.) ressalta que a 
multiplicidade das coisas humanas se dá em séries de pares 
correspondentes ímpar e par, masculino e feminino, unidade e 
pluralidade, direito e esquerdo, repouso e movimento, luz e sombra, 
bom e mau. (FERREIRA, 2006, p. 10). 

Os gregos homéricos não tinham ainda desenvolvido uma concepção 

unitária da vida psíquica, o saber orgânico não comportou a problematização do 

funcionamento do corpo, portanto, a filosofia que é o estudo da natureza, iniciou 

a discussão sobre os efeitos dessa natureza no próprio corpo.  

A guerra, por exemplo, permitia o contato dos gregos homéricos com o 

que era corpo e se transformara em cadáver, o corpo morto, sendo uma 

possibilidade de produção de conhecimento. Não é de estranhar o uso de órgãos 

do corpo para tornar determinado conceito mais próximo da realidade. Na 

verdade, os poemas homéricos falavam do corpo em si “enquanto totalidade 

visível” (DIOGO, 2015, p. 360). 

Hipócrates (segunda metade do século V a.C.) continua as reflexões 

poéticas de Homero e as leva para a prática: o significado de saudável estava 

atrelado ao equilíbrio dos estados de humor, do contrário o corpo adoecia. Foi 

Hipócrates quem valorizou a alimentação equilibrada como remédio para 
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doenças e manutenção da saúde. Os conhecimentos desenvolvidos por ele 

retiram do humor dos deuses a responsabilidade pelas doenças dos homens. O 

mítico fica em segundo plano, e a anatomia, os fluidos do corpo, substituem “os 

castigos” das divindades.  

A noção de diagnóstico e prognóstico começam a fazer parte do cuidado 

às doenças, Hipócrates sugeria terapias e mudanças na dieta, acreditava que a 

enfermidade era efeito natural do corpo:  

Acreditando no poder da physis ou força vital orgânica (vis medicatrix) 
em restabelecer a saúde perdida – associando a deficiência de uma 
terapêutica específica que pudesse estimular esse princípio vital no 
sentido da cura – os médicos hipocráticos limitavam-se a afastar os 
impedimentos à recuperação da saúde, dando ao corpo (força vital) 
toda a ajuda possível por meio de repouso e dietas (TEIXEIRA, 2002, 
p. 111).  

Ele estudou as aflições mentais, nas quais o cérebro era considerado o 

órgão de julgamento de emoções, tratava convulsões e sua teorização dos 

humores contribuíra para o aprofundamento de enfermidades como a melancolia 

e a histeria.  

2.1.3 Idade Média: do belo ao pecaminoso  

Ficou conhecida como a Idade das Trevas devido ao controle total da 

igreja romana sobre as artes, a religião e a cultura. O corpo passa da expressão 

da beleza para fonte de pecado, passa a ser “proibido”. O cristianismo e a 

teologia por muito tempo foram reticentes na interpretação crítica e na 

transformação das imagens veiculadas do corpo (BARBOSA et al., 2011, p. 26). 

O esforço físico não é valorizado como na Grécia, é instaurado controle nunca 

antes registrado sobre o corpo; toda a prática de atividade física ou valorização 

do corpo era vista como pagã.  

Uma das demandas da idade média foi à subjugação do corpo pela 
religião, pois este transitava entre pólos opostos. O interesse desta 
pelo corpo era redimi-lo para que a alma contida ali pudesse encontrar 
sua redenção. Independentemente de ser homem ou mulher, a luta era 
igual tanto para o homem como para a mulher, a diferença é que a 
mulher se achava em plena desvantagem por ser vista mais como 
mercadoria agregada de valores como herança e dotes (NAVARRO, 
2007?, p. 3).  
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O corpo deveria ser privado de prazer, pois as relações sexuais eram 

vistas como pecaminosas e sujas diante de Deus, a subjugação do corpo deveria 

levar o homem a se aproximar do divino, o corpo deveria ser odiado porque é 

fonte de sensações pecaminosas. A aproximação com o divino deveria ser 

intensificada para purificar a alma dos desejos do corpo.  

Na Idade Média, corpo, alma, natureza e sociedade se misturam. A 
cosmovisão medieval postulava uma integridade absoluta do universo, 
macro e microcosmo se fundiam e se indiferenciavam. O cosmos 
constituía, portanto, uma unidade orgânica, em que cada parte mantinha 
relação com as demais. Mesmo as cores, as letras e os números eram 
considerados como dotados de propriedades mágicas. Espírito e matéria 
não se opunham (FERREIRA, 2006, p. 16-17).  

Acredita-se que o Cristianismo propõe um modo de olhar o corpo, sendo 

a figura de Jesus Cristo a personificação do próprio Deus, a razão do seu 

sofrimento descrito na Bíblia era justamente o redimir os homens de seus 

pecados. O corpo julgado e crucificado pelo governo romano era apenas a 

dimensão terrena da matéria, os ideais discursados por Cristo transcendem a 

sua própria carne, a valorização da alma. A preocupação com o descanso eterno 

deveria ser preconizada mais do que o cuidado com confortos para o próprio 

corpo.  

O cristianismo foi a maior revolução social de todos os tempos. Influiu 
positivamente modificando indivíduos e o conceito da família. Os 
cristãos praticavam atos de caridade, sendo o princípio que movia os 
pagãos: “Vede como eles se amam”. Desde o início do cristianismo os 
pobres e enfermos foram objeto de cuidados especiais por parte da 
Igreja. Pedro, o apóstolo, ordenou diáconos a socorrerem os 
necessitados. As diaconisas prestavam igual assistência às mulheres. 
Os cristãos até então perseguidos, receberam no ano 335 pelo Edito 
de Milão, do imperador Constantino, a liberação para que a Igreja 
exercesse suas obras assistenciais e atividades religiosas. Houve uma 
profunda modificação na assistência aos doentes – os enfermos eram 
recolhidos às diaconias, que eram casas particulares, ou aos hospitais 
organizados para assistência a todo tipo de necessitados (COFEN, 
2016, online).  

A figura de Cristo aproxima o homem do divino, pois há uma relação, de 

modo subjetivo, de igualdade e espelho; a Bíblia descreve as sensações e 

sentimentos humanos de Jesus, como fome, medo, angústia, alegria, tristeza, 

trazendo a ideia de transpor os próprios limites do corpo para alcançar a paz 

divina. No corpo eram realizados os milagres de Jesus, muitos o procuravam 

para tentar a cura de suas enfermidades. Essa herança retratada na Bíblia, aos 
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poucos, se afastou do caráter fortalecedor da fé para um caráter normativo que 

tornava o medo o maior aliado do Estado.  

A figura 4 é uma representação esquemática do corpo, proposta pelo 

Cristianismo. 

Figura 4 - Idade Média e o simbolismo do Cristianismo: o corpo salvador em favor 
do homem pagão 

 

 

Ressalta-se que Roma subverteu os ensinamentos de Cristo justamente 

para se utilizar, indevidamente, do seu significado e espalhar o sentimento de 

culpa, de vergonha, de pecado ao interesse político. A força da Igreja enquanto 

Estado retira da religião sua importância e corrompe os bons costumes. No 

século V, Agostinho dará um novo rumo à questão. Ele inverte os termos do 

problema ao afirmar que a dicotomia alma e corpo não é essencial, mas 

contingente fruto do pecado (FERREIRA, 2006, p. 16-17).  
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Como ajudar o homem a vencer seu mundo interior – proibindo de 
encará-lo ou ajudando a vencer seus próprios demônios (sua luta 
interna). A religião com seu formalismo produz um indivíduo que deve 
se sujeitar mais ao seu discurso e prática como forma de dominação e 
sujeição (NAVARRO, 2007?, p. 6). 

A dicotomia platônica parece retornar posteriormente mais forte, 

alicerçada no poder político. O corpo servia enquanto força de trabalho para o 

sistema feudal, o ofício agrícola era um modo de esgotar o físico e controlar o 

pensamento, o acesso ao conhecimento era restrito à nobreza feudal.  

O caráter mítico da medicina paralisa o desenvolvimento de novos 

saberes e, na Idade Média, a ciência regride, a utilização de ervas e rezas são 

práticas comuns, e os conhecimentos de Hipócrates vigoram nos mosteiros para 

o cuidado dos doentes. A alma forte para superar a fraqueza do corpo 

pecaminoso foi uma ideia reforçada para garantir a expansão da Europa 

medieval. Sabe-se que práticas profanas não foram extintas mesmo com o 

controle do Estado, o caráter mágico da medicina ganhou ainda mais força neste 

período histórico tenebroso. A decadência do sistema feudal e o surgimento do 

mercantilismo trazem uma nova ordem econômica baseada no comércio, com a 

defesa da livre iniciativa, e no individualismo (MARCONDES, 1997). 

2.1.4 Modernidade se anuncia: Descartes e a dicotomia corporal 

Passada a idade obscura para o conhecimento, a Idade Moderna 

inaugura o frescor de novos conhecimentos e descobertas em várias ciências. O 

Renascimento foi um movimento cultural e das artes, responsável por devolver 

à humanidade a beleza estética rumo à valorização da liberdade humana 

enquanto dirigente de sua própria vida e não apenas como massa de manobra 

para o Estado. 

A valorização do indivíduo e da subjetividade desloca o lugar da certeza, 

da verdade e dos valores, cria uma oposição à tradição, às instituições e à 

autoridade externa (FERREIRA, 2006). O homem é o centro das artes, seu corpo 

retorna ao status de beleza harmoniosa entre as partes. A modernidade é 

marcada por um físico, matemático e filósofo francês chamado René Descartes, 

considerado o pai da modernidade; nesse ponto histórico as explicações acerca 

da natureza são dadas a partir da luz racional, com a crise institucional da Igreja.  

Segue-se figura síntese do pensamento de Descartes.   
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Figura 5 - A balança da alma e corpo em Descartes 

 

O teocentrismo é substituído pela racionalidade, sendo necessário despir-

se da fé para explicar que o homem traz dentro de si a possibilidade de 

conhecimento (MARCONDES, 1997) e não mais a interferência do humor dos 

deuses, não mais as magias para curar, ler o mundo sem as influências dos 

cosmos, porém, a partir da razão. Esse movimento ganhou força na 

Modernidade. A possibilidade da dúvida abriu o caminho para o conhecimento 

do que é o homem despido de “subjetividade”, e separado de sua alma.  

Descartes retoma a discussão do dualismo do corpo iniciado na Grécia e 

essa divisão rompe com a influência da religião nas discussões acerca do 

dualismo psicofísico: 

[...] lançou os fundamentos do materialismo mecanicista com sua teoria 
dualista, que separa radicalmente o espirito da matéria. O homem 
passa a ser visto em uma perspectiva determinista, sendo um joguete 
submetido às forças da natureza, do meio e da raça (SILVA, 2009, p. 
34).  
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A balança apresentada pelo autor representa a separação dessas 

instâncias que coexistindo no homem pesam para o pensamento moderno, não 

se tocam, mas ocupam a mesma estrutura, dividir para conhecer, mas há um 

equívoco em pensar que René Descartes não se ocupou do espírito:  

Era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no 
pensar, e que, para ser, não necessita de nenhum lugar, nem depende 
de qualquer coisa material. […] esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o 
que sou, é inteiramente distinta do corpo […] para pensar é preciso 
existir […] julguei poder tomar por regra geral que as coisas que 
concebemos mui clara e mui distintas são todas verdadeiras 
(DESCARTES, 1979, p. 47).  

A influência da física faz Descartes conceber que o corpo é uma máquina; 

ao observar a natureza, também a considera mecânica como uma engrenagem 

preparada e programada. Resta questionar: por onde anda a complexidade das 

emoções, a expressão da alma em nós? O biológico não comporta o objeto 

corpo, e seria o corpo um mero objeto? Entende-se que o corpo é falho inclusive, 

e o que dizer dos sintomas? O pensamento cartesiano não exclui a alma, mas a 

retira duvidosamente do mecanismo da própria matéria por onde ela se 

manifesta.  

O pensamento de Descartes influencia o século XVIII, entre as luzes do 

Iluminismo e o fim da Idade Moderna. Este século se destacou na história como 

o momento da medicina, o saber médico transcendeu à era hipocrática e magias 

medievais no cuidado aos enfermos. Muito ainda deveria ser feito, pois, os 

controles das infecções, por exemplo, não eram possíveis devido às condições 

dos hospitais:  

A medicina moderna fixou sua própria data de nascimento em torno 
dos últimos anos do século XVIII. Quando reflete sobre si própria, 
identifica a origem e sua positividade com um retorno, além de toda a 
modéstia eficaz do percebido (FOUCAULT, 1977, p. x). 

O corpo do século XVIII foi aquele cuidado pelos médicos à beira do leito, 

o corpo era a doença, não apenas continha à mazela, mas se confundia com ela.  

Desde o século XVIII, a medicina tem tendência a narrar sua própria 
história como se o leito dos doentes tivesse sido sempre um lugar de 
experiência constante e estável, em oposição às teorias e sistemas que 
teriam estado em permanente mudança e mascarado, sob sua 
especulação, a pureza da evidencia clínica (FOUCAULT, 1977, p. 59).  
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O corpo passivo de ser uma habitação doente confunde-se com o homem, 

por outro lado, as doenças se diferem pelo grau e pelo tempo que duram. A 

função do hospital a partir deste século é esgotar as tentativas de cura para as 

doenças, tem-se que o homem é parte de seu sintoma, mas isso não era 

considerado, não era o doente quem sofria, mas o órgão da doença. 

A sexualidade tomou destaque na medicina e na sociedade e foi tema de 

vasto estudo do filósofo e psicanalista francês Michel Foucault. O mergulho que 

este autor faz nas questões do homem, suas doenças e seus prazeres subsidia 

nossa reflexão acerca do corpo do final da Modernidade para o início da 

Contemporaneidade. Sexualidade era assunto proibido e controlado, herança de 

Roma, mas Foucault afirmou que houve uma proliferação de discursos sobre a 

sexualidade a partir do século XVIII; ela perde o status pagão e a conjunção 

sexual é entendida como natural e não má. 

Talvez nenhum outro tipo de sociedade jamais tenha acumulado e em 

período histórico relativamente curto tal quantidade de discurso sobre o sexo 

(FOUCAULT, 1999). “Saímos do corpo dividido, do corpo platônico desprezível 

para o corpo fonte de prazer, o regime proposto para os prazeres sexuais parece 

estar centrado inteiramente sobre o corpo, seu estado, seus equilíbrios e suas 

afecções [...] é o corpo que faz a lei para o corpo” (FOUCAULT, 2005, p. 134). 

Ainda assim, com essa proliferação de discursos sobre o sexo, a liberdade da 

mulher é deixada de lado, a ela cabe procriar e a função do casamento é 

normativa e para facilitar a cópula. Daí pode-se atribuir a histerização do corpo 

feminino, o título de mãe a retira do prazer sexual, propicia o aparecimento de 

questões nervosas.  

Foucault atribui ao nascimento da aliança como um regulador do que pode 

e do que é proibido no relacionamento, a sexualidade obedece ao lícito e fora 

dele o prazer sexual é ilícito; o domínio próprio depois de casado era uma 

obrigatoriedade, guardar o desejo apenas para ser vivido com a esposa, uma 

exigência ética. Ao dispositivo aliança atribui-se poder sobre o corpo, 

sustentação do eixo família: marido e mulher, marido-mulher-filhos. É também 

no século XVIII que a família é valorizada, os incestos são proibidos justamente 

por quebrar esse eixo, o papel da aliança vai além do próprio compromisso entre 

duas pessoas, e a fixação de parentesco tenta controlar a sexualidade masculina 



44 

e feminina. A criação de vínculo afetivo é aspecto que só aparece no século 

XVIII. 

2.1.5 O pensamento freudiano: um corpo e um inconsciente 

Foram utilizadas quatro referências de apoio para construir o fluxograma 

do tempo representado na Figura 6: Três Psicologias de Robert D. Nye (2002), 

O livro de ouro da Psicanálise de Bernard This (2007), Estudos sobre a histeria 

de BREUER e FREUD (1895), e As Neuropsicoses de Defesa de FREUD (1894).  

O fluxograma apresenta a cronologia temporal sobre fatos relevantes 

acerca de Freud. 
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Figura 6 - Breve cronologia sobre Sigmund Freud (1856-1939) 
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Assim, entra-se no século XIX e um grande marco no campo da 

compreensão da histeria, do corpo, da alma, se prenunciava no hospital francês 

de Salpêtrière. A Psicanálise é uma teoria da personalidade, cujo fundador foi o 

neurologista Sigmund Freud, que se interessava pelas doenças nervosas. E 

como no século XVIII houve grande repercussão acerca do tema sexualidade, 

em que as mulheres deveriam satisfazer seus maridos e assumirem a função da 

maternidade, a histeria que afligia as mulheres do século XIX, a partir de Freud, 

ganha interpretação de fundo sexual; sua originalidade reside no fato de que os 

conflitos psíquicos inconscientes se exprimem de maneira teatral e sob a forma 

de simbolizações, através de sintomas corporais [...] (ROUDINESCO; PLON, 

1998).  

A busca pelo relato de seus indivíduos faz o doutor Freud ter cada vez 

mais convicção de que os sintomas de cegueira, paralisias e convulsões são 

expressões das palavras não ditas. Nesse entendimento, ele deixa de hipnotizar 

os indivíduos tal como aprendeu com o psiquiatra Charcot, grande professor para 

Freud e que o fez despertar para tratar a histeria. Freud se convence de que a 

fala tem a capacidade curativa, e inaugura à associação livre: deixar o indivíduo 

falar o que lhe vier à mente, e por meio de suas palavras, os traumas são falados 

e, assim, os sintomas são remidos.  

Para Freud, a natureza sexual explicava os distúrbios emocionais de seus 

indivíduos. Nessa época, o médico e amigo Josef Breuer rompe a parceria de 

estudos com Freud, tendo em vista que no século XIX falar de sexualidade ainda 

era delicado. As análises na clínica continuaram e Freud começou a se 

autoanalisar: ele inicia por interpretar seus próprios sonhos, seus próprios 

conflitos de infância, em atitude de sistematização de sua experiência na clínica. 

Ele escreve o livro que marca o início de sua teoria da personalidade, a 

obra A Interpretação dos Sonhos, que liga as produções mentais nos sonhos a 

um sistema inconsciente (ICS), o qual funciona ao se articular as imagens e 

pensamentos - posteriormente descrito mais profundamente como psiquismo.  

Em sua ênfase incansável no e pela busca do inconsciente, Freud não 
estava seguindo o pensamento prevalecente da prática médica da 
virada do século e nem do estudo relativamente novo da psicologia. 
Em sua maior parte, os médicos não estavam tentando lidar com os 
fatores psicológicos na doença. A tendência era de tentar explicar 
sintomas como resultantes de alguma desordem orgânica ou disfunção 
do cérebro (NYE, 2002, p. 10).  
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Por mais de vinte anos Freud escreveu sobre os casos que atendia e 

aprimorou sua teoria do psiquismo. E mesmo com a descoberta de um tumor na 

boca, sua produção não diminuiu, pelo contrário, seus trabalhos se multiplicaram 

e se destacaram na academia e na prática. No ano de 1923 faz as primeiras 

intervenções na boca e publica a obra O Ego e o Id e estrutura a personalidade 

diferenciando psicanálise de psicologia, afirmando ser uma corrente de 

pensamento que tem seus próprios pressupostos.  

O ego, para Freud, é o que se desenvolve após o nascimento, é o que 

está em contato com o ambiente; é o eu (se empenha em fazer valer a influência 

do mundo externo - FREUD, 1923). O id é o isso, o que não podemos explicar, 

é a parte primitiva da personalidade, é o inconsciente: em psicanálise, é um lugar 

desconhecido pela consciência (ROUDINESCO; PLON, 1998); e o superego é 

moldado pela natureza interior da pessoa e pela educação recebida com a 

experiência social. É como se apenas o ego fosse consciente, correspondente 

às nossas atitudes no cotidiano; o id e o superego estariam no inconsciente, 

sendo o superego responsável por equilibrar o instinto do id e a percepção do 

ego.  

O superego é a censura que impede os desejos de serem realizados pela 

consciência, é o regulador do que pode ou não ser revelado para o nosso EU. 

Freud permite entender porque as palavras tomam outro significado para o outro 

quando se quer falar uma palavra e há tropeços na linguagem e se diz outra, os 

esquecimentos repentinos e os sonhos que não são lembrados, mas que geram 

um sentimento estranho.  

A vasta obra freudiana confronta o empirismo do seu século, entretanto, 

não se pode esquecer de que o século XIX todo e o início do século XX foram 

marcados pela doutrina de que nada poderia ser verdade se não fosse percebido 

no mundo externo, por meio das experiências sensoriais. O conhecimento 

deveria ser posto à prova nos laboratórios, e essa rigidez dividiu as ciências e 

desqualificou o que não se aplicava ao laboratório.  
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Para Freud, pensar o corpo é refletir a imagem do corpo: termo cunhado 

por Paul Schilder5 em 1923. Ele empregou este termo para designar uma 

representação ao mesmo tempo consciente e inconsciente da posição do corpo 

no espaço (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

A matéria corpo responde de acordo com o equilíbrio ou não da 

personalidade, em psicanálise. 

Um pressuposto fundamental da psicanálise é a diferenciação na 
esfera do psíquico, entre o que é consciente e inconsciente. Somente 
a partir dessa distinção torna-se possível compreender e integrar à 
ciência os frequentes e relevantes processos patológicos da vida 
psíquica. Dizendo de outro modo: da perspectiva psicanalítica não há 
como considerar que a essência do psíquico esteja na consciência 
(FREUD, 1923, p. 28).  

O inconsciente é uma estrutura que foi exaustivamente defendida nos 

textos freudianos, estrutura que possibilita o nascimento de outros tantos 

conceitos importantes para a psicanálise. Quando Freud começa a interpretar os 

sonhos dos indivíduos e até mesmo os próprios, ele percebe que o que aparece 

no sonho é o desejo interno das pessoas. O sonho, portanto, é capaz de realizar 

um desejo que não estava na consciência: o inconsciente constrói a matéria 

prima dos sonhos. É construída de pensamentos que em nada diferem dos 

pensamentos da vigília, daí a necessidade de serem distorcidos para não serem 

identificados pela consciência (GARCIA-ROZA, 2008, p. 84). 

Nosso corpo parece estar em uma constante corda bamba, a consciência 

(o ego) deve ser defendida com a ajuda do superego, da censura, dos materiais 

psíquicos do inconsciente (id), o equilíbrio no funcionamento deste aparelho 

psíquico depende do bem-estar do nosso corpo, e mais, da nossa mente. Então, 

no psiquismo, a circunferência representa a possibilidade de intervenção dos 

materiais que fazem parte do inconsciente e da ação da chamada censura; o 

superego, que tem a função de controlar, e até interromper um pensamento, é 

uma memória que o EU não saberia interpretar. 

Na figura 7 tem-se a composição de uma imagem em segundo plano e 

texto gráfico do autor para representar o psiquismo compreendido por Freud. 

                                                 

5 Paul Schiler foi contemporâneo de Freud e psicanalista. 
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Figura 7 - O psiquismo para Sigmund Freud 

 

O ICS é intemporal, seus conteúdos não estão ordenados no tempo, como 

não sofrem a ação desgastante do tempo:  

Mas não é apenas a temporalidade inconsciente que nos é inacessível; 
em si mesmos, os próprios processos inconscientes são 
incognoscíveis. Ao que Freud acrescenta: “são incapazes de 
existência” [...] os processos inconscientes são sempre objeto de 
conjecturas, que não podemos falar deles a não ser por inferências 
feitas a partir de seus supostos efeitos: os sonhos, os sintomas [...]. 
(GARCIA-ROZA, 2008, p. 233).  

O que não se quer pensar, o que não se quer falar diz mais a respeito 

próprio do que se pode imaginar. Muitos sofrimentos têm início no conflito entre 

o que está inconsciente e o que não pode ser consciente, o modo como se trata 
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o próprio corpo está relacionado com o psiquismo, o que é deixado de lado, 

dentro do próprio ser é o que se faz de forma “teatral” na vida para sobreviver.  

A palavra tem grande importância para Freud, a ausência dela e o 

excesso dela também. O discurso é uma forma de trazer ao mundo externo o 

sentimento interno, o corpo é o campo por onde as palavras correm, é o corpo 

que padece quando a dor não permite a palavra. Dessa forma, a psicanálise é 

teoria da personalidade, mas também é clínica, os consultórios psicanalíticos 

permitem a interpretação de materiais, vividos ou sonhados ou ainda sentidos 

através de uma doença.  

2.1.6 O Corpo e a Psicossomática  

O corpo é matéria e emoção, ele se expressa através de gestos, feições, 

sinais, palavras, sentimentos e doenças, o corpo produz sintomas atrelados ao 

psiquismo.  

A Psicossomática nasceu no século XIX com o psiquiatra alemão Heinroth 

em 1818. Ele definiu o conceito somatopsíquico para explicar a influência de 

transtornos corporais sobre o psiquismo (TEIXEIRA, 2009), devolveu às 

emoções o status de estar no corpo, que, como se sabe, Descartes as retirou do 

plano da matéria do corpo. Psicossomática, em síntese, é uma ideologia sobre 

a saúde, sobre o adoecer e sobre as práticas de saúde; é um campo de 

pesquisas sobre estes fatos e, ao mesmo tempo, uma prática – a prática de uma 

Medicina integral (MELLO FILHO, 2010).  

Todos são e têm corpo, os sintomas que os afetam são possibilidades de 

traduzir o que muitas vezes a fala não consegue externar. A experiência humana 

oscila continuamente entre a sensação de ter um corpo e a de ser um corpo 

(TROMBINI; BALDONI, 2004). Os impactos da realidade externa, do trabalho, 

das relações sociais, são sentidos pelo corpo; a vida é de constante interação, e 

a dinâmica de vida influencia o funcionamento da mente e do corpo; os 

pensamentos remontam para o orgânico - as sensações que podem ser 

prazerosas ou dolorosas, e é esta interação que pode se tornar patológica, o 

sintoma existe no corpo, mas a causa não está localizada nos limites somáticos 

e sim psíquicos. 
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O corpo representa-se e recria-se na mente, produzindo significados 
que permitem o diálogo e a intervenção de um interlocutor. A 
intervenção do interlocutor (situação básica da psicanálise clínica) não 
assegura, na esfera somática, necessariamente, influência curativa. 
Caso estivéssemos trabalhando com a concepção dualista mente e 
corpo, psíquico e somático, poderíamos inferir relações causais no 
sentido da mente para o corpo, como o fizemos no sentido corpo para 
a mente, quando, compreendendo o corpo como um sistema, 
afirmamos que o corpo “causa” a mente ao se esgotar sua capacidade 
como sistema, abrindo-se para um sistema hierarquicamente mais 
complexo: a própria mente. Nesse caso, não há sentido inverso. 
Concebemos a mente não como substância, no sentido material e 
concreto, mas como algo que se estende para além das concepções 

sensoriais. (MELLO FILHO et al., 2010, p.93).  

A figura 8 ilustra os saberes e a relação da corporeidade. 

Figura 8 - Os Saberes e o Corpo 

 

 

Existem três fases da Psicossomática, são elas: psicanalítica, que atribui 

às fontes inconscientes a origem do adoecer;  intermediária, que dá estímulo à 

pesquisa em homens e animais, tenta enquadrar os achados à luz das ciências 
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exatas e fornece um grande estímulo aos estudos sobre estresse (MELLO 

FILHO, 2010); e a multidisciplinar, em que é possível considerar a 

transdisciplinaridade, não mais os conhecimentos fechados em caixas e 

independentes, mas a possibilidade circular dos conhecimentos, dialoga e 

promove o cuidado interessado na integralidade e não apenas na sobreposição 

de um conhecimento em detrimento de outro.  

Considera-se que o indivíduo, o meio social e o transcendente não 
aderem a uma teoria multifatorial como se fosse inerente ao 
indivíduo. Não é tão simples assim separar propriedades do dentro 
(consciência, inconsciente psicodinâmico e fisiológico) e do fora 
(elementos externos e o ambiente) a Psicossomática poderia até 
atender a propósitos didáticos, mas foi além organizando e 
esquadrinhando o atendimento em saúde (TEIXEIRA, 2009, p. 21).  

Pode-se compreender a Psicossomática como uma possibilidade de 

atuação em variados contextos, nas organizações, nos hospitais, nas faculdades 

das ciências da saúde, pois, os avanços alcançados por este campo ultrapassam 

suas origens e possibilita um olhar transcendente para o indivíduo. O corpo 

(soma) e o somático são expressões que necessitam de significados e são os 

profissionais da saúde que podem fazer essa tradução para o indivíduo.  

Os recursos encontrados pela psique ultrapassam os limites da percepção 

e da consciência, é desafiador para o profissional de saúde detectar esse limiar 

na queixa do indivíduo, já que as doenças psicossomáticas muitas vezes não 

são isoladas, aparecem atreladas a outras queixas.  

Lembra-se que até o início do século XIX, o corpo doente era assistido 
nos hospitais, a clínica catalogava as reações e características das 
doenças e como o indivíduo reagia, a modernidade dividiu o corpo para 
separar as emoções e mantê-la na alma, na mente, o corpo divido não 
era emocional, mas resposta para as interferências externas. Com a 
modernidade, a vida em si sofreu um processo de mecanização, 
extraiu a dimensão vitalista das coisas, de modo que se dissociaram, 
retirando os afetos dos efeitos [...] (TEIXEIRA, 2009, p. 17). A figura 
abaixo representa os significados da Psicossomática. 
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Figura 9 - A Psicossomática e seus significados 

 

 

O grande desafio no trabalho em saúde, na contemporaneidade, é 

justamente deixar o mecanicismo e substitui-lo pela visão do todo. A 

psicossomática é maior do que o impacto na saúde do indivíduo, é uma visão 

inclusiva da linguagem do indivíduo, da história de seu corpo. A linguagem vem 

do corpo e a maneira que o indivíduo se arruma simbolicamente mexe com sua 

estrutura corporal (TEIXEIRA, 2009). 

Testemunha-se na relação com o indivíduo uma fala impregnada de sua 

doença, de sua dor, e a maneira muitas vezes como lida com seu sintoma tem 

base na mente. A necessidade de falar de sua doença pode ser considerada 

uma forma de passar por ela, se a equipe, especificamente o enfermeiro 

nefrologista, desconsiderar essa fala do indivíduo poderá negligenciar cuidado 

para questões igualmente importantes, pois a boca denuncia as ações que 

dificultam o tratamento hemodialítico, logo, o modo como se lida com a doença 

corresponde à aparição de sintomas psicossomáticos. 
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A dificuldade de filtragem do sangue é uma realidade corporal, necessário 

é considerar a dificuldade do indivíduo de filtrar seus pensamentos, suas 

palavras, o que pode gerar um sintoma psicossomático. 

O significado da doença pode estar atrelado às impossibilidades 

causadas pelo que se sente, de modo que o tratamento não deve ser apenas da 

filtragem do sangue via mecânica, deve incluir a escuta ativa; o tratamento 

psicológico é de extrema importância à completude do indivíduo. Sabe-se que 

ele está inserido na realidade biopsicossocial e que suas respostas ao 

tratamento estão ligadas à sua percepção, psicossomática não é a resposta 

fechada para o sintoma, mas uma lente coerente para visualizar e compreender 

o que o indivíduo sente e reage. 

A doença traz consigo influencias na percepção de si mesmo, pois perder 

uma atividade corporal, um órgão, uma prática cotidiana alterada pela doença 

resulta em sofrimento e o pensamento acerca do sofrimento físico não deve ser 

isolado do sofrimento psíquico. Se o corpo sofre, os pensamentos se traduzem 

em palavras ditas àqueles mais próximos aos que cuidam.  A imagem corporal 

não é mera sensação ou imaginação. É a figuração do corpo em nossa mente. 

(MELLO FILHO et al., 2010, p. 255). 

“A dor também é sentida pela percepção de si, em que na dor corporal a 

representação remete a um corpo ferido, na dor psíquica ela remete a um objeto 

amado e perdido (pessoa, coisa ou valor)” (NASIO, 2009, p. 42) - pode ocorrer 

que o objeto de amor seja o próprio corpo atingido por uma dor ou doença. Nesse 

entendimento, o corpo lesionado recebe uma nova configuração no pensamento 

do indivíduo: a lesão é a mesma, mas tem efeito duplo - corpo e imagem de si -

, e ver-se limitado pela doença pode ser um baque avassalador. 

O corpo perde a sua armadura e cai por terra como uma roupa cai do 
cabide. A dor se traduz então por uma sensação física de 
desagregação e não de explosão. É um desmoronamento mudo do 
corpo. Ora, os primeiros recursos para conter esse desmoronamento, 
e que tardam a vir são o grito e a palavra (NASIO, 1997, p. 58).  

A possibilidade de dissociação do que é visto e do que o indivíduo era 

atinge, inclusive, o modo de tratar-se. A enfermidade envolve o simbólico, o 

energético, a relação com os outros elementos de natureza e cultura (TEIXEIRA, 

2009). Diante do espelho, o que percebe se desajusta de sua memória anterior 

e faz com que o indivíduo perca sua imagem, pois necessita reconstrui-la. Na 
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experiência em nefrologia, essa reconstrução pode ocorrer a partir da adesão ao 

tratamento e tudo o que envolve a luta para se ajustar a nova realidade à vida. 

A doença constitui uma espécie de grito dos órgãos sofredores que 
clamam para a produção de sentido pelos clientes e com repercussão 
no cotidiano da saúde. No entanto, a racionalidade existente e os 
aparatos amiúde abafam esse processo e realizam reajustes de modo 
que os verdadeiros conflitos não são tratados (TEIXEIRA, 2009, p. 23).  

“O corpo que nos parece tão próximo, aparentemente tão conhecido, e, 

no fundo, posse muito incerta, ameaça a onipotência” (MELLO FILHO et al., 

2010, p. 263). Justamente o que se perde no corpo, dentro ou fora dele, impacta 

tanto porque se apresenta diante de nós, à nossa impotência. O que 

conhecemos de nós será reorganizado e a resistência à doença, a dificuldade 

de aceitação, as desobediências ao tratamento podem ser consideradas 

respostas mentais ao que já está posto na realidade da vida, o desajuste visto e 

sentido no espelho ou no olhar pode gerar um sintoma psicossomático. 

A produção do sintoma, os reflexos do corpo e de sua imagem remontam 

para a mente o que é prioridade no tratamento e na linguagem. A psicossomática 

possibilita preencher um vazio de sentimentos e emoções deixados pela doença: 

a retomada da saúde é o movimento que o corpo faz via linguagem para a cura 

das doenças psicossomáticas, o sentido descoberto pelo indivíduo clareia a 

imagem do próprio corpo. 

2.1.7 Considerações sobre o corpo e suas perdas e ganhos 

Até o momento viu-se as várias maneiras de “ler” o corpo. Interpretar essa 

estrutura é uma tarefa singular, principalmente quando a doença limita a maneira 

de se lidar com o físico e o mental, que são constantemente atualizados. Não há 

ciência fechada acerca do corpo, como ele seu entendimento é dinâmico e 

muitas estruturas internas, ainda no século XXI, são uma incógnita.  

A singularidade do ser encontra nas teorias psicológicas respostas 

parciais, como uma sombra; o dinamismo do corpo desafia as ciências médicas 

e psicológicas, pois o comportamento pode alterar o curso da doença no corpo. 

A partir do século XIX fomos capazes de fazer esta leitura: quando na aparição 

física da doença não há vestígios corporais, mas há na vivência emocional do 

indivíduo, diz-se que a aparição é psicossomática.  
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O desvario de sentir um órgão que não está mais no corpo, conhecido 

como o fenômeno do órgão fantasma, é uma sensação que toma conta do corpo 

que sofreu uma amputação. As terminações nervosas no cérebro ainda levam 

estímulos ao lugar amputado por não reconhecerem racionalmente esta perda, 

portanto, o corpo sente. Isto é uma representação da psicossomática na vida do 

indivíduo: se percebo um vazio em mim deixado pelo órgão perdido, o meu 

desejo reconecta a minha imagem do corpo integral.  

O objeto do desejo pode ser também a minha integridade corporal, que 

eu devo preservar acima de tudo (NASIO, 1997). Pode refletir um antagonismo, 

mas a aparição de uma doença psicossomática pode também ser interpretada 

como uma resposta ao amor próprio: não se sabe lidar com os sentimentos, a 

própria personalidade faz sofrer, ou, ainda, aquele a quem se devota amor 

também fere numa atitude desesperada por sentido, então se produz o sintoma 

a fim de cuidar e desviar o olhar das próprias frustrações e autodemandar amor 

para o próprio corpo.  

O sentir transcende a ciência, tende-se a desconsiderar a fala do 

indivíduo, mas ele sente sua dor, seu sintoma, sua doença, ele fala do lugar de 

desejo que essa dor cesse, fala para ser escutado, o corpo se expressa e 

memoriza as sensações positivas e negativas, o sintoma representa o cuidado 

que será necessário para si. 

“Quando se sofre, a representação mental do órgão lesado é carregada 

de energia que, tornando-se mais pesada, se isola e se exclui do conjunto das 

outras representações estruturantes do Eu” (NASIO, 1997, p. 90).  

A interpretação psicanalítica possibilita dizer que o corpo sem lesão não 

é abandonado pela consciência e pelo próprio Eu, a realidade atual com a lesão 

nasce na imagem corporal do espelho da minha alma, e na consciência, fica 

entrelaçada à condição atual e a anterior. É a possibilidade de dissolução da 

minha imagem corporal antes da lesão que gera o sofrimento psíquico, a dor no 

Eu. 

A figura que se segue representa leituras do que sou e do que perdi.   
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Figura 10 - A imagem do que EU SOU e do que EU PERDI 

 

Refletir sobre a escolha do indivíduo diante de uma perda física 

dependerá dos seus recursos internos e, nesse sentido, a psicossomática é uma 

forma de sublinhar o sintoma e dar-lhe um caminho significativo. A maleabilidade 

cerebral e a possibilidade de falar são trilhas por onde o indivíduo caminha rumo 

à solução do seu mal-estar. 

O trabalho inconsciente serve à psicossomática trazendo indícios de 

raízes para o sintoma, e o excesso de necessidade de sentido é a primeira via 

de explicação para a aparição psicossomática. Importante destacar que cada 

indivíduo, e seu inconsciente singular, possui memória, como dito anteriormente. 

O inconsciente é uma instância psíquica teorizada por Freud e é diferente do 

inconsciente da neurologia, o comportamento humano é dirigido pelo 

inconsciente em Freud, ao contrário da não lucidez da neurologia; o id freudiano 

é dinâmico, alerta e constante, direciona nossa linguagem, nossas memórias, 

nossos sentimentos e sintomas.  

O conhecimento em psicossomática é imprescindível para o atendimento 

integral ao indivíduo, desconsiderar o discurso daquele que sofre e procura 

atendimento para suas dores é retroceder ao início dos estudos 

psicossomáticos, quando as queixas dos indivíduos eram vistas como negativas, 

como “frescuras”. É contrário a este pensamento que me posiciono, pois existe 

memória da doença e da dor sofrida pelos indivíduos, existe o inconsciente 

revelado nas suas demandas, existe uma urgência em traduzir, sem sombras, 

os sofrimentos que são sentidos e relatados pelos indivíduos.  
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Considerar o indivíduo e o que ele vivencia é mais do que fazer a consulta 

de enfermagem, é aplicar os conhecimentos, é considerar que há uma vida 

anterior ao status de indivíduo, há alguém com nome e sobrenome, há algo maior 

do que o diagnóstico: o cuidado.  

2.1.8 A percepção em Merleau-Ponty e o corpo humano 

“O corpo não é apenas uma congruência de sistemas fisiológicos, assim 

como a alma não é simplesmente o subjetivo do ser”. Para a fenomenologia de 

Merleau-Ponty, o corpo é existência em contato com o mundo e “espaço natal 

para a alma, a matriz de qualquer espaço existente” (MERLEAU-PONTY, 2015, 

p. 37); a percepção, por sua vez, é o que determina o sentido do percebido. A 

singularidade de sua visão de corpo humano reside no fato de que há uma 

transcendência do natural no corpo, ele é de estrutura metafisica, em que a alma 

pode se expressar e criar sentido na história do corpo. O corpo é um lugar de 

sentido e de liberdade.  

A percepção enquanto apreensão de uma existência efetiva no mundo 
me oferece pelo conhecimento perspectivo, não uma deformação do 
ser, mas um conhecimento que se inscreve numa unidade fundamento 
da totalidade, e é nessa significação total que compreendemos o 
sentido dialético da percepção vivida (FERNANDES, 2010, p. 280).  

Toda percepção é percepção de algo, aqui, o corpo é o centro da 

discussão, não é um mero objeto, é como afirma Merleau-Ponty “o meu corpo é 

meu ponto de vista sobre o mundo, é a parte em relação com o sensível do 

mundo” (2011, p. 108). 

O corpo é o pivô do mundo: sei que os objetos têm várias faces porque 

eu poderia fazer a volta em torno deles e, neste sentido, tenho consciência do 

mundo por meio de meu corpo (MERLEAU-PONTY, 2011, p.122). Apreendemos 

o mundo a partir da consciência e nosso corpo sente o mundo a partir da sua 

capacidade sensível, isso se confirma quando o indivíduo perde um membro de 

seu corpo: mesmo não existindo no físico, o membro pode ser sentido e até 

“causar” dor no indivíduo, o membro fantasma é a sombra do que existia no físico 

e foi brutalmente retirado.  

Merleau-Ponty afirma que o corpo possui regiões de silêncio. No luto que 

envolve a perda do membro e a negação dessa perda, o silêncio seria uma 



59 

intenção prática do que continua existindo em mim, ao que o autor define como 

“corpo habitual e corpo atual discorrendo sobre o corpo” (2012, p. 122). 

O corpo habitual na fenomenologia pontyana seria o corpo anterior ao 

corpo atual, o habitual possuía o membro, o atual maneja-se sem o membro, a 

relação de falta faz o corpo atual ser apreendido e o faz através da experiência.  

Percepções novas substituem as percepções antigas, e mesmo 
emoções novas substituem as de outrora, mas essa renovação só diz 
respeito ao conteúdo de nossa experiência e não à sua estrutura [...] 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 123).  

Temos na fala pontyana a certeza de que o tempo da experiência com o 

corpo atual é o que dá significado as percepções e não a estrutura desse corpo. 

Nota-se aí a importância de Merleau-Ponty, que liberta o corpo dos 

determinismos da estrutura no entendimento de que a experiência é livre e 

perceptiva, então ela é que respalda o novo diante do indivíduo: a ausência do 

que se tinha, o membro perdido estruturalmente não existe mais. Porém, em 

minha percepção, ele pode ser reconstruído pela minha consciência e romper o 

silêncio daquela região do corpo antes habitual.  

Por meio da emoção, Merleau-Ponty afirma que pode haver uma origem 

para o membro fantasma, que é a tentativa de representação do que foi perdido 

no corpo, e só é denominado assim porque o indivíduo tem consciência sensível 

de que perdeu o membro. A emoção leva o indivíduo à satisfação mágica a 

respeito de seu membro ausente, e no impasse existencial ele barra o caminho 

e procura meios mágicos, que segundo o autor, não é apenas a experiência 

fisiológica que mantém o membro como fantasma, mas a atitude existencial 

motiva outra, porque recordação, emoção e membro fantasma são equivalentes 

em relação ao ser no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 128).  

A ideia de Merleau-Ponty estabelece o existir para além de uma 

experiência de apenas “estar”, mas de relacionamento, pois mesmo perdendo 

parte desse corpo eu ainda posso me relacionar com o membro e ele não deixa 

de ser meu. O corpo vivo é um corpo de relação à existência do corpo, é sensível 

e se compartilha pelas coisas do mundo (FERRAZ, 2009, p. 121), o corpo atribui 

afeto ao exterior, ele vê e sofre, é um estado vivo de possibilidades. A tentativa 

de conviver com um novo corpo, sem um membro por exemplo, posiciona o 
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homem em sua consciência entre seu corpo e seu psicológico compondo a 

existência para o mundo.  

Merleau-Ponty mostra que se pode apreender o homem e a existência 

além do dualismo carne e espírito, nele tem-se a possibilidade de compreender 

o que está posto à nossa volta e dentro de nós, através dos signos, dos reflexos, 

da palavra. Nesse movimento, o corpo surpreende-se a si mesmo do exterior 

prestes a exercer uma função de conhecimento, ele tenta tocar-se tocando, ele 

esboça “um tipo de reflexão” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 137).  Para Merleau-

Ponty, o corpo é, então, um objeto afetivo, pois o mundo e as coisas afetam, 

geram reflexão. 

Reflete-se, também, sobre a historicidade que envolve o corpo, o corpo 

enquanto sistema, mas também como consciência, os processos das doenças e 

inconscientes do corpo. Agora se permite discursar sobre este mesmo corpo 

pautado nas reflexões pontyanas. Inicia-se pela máxima expressão do corpo - a 

sua linguagem, procurando descrever o fenômeno da fala e o ato expresso de 

significação; a partir de então pode-se ultrapassar, definitivamente, a dicotomia 

clássica entre indivíduo e objeto (MERLEAU-PONTY, 2011). O lugar ocupado 

pela linguagem instaura a função perceptiva acerca do corpo, do meu corpo e 

da diferenciação dele em relação ao espaço, ao mundo.  

Os processos do corpo são significados pela consciência e expressos 

pela linguagem, a percepção é ato puro, mas atravessado pela linguagem. A 

palavra faz a função de traduzir o que se passa dentro do corpo e da consciência 

sobre esse corpo, por exemplo.  

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo 
que percebo “coisas”. Assim compreendido, o sentido dos gestos não 
está atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto 
desenha e que por minha conta eu retomo, ele se expõe no próprio 
gesto – assim como, na experiência perceptiva, a significação da 
chaminé não está para além do espetáculo sensível e da chaminé ela 
mesma, tal como meus olhares e meus movimentos a encontram no 
mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 253).  

Quando a marca instaurada no braço do indivíduo dialítico o faz repensar 

seu corpo separado do braço que apresenta as fístulas, não é basicamente uma 

marca exposta das consequências do tratamento; o gesto de passar a usar 

mangas longas, roupas mais escuras, instaura uma cisão além do gesto de 

mudança na vestimenta.  
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O novo modo de se apresentar ao mundo ressignifica o modo como o 

indivíduo percebe sua estrutura corporal, a sua fala tenta negar tais efeitos 

através do “conformismo”, percebido, não raro, pelos corredores das clínicas de 

diálise, a partir de falas dos indivíduos, como: “não tem outro jeito”, “pelo menos 

estou em tratamento”. Assim, a possibilidade de fala dos indivíduos renais 

crônicos na entrevista fenomenológica será um canal de possibilidades de novos 

sentidos ao corpo que ele tem e que percebe. O corpo que possui é o mesmo 

que se percebe?  

A verdade escondida no signo da linguagem coloca o homem em uma 
posição perceptiva diferenciada, o que se expressa diante do espelho 
tem outro sentido a partir da linguagem, o que é verdade – e justifica a 
situação particular que comumente se atribui a linguagem – é apenas 
que a fala é única [...]. Mas, é condição do corpo humano apropriar-se, 
em uma série indefinida de atos descontínuos, de núcleos significativos 
que ultrapassam e transfiguram seus poderes naturais (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 257; 262).  

E por que se transfiguram? Porque o corpo é a conduta da linguagem, o 

comportamento deste corpo está ligado e “embolado” nas teias das palavras, o 

corpo humano é o único sistema capaz de atribuir significado a ele mesmo, 

inserido no mundo e ao mesmo tempo separado dele; a linguagem é a expressão 

da consciência e operacionaliza a percepção sensível do ser.  

Na figura 11 há representação do esquema da significação do corpo 

fenomenológico.  

Figura 11 - Esquema da significação do corpo fenomenológico 
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A significação do corpo transcende a imagem corporal refletida, o sentido 

do ser está além da posse do corpo, a percepção do eu-corpo só é completa se 

passa pelo crivo da expressão corporal linguagem que, por sua vez, direciona o 

relacionamento que o homem tem com o mundo, com os outros homens e com 

seu corpo.  

A fala, se é autêntica, faz nascer um sentido novo, assim como o gesto dá 

pela primeira vez um sentido humano ao objeto (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

263). Tem-se o mundo como objeto de relação, a linguagem para Merleau-Ponty 

pode expressar um novo sentido humano ao mundo que facilita a relação com o 

externo.  

Uma marca instaurada no corpo do indivíduo dialítico pode trazer um novo 

significado ao seu mundo através da fala, a organização perceptiva do indivíduo 

atualiza sua imagem corporal e sua relação com o meio externo: “o mundo, [...] 

o doente quase só fala se o questionam, ou se, ele mesmo toma a iniciativa de 

uma questão, são sempre questões estereotipadas, como as que todos os dias 

ele se dirige aos seus filhos quando eles voltam da aula” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 265).  

Merleau-Ponty quis dizer que o incômodo do doente o faz perder o 

sentido, dificulta a expressão, em palavras, da sua experiência de doença, se 

não pode alterar a marca da fístula existente, pode-se ressignificar a fala, 

atribuindo-lhe um novo sentido. “Quando há uma relação viva com a linguagem, 

ela deixa de ser um meio e passa a ser manifestação, revelação de seu íntimo e 

do elo psíquico que nos une ao mundo e aos nossos semelhantes” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 266).  

A repetição da fala dotada de um vazio de significado, ao ser expressada 

vivifica o sentido do corpo e permite ao indivíduo ir além da linguagem. O lamúrio 

- ou o vazio de significado -, então, fica para trás e permite a reinserção do 

indivíduo no campo da fala sobre si, sobre o mundo, sobre o outro.  

A fala é o excesso de nossa existência por sobre o ser natural (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 267) e, por isso, a definimos como o corpo dito, corpo 

transpassado pelas funções da fala (na figura 10, a grande seta ligando o 

esquema corpo ao esquema linguagem expressa graficamente o discutido aqui).  

Afirma-se que a fala é o excesso que precisa ser transbordado na 

realidade do indivíduo dialítico. Antes do diagnóstico, o ser natural do indivíduo 
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expressava-se pela fala de sua existência, agora, o corpo dito toma outra forma, 

perpassado pela mesma linguagem dita de outra maneira ou silenciada pelo 

sofrimento. O corpo dito toma forma do novo sentido, percebe-se enquanto 

organismo, humano, porém, sob o viés da linguagem.  

O organismo sempre envolveria uma latência invisível (ou seja, 

desequilíbrios inaparentes entre seu aparato anatômico e comportamental) pela 

qual sua existência se ordenaria (FERRAZ, 2009, p. 130). A fala pode ter a 

função de reestabelecer o equilíbrio entre o funcionamento orgânico e o subjetivo 

do corpo. Por nosso corpo, não esse corpo possível que é licito afirmar ser uma 

máquina de informação, mas esse corpo atual que chamo meu, a sentinela que 

se posta silenciosamente sob minhas palavras e meus atos (MERLEAU-PONTY, 

2015, p. 17); é este corpo que, em contato com o mundo, é sensível e é corpo 

dito. 

Pensa-se que na Fenomenologia de Merleau-Ponty há um corpo 

autônomo, capaz de perceber o mundo e ter contato com ele de maneira visível 

e sensível, este mundo-espaço dado em percepção ao homem é visto como 

possibilidade de interação sem perder suas características enquanto corpo. A 

diferenciação de mundo e de corpo está na fala estabelecida pelo homem, a 

função da palavra não é apenas explicativa, mas perpassa e transborda a própria 

fala, escoando, por exemplo, para a arte, pintura - o sensível de representação 

também pode transbordar pelo óleo sob tela, como se pode compreender nas 

obras de Merleau-Ponty.  

O corpo fenomenológico está em relação com o mundo, está em relação 

com o outro, está em relação com a linguagem, está retratado nas expressões 

artísticas projetadas nas pinturas. Deste modo deixa de ser corpo? Por que sua 

carne não é matéria e sim expressão colorida? Merleau-Ponty permitiu-nos 

interpretar o corpo fenomenológico não como um objeto a ser dissecado, 

permitiu-nos criar uma interpretação sensível para o que vemos como corpo.  

O nosso corpo, na medida em que vive se torna gesto, apoia-se apenas 
em seu esforço para estar no mundo, fica em pé porque sua tendência 
é para o alto, porque seus campos perceptivos o impelem a essa 
posição arriscada, e não poderia receber de um espirito separado tal 
poder – assim também a história da pintura  que corre de uma obra 
para outra repousa em si mesma e só é sustentada pela cariátide de 
nossos esforços, que convergem pelo único fato de serem esforços de 
expressão (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 101).  
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Além de sensível, o corpo tem em si uma superioridade não arrogante. 

Quando Merleau-Ponty afirma que a tendência do corpo é para o alto, sugere-

se a interpretação de que o corpo fenomenológico está erguido diante do próprio 

espírito, e não passivo, assim, a postura levantada do corpo denota uma 

identidade acima de um mero objeto, objeto cartesiano.  

O corpo em pé é um corpo a postos para perceber o mundo, para significar 

a linguagem, trazer sensibilidade pelo toque ou pela arte, o privilégio da 

linguagem sobre a pintura ou sobre o uso da vida permanece relativo. A 

expressão, no entanto, não é uma das curiosidades que o espírito pode propor-

se examinar, é a sua existência em ato (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 115). 

Sabemos que a experiência de viver com uma doença pode alterar o 

funcionamento psíquico do homem. No processo de sofrimento, que é inerente 

à vida humana, o corpo está em diálogo com o mundo: “o mundo é inseparável 

do indivíduo, mas de um indivíduo que não é senão projeto do mundo, e o 

indivíduo é inseparável do mundo, mas de um mundo que ele próprio projeta” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 576).  

A relação com o mundo percebido nada mais é do que uma experiência 

sensível do homem que se projeta sobre esse próprio mundo, e quando o seu 

mundo engloba uma experiência de limitação causada pela doença renal, há 

uma necessidade de aprender nova significação para este corpo, caso contrário, 

a sua consciência projetada no estado anterior sem a descoberta da doença 

renal poderá agravar seu estado.  

Ser corpo é estar atado a certo mundo, e nosso corpo não está 

primeiramente no espaço: ele é no espaço (MERLEAU-PONTY, 2011). Por ser 

no espaço o corpo se realiza enquanto corpo no espaço, as sensações táteis 

são acompanhadas pela percepção da palavra e seus sentidos. Não há, 

portanto, corpo separado do espaço. Em Merleau-Ponty sabe-se que a 

percepção nunca é acabada, pensamos o mundo, exprimimos nossas palavras, 

significamos o nosso corpo, o corpo dito.             

A Figura 12 é uma representação gráfica do que se trata acima sobre o 

emaranhado do ser. Os atravessamentos da existência, ser corpo no mundo, 

ser-no-mundo, impulsionados pelos signos da linguagem, em que as palavras 

tentam dar conta dessa existência no mundo, para o mundo, com o mundo; há, 
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nas intersecções, a palavra homem, pois ele está atravessado em relação a 

todos esses aspectos. 

Figura 12 - O elo do físico-espaço-Ser-no-mundo 

 

Na realidade diária de atuação enquanto enfermeiro nefrológico, 

testemunha-se a perda de percepção do corpo e os efeitos do elo físico-espaço-

discurso dos indivíduos quando se deparam com a máquina que substitui seu 

órgão já “fantasma” - o rim existe fisicamente, porém não tem função para o 

corpo. O espaço “mundo” nem sempre recebe o indivíduo nefrológico do mesmo 

modo, contudo, as transformações na corporeidade são percebidas através do 

olhar de muitos outros indivíduos, como se o rim “fantasma” se manifestasse 

para as pessoas e as assustassem e as repelisse do convívio com o corpo 

afetado.  

Vemos em Merleau-Ponty que a linguagem tem papel essencial na 
expressão de si e percepção do outro. O ato próprio do diálogo, 
edificado através da linguagem, permite que se estabeleça a relação 
entre eu e o outro. Esta relação respeita o eu enquanto eu, assim como 
o outro não deixa de ser outro, mas o diálogo que permite uma inter-
relação não alimenta a concepção de dicotômica que põe, de um lado, 
o eu como indivíduo que percebe o outro como objeto (SOUZA; 
SANTOS, 2015, p. 111).  

Esse misto de não informação, de olhares limitantes, dificulta a relação 

com a nova condição de corpo: a disfunção renal é do indivíduo, porém os efeitos 
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tomam outras esferas da própria vida e corpo do doente, a disfunção social 

atinge o indivíduo renal crônico, o olhar remetido de um a outro percebe um 

contorno que nasce entre todos eles, como acontece na percepção (MERLEAU-

PONTY, 2015). O contorno não é da arte de Cézanne, mas do julgamento que 

os participantes desta pesquisa precisam transcender, os efeitos da doença 

incidem no corpo, marcam o corpo, fragilizam o mundo da vida do indivíduo e o 

fragiliza diante do mundo percebido.  

“O espírito se vê e se lê nos olhares, que, no entanto, são apenas 

conjuntos coloridos. Os outros espíritos se oferecem a encarnados, aderidos a 

um rosto e a gestos” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 135). Este trecho da obra 

pontyana O olho e o espírito, que descreve a percepção acerca de uma pintura, 

pode contextualizar, para o dia a dia das intervenções clínicas, a realidade do 

indivíduo em diálise, na qual seu corpo, muitas vezes, em plena atividade na 

hemodiálise, se abre ao cuidado, ao mesmo tempo que se fecha em si mesmo. 

Nesse movimento, seu espírito demora-se à revelação, e a dor que se instala, 

por vezes, o desabilita a perceber os benefícios do próprio tratamento dialítico. 

As intervenções realizadas pelo enfermeiro nefrológico afetam 

diretamente o olhar do indivíduo para seu corpo, cujo físico é afetado para além 

do sintoma e desconfortos gerados pela terapia; elas se inscrevem no corpo que 

sente a nova estética. Trata-se de uma situação de partida a ser superada, pois, 

“se há uma liberdade verdadeira, só pode ser no curso da vida pela superação 

da partida, mas sem que se deixe de ser o mesmo – esse é o problema 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 143)”. Por isso, o indivíduo marcado pela DRC e 

FAV só poderá perceber-se livre, se o significado da vida for maior do que a 

estética.  

Em Merleau-Ponty, o corpo se arranja na consciência de si, a carne que 

representa o indivíduo só pode ser vista por mim, os outros veem “como nós”, 

que vemos vendo e que nos veem vendo, nos oferecendo uma amplificação do 

mesmo paradoxo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 21). Quer dizer, por mais que se 

tente ver o outro como nos vemos, tal movimento de perceber a coisa percebida 

não se basta e não se revela totalmente.  



67 

2.1.9 O corpo-contato: uma máquina na função de filtro 

Muitas são as razões que levam à disfunção renal, mas o corpo envolto 

nesta situação e o indivíduo, dono deste corpo contato, têm a expectativa de 

filtrar as impurezas do sangue, de manter-se saudável e vivo. A Fenomenologia 

de Merleau-Ponty sobre a implicação corporal revela, em suas obras, que o 

corpo na percepção, na consciência, no mundo, na linguagem, na vida, na carne, 

no físico, no espírito, é uma implicação de sensações 

O conhecimento de si comporta a possibilidade da quimera por meio da 

dimensão temporal da existência (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 51), o si 

representa o todo do corpo, o corpo-contato - termo original desta tese que 

significa a representação de mim que o meu pensamento remonta e que eu tento 

revelar ao outro. A ilusão em Merleau-Ponty não dura para sempre, a 

consciência é uma tentativa constante de remontar a realidade, a linguagem une-

se à consciência para esta tarefa, a realidade é uma imposição externa para um 

corpo que desde sempre é interno.  

A DRCT é uma realidade situada, de acordo com a possibilidade de 

significar do indivíduo que a tem, que pode situar-se no mundo das 

impossibilidades e da queixa ou situar-se na possibilidade de transcendência, no 

mundo onde o filtro é uma máquina que faz a função que fisicamente não se 

consegue realizar.  

A percepção de si não explica o corpo, porém, não esgota a possibilidade 

de encarar a vida que foi afetada pela doença; a vida anterior à doença já é 

passada e o corpo que se adequa às interferências de uma aparelhagem é o 

corpo que está em contato, o que se vê e o que se sente é a batalha semanal 

pela vida, é o investimento no corpo-contato e a máquina que filtra.  

Refletir não é coincidir o fluxo desde sua fonte até suas últimas 
ramificações; é desembraçar das coisas, das percepções, do mundo e 
da percepção de mundo, submetendo-os a uma variação sistemática, 
núcleos inteligíveis que lhe resistem, caminhando de um a outro de tal 
maneira que a experiência não desminta, mas nos dê apenas seus 
contornos universais (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 53).  

Todo conhecimento do indivíduo renal crônico acerca de sua condição de 

saúde é reflexão, pois, como Merleau-Ponty trata em sua obra o Visível e o 

Invisível, refletir é o desembraçar das coisas, ao falar, ao pensar na sua condição 
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física o indivíduo solta seu olhar, solta o braço para receber cuidado, o seu 

discurso não é repetitivo, é o seu corpo-contato em ação, sua linguagem é 

reflexão, o corpo em contato com a tecnologia que faz o que ele fisicamente não 

consegue fazer.  

O corpo-contato é uma estrutura dinâmica, não se resume em marcas e 

limitações, é o corpo que resiste. Merleau-Ponty afirma que o olhar é uma 

abertura, possibilidade entre o nada e o que sou, olhar somente para as marcas 

do corpo é isolar a possibilidade de ser do indivíduo.  

2.1.10 As relações entre corpo e corporeidade 

Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo 

como instrumento relacional com o mundo. Então, compreende-se que o corpo 

é movido por intenções provenientes da mente. As intenções se manifestam 

através do corpo que interage com o mundo, que dá uma resposta para o corpo, 

que informa a mente através de seus órgãos sensoriais, que, ao analisar as 

respostas obtidas do ambiente, muda ou reafirma suas intenções E utiliza o 

corpo para novas manifestações. 

Esta capacidade de o indivíduo sentir e utilizar o corpo como ferramenta 

de manifestação e interação com o mundo chama-se corporeidade, que evolui 

com a idade. É lógico que a corporeidade do recém-nascido é totalmente 

diferente daquela da criança de dez anos, do adulto ou do velho de 80 anos; a 

do homem é diferente da mulher; como a do indivíduo doente o é em relação ao 

que se encontra sadio. 

Sartre (1997, p. 186-187) mostra como “é impossível realizar um mundo 

no qual eu não seja e que fosse puro objeto de contemplação que o sobrevoasse. 

Mas, ao contrário, é preciso que me perca no mundo, para que o mundo exista 

e eu possa transcendê-lo”. 

Heidegger (1978) apresenta o homem como dasein (ser no mundo), isto 

é, “ser aí”, onde o “aí” é constitutivo, existencial, sem o qual não há homem. “Aí” 

significa no mundo, já jogado, lançado no mundo, antes de refletir acerca dele. 

Desta forma, pensa-se que o corpo se concretiza em sua totalidade, como 

ser vivo e participante, formado não apenas de sua objetividade, mas também 

de subjetividade que compõe o ser no espaço temporal em que vive. 
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Porque todos nós intuímos a insuficiência de uma visão física, objética, 

material, orgânica, fisiológica, do corpo, queremos descrever a qualidade de 

nossa relação com o mundo através do corpo que somos, pois é através dele 

que se dá todo contato e reconhecimento do mundo. 

O contato com nossos sentimentos também se traduz em sensações 

corporais. Assim, o corpo na sociedade contemporânea pode sofrer influências 

dos meios sociais, político e cultural. E o ser humano ao fazer parte da sociedade 

se expressa e se comunica na expectativa de se fazer compreender em sua 

integralidade. 

Percebe-se mudanças no mundo e no corpo que somos – desejo, 

envelhecimento de nossos olhos e do nosso olhar. Isto significa que não basta 

descrever as coisas mesmas, mas é necessário descrever este nosso olhar. 

Fazer uma fenomenologia da corporeidade não é descrever um corpo, mas sim 

a qualidade e os significados de uma experiência que esteja intimamente 

relacionada com este corpo. 

Nessa perspectiva, essa comunicação perpassa pela percepção que cada 

indivíduo tem de si mesmo e do outro. Para compreender a percepção, a noção 

de sensação é fundamental. A sensação não é nem um estado ou uma 

qualidade, nem a consciência de um estado ou de uma qualidade, como definiu 

o empirismo e o intelectualismo. As sensações são compreendidas em 

movimento: “A cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa 

atitude de corpo que só convém a ela e com determinada precisão” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 284). 

Especialmente na obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty 

(2011) apresenta uma crítica ampla e rigorosa à compreensão positivista da 

percepção por meio da revisão do conceito de sensação, sua relação com o 

corpo e com o movimento. A ciência, em sua versão positivista, considera a 

percepção como algo distinto da sensação, embora a relacione por meio da 

causalidade estímulo-resposta. Nesse sentido, a percepção é o ato pelo qual a 

consciência apreende um dado objeto ao utilizar as sensações como 

instrumento. 

A percepção está relacionada à atitude corpórea. Essa nova 

compreensão de sensação modifica a noção de percepção proposta pelo 

pensamento objetivo, fundado no empirismo e no intelectualismo, cuja descrição 
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da percepção ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta. Na 

concepção fenomenológica da percepção, a apreensão do sentido ou dos 

sentidos se faz pelo corpo, ao tratar-se de uma expressão criadora, a partir dos 

diferentes olhares sobre o mundo. 

Portanto, o conhecimento é mais certo quanto mais próximo está da 

percepção que o originou. Os racionalistas, entretanto, consideram que a 

percepção, por depender de elementos sensíveis, não é confiável, sendo sujeita 

à ilusão quando uma imagem percebida não corresponde a um objeto real. 

Para Japiassu (1996), a percepção é descrita como o ato de perceber, 

ação de formar mentalmente representações sobre objetos externos a partir dos 

dados sensoriais. A sensação seria, assim, a matéria da percepção. Embora se 

possa considerar, em última análise, o objeto como causa da percepção, 

segundo o fenomenalismo, na verdade, nada se sabe sobre o objeto além dos 

dados que se recebe pela percepção. 

Então, corpo e corporeidade são conceitos que se entrelaçam, pois são 

interdependentes na experiência existencial do ser humano. Não existe corpo 

sem corporeidade e, da mesma forma, a corporeidade necessita do corpo para 

se concretizar como fenômeno humano. 

Conceber, vivenciar e discutir corpo e corporeidade ao longo da história 

nunca foi “tarefa fácil” a ser realizada, torna-se, pois, mais uma pretensão do que 

uma consumação. 

Embora a corporeidade sempre tenha existido, o conceito só se expandiu 

na medida em que as pessoas buscaram novas concepções que as levassem a 

compreender o ser humano e seu corpo em toda a sua dimensão existencial. 

No período renascentista, a concepção de corpo se estabelecia na 

apropriação do imaginário que passa a concebê-lo como algo belo, 

especialmente no que diz respeito às artes. O corpo nu aparece como destaque 

por pintores como Michelangelo e Da Vinci. A vida terrena passa a ser valorizada 

juntamente com o pensamento científico e o estudo do corpo. Aos poucos, vai 

estabelecer-se uma compreensão corporal mais ampla, resultado do avanço do 

conhecimento da anatomia e fisiologia, passando-se para uma visão funcional 

que a afasta da antiga visão religiosa.  

Na lógica industrial, o corpo passa a ser visto como força de trabalho. Ele 

passa a ser suporte dos signos cambiados com desejos ideológicos, veiculados 
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midiaticamente. Mais contemporaneamente, a partir da concepção erógena que 

reconheceu o corpo em sua totalidade de prazer, ele pode, então, ser tomado 

em sua materialidade visível como objeto de culto narcisista. Logo, ao mesmo 

tempo em que a humanidade avança na construção do conhecimento, percebe-

se uma mudança na relação dos indivíduos com o seu corpo e na transformação 

dele pela interação histórica e dialética que se processa.  

Nesse aspecto, talvez se possa falar de um corpo transformado (um corpo 

contemporâneo) que abarca e imprime as transformações de uma transição 

social, que ainda está por completar-se, por estar a constituir a realidade atual e 

por ser fruto de um processo dialético. 

Para Moreira (2003), corporeidade é entender o ser humano como um 

corpo existencial que vive sempre no sentido de seus autos de superação, um 

ser indivisível que se movimenta para garantir a vida, por isso, é transcendente. 

O corpo do ser-no-mundo é ator e autor de sua história e cultura e tem 

consciência de si, dos outros e do mundo. 

A corporeidade possibilita viver, experienciar e compreender o mundo 

pela utilização dos corpos, especialmente por intermédio da percepção, emoção, 

linguagem, movimento no espaço, tempo e sexualidade. A corporeidade também 

significa estar situado no mundo e ser afetado por forças sociais, culturais, 

políticas e históricas (WILDE, 2003). 

Alicerçado na concepção de que a percepção não é uma ciência do 

mundo e sim o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é 

pressuposta, Merleau-Ponty (2011) estabelece uma linha de raciocínio que 

pretende trazer à tona os prejuízos clássicos acerca da percepção e de como 

essa está diretamente relacionada a um corpo que percebe e é percebido. Ele 

compreende o mundo não como um objeto do qual se possui a lei de 

constituição; “este é o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos 

e de todas as minhas percepções explícitas, pois o homem está no mundo e é 

no mundo que ele se conhece” (p. 6). Neste sentido, o “mundo é o horizonte 

permanente de minhas cogitationes como uma dimensão em relação à qual eu 

não deixo de me situar” (p. 9). 

Sant’Anna (2007) afirma que a partir da metade do século XIX, a 

sociedade traz o desejo de democratizar o corpo e torná-lo acessível à cultura 
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de massa, principalmente pela invenção da fotografia como meio de 

contemplação estética do corpo, restrita, até então, à pintura e à escultura.  

Assim, na década de 1960 do século XX tem-se como marco a relação do 

indivíduo com os outros e com o mundo (SANT’ANNA, 2007). Ampliam-se 

consideravelmente essas relações por meio do feminismo, da revolução sexual, 

da expressão corporal, do body art e da emergência de novas terapias, 

proclamada a ambição de associar-se somente ao corpo. Um novo imaginário 

luxuriante invade a sociedade, e nenhuma esfera das relações sociais sai ilesa 

das reivindicações que se desenvolvem com relação à condição corporal. Passa 

a existir o distanciamento do próprio corpo e dos próprios desejos rumo a uma 

busca insaciável, cuja imagem corporal e cujo desejo são impostos 

compulsivamente por interesses financeiros.  

Para Sant’Anna (2007) quando o real do próprio corpo se faz visível, esse 

parece ser desconsiderado, precisa ser transformado pela plástica, 

lipoaspiração, tatuagem, piercing, exercícios físicos vigorosos, remédios e 

anabolizantes, para que o indivíduo forje uma relação de reapropriação de si e 

de seu corpo, ainda que o faça segundo o modelo da propriedade de bens, 

modelo tragicamente incompatível com qualquer intimidade. Nesse rumo, o ser 

humano passa a estar mais atrelado à técnica e à tecnologia. A industrialização 

e os meios de comunicação começam a funcionar como propulsores da 

comunicação de massa. A reprodução corporal não fica mais apenas no âmbito 

da pintura, agora ela pode atingir um número elevado de indivíduos. Assim, os 

sentidos instituídos advindos da produção imaginária (percepção e sensação) 

acerca do corpo passam a ser influenciados pelas fotografias de revistas, pelo 

cinema, pela televisão e pela internet, fazem com que a parcela economicamente 

dominante da sociedade imponha esses sentidos às demais, torna-os padrão. 

Inicialmente o corpo era sacralizado, identificado como o corpo religioso 

cristão. Na Idade Média do ocidente europeu, com a influência da Igreja Católica, 

as teias simbólicas sobre o corpo indicavam a tendência de concebê-lo como 

algo pecaminoso, desvalorizado, profano. Evidenciava-se a separação entre 

corpo e alma, prevalece a supremacia da segunda sobre o primeiro. O bem da 

alma estava acima dos desejos e prazeres da carne. Imaginava-se o corpo 

culpado, perverso, necessitado de purificação, o que incentivava indivíduos a 

submetê-lo a autoflagelações, apedrejamentos e execuções em praça pública. 
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Entretanto, contrariamente ao que foi dito, o corpo poderia ser também encarado 

como uma fonte de salvação da alma, assumindo, então, outra função. Podemos 

dizer que o corpo, nesse período histórico, passa a ser, ao mesmo tempo, 

responsável pelo pecado e pela redenção (MAROUN; VIEIRA, 2008). 

O corpo ocidental encontra-se em plena metamorfose na pós-

modernidade. Não se trata mais de aceitá-lo como é, mas sim de corrigi-lo, 

transformá-lo e reconstruí-lo: um forte imaginário contemporâneo que muitos 

buscam nos corpos, assim como em outros objetos, uma possível verdade sobre 

si mesmo que a sociedade parece não conseguir mais lhes proporcionar. Assim, 

na falta de realizar-se em sua própria existência, procuram realizar-se por meio 

de seus corpos. 

É possível observar que, nas últimas décadas do século XX, houve um 

crescimento de interesse por essa temática. Muitos teóricos como Michel 

Foucault, Jean Baudrillard e Marcel Mauss fizeram, por seus trabalhos, uma 

análise extensiva sobre as relações que a cultura estabelece com o universo do 

corpo e como um novo sistema de valores culturais corporais se desenvolve de 

forma a naturalizar as desigualdades econômicas, políticas e culturais 

(MAROUN; VIEIRA, 2008). 

As análises apresentadas por esses autores, no contexto da Pós-

modernidade, apontam que indivíduos são incentivados a manter formas 

corporais que constituem simulacros aparentemente possíveis, mas, na verdade, 

nunca completamente atingíveis. Tudo o que é condição do corpo real (os efeitos 

degradantes do tempo, as formas naturais, a exposição a enfermidades, o fator 

genético e hereditário) parece ser negado e omitido.  

Há, com isso, a garantia do surgimento contínuo de novas demandas de 

consumo e novos mercados: cosméticos e farmacológicos para combater os 

sinais do tempo, alimentos dietéticos, espaços para a prática de exercícios, 

serviços médicos, entre outros. Aqueles que se recusam ou que se veem 

impossibilitados de participar desse esforço pela boa forma (consumidores 

falhos) são, muitas vezes, submetidos a estigmas que reforçam um sistema de 

poder sobre o corpo. 

Quando se fala em corpo, não se pode pensá-lo isoladamente. Torna-se 

fundamental abordar o contexto no qual esse corpo está inserido. Por isso, é 

necessário apontar algumas considerações importantes sobre a sociedade 
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contemporânea na qual, ao menos na perspectiva desse estudo, corpo e 

sociedade não podem ser compreendidos separadamente, mas sim em 

convergência. 

Para os empiristas, a percepção é a fonte de todo o conhecimento.  

“Todas as percepções da mente humana se incluem em dois tipos 
distintos que chamarei de impressões e ideias. A diferença entre uma 
e outra consiste nos graus de força e vivacidade segundo os quais 
atingem a mente e chegamos até o pensamento e a consciência. 
Aquelas percepções que penetram com mais força... podemos chamar 
de impressões... compreendendo todas as nossas sensações, 
paixões, emoções... por ideias considero as imagens pálidas dessas 
no pensamento e no raciocínio” (HUME, 2009, p. 25). 

Ser um corpo significa reconhecer que se tem um corpo próprio que o 

diferencia das demais pessoas, com condições à existência da corporeidade, 

que se revela na sensibilidade do corpo, isto é, na capacidade de perceber 

emoções, desejos, saberes incorporados, que são fundamentais para uma nova 

percepção da realidade (NÓBREGA, 2010). 

O corpo, inventado teoricamente em primeiro lugar na psicanálise, 

ocorreu a partir do momento em que Freud, ao observar a exibição dos corpos 

que Charcot mostrava na Salpêtrière, decifrou a histeria de conversão. Assim, 

compreendeu o que iria se constituir enunciado essencial de muitas 

interrogações que viriam depois: o inconsciente fala através do corpo (as 

percepções, emoções, sensações), é expresso no corpo, de forma consciente 

ou não. Este primeiro passo foi decisivo, dado que abriu a questão das 

somatizações e fez que se levasse em conta a imagem do corpo na formação 

do indivíduo, daquilo que viria a ser o “eu-pele” (COURTINE; VIGARELLO, 

2011). 

A subjetividade compreendida pelo ser no espaço temporal que está 

inserido pode ser destacada a partir da compreensão da percepção descrita por 

Merleau-Ponty. A percepção é fundamentalmente um envolvimento prático com 

as coisas. Perceber algo não é apenas ter uma ideia a respeito, mas lidar com 

isso de alguma forma (MATTHEWS, 2011, p 33). 

A preocupação em compreender e conceituar o ser humano como corpo 

vem desde a antiguidade e, nas diversas culturas e períodos históricos, 

percebeu-se sua influência na interação com o mundo e com tudo que dele fazia 
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parte, bem como na forma como pensavam e estabeleciam seus valores, suas 

crenças e modos de se relacionar com as outras pessoas. 

O corpo como tipo específico de objeto é o que as ciências biológicas 

estudam: o corpo considerado sem que se refira de quem é. Um biólogo pode 

estudar seu próprio corpo ou o de qualquer outra pessoa como exemplo desse 

tipo de objeto, de maneira puramente distanciada. Por isso, dizer que a visão de 

Merleau-Ponty é biológica não significa que ele encara os seres humanos 

simplesmente como objetos desse tipo de ciência. O “corpo objetivo da biologia 

tem uma localização no tempo e no espaço, mas meus pensamentos não 

(MERLEAU-PONTY, 2002 apud MATTHEWS, 2011, p. 116). 

A visão de Merleau-Ponty sobre o que é ser humano é, em certo sentido, 

uma visão biológica, embora haja a necessidade de se deixar mais claro que 

sentido é esse exatamente. Ele, com certeza, não quer identificar nosso ser ao 

de nosso corpo como tipos específicos de objetos físico-químicos – com efeito, 

rejeita explicitamente tal identificação (MERLEAU-PONTY, 2002 apud 

MATTHEWS, 2011, p. 116). 

Mas, além desse corpo objetivo, há também o que Merleau-Ponty (2011) 

chama de “corpo fenomenológico”. Trata-se de nosso próprio corpo tal como o é 

experimentado, “de dentro”, “um corpo que se ergue em direção ao mundo”. É o 

corpo considerado como particularmente próprio: em outras palavras, quando 

importa saber sobre o corpo de quem se está. Não se pode encarar o próprio 

corpo, nesse sentido, de maneira distanciada e puramente “objetiva”, na “terceira 

pessoa”, como poderia se estivesse interessado apenas em dar um exemplo de 

corpo humano (MERLEAU-PONTY, 2002 apud MATTHEWS, 2011, p. 116). 

Então, o corpo é aquele por meio do qual pensamentos e sentimentos 

(sensações, percepções, emoções), por assim dizer, “fazem contato” com 

objetos, de forma que um mundo passe a ter existência: é o corpo na “primeira 

pessoa, como indivíduo da experiência. Mas essa ainda é uma concepção 

biológica, pelo fato de que meus pensamentos e sentimentos só podem existir 

nos contatos que fazem com os objetos e, portanto, só existem em conexão com 

um corpo vivo” (MATTHEWS, 2011, p. 117). 

Contudo, o corpo fenomenológico é o que se experimenta “na maneira 

com que, por exemplo, minha mão percorre o objeto que toca, antecipando os 

estímulos e traçando ela mesma a forma que estou a perceber”. Não se faz 
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contato com o mundo simplesmente ao pensar sobre ele, mas ao experimentar 

com os sentidos, agir sobre ele, por meio da mais sofisticada tecnologia até os 

movimentos irrefletidos mais primitivos, e ter sobre ele sentimentos que cobrem 

todo a gama de complexidade e sutileza (MERLEAU-PONTY, 2002 apud 

MATTHEWS, 2011, p. 117). 

A ideia atribuída por Edmund Husserl ao corpo humano era ser ele o 

“berço original” de toda a significação, pois observou o corpo pelo terreno da 

antropologia, devido à surpresa que Marcel Mauss experimentou, quando viu, 

durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a infantaria britânica desfilar 

num passo diferente do passo dos franceses e cavar buracos de maneiras 

singulares. Esta influência foi profundamente sentida na França, e conduziu, da 

fenomenologia ao existencialismo, a concepção elaborada por Maurice Merleau-

Ponty do corpo como “encarnação da consciência”, seu desdobramento no 

tempo e no espaço como “pivô do mundo” (COURTINE; VIGARELLO, 2011). 

Na virada do século, a relação entre o indivíduo e o seu corpo começou a 

ser definida em outros termos: “nosso século apagou a linha divisória do ‘corpo’ 

e do espírito e encara a vida humana como espiritual e corpórea de ponta a 

ponta, sempre apoiada sobre o corpo [...]. Para muitos pensadores, no final do 

século XIX, o corpo era um pedaço de matéria, um feixe de mecanismos. O 

século XX restaurou e aprofundou a questão da carne, isto é, do corpo animado” 

(COURTINE; VIGARELLO, 2011, p. 8). 

Atualmente, o corpo humano é objeto de estudo de várias áreas da 

Ciência e da Filosofia, principalmente quando suas dimensões passaram a ter 

discurso interdisciplinar. As transformações que o mesmo sofreu ao longo da 

construção da sociedade ocidental são responsáveis por esse interesse em 

discuti-lo e estudá-lo com mais profundidade. Percebe-se que o processo de 

transformação do corpo, da Grécia Antiga até os dias atuais, ocorreu por 

motivações políticas, econômicas e religiosas das classes que detinham o poder 

em cada período. Assim, o corpo exerce papéis diferentes em cada sociedade. 

E esse fato motivou estudiosos a compreender o papel do corpo em cada uma 

dessas sociedades (CASSIMIRO et al. 2012). 

A busca por uma compreensão do corpo além da visão que historicamente 

atribuiu ao corpo a condição de instrumento em relação à mente aponta o estudo 
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da corporeidade como concepção que ressignifica a relação do corpo com o 

mundo (FREITAS; DANTAS, 2012).  

A partir do conceito de corporeidade é possível entender o corpo como 
possuidor de uma singularidade que somente se compreende na 
pluralidade da existência de outros corpos, e que é capaz de gerar 
conhecimento, autogerando-se, a cada momento, a partir da 
inevitabilidade da coexistência entre a sensibilidade e a razão. Assim, 
a corporeidade desvela o corpo em sua essência existencial complexa. 
Restitui a este a sua capacidade de gerar conhecimento, de 
reconhecer-se como indivíduo da percepção, sendo ao mesmo tempo 
objeto percebido por outros corpos (PORPINO, 2006, p. 63). 

Nesse sentido, a corporeidade é o elemento de expressão e linguagem, 

constituída de códigos e crenças que se tornaram adequada em razão de um 

determinado padrão cultural desenvolvido e herdado pelo contexto captado 

(SANTOS, 2014). 

2.2 A Doença renal crônica terminal e o tratamento por hemodiálise 

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) pode ser definida como uma síndrome 

reversível caracterizada por diminuição brusca da função do rim que se conserva 

por tempo variável. Ocasiona incapacidade renal de realizar as funções básicas 

de excreção e manutenção da homeostase hidroeletrolítica do organismo. Em 

caso mais avançado, ocorre perda progressiva e irreversível da função do rim, e 

evolui para DRC (COSTA et al., 2003). 

Também há presença de alterações estruturais ou da função dos rins, por 

um período maior que três meses, e com implicações na saúde do indivíduo. 

Esse quadro impede que os rins filtrem, reabsorvam, secretem e excretem 

componentes do organismo, funções que possibilitam a manutenção do volume, 

concentração e composição dos líquidos orgânicos (ABREU, 2005). 

A doença renal crônica emerge como um sério problema de saúde pública 

em todo o mundo, sendo considerada uma epidemia de crescimento alarmante. 

Estima-se que existam mais de dois milhões de brasileiros portadores de algum 

grau de disfunção renal (ABREU, 2006). 

Diferencia-se a DRC da DRCT quando ocorre a “perda da função renal 

maior do que 85 a 90%, que leva ao aumento de toxinas e água no organismo 

mais do que ele consegue suportar, sendo necessário, então, iniciar um 

tratamento que substitua a função dos rins” (BVSM, 2011, online).  
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O diagnóstico torna-se mais difícil, pois as pessoas não costumam 

apresentar sintomas graves e relevantes antes que a doença esteja em estágio 

avançado ou porque podem ser observados alguns sintomas que normalmente 

não são percebidos como tal, como: sentir maior cansaço e menos energia, ter 

dificuldades para se concentrar, estar com o apetite reduzido, sentir dificuldade 

para dormir, sentir cãibras à noite, estar com os pés e tornozelos edemaciados, 

apresentar edema ao redor dos olhos, especialmente pela manhã, estar com a 

pele seca e irritada e urinar com mais frequência, especialmente à noite 

(NATIONAL KIDNEY FUNDATION, 2006). 

Diversos fatores são apontados como responsáveis por um maior risco 

para DRC, pode-se citar: idade avançada, história familiar, baixa escolaridade, 

diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, nefrolitíase e toxicidade por drogas 

(CRUZ et al., 2012). Os diagnósticos de doença renal primária mais prevalentes 

são a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes, conforme se observa na 

figura 13 (SESSO et al. 2016). 

Figura 13 - Diagnóstico da doença renal primária entre os indivíduos em 
tratamento dialítico. Brasil, 2016 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2016  

Fonte das imagens/background: Corpo retorcido: http://www.mensagemespirita.com.br/chico-

xavier/andre-luiz/agentes-do-contra; Rins: https://saude.abril.com.br/fitness/entenda-como-a-

atividade-fisica-pode-beneficiar-os-rins/ 

DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; GNC: glomerulonefrite crônica 
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No quadro de DRCT, o tratamento indicado é a diálise, há duas 

variedades desse tratamento, a hemodiálise (HD) e a diálise peritoneal (DP) 

(RIELLA, 2010)6. No Brasil, mais de 120.000 indivíduos são dependentes de 

diálise, dos quais 91% são submetidos à HD (SESSO et al. 2016), como se 

verifica no figura 14. 

Figura 14 - Total estimado de indivíduos em tratamento dialítico. Brasil, 2000-
2016 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2016  

Fonte das imagens/background: Corpo retorcido: http://www.mensagemespirita.com.br/chico-

xavier/andre-luiz/agentes-do-contra; Rins: https://saude.abril.com.br/fitness/entenda-como-a-

atividade-fisica-pode-beneficiar-os-rins/ 

 

A HD é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o 

sangue, e é necessário um acesso vascular para sua realização. Este pode ser 

obtido pela cateterização de veia central com cateter de dupla luz ou por meio 

de intervenção cirúrgica para instalação de FAV nativa, confeccionada por meio 

da anastomose da artéria radial ou braquial com uma veia superficial (RIELLA, 

2010). 

                                                 

6 Neste trabalho será abordada exclusivamente a HD. 
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A diálise não restabelece a função do rim, ela apenas realiza parcialmente 

as funções renais com o intuito de reduzir os prejuízos ao indivíduo, por isso é 

chamada de terapia renal substitutiva (TRS). É utilizada para melhorar a 

qualidade de vida, aumentar a longevidade e diminuir as complicações 

decorrentes da falha da função renal ou por razões clínicas. Sobre esta última 

possibilidade, pode ser indicada como uma urgência nos casos de 

hiperpotassemia, hipervolemia, pericardite urêmica e sinais e sintoma urêmicos, 

ou como tratamento eletivo, sendo necessário avaliar a taxa de filtração 

glomerular e o estado nutricional (RIELLA, 2010). 

O sangue é retirado pouco a pouco do organismo através de uma 
agulha especial para punção de fístula arteriovenosa ou cateter (tubo) 
localizado numa veia central do pescoço, bombeado por uma máquina 
e passa por um filtro onde vão ser retiradas as toxinas e a água que 
estão em excesso no organismo. Depois de “limpo”, o sangue volta 
para o corpo através da fístula ou do cateter. A hemodiálise é realizada 
em clínicas especializadas, no mínimo 3 vezes por semana e tem uma 
duração de aproximadamente 3-4 horas (BVSMS, 2014, p. 1). 

Para os casos de DRCT, a HD se estabeleceu definitivamente como TSR 

após a descoberta da confecção de acessos vasculares permanentes como a 

FAV, uma vez que é considerada o acesso venoso preferencial para este tipo de 

terapia, pois apresenta índices de trombose baixos, menor risco de infecção e 

melhor qualidade de vida (RIELLA, 2010)7. 

Um acesso vascular definitivo deve oferecer um fluxo sanguíneo 

satisfatório, ter uma meia vida longa e apresentar baixo índice de complicações. 

A FAV nativa é a que parece melhor preencher esses critérios. Realizada num 

ambiente cirúrgico e na maioria das vezes sob anestesia local, ela pode ser 

confeccionada através da anastomose da artéria radial com a veia cefálica, a 

braquial e cefálica ou a braquial e basílica, preferencialmente no membro não 

dominante. Embora a fístula confeccionada no antebraço possa apresentar fluxo 

sanguíneo menor que no braço, em média 938ml/min contra 1.247 ml/min, o local 

recomendado inicialmente é o mais distal, de preferência em tabaqueiras, para 

                                                 

7 Neste estudo abordaremos os acessos vasculares definitivos como o acesso de eleição para o 
desenvolvimento do tema proposto, de acordo com os objetivos apresentados anteriormente. 
Eles serão abordados sob o título FAV, incluindo as FAV nativas e as anastomoses 
arteriovenosas que envolvem a utilização de enxertos, tais como veia safena autóloga, enxertos 
heterólogos ou material sintético, como politetrafluoretileno (RIELLA, 2010). 
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poupar os vasos proximais. Assim, em caso de falência, precoce ou tardia, a 

fístula poderá ser reconstruída mais acima (RIELLA, 2010). 

Como a eficiência da diálise depende de um fluxo sanguíneo adequado, 

a preocupação com o desempenho do acesso vascular definitivo passou a ser 

prioridade. Dentre os acessos vasculares, a FAV nativa é a que tem apresentado 

melhores resultados no médio e np longo prazo, com uma potência de 

aproximadamente 71% em um ano e 57% em cinco anos, contra 54% e 0% da 

fístula com politetrafluoretileno (PTFE), respectivamente, estando ainda 

associada a um menor índice de complicação. 

Entretanto, sua escolha como primeira opção de acesso mostra uma 

distribuição irregular. Enquanto no Brasil e na Europa é considerada como a 

primeira opção de acesso vascular definitivo, sendo utilizada por cerca de 90% 

dos indivíduos em programa de hemodiálise, nos EUA, onde os gastos com 

acesso vascular chegam a representar 25% dos recursos destinados a TRS, 

somente 20 a 30% dos indivíduos são dialisados através de uma FAV nativa. Em 

conformidade com o Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) (NKF, 

2006), tem sido observado um incremento na indicação de FAV nos EUA que, 

em alguns centros, chega a representar 70% dos acessos confeccionados a 

partir de 1996. Trabalhos que avaliam o impacto dessa mudança sugerem uma 

progressiva diminuição de complicações e dos custos com acesso vascular 

(RIELLA, 2010). 

Considerando que o indivíduo precisa realizar minimamente 12 horas de 

tratamento por semana, para a concretização do tratamento de HD é necessário 

realizar a punção da FAV três vezes por semana, com sucesso. Assim, o cuidado 

é primordial para a manutenção do tratamento, seja o cuidado do próprio 

indivíduo com o tratamento, seja o cuidado da equipe de enfermagem no 

momento da punção.  

Na prática do cuidar a pessoa com FAV em HD, a complicação por 

pseudoaneurisma é um dos fatores que tem despertado olhares curiosos e 

discriminatórios, pois uma significativa dilatação e um comprometimento da pele 

se desenvolvem (DAUGIRDAS et al., 2008). 

A formação, o desenvolvimento e a degeneração aneurismática dos vasos 

da FAV são favorecidos por meio das repetidas punções no mesmo local, ao 

longo do segmento da veia arterializada. Este processo pode ocasionar um 



82 

traumatismo do vaso que predispõe ou conduz à formação posterior de 

aneurismas (SOUSA, 2009), pode constituir-se num problema sério pelo risco de 

infecção e ruptura espontânea. 

Esta complicação tem se mostrado como a maior alteração estética 

provocada por procedimentos de enfermagem no uso da técnica tradicional em 

punção de FAV (ropeladder), dificulta a reinserção do indivíduo na sua vida 

laboral e social em razão do estigma, frustrações e alterações 

anatomofisiológicas impostas pela doença. 

No Brasil, a canulação de fístulas arteriovenosas (FAV) é tradicionalmente 

efetivada pela técnica de ropeladder (escada de corda), na qual sítios de punção 

são alternados para evitar traumas repetitivos da parede vascular em razão do 

uso de agulhas cortantes. Porém, após determinado tempo de uso desta técnica 

se percebem alterações na FAV, como aneurismas, cicatrizes, hematomas e 

áreas de trombos ou de sensibilidade cutânea que causam dor no momento da 

canulação (SILVA et al., 2010). 

A DRC é uma doença com repercussões no comportamento individual, 

em que muitas vezes a identidade da pessoa é posta em causa no contexto das 

interações familiares e sociais. Esta patologia exige que o doente mude seus 

hábitos e estilo de vida, apercebendo-se das perdas: de saúde, de 

responsabilidade e, conforme a cronicidade da doença, de menor tempo de vida 

(SOUSA, 2009). Como tal, tenta readaptar-se às limitações e às novas condições 

geradas pela doença. Esse contexto imprime mudanças biopsicossociais que 

interferem na qualidade de vida, tais como a perda da aptidão para o emprego, 

alterações de imagem corporal e restrições dietéticas e hídricas. 

Todas essas profundas limitações tendem a prejudicar a saúde mental do 

indivíduo, cujas consequências são a depressão e a ansiedade. Em resumo, 

nota-se uma relação íntima entre fatores não biológicos, indivíduos nefrológicos 

e desfechos de saúde (LUCCHETTI et al., 2012). 

Além da dimensão psicológica, os fatores socioculturais parecem 

influenciar de maneira importante o indivíduo nefrológico. Baptista et al. (2006) 

fizeram recentemente uma revisão sobre a influência do suporte social e 

verificaram que esse poderia ser responsável por menores prevalências de 

sintomas depressivos, aumento da qualidade de vida, maior aderência ao 

tratamento e efeitos no sistema imune. 
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Ante ao exposto, mais atenção tem sido dada à relação entre as 

condições psicossioculturais e a doença renal, como previsto por Kimmel (20008 

apud LUCCHETTI et al., 2012, p. 15): “as primeiras três décadas da diálise foram 

para aumentar a sobrevivência dos indivíduos. O desafio para os próximos 30 

anos será entender a associação entre fatores psicossociais e evolução dos 

indivíduos, o que inclui ajustamento, adesão, morbidade e mortalidade”.  

2.3 Reflexões a partir do ser-no-mundo com doença renal crônica 
terminal, a fístula arteriovenosa, enfrentamentos e estigmas 

Conviver com uma doença crônica leva as pessoas a centralizarem suas 

vidas em torno da enfermidade e tratamento. Cada indivíduo vivencia o 

adoecimento de modo singular, encara e convive com o problema de forma 

diferente da dos demais. A DRC intensifica os sentimentos de perda, sofrimento 

e angústia. A vida para esses indivíduos significa conviver com as perdas e com 

a ameaça de possibilidade de morrer, além de submeter-se a mudanças e 

adaptações necessárias em decorrência da enfermidade e da terapia (CAMPOS 

et al., 2015). 

O indivíduo com DRCT passa por graves mudanças na vida social, no 

trabalho e nos hábitos alimentares que acarretam alterações na sua integridade 

física e emocional. A doença representa prejuízo corporal e limitações, pois, em 

geral, há afastamento do indivíduo de seu grupo social, de seu lazer, da própria 

família. Diante da doença o indivíduo sente-se ameaçado, inseguro, com marcas 

estéticas e sabe que sua vida vai ser modificada por causa do tratamento. 

Portanto, ocorre desorganização do seu senso de identidade (valores, ideias e 

crenças) e na imagem corporal pelas alterações orgânicas resultantes da 

doença, o que traz consequências à qualidade de vida, biológica e psíquica 

(OLIVEIRA; MARQUES, 2011). 

O aparecimento dos primeiros sinais e sintomas da patologia, juntamente 

com o início das alterações corporais, é o primeiro contato com a realidade da 

manifestação da doença, que vem acompanhado de sentimentos de medo, 

                                                 

8 KIMMEL, P. L. Psychosocial factors in adult end-stage renal disease patients treated with 
hemodialysis: correlates and outcomes. American Journal of Kidney Diseases, v. 35, n. 4, p. 132-
140, 2000. 
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tristeza e desespero. Na ocorrência de uma doença orgânica, a imagem que o 

indivíduo tem do seu corpo é mudada imediatamente e tais alterações ativam 

suas emoções e reestruturam sua imagem corporal (OLIVEIRA; MARQUES, 

2011). 

Acresce-se ao conhecimento do portador de DRCT a dependência em 

realizar a HD. A autoimagem é importante dentro do contexto da assistência, 

pois se percebem as mudanças na face e as marcas nos membros. Dentre as 

alterações causadas à imagem corporal em decorrência do tratamento 

hemodialítico, pode-se destacar a FAV, que pode causar transtornos 

psicológicos e sociais nos indivíduos. 

Queiroz et al. (2008) relatam que na convivência com os indivíduos renais 

crônicos, ao escutar suas histórias diariamente, confirma-se o quanto a FAV lhes 

traz insatisfação. Com fluxo sanguíneo e o uso regular para HD, ela tende a 

dilatar-se a fim de suportar as punções necessárias ao tratamento hemodialítico. 

Assim, a hipertrofia dos vasos pode ser facilmente percebida por outras pessoas 

e o frêmito sentido pelo próprio indivíduo. 

Se, por um lado, as expressões estéticas corporais evidenciadas nos 

indivíduos do estudo de Silva (2014) acarretam alterações na autoimagem, 

manifestadas por angústia, tristeza e depressão; por outro, há o reconhecimento 

de a FAV representa a vida, pois é através dela que o indivíduo realiza a 

manutenção do seu tratamento. Tem-se, então, um sentimento ambíguo: corpo 

que se modifica, marcas que esteticamente denunciam seu estado e a certeza 

de que elas representam a vida. 

Desta forma, o cuidado de enfermagem oferecido ao indivíduo deve ser 

realizado por profissionais especializados e com o olhar voltado para o todo, pois 

o significado de existir tem uma representatividade maior do que o significado de 

viver. 

Muitos seres humanos só vivem, não existem, pois não encontram ou não 

conseguem dar um significado à sua vida. A ideia de dar um significado à 

existência lembra o postulado de Heidegger de que o ser é constituído através 

do cuidado, o qual é percebido por esse filósofo como uma condição existencial, 

uma forma de ser (COTRIM, 2010).  

Segundo Waldow (2001), o cuidado, diferentemente do que parece ter-se 

assumido e demonstrado na enfermagem, não se restringe a uma ação técnica 
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no sentido de ser, expresso de forma atitudinal; ele é relacional. Conforme Buber 

(1987), o ser humano confronta-se consigo mesmo somente quando em relação 

a outro ser humano. 

Para Mayroff (1971), vale lembrar que, à semelhança de Martin 

Heidegger, o ser humano vive o significado de sua vida por meio do cuidado, 

uma vez que o cuidar é um processo (interativo) de ajudar o outro ser a crescer 

e a se realizar. 

As ciências comportamentais também interpretam o cuidado como um 

processo, entre dois ou mais indivíduos, que envolve crescimento e mudança 

positiva naqueles nele envolvidos (WALDOW, 2001). 

Nesses termos, parece oportuno questionar e refletir sobre qual tem sido, 

até então, o significado atribuído ao cuidado, por cuidadores e por aqueles que 

o recebem, assim como pelas instituições educacionais e de saúde que formam 

a opinião de profissionais de como se modela o cuidado em determinada 

sociedade. 

O ato de conhecer, de dar significado às coisas e aos fatos, brota de uma 

atitude valorativa do ser humano, que procura interpretar o mundo a partir do 

significado que ele adquire para a sua sobrevivência (DUARTE, 1988). 

Duarte (1988) afirma que as experiências só se tornam significativas após 

terem sido vividas, quando o pensamento pode tomá-la como objeto e 

transformá-la em símbolos. A experiência básica que se tem do mundo é 

emocional, isto é, sentida antes de ser compreendida. A relação com o outro ser 

envolve sentimentos. Ao cuidar e, portanto, ao se relacionar com o outro, dispõe-

se a conhecer. E esse conhecimento promove a conscientização do valor do 

cuidado e a sua expressão, preenche o sentido moral e utiliza o conhecimento, 

a experiência, a intuição e o sentido estético que levam ao fortalecimento do 

poder. Conhecer é poder melhorar, facilitar, desvelar e conscientizar a essência 

do ser-no-mundo sob terapia hemodialítica. 

Bishop e Scudder Junior (1993) também afirmam que o cuidado envolve 

a ação de pensar e que, muitas vezes, a enfermagem dissocia o pensar do 

significado do cuidar. Outro engano frequente é achar que o cuidado é dado. O 

cuidado é um relacionamento terapêutico no qual a presença é total e no qual o 

sentido moral da enfermagem é preenchido e promove o bem-estar. Esse 
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relacionamento, segundo os autores, é informado e reforçado através da prática 

da enfermagem. 

A dimensão estética do cuidar refere-se aos sentidos e valores que 

fundamentam a ação num contexto inter-relacional, de modo que haja coerência 

e harmonia entre o sentir, o pensar (conhecer/saber) e o fazer (WALDOW, 2001). 

Dessa forma, a arte e a estética têm sido resgatadas na enfermagem, 

principalmente como consequência do desenvolvimento dos estudos sobre o 

cuidado. 

A arte da enfermagem inclui a disponibilidade em receber o outro ser, em 

compreender sua experiência e em expressar isso, em permitir que o outro 

também revele seus sentimentos. Ela é vivenciada, expressa e cocriada no 

momento do cuidar (WATSON, 1988). 

De acordo com Souza Neto (1996, p. 9), “o corpo é a base da percepção 

e organização da vida humana no sentido biológico, antropológico, psicológico e 

social”. Desse modo, todo nosso agir, falar, sentir, andar e pensar representam 

modos de vida diferentes, de um determinado grupo social. 

Assim, o corpo é palco de diversas falas e de diversos tempos, entretanto, 

ele é, sobretudo, associado à unidade do Eu. Talvez, possamos pensar sua 

fronteira como uma tênue linha que reúne o múltiplo, como uma forma que não 

é possível determiná-lo completamente. O corpo, ao mesmo tempo em que 

necessita de sentidos, de marcas, pode se reconhecer enquanto um (diferente 

do outro), alienando-se a esses significados, colocando barreiras à sua 

capacidade de afetar-se pelo mundo. Podemos dizer que, entre a capacidade de 

ser afetado pelo novo e a capacidade de recortar as experiências vividas sob a 

ótica do já vivido, há uma fronteira muito tênue, mesmo por que não teríamos 

como viver se toda a realidade nos fosse possível. Sempre restará um real, um 

impensado, o qual, paradoxalmente, é o que nos move a pensar (MARSILLAC, 

2006).  

Para Merleau-Ponty (2011), o corpo é sempre um espaço expressivo. O 

corpo não é uma capa exterior do ser, mas sua própria expressão, pois “a cada 

momento o corpo exprime as modalidades da existência” (p. 223). Muito se pode 

inferir acerca do modo de ser de uma pessoa pela simples observação do modo 

como ela se coloca no mundo, como caminha, como gesticula, como se veste, 

como se senta à mesa, como olha as pessoas, com que tom de voz ela fala, 
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como age, sendo que, por vezes, as ações dizem mais sobre alguém do que 

suas próprias palavras. Para o autor, “se o corpo pode simbolizar a existência, é 

porque a realiza e porque é sua atualidade” (p. 227). 

As questões relativas ao corpo estão longe de serem esgotadas, embora 

sejam assunto presente no mundo acadêmico. Apesar de estudos abordarem, 

sob os mais diversos olhares, algumas perspectivas sobre o corpo e o processo 

de construção corporal, ainda assim podemos encontrar lacunas nesse objeto 

de estudo tão rico e difundido nas mais diversas áreas de conhecimento. 

A ideia de que haveria uma verdade do ser, assim como haveria uma 

verdade do corpo, uma fronteira bem definida, não se sustenta; pois, se ao 

fazermos um percurso histórico, vimos que a própria noção de corpo, por 

exemplo, modificou-se a cada época, em cada sociedade com determinados 

aspectos culturais. 

Para Le Breton (2006), o corpo é o vetor semântico pelo qual a relação do 

indivíduo com o mundo é construída, o que ocorre por meio do contexto cultural 

e social em que o indivíduo se insere. Dentre essas relações, encontram-se 

atividades perceptivas, mas também expressão de sentimentos, cerimoniais de 

ritos e de interação, conjuntos de gestos e mímicas, produção da aparência, 

jogos sutis de sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com dor e 

com o sofrimento. O corpo produz sentimento continuamente e, assim, insere-

se ativamente no interior de dado espaço social e cultural; “antes de qualquer 

coisa, a existência é corporal” (LE BRETON, 2006, p. 172). 

Segundo Merleau-Ponty (2011), poderíamos entender por sensação, 

primeiramente, a maneira pela qual somos afetados e a experiência de um 

estado de nós mesmos. Assim, estar em terapia hemodialítica afeta o indivíduo. 

Mas como ele vivencia esse ser-no-mundo social em que se insere? Se isso 

ocorre, no entanto, a tecnologia ajuda e limita-se a beneficiar unicamente o corpo 

biológico. 

Esta constatação é confirmada mediante os avanços tecnológicos e 

terapêuticos na área de diálise, que possibilitam o aumento da sobrevida dos 

renais crônicos, porém sem lhes possibilitar o retorno à vida nos aspectos 

qualitativos, já que as alterações na aparência e a estética corporal permanecem 

(QUEIROZ et al., 2008).  
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2.4 O corpo, as dores e o sofrimento do ser-no-mundo com doença renal 
crônica sob o olhar da psicanálise  

Considerar o corpo como uma máquina o reduz e exclui as inferências 

das emoções e dos sentidos na vida. Sabe-se que, se estão interligados, corpo 

é a mente e a mente é o corpo, o fluxo de influência entre eles é constante. Em 

psicanálise, preza-se pela interpretação do inconsciente com o intuito aliviar os 

sofrimentos. Quando o corpo sofre, a dor é da ordem corporal. Quando se perde 

alguém, quando se perde a saúde ou quando se é deixado, o corpo sofre 

também, mas a dor é psíquica, é uma lesão do laço íntimo com o outro, uma 

dissociação brutal daquilo que é naturalmente chamado a viver junto (NASIO, 

1997, p. 25). 

Juan David Nasio, psicanalista argentino, explana as imagens do corpo e 

as dores sofridas pela pessoa. Para ele, o eu é tanto a certeza de ser o que se 

é quanto à ignorância do que se é (2009). Nessa afirmação temos a expressão 

da influência do id, do ego e do superego em nosso pensamento: o ego, nossa 

parte consciente, tem a certeza do que se é, mas, pelo funcionamento do id, que 

pode alterar nossas reações, desconhecemos o que podemos ser caso o 

superego não censure o id.  

O corpo, segundo Nasio (2009), é a substancia deformante do Eu, talvez 

pela possibilidade do orgânico falhar e uma doença aparecer. A fisiologia é 

influenciada pelo psiquismo, mas o funcionamento do corpo físico é inerente ao 

próprio querer, não se pode ordenar ao rim, por exemplo, para parar de funcionar 

ou para voltar a funcionar e sugerir isso no grito, ou na palavra. Não existe o Eu 

puro; o Eu sempre resulta da interpretação pessoal e afetiva do que se sente e 

do que se vê de nosso corpo.  

O que torna a manifestação dos sentidos um fato doloroso ou não é a 

própria capacidade de lidar com a imagem do corpo, sendo que as vivências 

humanas de um mesmo fato se diferem a partir de como cada psiquismo reage.  

A dinâmica psíquica da pessoa influencia diretamente a maneira como ela 

lida com a sua própria saúde ou doença. Nesse sentido, tomando a condição do 

doente renal crônico numa visão psicanalítica de corpo, a imagem das marcas 

geradas pela doença é maior do que o Eu propriamente, o visível por ela e por 

todos, como afirma Nasio (2009): “o Eu é um sentimento, o sentimento de existir, 

o sentimento de ser você. Um sentimento eminentemente subjetivo porque é 
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fundado sobre o vivido igualmente subjetivo das próprias imagens corporais” 

(NASIO, 2009, p. 55).  

Na figura 15 representa-se o eu e o inconsciente. 

Figura 15 - Eu e o Inconsciente 

 

Cabe a cada psiquismo a tarefa de fazer conscientes os sentimentos 

gerados entre o inconsciente e a influência do superego, por exemplo: indivíduos 

com os pseudoaneurismas causados pela FAV necessitam de uma 

reorganização de sua imagem do corpo. Essas marcas são fator de excitação de 

dor e formam uma memória inconsciente dessa dor. Essa memória, por sua vez, 

provoca o estabelecimento de relação entre o indivíduo e a sua dor, como se 

fosse ela outro “ente”, caprichoso e exigente, que habitasse o seu corpo (NASIO, 

1997, p.103).  

Na psicanálise, pode-se afirmar que a dor da marca corpórea é maior do 

que sua própria insatisfação estética a essa dor segunda, lembrança somática 
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de uma dor passada, que se apresentará aos olhos do clínico como um 

sofrimento físico muito real, mas injustificado.   

As pessoas do convívio social dos indivíduos com DRC relembram a todo 

o momento os efeitos estéticos, nem sempre com palavras ou perguntas, mas 

com olhares atravessados, expressões faciais negativas ou até mesmo 

expressões de espanto e nojo.  

Possui-se mais de um corpo, o corpo que temos físico e o outro que se 

imagina ter no psíquico, o espelho reflete o que se é no externo, as 

características que são aprovadas ou não, em si, fazem parte do corpo 

imaginário, isso se explica muitas vezes, quando se insiste em um defeito ou 

característica que as demais pessoas não compartilham, no caso dos indivíduos 

com pseudoaneurismas.  

Definimos então o esquema corporal como a representação pré-
consciente que temos do nosso corpo quando é visto em seus 
movimentos, percebido em seus deslocamentos, sentido em seu 
tônus, ajustado em seu equilíbrio, avaliado em suas densidades e 
limites e, para resumir, situado dinamicamente no espaço (NASIO, 
2009, p. 120).  

A imagem corporal é, sem dúvida, parcela importante para os indivíduos, 

a dor de padecer vários dias por semana em contato com uma máquina, que 

trabalha pelo corpo e para o corpo, faz o ego conviver e se segurar no limite da 

vida. A maneira como o outro lida com esse momento é múltiplo, quer dizer, 

polissêmico - pois, muitos não sobrevivem ao próprio tratamento hemodialítico, 

outros convivem e superam dia a dia essa limitação, alguns vivem como se não 

tivessem uma doença crônica e há aqueles que reclamam exacerbadamente 

pela sua condição -, mas, cada um deles possui um corpo que necessita de ajuda 

e uma dor que necessita de escuta.  

A imagem básica nos dá o triplo sentimento de permanecermos 
estáveis no espaço, de permanecermos os mesmos no tempo e de 
permanecermos consistentes diante da alteridade dos seres e das 
coisas. Essa imagem está fundada no narcisismo primordial, isto é, de 
nosso desejo de ser e viver (DOLTO, 20029 apud NASIO, 2009, p. 157).  

                                                 

9 DOLTO, Françoise. A Imagem Inconsciente do Corpo. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
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Os problemas gerados pela DRC podem ser minimizados quando aos 

indivíduos são oferecidos espaços para se escutar além das queixas e sintomas, 

espaços terapêuticos para propiciar que o ser-no-mundo expresse além da 

memória, numa relação de escuta do corpo de quem ouve para o corpo de quem 

sente.  

A dor inconsciente é finalmente o nome que damos a um circuito, 
impresso por uma dor sentida, reativado por uma excitação ocasional 
e manifestado enfim por uma outra dor sentida. É o conjunto desse 
circuito reativável, subtraído à nossa consciência, que se chama dor 
inconsciente. Assim, vemos que em si mesma a dor inconsciente não 
é uma sensação sem consciência pura, simples e desconhecida 
(NASIO, 1997, p. 108). 

Neste sentido, a equipe de enfermagem e a equipe de saúde poderá 

avançar e contribuir para uma nova construção de corpo hemodialítico, mas, um 

corpo que deseja vida, compreendido em sua dor e respeitado por suas marcas, 

marcas corpóreas ou psíquicas, tanto faz, marcas que ensinam os profissionais 

a atuarem de forma a transcender o cuidado físico. 
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3 O ENCAMINHAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Foi realizado estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa, 

com uso do método fenomenológico, por permitir a compreensão daquilo que se 

quer estudar como fenômeno humano, vivenciado pelo indivíduo, que, ao ser 

interrogado, mostra-se em toda a sua dimensão subjetiva, se desvela, trazendo 

significados frente a sua experiência de vida.  

A opção pela fenomenologia justifica-se por esta vir ao encontro dos 

propósitos deste estudo, possibilitando a compreensão das pessoas nas 

diversas situações existenciais de seus cotidianos, como elas se relacionam com 

o mundo, quais valores possuem, quais sentimentos e o que permeia os seus 

pensamentos, comportamentos e atitudes quando em HD (LOPES, 2009). 

Tal investigação traz em seus pressupostos teórico-filosóficos a 

possibilidade de análise e compreensão de estudos da enfermagem ao buscar 

compreender o homem em suas múltiplas facetas, em suas vivências e relações 

com o mundo cotidiano, ao desvelar o fenômeno vivido em sua essência 

(ALMEIDA et al., 2009). 

A fenomenologia (do grego phainesthai - aquilo que se apresenta ou que 

se mostra, e logos - explicação, estudo) é uma corrente filosófica que afirma a 

importância dos fenômenos da consciência. Mais que um método, ela deve ser 

considerada um movimento de pensadores extraordinários, como Edith Stein, 

Martin Heidegger e Eugene Fink. Levada para a França por Emmanuel Lévinas, 

com a tradução para o francês de Meditações Cartesianas (1931), a 

fenomenologia teve aí um desenvolvimento próprio através do pensamento de 

Maurice Merleau-Ponty. 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas 

resultam em definir as essências: da percepção e da consciência, por exemplo. 

É, ainda, uma filosofia que reintegra as essências na existência, e não pensa 

que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir 

de sua factilidade (MERLEAU-PONTY, 2011). 

No início do século XIX, a fenomenologia, tal como hoje a entendemos, 

foi proposta inicialmente por Edmund Husserl (1859-1938), como um novo 

método de fazer filosofia; uma tentativa de trazer a filosofia das especulações 

metafísicas abstratas para o contato com os problemas reais, com a experiência 
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vivida e concreta. Ele definiu como uma "volta às coisas mesmas", ou seja, um 

retorno aos fenômenos, sendo estes definidos como aquilo que aparece à 

consciência humana, como objeto intencional (HUSSERL, 1994). 

Sua descrição consiste no ir-a-coisa-mesma e requer do pesquisador o 

voltar-se atentamente para os processos comuns de pensamento e linguagem, 

o pré-reflexivo. É o invisível que se mostra, se torna visível. Para tanto, solicita 

um ver e uma consciência atenta que veja. É a experiência fundante do pensar 

fenomenológico; “É o livrar-se de pré-conceitos, ou seja, de conceitos prévios 

que estabeleçam o que é para ser visto” (BICUDO, 1994, p. 18-9).  

Inspirada na Psicologia Descritiva de Franz Brentano (1838-1917), que foi 

professor de Husserl, a fenomenologia foi desenvolvida por seus sucessores, e 

tornou-se uma das grandes correntes filosóficas do século XX (MORAN; 

MOONEY, 2002). 

Husserl nasceu em Prossnitz, na Morávia, em 1859, descendente de 
uma família hebraica. Se os trabalhos da juventude do autor, tributários 
do ambiente cientificista e psicologista da época, se debruçavam sobre 
a matemática e a lógica, a ventura do encontro com Brentano, no 
decorrer da década de 1880, proporcionou-lhe a abertura a um outro 
tipo de horizonte, como o das tradições aristotélica e escolástica. 
Efetivamente, a influência de Brentano, pela instigação da propensão 
filosófica de Husserl à radicalização do sentido da filosofia como 
ciência de verdade absoluta, conduziu-o ao abandono dos 
preconceitos psicologistas, que, como generalizações da experiência 
que são, não se impõem como leis integralmente válidas. Husserl 
notou que o psicologismo e a ciência de rigor almejada se exercitavam 
em terrenos apartados (PEREIRA, 2009, p. 202). 

Este método permite utilizar um referencial filosófico que traz significados 

e que estão em consonância com uma forma de existir e ver o mundo. A 

fenomenologia passa a ser amplamente conhecida a partir da corrente filosófica 

fundada por Edmund Husserl, no alvorecer do século XX.  

É constituída por três momentos: descrição, redução e 

compreensão/interpretação. Esses momentos não seguem, necessariamente, 

uma ordem sequencial ou linear, mas estão entrelaçados, imbricados. Podem 

coexistir, por conseguinte, no decorrer da pesquisa.  

No momento da descrição fenomenológica, o pesquisador aproxima-se 

do fenômeno em busca do desocultamento da experiência dos colaboradores, 

em um movimento atentivo e empático. A descrição deve ser mantida na forma 

apresentada pelo indivíduo da pesquisa, pois se trata de uma experiência 
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consciente, portanto, dispensa teorização e formulação prévia por parte do 

pesquisador (MARTINS; MACHADO, 1997). Desta forma, a experiência vivida 

foi descrita de maneira livre, espontânea e irrefletida pelos clientes, 

colaboradores desse estudo, durante a coleta de dados. 

O segundo momento é a redução fenomenológica, na qual o pesquisador 

busca as essências do fenômeno presentes nas descrições. Nesse momento, a 

consciência natural ou imediata é colocada entre parênteses, ou seja, o 

pesquisador se distancia de preconceitos e teorias. É quando há um trabalho 

reflexivo para que as essências sejam identificadas. Sobre esse aspecto, neste 

estudo, o pesquisador fez uma leitura atentiva das descrições dos colaboradores 

para identificação das unidades de registro de nexos a serem construídos para 

análise dos dados.  

Merleau-Ponty (2011, p. 10) afirma que “o maior ensinamento da redução 

é a impossibilidade de uma redução completa”, quando se tem em vista o caráter 

perspectival dos fenômenos e a própria dimensão existencial do ser humano. 

Pela redução, chega-se aos significados atribuídos à vivência. Ressalta-se que, 

apesar desses significados não pertencerem diretamente ao mundo-vida do 

pesquisador, eles são indagações deste, guardam relação com o seu pré-

reflexivo acerca do fenômeno em estudo. Nessa fase, quanto aos dados deste 

estudo, extraiu-se os significados produzidos pelos participantes e verificou-se 

quais pontos considerados elementos fundamentais para composição do 

cuidado estético de enfermagem guardavam relação com a literatura científica 

que sejam. 

O terceiro momento é a compreensão/interpretação, pois os fenômenos 

humanos-individuais ou coletivos requerem uma dimensão compreensivista 

quando estes exprimem intencionalidade. No tocante a isso, para a 

fenomenologia existencial compreender, é preciso reapoderar-se da intenção 

total, não apenas daquilo que os fenômenos são para a representação 

“propriedades” da coisa percebida, mas a maneira única de existir que se 

exprime num comportamento único em relação ao outro, à natureza, ao tempo e 

à morte, uma maneira de pôr forma no mundo que o historiador deve ser capaz 

de retomar e de assumir (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 16). 

Nesse contexto, um conceito importante da fenomenologia é o da 

intencionalidade da consciência, ou seja, a sua direção. 
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Bicudo (2000, p. 72) define intencionalidade da consciência como: 

A pedra angular da Fenomenologia é a intencionalidade; e a atitude 
dela decorrente não é mais a natural, porém a fenomenológica [...] 
porque é movimento de estender-se, de abarcar o que está na 
circunvisão. É o ato de estar atento ao percebido. 

Este estudo empreenderá suas ponderações na obra Fenomenologia da 

Percepção, de Merleau-Ponty, publicada em 1945, já que se trata, segundo 

Pereira (2009), de um dos trabalhos mais apurados do autor e no qual a 

percepção como experiência que dá origem à significação atua como tema 

principal, a partir de um debruçar-se na fenomenologia husserliana. 

Ao conviver com o outro e ao presenciar fenômenos e fatos cotidianos em 

seu espaço existencial, o ser humano lança seu olhar sobre os mesmos, 

aproxima-se, reflete e cria, em sua consciência, significados, modifica-os, os 

aceita ou, ainda, adapta-se a eles em seu mundo-vida: 

Refletir é revelar um irrefletido que está à distância, um irrefletido que 
éramos ingenuamente e que agora não somos mais, sem que 
possamos duvidar de que a reflexão o atinja, pois é graças a ela que 
temos noção dele. Não é, portanto, o irrefletido que contesta a reflexão, 
mas a própria reflexão que se contesta a si mesma porque seu esforço 
de retomada, posse, interiorização ou imanência só tem sentido frente 
a um termo já dado, que se abriga em sua transcendência sob o olhar 
que vai buscá-lo ali (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 433). 

Para Merleau-Ponty, filósofo francês nascido em 1908, a fenomenologia 

da percepção é uma visão fenomenológica do homem, do mundo e de seus 

acontecimentos, aberta para os fatores existenciais e, assim, tem-se a 

compreensão do que possa devir pelos vários aspectos apresentados 

(MERLEAU-PONTY, 2011). Com isso, se deve ter entendimento da história a 

partir da ideologia, da política e da religião ou até mesmo da economia, pode 

haver compreensão de todas as maneiras e ao mesmo tempo, pois tudo tem um 

sentido.  

A fenomenologia deixa-se praticar e reconhecer como realmente existe, 

ou seja, é necessário descrever o real e fazer uma reflexão da experimentação 

e aprendizagem (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A percepção é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam, é 

pressuposta por eles. Explicita que o ‘cogito’ é o pensamento de fato de ser-no-

mundo. E, quando se reconhece o próprio pensamento como um fato e se 
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compreende como “ser no mundo”, os atos tornam-se experiências vividas. A 

compreensão é no mundo que se vive e não o que se pensa, o mundo não é 

inesgotável, mas há comunicação com ele. Assim, o homem pensa sempre a 

partir daquilo que ele é (MERLEAU-PONTY, 2011). 

As coisas são transcendentes na medida em que se possa ignorar aquilo 

que elas são e em que se possa afirmar sua existência nua: imagina-se o espaço 

em si com o qual o indivíduo percebe, coincide e pode descrever o conhecimento 

que obtém. Logo, quando situado em seu mundo, ele constrói este mesmo 

mundo. Tudo o que o homem faz em torno de si se torna a existir para si mesmo 

e dispõe em torno de si e as extrai de si mesmo. Então, se reconstitui o “cogito” 

histórico; assim, não se pensaria no ‘cogito’ se não se tivesse tudo o que é 

preciso para inventá-lo, pois se retoma como meta o pensamento ao se retomar 

o movimento do “cogito”. Todo pensamento de algo é consciência de si. A 

consciência de si é o próprio ser do espírito em exercício; o modo de existência 

como consciência, ato espiritual que apreende à distância e centra em si mesmo 

tudo o que visa, conforme o autor afirma: “eu penso que seja por si mesmo – Eu 

sou”. Como uma eternidade que define a subjetividade, o “cogito” revela um novo 

modo de existência (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Em O Visível e o Invisível (1992), obra inacabada de Merleau-Ponty, 

encontra-se a concepção de percepção compreendida como ação do corpo: 

Antes da ciência do corpo – que implica a relação com outrem –, a 
experiência de minha carne como ganga de minha percepção ensinou-
me que a percepção não nasce em qualquer outro lugar, mas emerge 
no recesso de um corpo (MERALEAU-PONTY, 1992, p. 21). 

O autor afirma que o sentido dos acontecimentos está na corporeidade e 

não em uma essência desencarnada, senão vejamos:  

Não há mais essências acima de nós, objetos positivos, oferecidos a 
um olho espiritual. Há, porém, uma essência sob nós, nervura comum 
do significante e do significado, aderência e reversibilidade de um a 
outro, como as coisas visíveis são as dobras secretas de nossa carne 
e de nosso corpo” (MERALEAU-PONTY, 1992, p. 117).  

Considera-se que “das coisas ao pensamento das coisas, reduz-se a 

experiência” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 497), assim, é preciso enfatizar a 

experiência do corpo como campo criador de sentidos, isto porque a percepção 
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não é uma representação mentalista, mas um acontecimento da corporeidade e, 

como tal, da existência. 

Para Merleau-Ponty (2011), a abordagem fenomenológica da percepção 

identifica-se com os movimentos do corpo e redimensiona a compreensão de 

indivíduo no processo de conhecimento. Nesse sentido, o filósofo afirma que:  

Não é o indivíduo epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; 
quando sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios 
para um termo único de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da 
sinergia, uma intenção única se concebe nele (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 312). 

Ante ao exposto, os pensamentos de Merleau-Ponty, filósofo e psicólogo 

francês do século XX, aplicam-se ao estudo da temática, pois contribui 

significativamente para a inserção da visão existencialista na fenomenologia. 

Preocupado com as relações homem-mundo e não apenas com as essências 

fenomenológicas, o autor volta-se para os conflitos da existência humana, por 

estar particularmente interessado no mundo-vida humano como ele é vivido 

(BICUDO; ESPÓSITO, 1997). 

Merleau-Ponty toma a experiência corporal como resgate da unidade 

homem-mundo, como afirma Chauí (1980). A fenomenologia retorna às origens 

perceptivas, ao ressaltar que “a experiência da percepção é nossa presença no 

momento quando as coisas, as verdades, os valores são constituídos para nós” 

(MARTINS; MACHADO, 1997, p. 27). Assim, a percepção é vista como o 

primeiro acesso às coisas e ao fundamento do conhecimento, possibilitando a 

imanência dos sentidos. 

Merleau-Ponty (2006), em seu estudo sobre a estrutura do 

comportamento, identificou a necessidade de investigar a percepção, pois notou 

que a estrutura não é uma realidade física, mas objeto do ato perceptivo. Para 

ele se fazia necessário aprofundar esse estudo com mais rigor, dando 

importância às descobertas adquiridas nas análises sobre o comportamento. Em 

Fenomenologia da Percepção (2011), ele firma sua recusa de hipóteses que 

estabeleçam a estrutura anatômica como princípio dos comportamentos. 

Entretanto, a estrutura do comportamento não é organismo concebido 

passivamente, os comportamentos não são efeitos desencadeados por causas 

estabelecidas pela estrutura orgânica e o seu funcionamento é analisado em 

relação com o meio; ou seja, no qual o corpo atua pelo sensível. A percepção, 
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assim, unifica as funções motoras e afetivas ao revelar a importância de se voltar 

para a existência. Conforme o autor esclarece,  

[...] é tornar algo presente a si com a ajuda do corpo, tendo a coisa 
sempre seu lugar num horizonte de mundo e consistindo a decifração 
em colocar cada detalhe nos horizontes perceptivos que lhe convenha 
(MERLEAU-PONTY, 1990, p. 93). 

Afirma Merleau-Ponty (2011, p. 341) que a consciência jamais é plena, 

mas está sempre “por fazer, ou seja, por realizar na existência”, porém, na 

percepção ocorre a diminuição da importância da consciência no estudo 

psicológico, coloca, assim, em seu lugar, o corpo e a existência. O indivíduo se 

modifica consideravelmente através dos parâmetros, pois os atos subjetivos são 

iguais aos objetivos, ou seja, a subjetividade se manifesta com os vestígios do 

mundo natural ou cultural. Logo, se tem um corpo e uma história, uma vez que 

o indivíduo da percepção está no tributário de um pacto entre o nosso 

nascimento em relação com o corpo e o mundo. 

Segundo a fenomenologia da percepção, o corpo é o primeiro plano na 

reflexão do filósofo e revela como o homem percebe o mundo, assim como a si 

mesmo. Em visão tradicional, a percepção era explicada como uma abordagem 

intelectualista, considera que o sentido do percebido está na consciência do 

indivíduo, isto é, o sentido está no objeto. Contudo, na fenomenologia de 

intencionalidade, considera-se que o sentido não se encontra em nenhum dos 

polos considerados isoladamente, mas surge da relação que se estabelece entre 

eles (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A percepção está relacionada à atitude corpórea. Essa nova 

compreensão de sensação modifica a noção de percepção proposta pelo 

pensamento objetivo, fundado no empirismo e no intelectualismo, cuja descrição 

da percepção ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta. Na 

concepção fenomenológica da percepção, a apreensão do sentido ou dos 

sentidos se faz pelo corpo, trata-se de uma expressão criadora a partir dos 

diferentes olhares sobre o mundo (NÓBREGA, 2010). 

Contra o intelectualismo, que assimila o ver a um pensamento de ver e a 

uma pura “inspeção do espírito”, e contra o realismo, que o reduz a um 

acontecimento objetivo que ocorre numa natureza em si, Merleau-Ponty (2011) 

procura restituir a percepção em seu sentido originário, que é o de ser nossa 
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abertura e nossa “inserção” num mundo, numa natureza, num corpo “animado”. 

E manter-se na junção da natureza, que é a base, com a história da qual ela é a 

fundação ou instituição ao fazer o tempo natural virar tempo histórico, a 

percepção é, portanto, o “fenômeno originário” em que se determina o sentido 

de ser de todo ser que possamos conceber: “não conseguimos conceber coisa 

que não seja percebida ou perceptível, e suas articulações são as mesmas de 

nossa existência [...]” (p. 369). 

A percepção, para Merleau-Ponty (2011), é mostrar que a idealidade da 

qual a linguagem é a emergência não pode se libertar de uma base sensível ou 

perceptiva e que a evidência intelectual nunca se separa totalmente da evidência 

sensível. 

Se a fenomenologia é uma tentativa de esclarecer o significado dos 

conceitos utilizados com um retorno às fontes do significado, então a percepção 

deve ser primordial, porque é na percepção que essas fontes serão encontradas. 

Em outras palavras, só se pode atribuir significado a uma ideia abstrata ao referir 

de volta à própria experiência direta das coisas, isto é, à percepção. A noção de 

que a percepção é primordial já se encontra na obra posterior de Husserl, pois 

“a percepção é fundamentalmente um envolvimento prático com as coisas. 

Perceber não é apenas ter uma ideia a respeito, mas lidar com isso de alguma 

forma” (MATTHEWS, 2011, p. 33). 

Neste sentido, em seu cotidiano, indivíduo e mundo inter-relacionam-se, 

e o pesquisador, inserido na realidade onde os fatos ocorrem, percebe o mundo 

vivido, instiga-se e questiona-se frente àquilo que o incomoda. Com o intuito de 

responder às suas indagações, o pesquisador, apesar de fazer parte do mesmo 

mundo-vida do indivíduo, não conhece o significado que este atribui aos 

fenômenos e, em um movimento intencional, interroga-o, indo à coisa mesma, 

na busca de elucidar aquilo que, até então, se apresentava de forma obscura 

(LOPES, 2009). 

Ante ao exposto, torna-se imprescindível adentrar pelo mundo-vida dos 

seres portadores de DRCT em uso de FAV com os quais trabalho, cenário de 

minhas interrogações, e, tornar, em um ato intencional, o que ainda me é pré-

reflexivo, em algo verdadeiro, proveniente da consciência e da vivência dos 

seres portadores dessa doença. 
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Como fio condutor para compreensão das falas deste estudo, escolheu-

se a fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty, porque o 

fenômeno a ser investigado é uma situação existencial concreta, vivida pelos 

portadores de DRCT em seu cotidiano, e pelo fato deste filósofo desenvolver 

conceitos como percepção, corporeidade, linguagem, espaço, motricidade, entre 

outros que fazem parte da vivência do ser doente renal. 

3.1 Campo de pesquisa 

“Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não 
tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo” 

(Merleau-Ponty, 2011, p. 269). 

A pesquisa foi desenvolvida em uma clínica de diálise localizada na 

Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma unidade 

privada conveniada ao SUS, especializada no atendimento a indivíduos com 

DRCT, em nível de alta complexidade, com teto para 186 pessoas nos serviços 

externos (ambulatório) e de internação hospitalar, com alta para indicação de 

tratamento ambulatorial de HD. 

Na clínica, diariamente, são dialisados 90 pacientes, 30 por turno. Cada 

paciente realiza três sessões de HD por semana (segunda-feira, quarta-feira e 

sexta-feira ou terça-feira, quinta-feira e sábado), com duração de quatro horas 

cada (de 6 às 10h, de 11:30h às 15:30h ou de 16:00h às 20:30h). 

Inaugurada em 2010, a clínica encontra-se capacitada a oferecer 

atendimento necessário à saúde e bem-estar da pessoa com disfunção renal. A 

estrutura está inserida em 710m2 de área construída, distribuída em dois 

pavimentos. O primeiro é composto de duas salas de hemodiálise, uma sala de 

urgência para o indivíduo crítico, recepção ampla, sala de lanche e pesagem pré 

e pós HD, acesso exclusivo para ambulância, duas salas administrativas, um 

consultório médico, um consultório multiprofissional, um mini estoque, dois 

banheiros adaptados e um banheiro social. O segundo pavimento é composto 

por uma sala de enfermagem, uma sala de médicos, setor de tratamento de 

água, uma sala de treinamento e educação continuada, estoque, vestiários, copa 

e um terraço. Dispõe de equipamentos modernos e de última geração que 

garantem a qualidade e a segurança desejadas para hemodiálise, além de 
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consultórios com corpo clínico especializado, que objetivam acompanhamento 

preventivo e o tratamento humanizado. 

O corpo clínico é composto por cinco médicos nefrologistas, uma 

psicóloga, uma nutricionista, uma assistente social, três enfermeiras e 21 

técnicos de enfermagem. 

A opção por esse cenário se deu em razão da especialidade institucional 

e do grande fluxo de indivíduos portadores de DRCT regulados pelo serviço de 

TRS do estado. 

3.2 Os colaboradores da pesquisa 

Os colaboradores foram 30 indivíduos da clínica, todos em terapia 

hemodialítica e em uso da técnica tradicional de punção de FAV (ropeladder) há 

pelo menos dois anos, com idade igual ou acima de 18 anos, independente do 

sexo, raça ou etnia.  

Foram excluídos os que apresentavam déficit cognitivo que os 

impossibilitasse de participar no estudo, os não aderentes ao tratamento, isto é, 

faltosos recorrentes e/ou que não contemplaram 12h de diálise semanal, e os 

que foram encaminhados para outro serviço de HD durante o período estipulado 

para a coleta dos dados, qual seja: março de 2017.  

3.3 Técnica e instrumento de coleta de dados  

Pretendeu-se capturar a essência do ser no mundo, por meio de entrevista 

fenomenológica, operacionalizada pela seguinte questão disparadora: “Como 

você vivencia a terapia hemodialítica no seu corpo?”. 

As entrevistas foram realizadas na clínica, em local privado de 

interferências externas, após a Coordenação de Enfermagem da Clínica e o CEP 

estarem de acordo com o desenvolvimento do projeto. Acordou-se com a chefia 

do setor o melhor horário para a realização das entrevistas, para que não se 

atrapalhasse o andamento das atividades do setor.  

Todas as entrevistas foram gravadas individualmente em equipamento 

digital, as quais duraram, em média, 40 minutos; e foram transcritas 

imediatamente, para que os colaboradores revisassem e, então, permitissem o 

uso do depoimento. Cada entrevista foi transcrita de forma literal, respeitando-
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se as características das falas dos colaboradores, e sinalizando as alterações de 

comportamento, como silêncios, suspiros e mudanças no tom de voz. 

As transcrições foram revisadas pelo pesquisador, mediante escuta 

atenta da gravação. Depois de corrigidas para a língua portuguesa não coloquial, 

foram impressas e submetidas à leitura aprofundada. Em seguida, a contribuição 

de cada entrevistado foi sistematizada em um plano de análise, que continha 

informações gerais sobre os colaboradores participantes, sinalização do 

conteúdo de cada trecho tomado como relevante, frases exemplificadoras e a 

localização desta temática na transcrição, assim como a relação com falas de 

outros participantes (concordância ou discordância). 

O que se buscou na pesquisa fenomenológica foram os significados que 

os colaboradores atribuíram a sua experiência vivida, revelados a partir das 

descrições desses colaboradores. A descrição “[...] tem o significado de dés ex-

crivere, isto é, de algo que é escrito para fora” (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 45). 

Não se pretende, como desfecho deste estudo, consenso perceptivo 

sobre o corpo, mas sim, e, sobretudo, a compreensão do cliente sobre a sua 

demanda subjetiva relacionada ao cuidado estético que o enfermeiro pode 

oferecer.  

Esse questionamento só foi respondido a partir da investigação da 

realidade, dentro do binômio de explorar e descrever, e do levar em 

consideração a percepção dos colaboradores contextualizados nessa realidade.  

3.4 Tratamento e análise dos dados 

Os dados de análise das entrevistas foram construídos, tratados e 

analisdos segundo a proposta metodológica de Amedeo Giorgi (2006), que se 

compõe de quatro passos principais. 

O primeiro passo compreende a leitura intensa das descrições 

expressadas pelos colaboradores da pesquisa, com o propósito de apreender o 

sentido do todo do fenômeno e identificar as unidades de significado, e 

principalmente manter a linguagem de expressão do indivíduo. O segundo passo 

consiste em identificar as unidades de significado, ter presente o enfoque do 

fenômeno pesquisado que se apresenta como distinções percebidas 

espontaneamente em meio as descrições. No terceiro passo transforma-se a 

linguagem do indivíduo em linguagem científica, apesar de manter a ênfase do 
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fenômeno pesquisado. Por fim, no quarto passo, sintetiza-se e integra-se as 

unidades de significado, ao considerá-las de tal forma que se perca o núcleo do 

fenômeno. 

Em um sentido amplo, na pesquisa de cunho fenomenológico, o método 

contribui na delimitação do problema de pesquisa que passa a expressar o foco 

de investigação. O investigador aproxima-se do fenômeno, conhece-o e 

dimensiona-o para uma fenomenologia mais voltada para a existência do 

humano. 

3.5 Aspectos éticos 

Em respeito aos preceitos éticos, o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, tendo sido aprovado conforme Parecer nº 1.589.579, de 

junho de 2016. 

Antes da coleta de informações, os colaboradores foram convidados e 

orientados quanto aos objetivos da pesquisa, bem como sobre a necessidade da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), foi 

assegurado a eles o direito de acesso aos dados, o anonimato na apresentação 

dos resultados e a garantia de poderem deixar a pesquisa se assim quisessem. 

Não se previu riscos físicos, psíquicos, morais, intelectuais, sociais, 

culturais ou espirituais em qualquer fase da pesquisa. No entanto, caso o 

colaborador sentisse cansaço ou desconforto, principalmente emocional, pelo 

tempo que envolve a entrevista, ou pela recordação de algum evento adverso 

relacionado a sua existência frente às alterações ocorridas pelo uso de FAV, a 

entrevista poderia ser interrompida, e ele contaria com o apoio do enfermeiro 

entrevistador, que estaria à disposição para atendê-lo. 

4 RESULTADOS 

O método fenomenológico é a descrição das experiências vividas pelos 

indivíduos pesquisados sobre um determinado fenômeno com o objetivo de 

buscar sua estrutura essencial (CRESWELL, 1998). Assim, a compreensão do 

ser-no-mundo e a percepção dele sobre sua corporeidade foi construída a partir 

dos depoimentos dos colaboradores – doentes crônicos renais em terapia 
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hemodialítica - cujo produto permitiu proposição de cuidados de enfermagem na 

dimensão estética.  

Os resultados do estudo encontram-se divididos, para efeitos didáticos, 

da seguinte forma: características sociodemográficas e epidemiológicas; e 

Narrativas das experiências vividas.  

Esclarece-se que, para preservação do anonimato, os entrevistados 

foram identificados pelas letras COL. (de colaboradores) seguido de algarismo 

arábico indicativo da ordem em que as entrevistas ocorreram.  

4.1 Caracterização sociodemográfica e epidemiológica 

A seguir estão apresentados os colaboradores segundo as características 

sociodemográficas identificadas. 

COL. 1 – Mulher de 54 anos, casada, declara-se branca, relata ter nível 

superior completo, portadora de hipertensão arterial, litíase renal e nefrectomia 

direita, possui 30 meses de tempo de vida com a doença renal e 25 meses com 

FAV em membro superior direito. 

COL. 2 – Mulher de 53 anos, casada, declara-se branca, relata ter ensino 

médio completo, portadora de DM do tipo 2 e rins policísticos, possui 62 meses 

de tempo de vida com doença renal e 48 meses de tempo de FAV em membro 

superior esquerdo. 

COL. 3 – Mulher de 46 anos, casada, declara-se parda, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portadora de HAS e rins policísticos, possui 68 meses 

de tempo de vida com doença renal e 67 meses de FAV em membro superior 

esquerda. 

COL. 4 – Homem de 56 anos, casado, declara-se pardo, relata ter nível 

fundamental completo, portador de HAS, informa ter 312 meses de tempo de 

vida com a doença renal e 60 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 5 – Mulher de 47 anos, divorciada, declara-se parda, relata ter 

ensino fundamental incompleto, portadora de HAS, hipotireoidismo e traços 

falcêmicos, possui 42 meses de tempo de vida com a doença renal e 41 meses 

com FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 6 – Mulher de 60 anos, viúva, declara-se negra, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portadora de HAS maligna, possui 300 meses de tempo 

de vida com a doença renal e 30 meses de FAV em membro superior direito.  
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COL. 7 – Mulher de 34 anos, casada, declara-se parda, relata ter nível 

fundamental incompleto, portadora de HAS, possui 72 meses de tempo de vida 

com doença renal e 60 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 8 – Mulher de 45 anos, casada, declara-se negra, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portadora de HAS maligna e síndrome da 

imunodeficiência adquirida, possui 67 meses de tempo de vida com a doença 

renal e 60 meses de vida com FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 9 –  Homem de 60 anos, casado, declara-se pardo, relata ter nível 

superior completo, portador de HAS, possui 40 meses de tempo de vida com a 

doença renal e 36 meses com FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 10 –  Homem de 44 anos, separado, declara-se branco, relata ter 

nível médio completo, portador de amiloidose, possui 25 meses de tempo com 

doença renal e 24 meses de FAV em membro superior esquerdo.  

COL. 11 – mulher de 34 anos, casada, declara-se negra, relata ter ensino 

fundamental completo, portadora de HAS, possui 31 meses de tempo de vida 

com doença renal e 28 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 12 – Mulher de 47 anos, casada declara-se parda, relata ter ensino 

fundamental completo, portadora de HAS, possui 26 meses de tempo de vida 

com doença renal e 24 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 13 – Mulher de 50 anos, solteira, declara-se negra, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portadora de HAS, possui 37 meses de tempo de vida 

com doença renal e 36 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 14 – Homem de 60 anos, separado, declara-se pardo, relata ter 

ensino médio completo, portador de HAS, possui 35 meses de tempo de vida 

com doença renal e 30 meses de FAV me membro superior esquerdo. 

COL. 15 – Mulher de 43 anos, casada, declara-se parda, relata ter ensino 

fundamental completo, portadora de HAS, possui 68 meses de tempo de vida 

com doença renal e 64 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 16 – Homem de 61 anos, casado, declara-se branco, relata ter 

ensino fundamental completo, portador de HAS e aneurisma de aorta abdominal, 

possui 60 meses de tempo de vida com doença renal e 60 meses de FAV em 

membro superior esquerdo. 

COL. 17 – Homem de 45 anos, solteiro, declara-se pardo, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portador de HAS e miocardiopatia isquêmica, possui 26 
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meses de tempo de vida com doença renal e 34 meses de FAV em membro 

superior esquerdo. 

COL. 18 – Homem de 49 anos, casado, declara-se negro, relata ter ensino 

superior completo, portador de HAS, possui 32 meses de tempo de vida com 

doença renal e 26 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 19 – Mulher de 48 anos, casada, declara-se parda, relata ter ensino 

médio completo, portadora de HAS, possui 71 meses de tempo de vida com 

doença renal e 70 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 20 – Homem de 31 anos, casado, declara-se branco, relata ter 

ensino médio completo, portador de HAS, possui 56 meses de tempo de vida 

com doença renal e 43 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 21 – Mulher de 47 anos, casada, declara-se parda, relata ter ensino 

fundamental completo, portadora de HAS, possui 35 meses de vida com doença 

renal e 24 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 22 – Mulher de 37 anos, casada, declara-se negra, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portadora de HAS, possui 60 meses de vida com 

doença renal e 24 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 23 – Homem de 37 anos, casado, declara-se branco, relata ter 

ensino fundamental incompleto, portador de HAS, possui 63 meses de tempo de 

vida com doença renal e 61 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 24 – Homem de 63 anos, casado, declara-se negro, relata ter ensino 

médio completo, portador de HAS, possui 57 meses de tempo de vida com 

doença renal e 42 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 25 – Homem de 55 anos, casado, declara-se negro, relata ter ensino 

médio incompleto, portador de HAS e rins policísticos, possui 70 meses de tempo 

de vida com doença renal e 68 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 26 – Mulher de 66 anos, viúva, declara-se parda, relata ter ensino 

médio incompleto, portadora de rins policísticos, possui 74 meses de vida com 

doença renal e 72 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 27 – Homem de 69 anos, casado, declara-se pardo, relata ter ensino 

médio completo, portador de HAS e rins policísticos, possui 30 meses de tempo 

de vida com doença renal e 28 meses de FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 28 – Homem de 55 anos, casado, declara-se negro, relata ter ensino 

superior completo, portador de HAS e rins policísticos, possui 52 meses de 
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tempo de vida com doença renal e 53 meses de FAV em membro superior 

esquerdo. 

COL. 29 – Homem de 39 anos, casado, declara-se negro, relata ter nível 

fundamental completo, portador de HAS, informa ter 26 meses de tempo de vida 

com doença renal e 24 meses FAV em membro superior esquerdo. 

COL. 30 – Homem de 48 anos, casado, declara-se negro, relata ter ensino 

fundamental incompleto, portador de HAS e rins policísticos, possui 44 meses 

de tempo de vida com doença renal e 41 meses de FAV em membro superior 

direito. 

Como observado, 30 colaboradores participaram da pesquisa, sendo 15 

do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Sobre a prevalência da DRC nos 

diferentes gêneros, a maior parte dos estudos sobre o tema demonstra que ela 

ocorre com maior frequência entre os homens, a exemplo do estudo de Stein et 

al. (2008). Segundo os dados deste estudo, não apenas a piora da função renal 

é maior em homens quando comparados a mulheres da mesma idade e etnia, 

como também a velocidade da deterioração. Este mesmo estudo afirma que as 

mulheres na vida adulta apresentam menores níveis pressóricos; menor 

prevalência para DRC; e menor incidência cumulativa de DRC, que permanece 

baixa durante todo período reprodutivo, aumentando dez anos mais tarde. 

Ademais, as mulheres parecem ter algo que as proteja de desenvolver esta 

doença, embora, muito em breve, serão o grupo mais prevalente entre os 

doentes renais crônicos devido ao aumento da expectativa de vida que é maior 

do que a dos homens. 

Com relação à idade, neste estudo predominaram os colaboradores na 

faixa etária de 40 a 49 anos. Nesse período de vida, comumente o corpo começa 

a desencadear transtornos de saúde, entre eles destacam-se as prevalentes 

patologias hipertensivas. A doença renal, no entanto, é diagnosticada 

tardiamente na vida humana em face da grande frequência de seu curso ser 

assintomático ou paucissintomático.  

Vale ressaltar que a etiologia da DRC de grande parte dos jovens que 

inicia TSR no País não é conhecida e, por isso, é rotulada como sendo de causa 

indeterminada. Sobre isso, a busca ativa de DRC não é feita de maneira rotineira 

no Brasil e, também, em outros países. Oportunidades para o diagnóstico 

precoce são os exames admissionais de trabalhadores, inclusive na seleção 
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para o serviço militar, assim como a eventual inclusão de testes para 

diagnósticos de doença renal (como o exame de urina e creatinina sérica) nas 

avaliações realizadas no âmbito da Atenção Básica (CRUZ et al., 2012). 

É preciso ter cuidado preventivo na faixa etária adulta jovem devido às 

infecções urinárias decorrentes da atividade sexual ativa, estimulada pelo ideário 

sociocultural de se manter uma intensa vida sexual. Deve-se atentar, ainda, para 

o uso de drogas lícitas e ilícitas, que podem ser deletérias para os rins, assim 

como para o uso indevido dos assim denominados suplementos alimentares, 

que interferem nos índices de creatina sérica. A preocupação se estende à idade 

adulta porque esses suplementos e, também os anabolizantes, são 

culturalmente compreendidos como drogas que mantem o corpo esteticamente 

hígido (CRUZ et al., 2012).  

Outro dado importante que chama atenção em países em 

desenvolvimento é o aumento do número de indivíduos com idade superior a 60 

anos. A expectativa de vida aumentou nos últimos anos e, provavelmente, 

existirão mais indivíduos em terapia hemodialítica nos próximos anos, fator este 

que contribuirá para a mudança do perfil estatístico relacionado à idade. 

Neste sentido, particular atenção deve ser dada às drogas 

medicamentosas com potencial nefrotoxicidade, algumas das quais são bastante 

utilizadas pelos idosos, como os medicamentos anti-inflamatórios e 

antineoplásicos. O mesmo se pode dizer da necessidade de cuidados 

preventivos quanto ao uso, cada vez mais intenso, de contraste para a realização 

de diagnósticos clínicos por imagem computadorizada (MELGAÇO et al., 2010). 

Após a revolução industrial muitos indivíduos migraram para as grandes 

cidades, ocasionou mudanças do estilo de vida e, por consequência, doenças 

que antes eram percebidas apenas em pessoas de mais idade, hoje acometem 

indivíduos em todas as idades (CRUZ et al., 2012). 

Devido ao mundo globalizado, o homem vive com mais pressa, pratica 

menos exercícios, tem uma alimentação menos saudável. Outro fator importante 

é o estresse provocado pelo acúmulo de responsabilidades, fatores estes que 

contribuem para o avanço das doenças crônicas não transmissíveis. 

Existem poucos estudos de prevalência da doença renal no Brasil, mas, 

com base em um estudo populacional realizado na cidade de Bambuí (MG), 

estima-se que a prevalência de alterações renais na população variou de 0,5% 
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em adultos (18-59 anos) até 5,1% em idosos (> 60 anos). Ao utilizar esses dados 

sobre a população brasileira, por faixa etária, no último censo, foram estimados 

mais de 1.800.000 indivíduos com algum grau de insuficiência renal. Apesar de 

o número ser impressionante, ele pode estar subestimado, uma vez que 

indivíduos com doença renal grave podem ter migrado para cidades maiores 

onde são realizados procedimentos médicos complexos, ou morrido em 

decorrência da falta de diagnóstico (SBN et al., 2007).  

No que tange à cor, dado recolhido por autodeclaração, no grupo 

estudado a DRC prevaleceu entre os pardos (n=13) e negros (n=11). Sobre isso, 

taxas elevadas de incidência e prevalência de DRC, em afrodescendentes e 

indivíduos pertencentes a outras minorias étnicas, têm sido amplamente 

documentadas (ROSTAND et al., 1982; KAO et al., 2008; HOY et al., 2015; 

KASEMBELI, A. N. et al., 2015; KOZLITINA et al., 2016). As razões 

provavelmente estão relacionadas à interação entre fatores socioculturais, 

genéticos e ambientais.  

Também se encontrou similaridades entre os dados sociodemográficos 

deste estudo e os dados encontrados por estudo com 260 indivíduos em HD na 

Região Sul do Brasil, os quais sugerem maior prevalência de DRC entre àqueles 

do sexo masculino, com menor escolaridade, menor renda familiar e menor nível 

de classificação econômica (ZAMBONATO et al., 2008). 

Especificamente sobre o nível de escolaridade, a maior parte dos 

colaboradores declarou possuir ensino fundamental incompleto (n=9) ou 

completo (n=8). Muito embora a escolaridade possa contribuir para 

compreensão da terapia hemodialítica, ter mais anos de estudo não assegura 

que o indivíduo esteja preparado para perceber seu corpo e contribuir para a 

terapia. 

Na vivência profissional como enfermeiro e gerente do serviço de 

nefrologia, observei que durante a abordagem aos colaboradores em tratamento 

hemodialítico sobre ações preventivas de saúde, muitos não tinham o hábito de 

realizar exames periódicos anuais. A dispensa de atenção sistemática ao 

cuidado com o corpo tem contribuído para o desconhecimento sobre doenças 

crônicas não transmissíveis, principalmente as de curso assintomático. 

A falta de conhecimento da população sobre a DRC pode, também, estar 

associada ao pouco destaque na mídia falada e escrita sobre o aumento dessa 
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patologia no País. Esse ponto me intrigou quando aprofundei a busca por 

informação sobre a doença renal, uma vez que, de acordo com as diretrizes do 

SUS, todo cidadão deve ter acesso à informação e receber a devida atenção à 

saúde. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância dos serviços de Atenção 

Básica, que tem foco no modelo de promoção e prevenção da saúde, dos 

serviços de referência e contrarreferência, da busca ativa dos casos e controle 

social das ações, visto que não tem sido eficaz o atendimento das necessidades 

da população conforme preconizado pelo SUS. 

De acordo com a Portaria nº 1168/GM, de 15 de junho de 2004, a Política 

Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal deve ser implantada em 

todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 

gestão, sendo organizada de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as 

secretarias de estado da saúde e as secretarias municipais de saúde. Intui-se, 

com isso, dentre outros objetivos: 

I - desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida, 
educação, proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos, 
protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos 
e coletividades; 
II - organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, 
tratamento e recuperação) que perpasse todos os níveis de atenção, 
promovendo, dessa forma, a inversão do modelo de atenção; 
III - identificar os determinantes e condicionantes das principais 
patologias que levam à doença renal e ao desenvolvimento de ações 
transetoriais de responsabilidade pública, sem excluir as 
responsabilidades de toda a sociedade. 

Com relação às doenças de base que cursam com DRCT, observou-se 

que a HAS se destacou como a primeira causa de DRC em 26 colaboradores 

(86,7%). Já estão estabelecidas as principais causas de DRC: o DM, a HAS, a 

história familiar e o envelhecimento são as de maior destaque. Além destas, 

outras moléstias podem estar relacionadas à perda de função renal, como as 

glomerulopatias, rejeição crônica do enxerto renal, doença renal policística, 

doenças autoimunes, infecções sistêmicas, infecções urinárias de repetição, 

uropatia obstrutiva e neoplasias (SBN et al., 2007).  

Dados brasileiros de 2012 indicaram a HAS (35%) e a DM (29%) como os 

diagnósticos primários da DRC mais frequentes, seguidos por glomerulonefrite 

crônica (11%) e rins policísticos (4%); outros diagnósticos foram feitos em 11% 
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da população e em 9% dos casos a causa foi indefinida, não havendo alteração 

significativa nesses percentuais nos últimos anos (SESSO et al., 2014). 

Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a HAS e 

o DM são responsáveis por cerca de metade dos indivíduos que estão em 

tratamento dialítico. Esses números são comparáveis aos outros países da 

América Latina, mas são menores do que os dos Estados Unidos, onde as duas 

desordens são as causas de DRC em três quartos dos indivíduos. Essas 

discrepâncias podem ser parcialmente explicadas pelo grande número de 

indivíduos idosos, característica dos países desenvolvidos (SBN et al., 2007). 

Não obstante, deve-se chamar atenção para a mudança que tem ocorrido no 

Brasil em termos de idade média da população. O número de idosos cresce 

substancialmente, o que fará com que, em alguns anos, esta diferença com os 

países desenvolvidos diminua. 

Dados de 2012 (Sesso et al., 2014) dizem que a região onde mais se 

encontram indivíduos em tratamento dialítico é a Sudeste, com 52,6% do total 

de atendidos no SUS. Sabe-se que nesta região se localizam as grandes 

metrópoles do País e há grande processo tecnológico e industrial. Isto solidifica 

a afirmativa de Rocha e Santos (2009) de que a esperança de vida e 

consequente envelhecimento da população aliam-se às mudanças nos hábitos 

de vida e, particularmente, no progressivo aumento da industrialização, 

urbanização e globalização. Tais fatores têm efeito no aparecimento de doenças 

crônico-degenerativas, a exemplo da DRC, em mais de um grupo populacional. 

Dados deste estudo apontam que dois colaboradores realizam tratamento 

há mais de 20 anos, isso revela que o avanço tecnológico beneficia o ser-no-

mundo, mas os aspectos qualitativos devem ser revisitados de maneira dinâmica 

e buscar excelência na assistência. Isto porque aqueles que dependem de 

tecnologia avançada para sobreviver apresentam limitações no seu cotidiano e 

vivenciam inúmeras perdas e mudanças biopsicossociais que interferem na sua 

qualidade de vida, tais como a perda do emprego, alterações na imagem corporal 

e restrições dietéticas e hídricas (MARTINS; CESARINO, 2006). 
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4.2 Narrativas das experiências vividas 

Pelo método de Giorgi (1985), as descrições dos depoimentos, relatos ou 

entrevistas sobre experiências vividas em relação a um determinado fenômeno 

são discutidas na aplicabilidade dos saberes individuais ancorados em Merleau-

Ponty. Assim, ao desvelar a essência da percepção do indivíduo sobre a doença 

renal em seu corpo10 obteve-se o exposto no Quadro 2. 

Quadro 2 - Desvelando o sentido do todo - corpo com DRC 

Categoria 
analítica 

Subcategorias  Unidades significativas 

Corpo 
invadido 
por DRC 

Percepção de 
incapacidade 

-Percebo minha incapacidade de realizar 
atividades que antes eu fazia (Col. 1); 
- Hoje em dia estou parada, não consigo 
namorar, não consigo fazer nada (Col. 6); 
- A DRC mudou minha vida em 80%, 
drasticamente (Col. 7); 
- Uma sensação de que você não queria 
estar com aquilo. Incomoda! Te limita! 
Limitação do tempo para as atividades! (Col. 
9); 
- A gente não está acostumada a sentir o que 
a gente sente (Col. 12); 

Percepção de 
alteração 
biológica 
corporal 

- O corpo fica pesado, a gente fica lenta, 
sente ardência no corpo que não pode se 
esfregar, se encostar, fiquei muito inchada e 
não sabia o que era (Col. 12);  
- Eu tinha um corpo muito mais avantajado e 
até me sentia muito bem com esse corpo, 
mas depois eu fiquei bem debilitado (Col. 
15); 
- Eu me sinto muito lesada, o corpo não me 
deixa fazer muita coisa. Mudou tudo em mim. 
Quero fazer uma faxina, arrumar uma casa 
direito e não consigo (Col. 16); 
- Degenerativa. Uma doença que vai 
acabando com você aos poucos (Col. 20); 
- Uma situação de mutilação todo o dia. E vai 
matando e você vai percebendo que essa 
convivência interfere muito (Col. 21). 

Continua... 

                                                 

10 Os resultados dessa categoria analítica foram objeto do artigo A percepção de corpo por 
pessoas com doença renal crônica: um estudo fenomenológico, publicado na Revista Mineira de 
Enfermagem. O artigo está disponível no Anexo III e por meio do link 
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1189  

http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1189
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...continuação. 

Categoria 
analítica 

Subcategorias  Unidades significativas 

Corpo 
invadido 
por DRC 

Percepção de 
não 

pertencimento 
ao patológico 

- Só me sinto doente os três dias em que 
faço hemodiálise! Para mim só estou doente 
às segundas, quartas e sextas-feiras (Col. 
13); 
- Eu procurei aprender o que era 
hemodiálise, mas faltei muito ao tratamento. 
A hemodiálise é aquele negócio 50% 
máquina e 50% a gente (Col. 14); 
- Para ser sincero eu não sinto nada, para 
mim é uma doença normal (Col. 15); 
- Eu me posicionei que eu não tenho nada, 
eu estou bem, colocava aquilo como maneira 
de agir e mostrar que aquilo fazia parte do 
meu corpo! (Col. 8). 

 

A DCR limita o físico e o mental e a percepção de incapacidade se 

estabelece no decurso próprio da patologia instalada. Porém, a terapia 

hemodialítica é demarcadora no sentido de dizer a esse ser, portador do corpo, 

que esse último não favorece mais a sua existência. Então, “não me ocupo mais 

de meu corpo, nem do tempo, nem do mundo, tais como os vivos no saber antes 

predicativo, na comunicação interior que tenho com eles” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 109). O ser vive um dia após o outro, sem perspectivas controladoras e 

determinantes de seu fazer tempo/existir aqui no mundo. 

A invasão da patologia é percebida numa consciência de que o corpo, seu 

ponto de vista, seu olhar sobre o próprio corpo como meio de se conhecer, 

encontra-se atrelado a um resultado de como se estabeleceram as relações com 

o mundo objetivo. A experiência perceptiva de si mesmo se fragmenta, a ideia 

de controle do corpo dilui-se na medida em que experiencia a DRC e a terapia. 

“Um doente sente uma segunda pessoa implantada em seu corpo [...] é 

preciso passar de um conhecimento de fatos psicológicos e fisiológicos a um 

reconhecimento do acontecimento anímico como processo vital inerente a nossa 

existência” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 131). Nesse sentido, a enfermagem, 

caracterizada pela arte de cuidar, precisa estar atenta à existência humana e 

atentar à percepção produzida pelo indivíduo, no sentido de intervir com ações 



114 

que valorizem o processo vital dele e não apenas a manutenção fisiológica do 

corpo dele.  

Segundo Horta (1979), nenhuma ciência pode sobreviver sem filosofia 

própria. Na enfermagem, prossegue a autora, existem três seres: o ser 

enfermeiro (gente que cuida de gente); o ser cliente/indivíduo (indivíduo, família, 

comunidade); o ser enfermagem (comprometimento, compromisso). O objeto da 

enfermagem é o ser humano, assistindo-o no atendimento de suas necessidades 

básicas. Esses são os entes da enfermagem. Ao descrevê-los, explicá-los, 

relacioná-los entre si e predizer sobre eles, caracteriza-se a enfermagem como 

ciência aplicada, transita-se, então, da fase empírica para a fase científica, 

desenvolvem-se suas teorias, sistematizam-se seus conhecimentos e pesquisa, 

e torna-se dia a dia uma ciência independente. 

As alterações corporais produzidas pela DRC são experiências de vida do 

cliente. Ainda que haja formação de vínculo com ele durante a terapia de HD, 

produzida no cotidiano assistencial, a percepção dessas alterações tem 

significado singular, autêntico e são influenciadas pelas relações objetais que ele 

tem com o mundo. “A união da alma e o corpo não é selada por um decreto 

arbitrário entre dois termos exteriores, um objeto, outro indivíduo. Ela se realiza 

a cada instante no movimento da existência” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 131).  

Se agora, como vimos, o corpo não é um objeto transparente e não 
nos é dado como o círculo ao geômetra por sua lei de constituição, se 
ele é uma unidade expressiva que apenas se pode aprender a 
conhecer assumindo-o, essa estrutura vai comunicar-se ao mundo 
sensível (MERLEAU-PONTY, 2011, 239). 

A queixa, insatisfação, é o reflexo do que o indivíduo está percebendo: 

seu exterior está sendo marcado, suas veias se alteram, os acontecimentos 

gerados pelo tratamento podem ser percebidos pela linguagem dele. A 

linguagem do doente renal crônico é seu corpo, visto e falado, sentido e 

percebido. Ele não se constitui como presença absoluta a si “sem corpo sem 

história”, interposto (2012, p. 33).  

O enfermeiro, ao cuidar, identifica as expressões das alterações corporais 

dos clientes e sobre elas aplica conhecimentos com intervenções, utiliza 

tecnologias leves, leve-duras ou duras de cuidados para propiciar e ajudar a 

compreensão de cotejar maneiras de existência com DRC. As relações de trocas 
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entre os humanos e entre o psíquico e o fisiológico de um ser humano permite 

desenvolver outras significações corporais.  

Tem-se no cotidiano da relação profissional-indivíduo um papel 

imprescindível, o cuidado dispensado ao corpo-mundo-linguagem é um tripé 

basal para a compreensão sensível num contexto em que a diálise é uma 

situação física que afeta diretamente a história do indivíduo e as limitações 

impostas pela doença atravessam esse tripé. A doença assume função histórica, 

tanto que é falada, repetida, descrita e esgotada sempre que um novo membro 

da equipe profissional chega para promover cuidado. As limitações se 

apresentam como símbolos consonantais, como fato consumado, como história 

viva, pois está num corpo vivo. 

O que se coloca em tese é que, por vezes, valoriza-se o cuidado com o 

corpo, em seu aspecto fisiológico, sua funcionalidade, e abandona-se o cuidado 

estético. Esse traz a significação do bem-estar ainda que em condições adversas 

do existir. O esquema corporal não será mais o resultado das associações 

estabelecidas no decorrer da experiência com DRC, mas sim na tomada de 

consciência global da postura no mundo intersensorial de existir do cliente 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.145). 

Assim, é preciso ouvir por meio de escuta atenta, ver e observar o corpo. 

O ser enfermeiro precisa cuidar e importar o ser cliente para dentro de si e juntos 

cotejar formas de com-viver com DRC e hemodiálise. Não se consegue cuidar 

sem vincular, sem trocar energias, sem reificar o cuidado humano. 

Pelo corpo existe-se de forma sensível no mundo, sente-se a presença do 

outro e das coisas como uma inserção real, um acontecimento (SOUZA; 

SANTOS, 2015). Nessa compreensão, ratifica-se a importância da escuta 

sensível pelo enfermeiro nefrológico e, neste processo, a linguagem carregada 

de queixas e muitas vezes pessimista dos indivíduos não deve atribuir significado 

de desvalor ao trabalho clínico. 

É no corpo-contato que o enfermeiro atua, em suas reações, em suas 

limitações, em suas dores; é este corpo-contato que revela o indivíduo com toda 

a sua força para lutar, mas também com suas queixas. O passado outrora vivido 

sem a necessidade de hemodiálise volta no discurso, volta na alternância de 

humor, necessária é a compreensão da equipe de enfermagem que atua na 
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realidade nefrológica de que os desafios não se limitam aos conhecimentos 

específicos, transcendem. O corpo-contato está diante de nós. 

O não pertencimento à patologia que invade o corpo pode ser a negação 

da tomada da consciência do sentido do todo, na medida em que o outro ser 

humano ao olhar o ser cliente o tipifica. “A experiência revela sob o espaço 

objetivo, no qual o corpo doente existe, o lugar que ele ocupa” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 205). 

“Ser corpo, nós o vimos, é estar atado a certo mundo, e nosso corpo não 

está primeiramente no espaço: ele é o espaço” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

205). Então, o ponto de vista próprio se imbrica no ponto de vista do outro sobre 

mim. Como a DRC não é uma experiência do outro, ela é negada a coexistir com 

ele e o ser cliente não está adiante de seu corpo, ele está em seu corpo, ou 

antes, ele é seu corpo. As percepções sensoriais sobre o seu próprio corpo o 

desqualificam na tomada de decisão sobre si mesmo.  

Aqui percebo que o enfermeiro, ao promover o cuidado estético, pode 

contribuir para que o ser cliente aprenda a construir outro ponto de vista sobre o 

pertencimento de seu corpo com DRC, outro uso do corpo próprio, outra 

reorganização do esquema corporal, outra ressignificação de entidade sensorial. 

Descobrir que sou doente, sem mascarar a si mesmo é um movimento 

intrínseco, porém de dimensões intra e extrarrelacionais que favorecerão a vida 

do ser invadido pela DRC.   

A terapia hemodialítica marca a estética corporal de forma contundente - 

quer sejam pelos sinais da DRC, quer sejam pelos acessos invasivos promotores 

de terapias mantenedoras da vida -, comprometendo a corporeidade do ser 

cliente. O quadro 3 abaixo mostra o que os colaboradores desvelaram sobre a 

sensação da vida com uma FAV11.  

                                                 

11 Os resultados dessa categoria analítica foram objeto do artigo O corpo marcado pela fístula 
arteriovenosa: um olhar fenomenológico, recentemente aprovado para publicação na Revista 
Brasileira de Enfermagem.  
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Quadro 3 - Desvelando a descrição das sensações - corpo com fístula 

Categoria 
analítica 

Subcategorias  Unidades significativas 

Corpo 
doente e 
marcado 

Sensação de 
vida 

-  É como se em algum momento a fístula vai 
parar e você não vai viver mais. (...) medo 
daquilo não funcionar mais. (Col. 1) 
- É ela que me mantém viva. Se não fosse ela, 
eu não estaria aqui. (...) meu maior medo é eu 
perder a minha fístula. (...) eu tomo muito 
cuidado. Cuidado para dormir (...) limpo, faço 
tudo que eu tenho que fazer direitinho (Col. 3) 
- Tenho muito cuidado para não perdê-la, para 
ninguém bater no meu braço, evito varrer a 
casa, mas para mim ela é um amor! Ela é 
minha vida. (Col. 5) 
- Eu cuido disso aqui [fístula] como se fosse um 
filho. (Col. 7) 
- Eu tenho a consciência de que eu tenho que 
mantê-la funcionando, ter um cuidado com ela. 
(Col. 21) 

Sensação de 
diferente e 

discriminado 

- Todo mundo olha para o meu braço. É um 
ponto de referência. Aquela menina ali com o 
negócio no braço. Está aqui e todo o mundo vai 
ver (Col. 12). 
- Todo mundo fica olhando, querem tocar, 
perguntam, tem medo do calombo (Col. 14);  
- A sensação é de vergonha. Eu sinto uma 
vergonha desse caroço aqui. Aí olham para 
você com olhar de pena. Isso é falta de 
conhecimento (Col. 16); 
- Uma cicatriz... Eu olho para ela e penso que 
alguma coisa falta em mim. Qualquer roupa 
que deixa ela aparente todo mundo fica 
olhando, e perguntam “o que é isso aí no seu 
braço?” (Col. 22); 
- É desagradável, as pessoas não falam, não te 
conhecem. Elas olham receosas de ter um 
contato com a pessoa (Col. 25). 

Sensação de 
integração 

- Para ser sincero nem sei o que é ter fistula. 
Eu convivo numa boa. Fico até preocupada 
quando coloco a mão e não sinto pulsação 
(Col. 17); 
- No início foi difícil. Mas agora eu já me 
acostumei com ela (Col. 23). 
- Eu não tenho sensação nenhuma, eu vivo 
normal com isso. Sem problemas. Tranquilo! 
(Col. 27); 
- Só percebo quando alguém vem conversar 
comigo e segura meu braço (Col. 28). 
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“Nosso corpo é para nós o espelho de nosso ser. Ele é um eu natural, 

uma corrente de existência dada, de forma que nunca sabemos se as forças que 

nos dirigem são as suas ou as nossas - ou antes, elas nunca são inteiramente 

suas ou nossas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 236). O corpo doente com DRC 

recebe marcas de cuidados ininterruptamente, qualificadas como possibilidade 

de vida e manutenção da vida. Então, antes de ser cliente com essa doença essa 

marca não guardava qualquer significado em sua existência. 

A adoção de símbolos e seus significados é uma perspectiva do mundo 

interior e exterior relacional. O corpo é uma unidade expressiva que só quando 

assumida se pode aprender a conhecer, então, essa estrutura vai comunicar-se 

ao mundo sensível. Submeter-se a um procedimento para punção de fístula 

passa pela compreensão e aceitação de uma vitalidade contingencial por meio 

dela. Ela é útil, vital e deve ser cuidada. Seu valor é construído para que o 

indivíduo perceba, sob o ponto de vista interior, que a marca expressa a relação 

vital necessária na situação contingencial de sua existência. 

Cada sensação é única. É o ser cliente que experimenta a dor, a alegria, 

o existir com a marca no espaço intra e extra-assistencial. É com ele que as 

relações do mundo se dão. “A sensação experimentada não é clara e pura para 

ele mesmo. Ela parte de um saber imaginário que impede a experiência de ser 

clara para si mesma” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 291). 

Na enfermagem, Horta (1979) elaborou sua teoria sobre a motivação 

humana, fundamentada nas necessidades humanas básicas: necessidades 

fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. O enfermeiro, ao lidar 

com o ser cliente que irá submeter-se a necessidade de uso de fístula, necessita 

de sensibilidade para o cuidado estético. Ao construir o histórico do cliente deve 

refletir que é pela sensação que se aprende, à margem da vida pessoal, com 

seus atos próprios, atos dos “eus naturais” que possui.  

A marca vital não tem beleza e possui um saber originário do outro, que 

não experimenta essa necessidade, e que admite ser possível excluí-la de seu 

corpo. Portanto, o cuidado estético pode promover uma reflexão integral do ser 

cliente: ele é capaz, por naturalidade, de encontrar um sentido para este aspecto 

de ser marcado para possibilitar a terapia de manutenção da vida (MERLEAU-

PONTY, 2011).  
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A unidade do indivíduo ou do objeto não é uma unidade real, mas uma 
unidade presuntiva no horizonte da experiência: é preciso reencontrar, 
para além da ideia do indivíduo e da ideia do objeto. [...] Quando se 
trata de consciência, preciso saber o que eu sou e retomar contato com 

a sensorialidade que vivo do interior (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 296).  

Nesse entendimento, o cuidado estético se conforma na sensação e 

percepção dinâmica da existência de um ser no mundo convivendo com DRC e 

fístula. No psiquismo, então, está a possibilidade de intervenção dos materiais 

que fazem parte do inconsciente e da ação da chamada censura; o superego, 

que tem a função de controlar, e até interromper um pensamento, uma memória 

que o EU não saberia interpretar. 

O corpo doente marcado sente-se como diferente e discriminado, porém 

é a história daquele ser humano. “As decisões teóricas e práticas da vida pessoal 

podem apreender, à distância, o passado e o porvir” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 2015). Percebe-se o outro enquanto comportamento, sem nenhum 

empréstimo de experiência vivida, isto é, para o ser cliente com DRC é uma 

situação vivida, para os demais, inclusive o enfermeiro, é uma situação 

apresentada. 

Por mais que as consciências, por meio das situações próprias, 

construam uma situação comum na qual se comuniquem, é a partir do fundo da 

subjetividade que cada um projeta o seu mundo único. Estranhamento, tristeza, 

vazio, medo, feiura, desigualdades, vergonha e insegurança são sentimentos 

expressos que não se traduzem no outro, mas na relação que o ser-corpo doente 

interpreta do comportamento dos outros no mundo. Essa corporeidade se 

constrói num dinamismo histórico-social. O corpo por ele mesmo, em repouso, 

não é uma massa obscura, é percebido como um ser preciso e identificável 

quando ele se move em direção a uma coisa, quando se projeta para o exterior. 

É assim que culturalmente é apreciado, em nossa sociedade, o corpo perfeito, 

sem cicatrizes, escultural e, nesse modelo social, os olhos buscam o ser 

marcado para decifrar o que se percebe nele. 

“É na experiência de mundo que todas as nossas operações lógicas de 

significação devem fundar-se, e o próprio mundo não é, portanto, certa 

significação comum a todas as nossas experiências” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

440). Dessa forma, o enfermeiro não consegue, por sua prática profissional, 

cercear o ser cliente das relações vividas que os faz sofrer e os transtorna. Mas 
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pode, ao compreender o fenômeno de discriminação oriundo daquilo que o ser 

cliente considera vital – a fístula, fazê-lo compreender que se engana sobre 

outrem porque vê do próprio ponto de vista e este tem um centro de perspectiva 

histórico-cultural. 

“A própria experiência das coisas transcendentes só é possível se eu 

trago e encontro em mim mesmo seu projeto” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 521), 

e é nesse sentido que a ambígua sensação que os depoimentos apresentam 

acerca da interação do corpo doente marcado revela a consciência 

transcendental, pois “a plena consciência de si não está inteiramente feita, está 

por fazer, ou seja, por realizar na existência". Ainda que se tenha instalado um 

processo de integração com a FAV, a marca no corpo o desvaloriza, persistindo 

o incômodo do outro.  

O indivíduo não vive num mundo de estado de consciência ou de 

representações a partir do qual creditaria poder, por uma espécie de milagre, 

agir sobre as coisas exteriores ou conhecê-las; vive num universo de 

experiência, num meio neutro relativamente às distinções substanciais entre o 

organismo, o pensamento e a extensão; vive num comércio direto com os seres, 

com as coisas e com seu próprio corpo. Então, pode-se dizer que a convivência 

com a fistula se dá de fato. E é irrelevante a distinção entre o que é natural e o 

que é construído, uma vez que todas as condutas estão fundamentadas em um 

ser biológico, mas, ao mesmo tempo, não se definem exclusivamente pelas 

estruturas anatômicas e fisiológicas que habitam. 

Estar com e viver a fístula imprime troca de atitudes, mudanças de ponto 

de vista, leituras de espaços diferentes das já elaboradas. Não basta que dois 

indivíduos conscientes tenham os mesmos órgãos e o mesmo sistema nervoso 

para que em ambos as mesmas emoções se representem pelos mesmos signos. 

“O que importa é a maneira pela qual eles fazem uso de seu corpo [...]. O uso 

que um homem fará de seu corpo é transcendente em relação a esse corpo 

enquanto ser simplesmente biológico” (Merleau-Ponty, 2011, p. 256-257).  

Nessa linha, o corpo é visado enquanto fenômeno e não enquanto coisa, 

portador de uma capacidade singular de apreender o sentido de outra conduta, 

seja o sentido do gesto ou da fala do outro. Logo, só se consegue compreender 

a intencionalidade do outro – e sua atitude para comigo – porque por meio do 

próprio corpo posso torná-la própria. O corpo é a expressão de uma conduta e, 
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ao mesmo tempo, criador de seu sentido a partir de uma intenção que se esboça 

e reclama a sua complementação.  

Se o ser-aí-no mundo com DRC e em HD se comporta e expressa 

integração com a fístula, ao enfermeiro cumpre propiciar espaços de 

manutenção do existir. Porém, é preciso descrever os atos da consciência e os 

diversos modos pelos quais nós temos acesso às coisas nelas mesmas, ou seja, 

as modalidades do aparecer das coisas que são vividas por nós. É pela 

descrição que se pode ver a estrutura essencial do ser das relações objetais que 

ele realiza. 

Pensar essas relações nos remeteu a conhecer a percepção da 

convivência (fístula/corpo) e a interação com outros seres humanos, como se 

verifica no quadro 4. Até aqui se desvelou um corpo percebido por outrem, a 

partir de agora passa-se a desvelar-se em si mesmo. 

Quadro 4 - Desvelando a interação da convivência - corpo em movimento 

Categoria 
analítica 

Subcategorias  Unidades significativas 

Corpo 
doente e 
marcado 

em 
interação 

Percepção de 
frustração 

- Eu comecei a trabalhar minha mente quando 
eu voltei a conviver com minhas amigas. Aí eu 
me posicionei que não tenho nada. O que mais 
me frustrou foi a fístula, e voltar a conviver 
assim. (Col.  1); 
-Ah, as pessoas discriminam muito. Fica o 
tempo todo observando o calombo. Toda hora 
que você olha, vê que elas não te olham, olham 
o calombo (Col. 2);  
- A minha família me trata como um bibelô e as 
pessoas ficam olhando muito. É por isso que eu 
sempre uso meu bracelete para não dar 
confiança a ninguém. Tem gente que não bota 
nem a mão, tem nojo, tem nervoso. Nem 
chegam perto da gente (Col. 5). 
- Quando eu tenho que ir a algum lugar que 
tenha muito público dá vontade de chorar. Você 
acredita que eu fui tratada como o cocô do 
cavalo do bandido? Os próprios vizinhos ficaram 
rindo nas minhas costas! (Col. 6); 
- Fica feio demais mesmo. Eu te pergunto: 
Quem entende do assunto? Até mesmo as 
pessoas mais simpáticas vão te perguntar, (Col. 
7).  

Continua... 
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...continuação 

Categoria 
analítica 

Subcategorias  Unidades significativas 

Corpo 
doente e 
marcado 

em 
interação 

Percepção de 
superação 

-É preconceito. A pessoa não tem consciência e 
acha até que você tem SIDA [síndrome da 
imunodeficiência humana]. Ela não tem 
conhecimento e fica escarniando. Hoje me 
habituei, estou bem. Deixei quem quiser falar. O 
importante é meu bem-estar (Col. 21);  
- Eu agora encaro numa boa! Se tiver que ir à 
praia, eu vou. Numa festa, eu vou! Minha filha 
diz sempre: “vamos, você encara isso!”. Minha 
irmã e irmão sempre me ajudaram. (Col. 22);  
- Eu não tenho problema de convivência não. 
Porque minha fístula não é alta. Ela não 
aparece. Aí eles não me perguntam nada (Col. 
27): 
- Olha, no começo era difícil. Agora eu vivo 
normal, não fico mais deprimida não. O 
problema está aí. Então é acordar cedo e ir para 
a clínica (Col. 28); 
- No convívio com as pessoas eu pedi para não 
falarem sobre isso. Eu não quero isso para a 
minha vida. Quando eu estou aqui faço o 
tratamento e pronto. Há seis anos, quando saio 
daqui para fora, eu vivo normalmente (Col. 30).  

 

Como a dimensão estética do cuidar refere-se aos sentidos e valores que 

fundamentam a ação num contexto inter-relacional, de modo que haja coerência 

e harmonia entre o sentir, o pensar (conhecer/saber) e o fazer, o enfermeiro ao 

fazer o diagnóstico de enfermagem elenca intervenções a serem realizadas, 

objetiva também, minimizar os transtornos da interação social. 

Sabe-se que a admiração é a atitude que inaugura a filosofia, porque 

revela que o fato primitivo e primordial, que é o fundamento da existência, é 

relação de intencionalidade operante, expressa pela experiência de estar-no-

mundo anterior a toda reflexão. Esta experiência põe-nos em presença virtual do 

ser que permitirá ver e conhecer a partir deste contato intrínseco com o concreto 

sensível da unidade no “mundo”.  

Nesta experiência existencial concreta de ser-no-mundo, a presença 

virtual do ser permite que se veja que o ser não está separado da intenção, isto 

é, de seu sentido. É por isto que se pode separar a essência da existência e, por 
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isto também, a reflexão é entendida como uma reconquista desta unidade do 

concreto, e da unidade do ser englobante.  

Ser corpo doente e marcado em interação constante, no movimento 

social, provoca mobilização interna. Tem-se que para estruturar o 

comportamento para voltar à experiência originária da percepção é preciso 

realizar a redução fenomenológica, isto é, suspender os juízos da percepção 

obtidos pela ciência ou pelas teorias filosóficas, deixar estes “conhecimentos” 

sobre a percepção para retornar ao vivido da experiência perceptiva do mundo 

da vida que se dá por perfis. Quem se é essencialmente.  

A frustração aparece até que haja essa restruturação. Justamente porque 

se é “ser-no-mundo”, pensamento encarnado, existência em situação, é que é 

preciso tomar distância em relação ao mundo para poder vê-lo; e é precisamente 

neste sentido que se deve interpretar a redução fenomenológica. A redução não 

os separa nem os retira do mundo; ela necessita que os afaste, que os distancie, 

embora se permaneça ligado ao mundo.  

Ser, estar e conviver com a fístula pressupõe compreender a existência 

da historicidade do ser humano. É graças à historicidade vertical que o ser se 

põe na postura de estar de pé, isto é, que se produz a colocação em posição ou 

em station do “há o ser”. O “há”, “existe”, é posto na presença de maneira 

durável. A existência não se reduz ao ser do homem. Diz-se ele que “está de pé 

à existência que está ameaçada pela força da gravidade dos corpos”. É por isto 

que se pode dizer que o corpo humano e o mundo são duas verticalidades. Com 

efeito, Merleau-Ponty diz que “o corpo se põe de pé diante do mundo e o mundo 

se põe de pé diante do homem, e há entre ambos uma relação de 

entrelaçamento”. Ao se frustrar, o ser se propõe reestruturar para melhor se 

relacionar (1992, p. 263).  

É através de próprio corpo, com sua sensibilidade e mobilidade, que se 

apreende o outro eu no horizonte de seu mundo primordial; é através do corpo 

próprio como poder, como um “eu posso”, que ajo no mundo de certa maneira, 

adquiro hábitos e modos do meu ser. É através dele que será possível entender 

a constituição do mundo comum, do mundo partilhado com os outros, do mundo 

histórico-social da intersubjetividade em ação. Depreende-se daí que não se vive 

diretamente o corpo do outro como um corpo próprio, mas sim como um corpo 

que se dá na apercepção de um corpo semelhante ao meu. 
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O corpo do outro eu se mostra situado diante de mim e pode fornecer um 

fundamento motivacional para a apreensão analógica do corpo que lá está como 

um corpo próprio. Não basta, entretanto, dar-se a apercepção do outro como tal. 

Faz-se necessário compreendê-lo e isto requer a palavra, ou seja, o campo de 

abertura de um horizonte de compreensão e interpretação pela mediação da 

linguagem, dos gestos, dos signos e dos símbolos. 

A superação dessa situação contingencial passa pela dicotomia alma e 

corpo, consciência e mundo, consciência e inconsciente no estudo do cogito, 

pois o fenômeno humano se mostra, em sua vida vivida na cotidianidade, na 

unidade, nos paradoxos e ambiguidades, e na descrição da percepção do corpo 

próprio. O indivíduo, enquanto um eu que vive só, se autopercebe como corpo 

no mundo (no seu sentido dado pela biologia) na medida em que percebe o corpo 

do outro como o de um indivíduo próprio, isto é, como um corpo subjetivado. É 

porque sou capaz de perceber o outro como tal é que sou capaz de me 

autoperceber como um indivíduo no mundo que pode ser percebido por outro 

indivíduo. Emerge, pois, a consciência de si próprio graças a esta experiência do 

outro como um outrem. Assim, entre as coisas por mim vividas, nada impede 

que eu me dirija para o outro o percebendo como outro, percebendo-o na sua 

conduta. 

Mas a simples percepção do outro em seu corpo não basta para o 

entendimento do outro como seu corpo próprio; é necessário que o seu 

comportamento expressivo seja de certo modo compreendido. A vida 

intersubjetiva pressupõe a compreensão, a linguagem que nos permite viver o 

mundo enquanto uma comunidade de pessoas. Esta vivência intersubjetiva é 

expressão do eu enquanto polo de afeição e de ações, de modos autênticos e 

inautênticos de se constituir a vida pessoal em comunidade. 

As marcas que se instauram no corpo dos indivíduos não incidem apenas 

nos braços, elas perpassam toda a estrutura corporal através da linguagem. Elas 

tomam formas, tamanhos e vários sentimentos. A sensibilidade do enfermeiro 

faz a diferença no cuidado ao doente renal crônico, a compreensão técnica da 

DRCT não deve neutralizar a compreensão humana por trás da hemodiálise, o 

acolhimento faz parte do cuidado sensível. 

Tal comportamento emerge num campo fenomenal, no qual corpo (o meu 

e o do outro) e mundo são percebidos como numa intrusão que precisa ser 
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descrita, explorada, aclarada, compreendida e interpretada. Há um homem 

efetivo, real, concreto, que não se limita a possuir consciência ou corpo, ou a 

enfrentar-se com a realidade externa, mas sim que é “consciência-corpo unido”. 

O ato de compreender esta existência situada, engajada, é um ato que se dá 

“como reflexão sobre um irrefletido” que a reflexão não reabsorve de fato nem 

de direito (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 52). “Se refletir é buscar o originário, e 

isto pelo qual o resto pode ser pensado, a reflexão não pode fechar-se no 

pensamento objetivo, pois ela deve justamente pensar os atos de tematização 

do pensamento objetivo e restituí-lo em seu contexto” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 334). 

Essa reflexão leva a interagir com o ser cliente com DRC, estabelecer 

cuidados de enfermagem que propiciem a disponibilidade em receber o outro 

ser, em compreender sua experiência e em expressar isso, permitir que o outro 

também revele seus sentimentos. 

As vidas se mantem a partir da diálise, o mundo agora tem um novo 

significado, uma máquina substitui o que nele não funciona, o corpo necessita 

de ajuda. Contudo, esta ajuda sobrevém com dores, com marcas; eis, neste 

momento de reflexão interna, um sofrimento: um mundo se interpõe à realidade 

vivida. Ter o filtro mecânico causa dualidade de sentidos: por um lado é muito 

bom manter a vida, por outro, essa manutenção tem múltiplos custos: físicos, 

psíquicos, profissionais, familiares, sociais e biológicos. 

A partir destas reflexões e análises realizadas, estabeleceu-se montagem 

de quadro esquemático analítico objetivando expressar as confluências de 

pensamentos dos colaboradores e as ações de enfermagem geradoras de 

cuidado estético. 
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Quadro 5 - A cocriação das ações ao ser cliente com DRC 

Categoria analítica Ações de Enfermagem no cuidado humano 

Corpo invadido por 
DRC 

- Percepção de 
incapacidade 

- Percepção de alteração 
biológica corporal 

- Percepção de não 
pertencimento ao 

patológico 

Corpo doente e 
marcado 

- Sensação de vida 

- Sensação de diferente e 
discriminado 

- Sensação de integração 

Corpo doente e 
marcado em interação 

- Percepção de frustração 

- Percepção de 
superação 

▪ Criar vínculo e empatia com o cliente 
▪ Promover a diminuição da percepção de incapacidade e desestruturação corporal desse ser 
▪ Atender às necessidades explícitas citadas pelos colaboradores 
▪ Realizar o processo de enfermagem com atenção à vida sexual, limitação das atividades, compreensão do 

corpo doente numa visão holística 
▪ Inserir linguagem facilitadora para atender a linguagem significativa no processo de cuidar 
▪ Orientar e esclarecer acerca das alterações corporais e metabólicas decorrentes da terapia hemodialítica 
▪ Promover a escuta ativa para atender a dinâmica das necessidades básicas humanas apresentadas 

quando em terapia hemodialítica 
▪ Promover oficinas em grupo para discutir nos pares a condição de saúde/doença 
▪ Criar espaço virtual de interação para dar suporte aos atendimentos em terapia hemodialítica 
▪ Fornecer boletim informativo sobre o tratamento e realizar a leitura para assegurar a compreensão das 

informações 
▪ Aplicar metodologias educacionais e motivacionais no espaço da diálise para melhor compreensão e 

adesão ao processo terapêutico 
▪ Desenvolver mídia autoexplicativa sobre a doença, tratamento e manutenção da terapia para ações de 

educação em saúde 
▪ Apresentar a técnica de botoeira, como cuidado estético, no que se refere aos benefícios geradores da 

promoção de qualidade de vida, no processo da terapia hemodialítica 
▪ Implementar a técnica de botoeira para todos os colaboradores em terapia hemodialítica como cuidado 

estético relacionado à melhoria da apresentação corporal 
▪ Estimular o colaborador na promoção da autoestima para o enfrentamento da condição de vida quando na 

interação social 
▪ Criar espaços interativos para que o colaborador possa trabalhar a percepção e sensação de sua doença e 

formas de convivência na sociedade 
▪ Promover processos avaliativos das ações realizadas juntos aos colaboradores, buscando a 

transcendência do ser em terapia hemodialítica 
▪ Inserir o familiar no contexto da terapia, estimulando o suporte físico e emocional ao colaborador para 

estabelecer as relações dos sentidos da terapia hemodialítica 

Continua... 
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...continuação. 

Corpo invadido por 
DRC 

- Percepção de 
incapacidade 

- Percepção de alteração 
biológica corporal 

- Percepção de não 
pertencimento ao 

patológico 

Corpo doente e 
marcado 

- Sensação de vida 

- Sensação de diferente e 
discriminado 

- Sensação de integração 

Corpo doente e 
marcado em interação 

- Percepção de frustração 

- Percepção de 
superação 

▪ Criar espaços de interação entre família/colaborador/ profissional para melhorar a percepção da corporeidade 

do ser-no-mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética 

▪ Criar redes de apoio para dar suporte ao colaborador no que se refere ao enfretamento da doença renal 

crônica 

▪ Realizar junto aos familiares aproximações de cuidados sucessivos que possam diminuir a frustração da 

atitude corpórea do colaborador 

▪ Criar parcerias com o familiar/colaborador na atenção básica para a divulgação de informações sobre a 

doença renal crônica, promovendo a superação da condição de saúde do colaborador 

▪ Criar parcerias com familiar/colaborador/profissional para a avaliação dos processos de atenção básica aos 

portadores de doença renal crônica 

▪ Realizar atividades em redes de atenção (local, regional) para o manejo da condição de vida dos portadores 

de doença renal crônica 

▪ Criar simuladores realísticos para ajudar o colaborador e a família na detecção precoce das intercorrências 

no ambiente residencial 

▪ Criar espaços de troca de saberes, sensações e percepções desveladas na pesquisa, objetivando 

atendimento ao cuidado humano básico 

▪ Desenvolver ações de capacitação na rede de atenção ao portador de doença crônica, desmitificando a 

relação corpórea/saúde/doença 

▪ Difundir o conhecimento das doenças crônicas não transmissíveis visando o controle biológico do corpo e 

suas diversas dimensões 

▪ Estimular a comunidade a realizar exames periódicos anuais, promovendo saúde e prevenindo os agravos 

dos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

▪ Estabelecer processos de avaliação que busquem o feedback das capacitações realizadas junto aos 

profissionais 
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A partir da confluência das necessidades dos colaboradores e com base 

no referencial teórico, os cuidados foram idealizados na perspectiva das 

categorias analíticas. E, para melhor compreensão, tais ações foram 

representadas por meio de gráficos sintéticos compilados e referenciados ao 

cliente, a família e ao profissional. 
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Figura 16 - Cuidado humano relacionado ao ser cliente com DRC 

 

 

 

• Diminuir os fatores que limitam a percepção do dano incapacidade 

• Atender às necessidades explícitas citadas pelos colaboradores 

• Realizar o processo de enfermagem com atenção à vida sexual, limitação 
das atividades e compreensão do corpo doente 

• Utilizar linguagem facilitadora para atender às necessidades significativas 
do processo de cuidar 

• Orientar e esclarecer acerca das alterações corporais e metabólicas 
decorrentes da terapia hemodialítica 

• Promover a escuta ativa para atender a dinâmica das necessidades 
básicas humanas apresentadas quando em terapia hemodialítica 

• Promover oficinas em grupo para discutir entre os pares a condição de 
saúde/doença 

• Criar espaço virtual de interação para dar suporte nos atendimentos em 
terapia hemodialítica 

• Fornecer boletim informativo sobre o tratamento e realizar a leitura para 
assegurar a compreensão das informações 

• Aplicar metodologias educacionais e motivacionais no espaço da diálise 
para melhor adesão à terapia 

• Desenvolver mídia autoexplicativa sobre a doença, tratamento e 
manutenção da terapia para ações de educação em saúde 

• Apresentar a técnica de botoeira como cuidado estético no que se refere 
aos benefícios como promotora de qualidade de vida na terapia 
hemodialítica 

• Implementar a técnica de botoeira para todos os colaboradores em terapia 
hemodialítica como cuidado relacionado à melhoria da estética corporal 

• Estimular o colaborador na promoção da autoestima para o enfrentamento 
da condição de vida quando na interação social 

• Criar espaços interativos para que o colaborador possa trabalhar a 
percepção e sensação de sua doença e formas de convivência na 
sociedade 

• Promover processos avaliativos das intervenções realizadas juntos aos 
colaboradores, buscando a transcendência do ser em terapia hemodialítica 
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Figura 17 - Cuidado humano relacionado à família do ser cliente com DRC 

  

 

• Construir a formação de vínculo cliente-enfermeiro-família 

• Inserir o familiar no contexto da terapia, estimulando o 
suporte físico e emocional ao colaborador para estabelecer 
as relações dos sentidos da terapia hemodialítica 

• Criar espaços de interação entre 
família/colaborador/profissional para melhorar a percepção 
da corporeidade do ser-no-mundo em terapia hemodialítica 
na dimensão estética 

• Criar redes de apoio para dar suporte ao colaborador e à 
família no que se refere ao enfretamento da doença renal 
crônica 

• Realizar junto aos familiares aproximações de cuidados 
sucessivos que possam diminuir a frustração da atitude 
corpórea do colaborador e da família 

• Criar parcerias com o familiar/colaborador na atenção básica 
para a divulgação das informações sobre a doença renal 
crônica, promovendo a superação da condição de saúde do 
colaborador 

• Criar parcerias com familiar/colaborador para a avaliação dos 
processos de atenção básica aos portadores de doença renal 
crônica 

• Realizar atividades em redes de atenção (local, regional) 
para o manejo da condição de vida dos portadores de 
doença renal crônica 

• Avaliar continuamente processos de melhoria da qualidade 
de vida do colaborador e família durante a terapêutica de 
hemodiálise 
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Figura 18 - Cuidado humano pelos profissionais de enfermagem aos clientes com DRC 

 

 

• Estabelecer escuta atenta e formalizar o acolhimento como 

diretrizes assistenciais de humanização; 

• Criar simuladores realísticos para ajudar o colaborador e a 

família na detecção precoce de intercorrências no ambiente 

residencial 

• Criar espaços de troca de saberes, sensações e percepções 

desveladas na pesquisa objetivando atendimento ao cuidado 

humano básico 

• Desenvolver ações de capacitação na rede de atenção ao 

portador de doença crônica, desmitificando a relação 

corpórea/saúde/doença 

• Difundir o conhecimento das doenças crônicas não 

transmissíveis visando o controle biológico do corpo e suas 

diversas dimensões 

• Estimular a comunidade a realizar exames periódicos anuais, 
promovendo saúde e prevenindo os agravos dos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde  

• Estabelecer processos de avaliação que busquem o feedback 
das capacitações realizadas 
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Na qualidade de enfermeiro que presta assistência aos indivíduos que 

convivem com a DRC, outras formas de cuidar foram, a partir deles repensadas. 

A especificidade da enfermagem nefrológica necessita agregar modos de cuidar 

que valorizem a percepção das alterações estéticas do indivíduo com DRCT. 

Trazer nova concepção do pensar/fazer do enfermeiro, a partir da 

percepção das alterações corporais e estéticas presentes no cotidiano do 

colaborador, torna-se essencial para que o indivíduo ao confrontar-se com a 

DRCT apreenda novas formas de viver e com-viver ao ter o seu corpo físico e 

emocional afetado e tipificado. 

Para Merleau-Ponty (2011) o pensamento objetivo ignora o indivíduo da 

percepção. Isso ocorre por que ele se dá no mundo inteiramente pronto, como 

meio de todo acontecimento possível, e trata a percepção como um desses 

acontecimentos. 

Muito embora o avanço tecnológico para tratamento aos portadores de 

DRCT tenha evoluído satisfatoriamente com materiais e produtos inovadores, 

ainda é preciso refinar cuidados de enfermagem que valorizem as percepções de 

corporeidade do ser-no-mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética.  

Isso implica preparo e formação de enfermeiros com olhar ampliado para 

um cuidado que não se atenha a assistência com procedimentos que melhorem o 

estado biológico em nível hospitalar. Cuidado que possibilite o colaborador a 

adaptar-se ao novo estilo de vida no campo social, criando espaços de interação 

entre família-colaborador-profissional para melhorar a percepção da corporeidade 

do ser-no-mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética. 

Em suma, o cuidado especializado, realizado por enfermeiros preparados, 

capacitados e qualificados para o cuidado humano em sua dimensão estética, 

deve dar condições ao colaborador de aprender e reaprender formas de autogerir-

se em todos os sentidos - físico e emocional. 

Para isso, será necessário estabelecer um vínculo entre o cuidador e o 

colaborador, no sentido de orientar e esclarecer acerca das alterações corporais 

e metabólicas decorrentes da terapia, levando em conta que este ser-no-mundo 

possui a sua singularidade que deverá ser cuidado na dimensão do contexto social 

em que está inserido. 

Para a eficácia das orientações fornecidas pelo enfermeiro especialista, 

uma das formas de fortalecer o cuidado humano é fornecer boletim informativo 
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sobre o tratamento e realizar a leitura para se assegurar a compreensão das 

informações. 

O cuidado centrado na doença e na corporeidade tem sido alvo de meus 

questionamentos enquanto pesquisador, pois observo o avanço das 

especializações de enfermagem que se debruçam unicamente no órgão afetado 

ou na doença, sem considerar a compreensão do indivíduo como um todo; sem 

se dar conta que este órgão está atado a um corpo, ou melhor, ele é o corpo que 

carrega sentimentos e emoções e está no mundo-da-vida.  

A grande dificuldade é abrir-se para a percepção da corporeidade do outro 

que se submete a essa terapia. O mundo não é perfeitamente explícito diante de 

nós, por que ele só se desdobra pouco a pouco e nunca “inteiramente” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 281).  

A percepção não deve ser nada daquilo que se admite saber do outro, o 

modo sobre o mundo, sobre os estímulos, tais como a física que só descreve 

sobre os órgãos dos sentidos e como a biologia que os descreve e os classifica 

funcionalmente. Ela não se apresenta como um acontecimento no mundo ao qual 

eu posso aplicar, mas a cada momento como uma re-criação ou uma re-

constituição do mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 279). 

A percepção da incapacidade provocada pela doença deve ser trabalhada 

pelo enfermeiro e por todos que se envolvem no cuidado a esta clientela 

(profissionais e família), com o objetivo de melhorar o enfrentamento do processo 

saúde/doença a partir da aplicação da dimensão estética para transcender o 

cuidado além do corpo. 

“A experiência humana oscila continuamente entre a sensação de ter um 

corpo e a de ser um corpo” (TROMBINI; BALDONI, 2004, p.19). Os impactos da 

realidade externa, do trabalho, das relações sociais, são sentidos pelo corpo; a 

vida é de constante interação, e a dinâmica de vida influencia o funcionamento da 

mente e do corpo, os pensamentos remontam para o orgânico - as sensações, 

elas podem ser prazerosas ou dolorosas, é esta interação que pode se tornar 

patológica, o sintoma existe no corpo, mas a causa não está localizada nos limites 

somáticos, mas sim nos psíquicos. 

Toda percepção acontece em uma atmosfera de generalidade e se dá a 

nós como anônima. Minha percepção, mesmo vista do interior exprime uma 

situação dada (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 290). Aos que carregam a DRC e a 
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FAV não é dada a oportunidade de esquecer a imagem física refletida no espelho, 

muitos se recusam a se olhar no espelho, pois o simbolismo das marcas é maior 

que o sofrimento causado pelo tratamento e pelas restrições de dieta. 

Como enfermeiro, tenho a responsabilidade de tratar este corpo, bem como 

o seu habitante, reforçar a grandeza por estar vivo, poder realizar o tratamento 

hemodialítico. Minha prática profissional ameniza essas marcas e necessito de 

constante alteridade na prática cotidiana: “ser humano significa incluir o outro em 

nós e depender tão intimamente dele que ninguém poderia se considerar livre e 

autônomo” (NASIO, 2009, p. 143).   

Lidar diariamente com os limites do corpo do outro, com as recusas em 

seguir o tratamento fora da clínica, com os efeitos do tratamento hemodialítico no 

humor deles, motiva-me a compreender o seu universo consciente, a sua vida 

além das dores corporais e psíquicas. 

Nessa perspectiva, compreende-se que é fundamental inserir o familiar no 

contexto da terapia hemodialítica, estimulando o suporte físico e emocional ao 

colaborador para que ele estabeleça as relações dos sentidos do tratamento. 

Também se recomenda criar simuladores realísticos para ajudar o colaborador e 

a família na detecção precoce das intercorrências no ambiente residencial. 

No que se refere ao contexto familiar enquanto ser envolvido no cuidado, 

ações de enfermagem realizadas em conjunto com os familiares proporcionarão 

aproximações de cuidados sucessivos que podem diminuir a frustração da atitude 

corpórea do colaborador. 

Assim, o enfermeiro deve criar ferramentas que, ao coletar as informações 

do colaborador, possibilite compreender que cada ser é singular, na sua condição 

sociocultural, na sua história de vida, e a partir disso traçar cuidados de 

enfermagem para o fortalecimento da adesão ao tratamento e da adaptação à 

nova condição de saúde atual. 

Criar redes de apoio, espaços virtuais de interação e oficinas em grupo para 

discussão entre pares são ações que podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro 

nefrológico que darão suporte ao colaborador no enfrentamento da DRCT. 

Compreende-se que o cuidado é uma atitude relacional, dependente de 

processos entre indivíduos que se percebem para cuidar e ser cuidado, buscando 

a transcendência do ser em terapia hemodialítica. Não se pode ver esse corpo 

apenas como célula, tecido ou órgão, mas como um corpo carregado de 
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sentimentos e emoções que estão entrelaçados num corpo habitado por uma 

consciência.  

Todo saber se instala nos horizontes abertos à percepção. Não se pode 

tratar de descrever a própria percepção como um dos fatos que se produzem no 

mundo, já que a percepção é “falha” deste “grande diamante” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 279). 

O colaborador, que carrega consigo uma história, necessidades humanas 

básicas afetadas, faz parte de um contexto social que não se permite desprendê-

lo do mundo, nem de si e nem da natureza, pois são estas relações que promovem 

a construção da corporeidade do indivíduo. É também através das relações com 

o mundo-da-vida e principalmente das interações sociais que o cuidado estético 

se apresenta como cuidado primordial no cotidiano deste indivíduo. 

O olhar em si é instrumento de lapidação de outra compreensão de si 

mesmo, o mundo é novo, considerado a partir do enraizamento corpóreo da 

sensibilidade, é invólucro de determinações objetivas, mas também de fissuras 

por onde as subjetividades se hospedam (MERLEAU-PONTY, 2011); mundo que 

atravessa o corpo, mundo que transborda para a fala, corpo que é parte de um 

tratamento. 

Contar com o apoio do serviço de Psicologia para que o doente expresse 

suas angústias e encontre uma possibilidade de escuta especializada é 

imprescindível para a promoção de bem-estar do indivíduo. A própria equipe de 

enfermagem também deve contar com atendimento psicológico, pois, o desgaste 

mental do profissional não pode ser desconsiderado. 

Agir sensivelmente é uma construção necessária, perceber o outro em sua 

complexidade é um passo essencial para a efetividade da prática-cuidado. 

Sabendo que a consciência de si na doença é uma aliada para a manutenção do 

tratamento, a enfermagem pode ser agente facilitador deste processo. 

O olhar do enfermeiro é técnico, mas é dinâmico, a sensibilidade do 

profissional é manifesta por suas atitudes diante daquele que sofre, o filtro é a 

máquina, o conhecimento é a tradução do cuidado sensível.  

Pensar cuidado estético promovido pelo enfermeiro remete-nos aos 

colaboradores em terapia hemodialítica que utilizam a FAV. Cuidado esse que 

precisa ser pensado pelos enfermeiros nefrologistas como condição da certeza 

que lhes traz a vida, mas também sofrimento, ambos promovidos pelas 
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intervenções de enfermagem necessárias ao tratamento mas promotoras de 

deformidade de um corpo que se percebe, sente, sofre e se angustia. 

Uma forma de minimizar o sofrimento deste colaborador no cuidado direto 

à FAV é a implantação da técnica de botoeira enquanto alternativa para a 

operacionalização da HD. Ela é satisfatória na minimização das alterações 

estéticas provocadas pelos procedimentos de enfermagem. Essa técnica pode 

resgatar a autoestima do indivíduo e aumentar a sensação de vida plena, 

promovendo a sua integração no convívio social sem provocar dores e 

frustrações. Ainda assim precisamos pensar no cuidado estético como primordial 

no contexto da formação dos profissionais enfermeiros para que ele aconteça 

como um ato de envolvimento com o outro. 

Toda vez que experimento uma sensação, sinto que ela diz respeito não 

ao meu ser próprio, aquele do qual sou responsável e do qual decido, mas a um 

outro que já tomou partido pelo mundo, que já se abriu a alguns de seus aspectos 

e sincronizou-se a eles (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 291). 

O colaborador como indivíduo envolvido no tratamento precisa criar 

mecanismos de enfrentamento das marcas impressas no seu corpo e impostas 

pela doença. Desta forma, o cuidado estético que o enfermeiro aplica, oferecido 

aos portadores de DRCT, é primordial para compreender as sensações e 

percepções afetadas.  

Hoje, o cuidado estético ainda é pouco realizado pelos enfermeiros e pouco 

explorado na academia como fundamental e necessário. Não se trata apenas de 

uma organização corporal, ou o que parece adequado e satisfatório ao 

profissional. O cuidado focado somente no corpo físico sem considerar o corpo 

próprio tem sido o motivador de sofrimento e afastamento dos indivíduos com 

DRCT dos grupos sociais, promovendo a baixa autoestima e isolamento social. 

Vale salientar que o cuidado estético deve ser pensado, percebido, 

refletido, compreendido, desenvolvido e aprimorado em todos os campos das 

ciências da saúde como promotor de compreensão do ser-no-mundo, melhorando 

as relações de corporeidade deste corpo atual para que se permita re-significar a 

sua existência. 

Assim, o enfermeiro deve criar espaços de troca de saberes das sensações 

e percepções desveladas na pesquisa, objetivando atendimento ao cuidado 

humano básico e proporcionando a transcendência do colaborador em questão. 
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Enquanto profissional e pesquisador do cuidado humano e estético em sua 

perspectiva holística do ser-no-mundo, proporcionar um cuidado humanizado é 

extremamente importante para integração deste colaborador. Contudo, para 

efetividade e alcance do cuidado promotor de saúde, torna-se imprescindível dar 

voz a esse colaborador e permitir uma escuta sensível pelos profissionais 

enfermeiros nefrologistas que acolherão essa nova forma de cuidado, essencial 

para a compreensão de todos os fenômenos que o cercam, que o trazem para a 

realidade. 

Quando vejo um objeto, sinto sempre que ainda existe ser para além 
daquilo que atualmente vejo, não apenas ser visível, mas ainda ser 
tangível ou apreensível pela audição, e não apenas ser sensível mas 
ainda uma profundidade do objeto que nenhuma antecipação sensorial 
esgotará (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 292). 

Assim, utilizar linguagem facilitadora para atender as necessidades 

significativas no processo de cuidar do ser-no-mundo em terapia hemodialítica 

faz-se necessário para que haja efetividade deste cuidado humanizado e para que 

o colaborar compreenda todas as informações sob a sua condição de saúde e 

formas de tratamentos, seja ele no campo objetivo ou subjetivo. 

Quando um colaborador é recepcionado pela primeira vez na unidade 

ambulatorial de diálise, este ser-no-mundo traz consigo toda a história de um 

corpo que na sua compreensão era habitual, mas que agora se confronta com um 

corpo atual, e, assim, não se percebe modificado. 

Este corpo atual necessita se perceber e fazer compreender-se através das 

relações de corporeidade no mundo da vida. Esse transcender só será possível 

quando as relações interpessoais permitirem que o profissional e o ser cuidado 

estejam envolvidos e provoquem afetações para que, de fato, as relações de 

corporeidade aconteçam de forma plena, promovendo cuidado humano e estético 

ao colaborador com DRCT. 

O enfermeiro é o primeiro profissional a fazer contato para dar início ao 

ingresso do tratamento hemodialítico ambulatorial. Este contato deve ser 

acolhedor de forma a atender todas as necessidades humanas básicas que são 

vitais para qualquer ser-no-mundo. 

Para promover o cuidado com competência, um dos instrumentos utilizados 

pelo enfermeiro é o processo de enfermagem que, em suas etapas, desvela as 

necessidades humanas básicas para serem atendidas e dar condições para que 
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o colaborador vivencie a sua nova condição de vida nos aspectos físicos e 

emocionais e compreenda a sua existência. 

Ser cuidado enquanto profissional também importante, pois os momentos 

de limitações também são vivenciados pela equipe de enfermagem. Nesse 

sentido, a escuta psicológica no cenário clínico pode ser de grande valia, pois lidar 

com o sofrimento do outro é fonte de sofrimento: quem cuida deve ser cuidado, 

ninguém está alheio às angustias do outro. 

O enfermeiro deve criar mecanismos de fortalecimento nas relações 

através do processo de enfermagem, visando alcançar a visão holística do ser-

no-mundo em todas as suas fases de condição de vida humana, respeitando cada 

ser em sua completude. O cuidado oferecido dever ser individualizado de acordo 

com a realidade de ser-no-mundo deste colaborador, permitindo que o indivíduo 

se readapte a uma nova visão de mundo. 

É preciso ter em mente que cada indivíduo traz histórias que devem ser 

valorizadas e cuidadas, sem juízo de valor. O enfermeiro precisa se afastar dos 

seus conceitos e pré-conceitos, e promover um cuidado que compreenda o 

colaborador em seus aspectos pessoais, emocionais e relacionais com o mundo-

da-vida. 

As ações de enfermagem destacadas neste estudo mostram-se 

necessárias e efetivas para um cuidado humanizado e para a valorização do 

cuidado prestado a esse colaborador que experimenta o novo, o diferente. 

Pensar o processo de enfermagem como instrumento facilitador que 

permite promover a saúde é pensar uma enfermagem enquanto ciência que 

promove a autonomia do indivíduo em vários aspectos do cuidado e promove um 

cuidado de enfermagem inovador na vida do colaborador com DRCT. 

O processo de enfermagem deve ser aplicado a cada encontro para 

realização do tratamento, permitindo ao enfermeiro avaliar e intervir para a 

construção da transcendência de cada colaborador de forma individualizada, para 

que ele encontre o ponto de atitude corpórea de ser-no-mundo com vistas ao 

alcance da compreensão da sua nova condição de vida. 

O cuidado estético prestado ao colaborador não deve ser realizado 

somente pelo enfermeiro, mas por toda a equipe multidisciplinar, para que o 

colaborador seja atendido de forma plena, tenha a sua subjetividade respeitada e 

tenha acesso a mecanismos de enfrentamento para o tratamento e manutenção 
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da vida. Esse cuidado estético, no entanto, exige habilidades que todo membro 

da equipe precisa desenvolver por meio de processos contínuos de qualificação, 

por exemplo. 

Desenvolver processos de educação continuada e permanente com a 

equipe de enfermagem, com vistas a promover a sensibilidade e percepção para 

o cuidado no campo da terapia hemodialítica, configura-se como dispositivo 

potente de desenvolvimento de competências para o cuidado humano e estético. 

Também, é preciso pensar nas qualificações como ferramenta para estimular o 

uso da sensibilidade e da percepção nas ações de cuidado estético oferecido aos 

indivíduos com DRC. 

Pensar nos espaços de troca de saberes com a equipe multiprofissional 

como ferramenta de aproximação da equipe no cuidar ao colaborador em terapia 

hemodialítica, possibilitará que o cuidado humanizado e integral possibilite novos 

olhares na compreensão do indivíduo, modificando a realidade para aqueles que 

dependem do cuidado humanizado. 

Atividades em redes de atenção (local, regional), pelo enfermeiro 

especialista e equipe multidisciplinar, para o manejo da condição de saúde 

daqueles que apresentam algum grau de disfunção renal em acompanhamento, 

pode ser canal estimulante para o desenvolvimento do cuidado humano e estético 

como promotor de saúde para àqueles que buscam e primam pelo cuidado 

humanizado. 

Desenvolver ações de educação em saúde na rede de atenção ao portador 

de doença crônica, desmitificando a relação corpórea/saúde/doença, e difundir o 

conhecimento sobre as doenças crônicas não transmissíveis, visando o controle 

biológico do corpo e suas diversas dimensões, faz parte do processo de difusão 

do conhecimento que o enfermeiro especializado deve desenvolver com sua 

corporeidade em outros campos do saber. 

Expõe-se, a seguir, a representação gráfica do cuidado de enfermagem na 

dimensão estética, compreendendo o caminho da transcendência do ser-aí-no-

mundo com DRC.   
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Figura 19 - Cuidado humano ao colaborador em terapia hemodialítica 
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O cuidado é algo instintivo, ele está presente no ser-no-mundo desde que o 

mundo é mundo. Ao nascer, recebemos cuidados maternos, e através dele as 

relações de corporeidade se iniciam na prática do cuidar enquanto ser-no-mundo. 

A adoção dos signos e dos significados vai se construindo pela sensação e pela 

percepção, até que possamos estabelecer as relações de corporeidade e aprender 

a cuidar de si. 

Para cuidar de alguém, é necessário cuidar e compreender a si 

primeiramente. Esse cuidado exige perceber-se, sentir-se, refletir e compreender a 

seu processo de adoecimento no mundo da vida. 

No meu caminhar enquanto enfermeiro e pesquisador percebo que quando 

a doença acomete um indivíduo, neste caso a DRCT, ele não consegue 

compreender as modificações provocadas pela doença, necessitando de 

profissionais qualificados que ajudem a entender a sua nova condição de saúde.  

Nesse movimento, como todo ser é singular na sua existência, as ações de 

enfermagem devem ser direcionadas ao indivíduo com vistas a suprir as suas 

necessidades desveladas e as necessidades humanas básicas apontadas a partir 

da realidade de vida na qual ele está inserido, considerando o seu contexto 

sociocultural. 

Quando pensamos no colaborador que convive com doença crônica não 

transmissível e necessita reaprender a ver o mundo e re-significar a sua existência, 

torna-se essencial estabelecer um cuidado integralizado, que permita ao indivíduo 

compreender todas as mudanças ocorridas em seu corpo e a perceber-se diferente 

e tomar consciência de si. 

O cuidado precisará ser pensado/feito sob a ótica de profissionais 

especializados e qualificado, até mesmo na forma de acolher e envolver a família. 

Esse cuidado deve ser realizado de forma integrada e humanizada, permitindo que 

o colaborador absorva novas formas de cuidar e que todos os envolvidos sejam 

afetados para a promoção de mudanças que possibilite o reestabelecimento da 

melhoria da condição de vida do colaborador. É preciso integrar para humanizar. 

Partimos do princípio que o colaborador necessita, primeiramente, perceber-

se diferente e compreender as mudanças ocorridas no acometimento de uma 

doença em seu corpo. Compreender que suas necessidades humanas estão 

afetadas, que há uma desorganização da identidade, desorganização interna dos 
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pensamentos, percepção alterada de não pertencimento àquele contexto social que 

está inserido.   

Mas, para que a integralidade do cuidado aconteça, o enfermeiro 

especialista deverá envolver todos os atores responsáveis pela prestação do 

cuidado, tornando-os corresponsáveis pela promoção do cuidado integral. A partir 

deste ponto de vista, o enfermeiro deve promover o cuidado integrado, criando 

mecanismos que estimulem o envolvimento dos familiares no processo de cuidar a 

fim de sejam suporte em todas as fases do tratamento. 
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Figura 20 - Quadro organizacional das diretrizes das ações do enfermeiro para o cuidado estético 
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Falar sobre o cuidado estético remete-nos a pensar em profissionais que 

precisam ser capazes de realizar abertura para o conhecimento e se sensibilizar 

para cuidar com um olhar diferenciado. 

O enfermeiro precisa repensar as ações de enfermagem, seja na forma 

objetiva ou metafísica, para promover o cuidado estético. “A plena compreensão do 

self, o momento e o contexto da interação tornam significativamente possível 

compartilhar a experiência humana. Assim, deve-se considerar que o processo de 

cuidar é facilitado mesmo nos breves momentos de interação” entre cuidador e 

colaborador (CHINN; KRAMMER apud WALDOW, 2001, p. 164). 

O enfermeiro precisa ter conhecimento e preparo para ser capaz de perceber 

a necessidade vivenciada e sentida pelo sofrimento do outro. Cuidar com o olhar 

estético emana a reflexão sobre como a arte tem sido utilizada como expressão de 

sentimentos. A arte é uma forma de expressão cultural, de comunicação e, dessa 

maneira, expressa sentimentos (WALDOW, 2001 p. 136). 

O cuidado estético é pouco explorado por todos os campos das ciências da 

saúde; ele e a arte precisam ser resgatados no campo da enfermagem nefrológica, 

o que, segundo Waldow (2001), já tem acontecido como consequência do 

desenvolvimento de estudos sobre o cuidado. Esse cuidado tem potência para 

funcionar como catalisador do processo de resgate do ser-aí-no-mundo do 

colaborador com DRCT. 

Nessa perspectiva, a implantação e o estímulo do uso da técnica de botoeira 

configuram-se como nova arte de cuidar com olhar estético, já que a técnica 

tradicional de punção de FAV (ropeladder) provoca insatisfações estéticas 

naqueles submetidos a ela. 

Esta nova arte de cuidar pela técnica de botoeira tem sido vivenciada de 

forma prática e efetiva por alguns profissionais enfermeiros especialistas, 

entretanto, a falta de conhecimento sobre o assunto em questão tem impulsionado 

este estudo na busca da compreensão do cuidado estético como primordial na 

dispensação do cuidado estético diário aos colaboradores em terapia hemodialítica. 

Neste sentido, percebo que muitos profissionais ainda desconhecem o uso 

desta prática na área de enfermagem em nefrologia. Esta observação aponta para 

a necessidade da busca por conhecimento para permitir-se conhecer o novo, 

atualizar-se, aprimorar-se, disseminar o conhecimento, quer seja no campo da 

práxis, quer seja na academia. 
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Estimular os colabores submetidos à terapia hemodialítica a usarem a 

técnica de buttonhole como promotora do cuidado estético traz a certeza que muito 

sofrimento será minimizado, principalmente para àqueles que se percebem física e 

psicologicamente afetados. 

O cuidado estético sob a ótica do colaborador deixa de ser sentida, passa a 

ser vivida, trazendo um simbolismo quando este experimenta outras formas de 

cuidar. A compreensão do tratamento através do cuidado estético é facilitada e 

absorvida pelo colaborador que se submete ao tratamento hemodialítico. 

Quando amenizamos as marcas impressas no corpo do indivíduo que porta 

a fístula, estamos utilizando a arte de enfermagem para ofertar o cuidado estético: 

“uma ponte que nos leva a conhecer e a expressar os sentimentos é então arte, e 

a forma de nossa consciência apreendê-los é através da experiência estética” 

(DUARTE, 198812 apud WALDOW, 2001, p. 160). 

Difundir a prática do cuidar estético em todas as fases do aprendizado deve 

ser estimulado a todos os profissionais-familiares-colaboradores e estudantes 

como uma prática diária, forma de cuidar diferenciada, elemento-chave para o 

fortalecimento do resgate da autonomia e melhora da autoestima daqueles que 

vivenciam o tratamento hemodialítico. 

Ao enfermeiro especialista não cabe apenas reproduzir um conhecimento ou 

promover um cuidado. É preciso conhecer para inovar, provocar mudanças 

externas e internas, fazendo ciência na enfermagem. Somos carregados de 

sensações, percepções e conhecimentos que precisam ser capazes de interagir 

nas nossas relações através da corporeidade, promovendo o cuidado estético com 

sabedoria, com práticas inteligentes, destreza, sensibilidade e competência. 

Quando se pensa o raciocínio clínico, se reflete, se apreende e se propõe 

novas formas de cuidar no sentido da dimensão estética; inova-se com práticas de 

enfermagem avançadas, tema hoje muito discutido no âmbito da academia. 

Práticas essas que só serão possíveis quando a sensibilidade e o conhecimento 

andarem juntos.  

  

                                                 

12 DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 2ª ed. Campinas: Papirus, 1988. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposição de que a percepção das alterações estéticas do sujeito com 

DRCT é constituída a partir do modo de ser-no-mundo dos portadores de FAV e 

que ela gera cuidados de enfermagem para atendimento dessa necessidade 

permitiu a compreensão da percepção corporal do portador de DRC. 

A abertura de um novo olhar, resultado desta pesquisa, enquanto enfermeiro 

nefrologista que vivencia as ações diárias de cuidado ao indivíduo em HD, 

promoveu o desvelar da relação dos sentidos e da terapia hemodialítica na teia 

tecida pela vida, identificando os significados do corpo invadido por DRC, marcado 

e em interação no mundo da vida. 

Frente aos resultados produzidos aqui, os profissionais enfermeiros 

precisam estar abertos para o desenvolvimento do cuidado estético ainda pouco 

explorado nas academias e pouco valorizado no âmbito do cuidado, e para 

perspectivas multidisciplinares que desconstruam o cotidiano flexineriano do 

cuidado no mundo do trabalho e da tecnologia. É preciso trazer na formação a 

inserção desta temática no contexto acadêmico, formando, deste modo, 

profissionais que se preocupem com a corporeidade nas relações e com a 

compreensão dos aspectos subjetivos de quem cuida e de quem é cuidado.  

Outras perspectivas de mudanças nas políticas públicas de atenção ao 

portador de DRC possibilitarão inovações no que se refere às ações de 

enfermagem, não esgotadas neste estudo a partir da percepção e corporeidade do 

ser-aí-no-mundo tecendo a vida. 

As diretrizes aqui pensadas poderão fortalecer a dimensão estética de 

trabalho, de formação e qualificação de profissionais e de pesquisas que 

subsidiarão novas discussões, reflexões e geração de habilidades, atitudes e 

competências para as Ciências do Cuidado em Saúde.  

Considerando a realização do estudo em apenas uma unidade de diálise e 

a não abordagem da percepção de indivíduos em HD com uso de acesso vascular 

provisório, julga-se importante o desenvolvimento de novos estudos para a 

divulgação de conhecimentos que promovam aproximações dos enfermeiros e de 

outros profissionais com ações de cuidado de dimensão estética ofertados aos 

submetidos à terapia hemodialítica.  
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Nesse entendimento, confirmo que a tese em proposição contribuiu para a 

modificação da minha compreensão sobre a realidade de vida dos indivíduos que 

se beneficiam do cuidado de enfermagem no contexto da doença renal e da minha 

disposição em ser agente de mudança, provocando a disseminação do saber 

produzido no meio acadêmico e no ambiente de cuidado multiprofissional enquanto 

ser enfermeiro existencial. 

Compreendo que, em virtude do movimento de transformação consciente 

que sofri, a fenomenologia apreendida permite provocações para que outros 

profissionais busquem refletir a percepção, a corporeidade e a existência para 

realizar o cuidado humanizado na dimensão estética na teia tecida pela vida. 
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APÊNDICES 

Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
Comitê de Ética de Pesquisa da UFF 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título do Projeto: A ENFERMAGEM E O INDIVÍDUO EM TERAPIA 
HEMODIALÍTICA PARA PROPOSIÇÃO DE CUIDADO HUMANO EM SUA 
DIMENSÃO ESTÉTICA: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

Pesquisador Responsável: Enfº MSc. Dejanilton Melo da Silva 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 
Fluminense  

Telefones para contato do pesquisador: (21) 98149-5391 

Nome do voluntário (a): ____________________________________________ 

Idade: _________ anos                    R.G.: ______________________________ 

Responsável legal: ________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ___________________________________________ 

O Sr. (Sr.a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A 
enfermagem e a vivência do ser no mundo: uma abordagem fenomenológica”, de 
responsabilidade do pesquisador Enfº MSc Dejanilton Melo da Silva, discente do 
Programa de Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde sob 
orientação da Prof.a Dr.ª Rose Mary Rosa Costa Andrade Silva e coorientação da 
Prof.a Dr.ª Eliane Ramos Pereira. 

O objetivo central do estudo é compreender o ser no mundo enquanto indivíduo em 
terapia hemodialítica, para proposição de cuidado humano em sua dimensão 
estética, e propor cuidados de enfermagem a partir das percepções de 
corporeidade do ser no mundo em terapia hemodialítica na dimensão estética. Esta 
pesquisa será objeto de avaliação da percepção existencial das pessoas que vivem 
com doença renal crônica terminal em uso de fístula arteriovenosa. 

A entrevista terá como questão norteadora: Como você vivencia a terapia 
hemodialítica no seu corpo? Poderá ser gravada em dispositivo MP4, conforme sua 
autorização, o que garante a origem e confiabilidade das informações. A entrevista 
terá duração aproximada de 1 hora, e será transcrita posteriormente, e armazenada 
em arquivo digital, seguindo as exigências da resolução 466/12, recomendadas 
pelo CEP conforme item XI – Do pesquisador responsável, alínea “f: Manter os 
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dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 
por um período de 5 anos após o término da pesquisa.  

Não há previsão de riscos físico, psíquico, moral, intelectual, social, cultural ou 
espiritual em qualquer fase da pesquisa. No entanto, caso sinta cansaço e 
desconforto, principalmente emocional, pelo tempo que envolve a entrevista, ou 
pela recordação de algum evento adverso, relacionado a sua existência frente às 
alterações ocorridas em uso de fístula arteriovenosa, a entrevista poderá ser 
interrompida, e o(a) Sr.(a) poderá contar com o apoio do serviço de enfermagem, 
que estará à disposição para atendê-lo. 

Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de atuações 
profissionais que promovam, na clientela, um melhor enfrentamento da patologia, 
de estratégias para adoção de comportamento de adesão terapêutica e 
consequente possibilidade de redução da frustração, por intermédio de práticas 
educativas, geradoras de habilidades, adquiridas pelos usuários para os 
enfrentamentos sociais , bem como melhoria da qualidade de vida pautada na 
percepção existencial, apresentada pelos colaboradores estudados. Caso 
necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa. 

A sua retirada do consentimento e participação do estudo, pode ser feita a qualquer 
momento, sem que isso traga prejuízos à continuidade do tratamento.  

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma entregue no ato da 
assinatura ao entrevistado e a outra arquivada pelo pesquisador. 

Os resultados da pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador e tornados 
públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. 

Os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato 
com o Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações. 

Dejanilton Melo da Silva: dejaniltonmelo@ig.com.br 

Comitê de Ética da UFF: email: etica@vm.uff.br. Tel/Fax: (21) 26299189  

Eu, _______________________________, RG nº__________________, declaro 
ter sido informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), do projeto de 
pesquisa acima descrito. 

______________________________________________ 

(assinatura) 

  

mailto:dejaniltonmelo@ig.com.br
mailto:etica@vm.uff.br


160 

Eu, ________________________________, RG nº____________________, 
responsável legal por___________________________________________, RG nº 
_______________, declaro ter sido informado (a) e concordo com a sua 
participação, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. 

_____________________________________________________ 

(assinatura) 

Autorizo a divulgação do meu nome  (   ) Sim     (   ) Não 

_____________________________________________________ 

(assinatura) 

Autorizo a gravação da entrevista  (   ) Sim     (   ) Não 

_____________________________________________________ 

(assinatura) 

 

________________________, _____ de ____________ de _______. 

  



161 

Apêndice II – Roteiro de entrevista 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
  Comitê de Ética de Pesquisa da UFF 

 

Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Doutorando: Dejanilton Melo da Silva 

Orientadora. Profa Drª. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Coorientador: Profa Drª. Eliane Ramos Pereira 

Tema: A ENFERMAGEM E O INDIVÍDUO EM TERAPIA HEMODIALÍTICA PARA 
PROPOSIÇÃO DE CUIDADO HUMANO EM SUA DIMENSÃO ESTÉTICA: UMA 
ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA 

Entrevista fenomenológica 

 

Entrevistado Nº ___________            Idade: ________ Sexo: F (   )  M (   ) 

Estado Civil ___________________ Escolaridade _________________________ 

Etiologia: __________________________________________________________  

Tempo de vida com a doença renal: _____________________________________ 

Tempo de vida com acesso vascular definitivo_____________________________ 

1- Como você percebe a doença renal em seu corpo? 
 
2- Qual é a sua sensação em viver com uma fistula em seu corpo? 
 
3- De que maneira você percebe essa convivência (fistula e corpo) quando precisa 
interagir com outras pessoas? 
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Apêndice III – Apresentação sintética elaborada para a defesa da tese 
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ANEXOS 

Anexo I – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo II – Artigo Alterações estéticas no contexto da doença renal crônica e 
complicações associadas à autoimagem 

 

 
ALTERAÇÕES ESTÉTICAS NO CONTEXTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA E COMPLICAÇÕES 
ASSOCIADAS À AUTOIMAGEM  
 
Dejanilton Melo da Silva, Rose Mary Rosa Costa Andrade Silva, Eliane Ramos Pereira 

RESUMO 
Objetivo: identificar na literatura as alterações estéticas decorrentes da doença renal crônica (DRC) e seu 
tratamento e as complicações associadas a mudanças na autoimagem. Método: revisão integrativa realizada 
em janeiro de 2016, na Lilacs, Medline, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e Google Acadêmico, 
utilizando a estratégia PVO - P (problema/população): Insuficiência Renal Crônica; Diálise Renal; Fístula 
Arteriovenosa; V (variáveis do problema): Estética; O (outcomes/resultados): Autoimagem; Imagem Corporal. 
Incluíram-se as publicações disponíveis em português, inglês e espanhol, publicados no período de 2010 a 
2015 e que tratavam da temática. As publicações foram lidas, analisadas, sumarizadas e discutidas. 
Resultados: A amostra final de 28 publicações apontou que o aspecto estético decorrente das fístulas e da 
presença de cateteres são as principais causas da autoimagem negativa e implicam em complicações 
psicossociais, como sofrimento e sentimento de inferioridade. Outras alterações estéticas identificadas foram 
a baixa estatura, ganho e perda de peso e palidez. Conclusão: São necessários conhecimentos que 
desvelem a percepção do sujeito sobre seu corpo e que guarde valoração subjetiva de vivência diante da 
doença e sua estética. 
Descritores: Insuficiência Renal Crônica; Estética; Autoimagem. 
 

Introdução 

Na fenomenologia da percepção, o corpo vem para 
o primeiro plano da reflexão, revelando-se como o 
modo através do qual o homem percebe o mundo 
assim como a si mesmo(1). Portanto, ele assimila 
as formas de relação do corpo com o mundo, 
impostas pelos estilos de vida e papéis assumidos 
ao longo da sua existência. Essa experiência, 
externa e interna, impressa no corpo determinam 
as formas de sentir, perceber, aparecer, mostrar, 
ver e tocar os seus semelhantes, o que dificulta ou 
não as relações do indivíduo com o mundo(2). 

Sob este aspecto, o corpo interage com o mundo 
e produz sentido, inserindo o ser humano em um 
espaço social e cultural. Ao mesmo tempo em que, 
com seu corpo, o indivíduo produz sentido e, 
também, integra a rede de sentidos do grupo social 
do qual faz parte. A relação que a pessoa 
estabelece com o próprio corpo é um elemento 
constitutivo e essencial da individualidade. E a 
ruptura desse elemento pela doença tem um 
significado especial quando nos referimos, por 
exemplo, à doença renal crônica (DRC)(2). 

A doença renal se desenvolve após injúria renal, e 
caracteriza-se por perda lenta, progressiva e 
irreversível das funções renais. Em sua fase 
crônica terminal, exige-se a depuração artificial do 
sangue, por meio de diálise ou transplante renal, 

os quais acabam por provocar sintomas e 
alterações físicas, como: vômito, perda de peso e 
cefaleia, que acabam por gerar complicações 
associadas que intereferem no cotidiano do 
portador(3).  

O corpo biológico somente pode ser percebido 
através de seus representantes os quais o 
compõem, e que é denominado de corpo 
psicológico. Dessa maneira, sobre o substrato 
constituído pelo corpo anatômico, constrói-se a 
imagem corporal, que é comumente associada 
quando uma pessoa fala sobre o seu corpo. Assim, 
o corpo orgânico é o alicerce onde se apoia a 
imagem corporal, quando ocorrem modificações 
biológicas relevantes, como no caso das 
alterações provocadas pela DRC, que acarretará, 
por conseguinte, modificações na imagem 

corporal(2). Na ocorrência de uma doença orgânica 

a imagem que o indivíduo tem do seu corpo é 
mudada imediatamente e tais alterações ativam 
suas emoções, reestruturando sua imagem 
corporal(3). 

Do exposto, este estudo tem por objetivo identificar 
na literatura as alterações estéticas decorrentes da 
DRC e/ou seu tratamento e as complicações 
associadas às mudanças na autoimagem.  
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Método 

A revisão integrativa da literatura científica é um 
método que permite compreender determinado 
problema por meio da análise e síntese de estudos 
sobre o tema. Operacionaliza-se por meio de seis 
etapas básicas adotadas neste artigo: (1) 
formulação de questão de pesquisa; (2) 
estabelecimento de critérios de elegibilidade; (3) 
coleta de dados; (4) avaliação e análise crítica dos 
estudos; (5) análise e interpretação dos resultados; 
e (6) discussão(4). 

Esta revisão objetivou responder à seguinte 
questão: "Qual o estado da arte sobre as 
alterações estéticas decorrentes da DRC e seu 
tratamento, e as complicações associadas a 
mudanças na autoimagem?". Os critérios de 
inclusão delimitados para este estudo foram: 
publicações que abordassem o tema, 
independente do desenho e abordagem 
metodológicos utilizados; publicados na língua 
portuguesa, inglesa ou espanhola, no período de 
2010 a 2015. Foram excluídos editoriais, cartas ao 
editor, erratas, artigos de opinião, documentos e 
resumos não encontrados na íntegra ou cuja 
aquisição fosse mediante pagamento e as 
publicações repetidas.  

Entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2016 foi 
realizada varredura nas bases de dados LILACS, 
MEDLINE, Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) e Google Acadêmico. Para 
definição do método de busca e identificação de 
descritores, adotou-se a estratégia PVO: P 
(problema/população) - Insuficiência Renal 
Crônica; Diálise Renal; Fístula Arteriovenosa; V 
(variáveis do problema) – Estética; O 
(outcomes/resultados): Autoimagem; Imagem 
Corporal. A estratégia de busca foi determinada 
pela articulação dos descritores mediante os 
operadores booleanos OR e AND. 

As referências retornadas nas bases LILACS e 
MEDLINE foram exportadas para o programa de 
gerenciamento de referências Endnote versão 
17.0.1, que permitiu a exclusão das publicações 
em duplicidade e novas filtragens orientadas para 
o objetivo do estudo. Em se tratando da BDTD e 
do Google Acadêmico, a pré-seleção de estudos 
deu-se manualmente. A pré-seleção das 
publicações retornadas ocorreu em três etapas 
distintas: (i) pré-eleição das publicações mediante 
leitura dos títulos, rejeitando-se todos aqueles que 
não tivessem aproximação com o objeto de 
estudo; (ii) leitura dos resumos; (iii) leitura dos 
objetivos e resultados das publicações 
selecionadas, permitindo uma seleção mais 
acurada.  

Uma vez constituída a amostra final, as 
publicações foram lidas integralmente, analisadas, 
sumarizadas e discutidas. Para tanto, um 
instrumento de análise foi elaborado, contendo as 
seguintes variáveis: título, periódico, ano e tipo de 

publicação, autoria, objetivos, desenho do estudo, 
sujeitos e resultados (alterações estéticas e 
complicações associadas a autoimagem). 

Resultados  

A partir dos termos de busca utilizados sem os 
refinamentos ou descartes, o Google Acadêmico e 
a Medline foram aquelas que mais retornaram 
publicações: 539 (80,2%) e 125 (16,6%) do total, 
respectivamente. A Figura 1 traz uma sinopse do 
processo de refinamento das publicações por meio 
de um fluxograma explicativo das etapas.  

Figura 1. Fluxograma de resultados parciais de 
estudos elegíveis contidos nas bases de literatura 
científica. Rio de Janeiro, 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Nota-se que foi encontrado um somatório de 672 
publicações nas diferentes bases de dados 
pesquisadas, do qual se descartaram 644 (95,8%). 
A maior frequência de exclusão decorreu do fato 
de que as publicações abordavam outros temas: 
615 (95,5%). Assim, após refinamento, 28 
publicações foram selecionadas, as quais estão 
expostas no Quadro 1.  

O maior número de estudos foi publicado nos anos 
de 2013 (n=8; 28,6%) e 2014 (n=6; 21,4%). No que 
tange ao idioma de publicação, apenas oito 
(28,6%) artigos em inglês foram selecionados. As 
demais publicações se encontram na língua 
portuguesa (n=20; 71,4%). A maior parte dos 
estudos selecionados refere-se a artigos 
científicos (n=22; 78,6%), publicados em 19 
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periódicos distintos, os quais, em sua maioria, são 
da área da Enfermagem (n=9; 32,1%). 

Em se tratando dos desenhos metodológicos, os 
estudos descritivos foram a maioria (n=6; 21,4%); 
e a abordagem mais utilizada foi a qualitativa 
(n=21; 75%). Os objetivos dos estudos de cunho 
qualitativo, em geral, se relacionam com a 
perspectiva sociopsicológica dos pacientes que 
vivenciam a DRC, seu tratamento e complicações. 
Os quantitativos, por sua vez, são variados, mas 
encontram semelhança ao focar aspectos da 
qualidade de vida (QV). Para tanto, a população 
estudada conformou-se por pessoas com DRC, 
distintas apenas pelas especificidades relativas à 
faixa etária e tipo de tratamento dialítico. O número 
amostral, de 1 a 201 participantes, variou 
especialmente em decorrência do desenho e 
abordagem do estudo: os exploratórios e 
descritivos qualitativos exigem menor número de 
participantes, em geral. Os quantitativos, por sua 
vez, que nesse estudo estão representados pelos 
observacionais, demandam uma amostra mais 
robusta.  

As alterações estéticas identificadas nas 
publicações foram os aneurismas, edema, e 
hematomas, especialmente relacionados a fístulas 
arteriovenosas (FAV); cicatrizes decorrentes de 
cirurgias; ganho de peso por acúmulo de líquido; 
perda de peso; palidez provocada por anemia; 
baixa estatura relacionada ao atraso no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

As complicações associadas a mudanças na 
autoimagem, entre os estudos, restringem-se 
basicamente às repercussões sociopsicológicas, 
como a baixa autoestima, sensação de 
inferioridade, angústia, tristeza, afastamento do 
convívio social, depressão e vergonha. A redução 
da libido também foi apontada. 

Discussão 

A DRC se apresenta como um grande problema de 
saúde pública, não apenas por suas altas taxas de 
morbidade e mortalidade, mas também pelos 
impactos negativos na QV decorrentes da 
doença(31)Erro! Indicador não definido.. O termo qualidade d
e vida compreende um conjunto de conceitos que 
afetam a satisfação global com a vida; quando 
relacionada à saúde, leva em conta os aspectos 
físicos, sociais e emocionais causadas por uma 
doença ou tratamento específico(32). Assim, a QV 
se traduz pela percepção que a pessoa tem de sua 
saúde, por meio de uma avaliação subjetiva de 
seus sintomas, satisfação e adesão ao tratamento 
e das manifestações físicas e psicológicas da 
doença(31). 

Nessa perspectiva, o estado emocional do 
indivíduo tem grande impacto na sua QV. O 
aparecimento de doenças crônicas graves, como a 
DRC, promove mudanças físicas e 
comportamentais que podem desencadear 

sentimentos negativos, os quais, por sua vez, 
podem provocar dificuldades em aceitação da 
doença e seus processos terapêuticos(3,31).  

A DRC provoca desorganização no senso de 
identidade do sujeito e na imagem corporal pelas 
alterações orgânicas decorrentes da doença. A 
percepção dos primeiros sinais e sintomas da 
patologia, juntamente com o início das alterações 
corpóreas são o primeiro contato com a realidade 
manifesta da doença. Assim, a imagem que o 
indivíduo tem do seu corpo é alterada, 
reestruturando a imagem corporal3. A autoimagem 
traduz, então, a percepção que a pessoa tem de 
si, podendo ser compreendida como um conjunto 
de pensamentos, sentimentos e ações relativos ao 
relacionamento do indivíduo consigo e com outras 
pessoas(32). 

Entre os estudos selecionados, a mudança da 
imagem corporal foi relacionada principalmente ao 
tratamento hemodialítico, em razão da 
necessidade de confecção de fístula arteriovenosa 
(FAV) ou da inserção de cateteres(5-11,13-17,20,23,26-

28,31). 

A DRC, em sua fase mais avançada, exige 
tratamento invasivo, como a hemodiálise (HD), 
pela qual é submetida 90% dos pacientes com 
esse quadro(34), ou diálise peritoneal (DP), cujo 
objetivo é extrair as substâncias tóxicas e o 
excesso de água do sangue. Para tratamento por 
HD, se faz necessário acesso vascular em FAV 
criada para esse fim(14). No caso da DP, coloca-se 
o cateter de Tenckhoff (flexível) no abdome do 
paciente, por meio de um pequeno procedimento 
cirúrgico(5).  

A FAV mostra-se como a primeira marca física de 
que a DRC se estabeleceu no corpo, e o sujeito 
passa a se ver como um paciente que faz parte de 
um grupo com semelhantes entre si, porém 
diferente daqueles que não possuem a doença. 
Ademais, a fístula significa dizer que, a partir de 
então, o indivíduo torna-se dependente de um 
processo pelo qual terá de ser submetido mais de 
uma vez por semana7. E, nesse contexto, os 
pacientes mostram-se conformados com a FAV 
pois, apesar da dificuldade em aceitar a doença e 
de se perceber como um sujeito doente, sabem 
que é ela que, de certa forma, os mantem 
vivos(7,35). 

A fístula é entendida como a melhor via de acesso 
para a HD, no entanto, isso não a exime de 
apresentar complicações como tromboses, 
aneurismas, edema, hematomas e frêmitos que, 
uma vez manifestados e perceptíveis, implicam na 
deformação da estrutura tida como normal do 
membro no qual se encontra a fístula(35,36).  

Além das alterações físicas decorrentes da FAV, 
outras citadas pelos estudos selecionados foram: 
cicatrizes deixadas pela cirurgia, ganho de peso 
em razão do edema generalizado (já que com a 
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perda e diminuição da função renal há um acúmulo 
de líquidos) ou perda de peso (após início do 
tratamento), descoloração da pele (geralmente 
atribuída à anemia crônica que causa palidez) e 
baixa estatura, as quais contribuem para a perda 
da identidade dessa população(11,17,26).  

A baixa estatura foi relatada em dois estudos 
desenvolvidos com crianças, adolescentes e 
adultos jovens(23,26). No estudo brasileiro, a 
alteração da imagem corporal foi abordada 
principalmente pelos adolescentes, cujas 
alterações relacionadas ao crescimento e 
desenvolvimento implicam em estatura não 
condizente com a idade cronológica(26). No estudo 
australiano, por sua vez, o incômodo com relação 
à baixa estatura foi prevalente entre adolescentes 
do sexo masculino, especialmente entre aqueles 
cujas parceiras são mais altas(23). 

Estas alterações podem ter implicação na 
percepção da autoimagem. Uma percepção 
negativa pode provocar um desequilíbrio 
emocional e consequentemente influenciar na 
continuidade do tratamento(17), isto porque a 
formação da imagem corporal é o cerne a partir do 
qual o indivíduo realiza suas escolhas(35). 

As principais complicações decorrentes da 
autoimagem alterada relacionam-se aos aspectos 
psicossociais, entre eles baixa autoestima e 
sensação de inferioridade. Esses sentimentos 
fragilizam a percepção do próprio sentido de viver 
e da capacidade de tomar decisões, já que a 
identidade enquanto ser social está 
prejudicada(10,13). 

Estudo desenvolvido com crianças e adolescentes 
pontuou que elas ressignificaram o corpo 
transformado pela presença de cicatrizes 
aprofundadas por inúmeros procedimentos 
invasivos já realizados em decorrência da DRC. 
Constatou-se que demonstram uma percepção de 
autoimagem bastante negativa e um sentimento de 
inferioridade com relação a outros jovens(13). 
Resultados similares foram encontrados em outros 
estudos(37,38). 

A autoimagem negativa pode gerar sentimentos de 
angústia, muitas vezes não expressas de modo 
verbal(43), maximizando o sofrimento do sujeito. 
Esse sofrimento tem impacto em outros campos da 
vida, especialmente nas relações interpessoais 
com a família, amigos, trabalho e companheiros10. 
Como consequência do afastamento do convívio 
social, o sofrimento se intensifica ainda mais, e 
sentimentos ligados à imagem corporal, como 
tristeza, amargura e até dependência emocional, 
manifestam-se mais intensamente(22,39).  

Nessa conjuntura, estudo realizado com 48 
pacientes com DRC identificou relação entre a 
presença de sintomatologia depressiva e 
alterações na autoimagem(20). Outro estudo(10) 
chamou atenção para o impacto na sexualidade 

dos portadores de DRC com percepção de 
autoimagem negativa decorrente das 
modificações na aparência. Argumenta-se que a 
sexualidade está ligada a sensações, sentimentos 
e emoções, isto é, envolve sobremaneira a 
dimensão psicológica. A imagem corporal, que 
está relacionada ao homem como ser no mundo, 
quando abalada, colabora para diminuição da 
autoestima e, por consequência, produz um efeito 
na sua sexualidade(10,40).  

Esses efeitos são majorados por outros aspectos 
da doença e tratamento, como a redução da 
circulação sanguínea e alterações nos níveis 
hormonais que podem desencadear redução da 
libido(10). Associado a esse contexto, tem-se a 
percepção de se sentir pouco atraente para o outro 
e crer que o outro terá a mesma percepção ante às 
deformidades físicas e à presença de dispositivos 
médicos, como cateteres(41). Isto porque o 
significado do corpo está intimamente relacionado 
à construção de subjetividade, influenciada pelo 
contexto sócio-histórico do sujeito. Assim, a 
maneira com que ele responderá afetivamente às 
alterações no seu corpo são dependentes das 
representações que fazem delas(27). 

As representações do corpo alterado os fazem 
sentir-se esquisitos, diferente dos ditos “normais”. 
Nessa toada, portadores de DRC afirmam que as 
marcas derivadas do processo de adoecimento e 
tratamento são causas de curiosidade e de 
discriminação. De tal modo, a sensação de 
vergonha, de angústia e mal-estar, isto é, o 
sofrimento, se intensifica(5,9,36). Essa percepção de 
ser diferente dos não doentes é reforçada pelo 
preconceito destas em relação à presença de 
cateteres, FAV e curativos visíveis, conforme 
pesquisas identificadas nesta revisão(15,35) e outras 
que corroboram essa informação(42,43). 

Ante a esses problemas correlatos à DRC e seu 
impacto na vida dos pacientes, impõe-se medidas 
profissionais que objetivem a redução do 
sofrimento e permitam a continuidade do 
tratamento. As alterações estéticas de pacientes 
com DRC podem ser prevenidas e minimizadas se 
cuidados adequados forem empregados. Nos 
casos relativos à FAV e aos cateteres, a prevenção 
delas se inicia ainda no momento do ato 
cirúrgico/inserção do dispositivo, aplicando-se os 
cuidados de assepsia exigidos, bem como 
executando todo o procedimento como previsto 
por evidências científicas. Cabe esclarecer, 
entretanto, que a responsabilidade das ações 
envolvidas neste processo é da equipe de saúde, 
mas também do paciente. Exige-se, dessa 
maneira, orientação quanto ao autocuidado desde 
o período de confecção do acesso vascular(33).  

A escolha do tipo de tratamento também pode ter 
impacto sobre aspectos relativos não apenas à 
autoimagem, como verificou estudo que comparou 
o nível de distúrbio da imagem corporal entre 
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participantes em tratamento por diálise e pessoas 
saudáveis. Os resultados apontaram que entre os 
primeiros o grau de distúrbio foi significativamente 
superior(44). A imagem que cada pessoa tem sobre 
a sua própria imagem física é chamada de imagem 
mental do corpo, e qualquer nela perturba 
seriamente o equilíbrio do indivíduo(45).  

Ainda nessa seara, outra pesquisa constatou que 
56% dos indivíduos submetidos à HD tinham uma 
imagem mental completamente negativa de sua 
própria aparência(46). O maior ou menor grau de 
percepção negativa da autoimagem pode variar a 
depender do tratamento escolhido(47). Estudo 
indicou que os pacientes em tratamento por DP 
mostraram maior satisfação com a imagem 
corporal com relação àqueles em HD. 
Diferentemente desse resultado, estudo(48) 
constatou o oposto: os pacientes submetidos à DP 
tiveram maiores taxas de desordem em aspectos 
peculiares à imagem corporal em razão da 
existência de um cateter permanente e diálise na 
cavidade peritoneal. Com relação aos 
procedimentos específicos da terapêutica, 
encontrou-se estudo desenvolvido em uma clínica 
de HD, o qual relacionou à punção da FAV por 
meio da técnica de botoeira à preservação da 
estética e imagem corporal e à sensação de bem-
estar dos pacientes submetidos a ela(14).  

Mesmo após a confecção da FAV e inserção do 
cateter de modo adequado, complicações 
circulatórias podem ocorrer, como edema e 
hematomas, caso as adaptações necessárias não 
sejam efetivadas precocemente e de acordo com 
a necessidade de cada caso(9).  

Em se tratando especificamente do edema, 
encontrou-se que pacientes submetidos à 
tratamento fisioterápico apresentaram uma 
frequência menor da presença de edemas se 
comparados aos que não participavam das 
sessões de fisioterapia(9). 

As repercussões psíquicas e a percepção negativa 
da autoimagem podem ser minimizadas por meio 
do acolhimento e da escuta ativa. Nessa 
conjuntura, a enfermagem tem papel central, 
devendo estar preparada para oferecer apoio e 
suporte, permitindo a livre expressão dos 
sentimentos e sensações dos pacientes(33). Numa 
perspectiva multiprofissional e interdisciplinar, os 
profissionais precisam atentar-se para os 
significados dos discursos, procurando 
compreender o sentido das narrações e promover, 
assim, a discussão e reflexão profissional em 
equipe, para a melhor tomada de decisão no 
sentido de facilitar a adaptação dos pacientes às 
mudanças ocasionadas pelas alterações 
estéticas(33,49). 

Conclusão 

Mediante a revisão foi possível identificar as 
alterações físicas que afetam os doentes renais 

crônicos e confluem para uma autoimagem 
negativa. O aspecto estético decorrente das 
fístulas e da presença de cateteres foram as 
alterações mais prevalentes entre os estudos 
selecionados, as quais foram as principais causas 
da percepção da autoimagem negativa.  

Estas alterações implicam em complicações 
psicossociais, em especial a baixa autoestima e 
sensação de inferioridade que foram indicadas 
como fatores importantes para o isolamento social 
e o sofrimento. Nessa perspectiva, a escuta e o 
acolhimento por parte dos profissionais de saúde 
se constituem instrumentos terapêuticos 
importantes no lidar com o paciente crônico renal. 

Apesar das limitações deste estudo, como a 
exclusão de publicações de outras línguas que não 
o português, inglês e espanhol e uma possível 
exclusão – ainda na primeira etapa quando se liam 
apenas os títulos – de artigos que pudessem 
contribuir para a discussão, os resultados 
apresentados podem subsidiar a prática de 
enfermagem no tocante à assistência integral que, 
de fato, releve outros aspectos dos pacientes que 
não apenas o biológico.  

A dimensão estética do cuidado que é oferecido ao 
sujeito portador de DRC precisa estar além do 
procedimento realizado. Dito isso, conclui-se que 
são necessários conhecimentos que desvelem a 
percepção do sujeito sobre seu corpo e que guarde 
valoração subjetiva de vivência diante da doença 
crônica e sua estética corporal.  
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Quadro 1. Variáveis de indexação das publicações selecionadas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2016 

Autor 
principal 

Ano Título da publicação Fonte Objetivos 

Oliveira SG(3) 2011 
Sentimentos do paciente 
portador de Doença Renal 
Crônica sobre a autoimagem 

Rev Enferm 
UNISA  

Identificar os sentimentos do paciente com 
DRC em hemodiálise sobre a autoimagem 

Pennafort 
VPS(5)  

2012 

Crianças e adolescentes 
renais crônicos em espaço 
educativo-terapêutico: 
subsídios para o cuidado 
cultural de enfermagem 

Rev Esc 
Enferm USP 

Compreender como crianças e adolescentes 
com DRC vivenciam o adoecimento e a 
terapêutica e descrever o cuidado educativo-
terapêutico  

Santos I(6)  2011 

Qualidade de vida de clientes 
em hemodiálise e 
necessidades de orientação 
de enfermagem para o 
autocuidado 

Esc Anna Nery 

Identificar a QV de pessoas com DRC em 
hemodiálise, relacionando-a às 
necessidades de orientação de enfermagem 
para o autocuidado 

Cabral LC(7) 2013 
A percepção dos pacientes 
hemodialíticos frente à fístula 
arteriovenosa 

R. Interd. 
Escrever e analisar a percepção de 
pacientes hemodialíticos frente à fístula 

Ribeiro CDS(8)  2013 
Percepção do portador de 
doença renal crônica sobre o 
tratamento hemodialítico 

R. Interd. 
Descrever e analisar a percepção do 
portador de DRC sobre a hemodiálise 

Nozabieli 
AJL(9)  

2010 

Edema do membro superior e 
sinais de depressão: a 
fisioterapia pode ajudar os 
pacientes em hemodiálise? 

Rev. Ciênc. Ext 

Verificar se a inserção em programa de 
fisioterapia pode estar relacionada à 
presença de edema em membro com fístula 
e quadro de depressão 

Silva AL(10) 2014 

Perdas Físicas e Emocionais 
de Pacientes Renais Crônicos 
Durante o Tratamento 
Hemodialítico  

Revista 
Brasileira de 

Saúde 
Funcional 

Analisar as perdas físicas e emocionais de 
pacientes adultos durante hemodiálise e 
identificar os sentimentos vivenciados em 
razão da DRC 

Costa FC(11) 2014 
Hemodiálise e depressão: 
representação social dos 
pacientes 

Psicol estud. 

Analisar os diferentes campos semânticos 
associados aos estímulos indutores de DRC, 
tratamento, hemodiálise e depressão, 
elaborados por pacientes com DRC em 
hemodiálise com e sem sintomas de 
depressão 

Silva FS(12) 2015 

Qualidade de vida de doentes 
renais crônicos sob programa 
de hemodiálise: revisão 
integrativa 

Universidade 
de Brasília 

Sintetizar a contribuição de pesquisas 
realizadas sobre a QV das pessoas em 
tratamento hemodialítico quanto aos 
principais aspectos que a influenciam 

Carvalho 
LSS(13) 

2015 

A experiência de vida da 
criança com insuficiência 
renal crônica: uma revisão 
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Universidade 
de Brasília 

Realizar uma revisão da literatura sobre a 
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Silva DM(14) 2015 
Patient satisfaction with the 
buttonhole technique 

Cogitare 
Enferm 

Investigar os benefícios da técnica de 
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hemodiálise, na percepção de pacientes 
submetidos a ela 

Albano 
DPD(15) 

2014 
Subjetividade em pacientes 
crônicos renais: uma 
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Centro 
Universitário de 

Brasília 
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MLXF(16) 

2012 
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Texto & 
contexto 
enferm 
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Santos TC(17) 2013 

Análise dos aspectos clínicos 
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Espírito Santo 
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RAA(18) 
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Processo adaptativo de 
idosos em tratamento 
hemodiálitico: uma análise à 
luz do modelo de Roy   

Universidade 
Federal da 

Paraíba 

Analisar à luz do Modelo de Roy, o processo 
adaptativo de idosos frente à hemodiálise 

Sampaio C(19) 2012 

Processo de enfermagem 
como estratégia no 
desenvolvimento de 
competência para o 
autocuidado  

Acta Paul 
Enferm. 

Investigar a contribuição dos cuidados 
clínicos e educativos de enfermagem em um 
contexto hospitalar, no desenvolvimento de 
competência para o autocuidado em pessoa 
com DRC 

Costa FG(20) 2014 
Rastreamento da depressão 
no contexto da insuficiência 
renal crônica 

Temas psicol. 
Rastrear a depressão em pacientes com 
DRC em hemodiálise e relacionar as 
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variáveis sociodemográficas com a 
depressão 

Weissheimer 
TKS(21) 

2013 

Significados atribuídos a 
corpo, saúde e doença pelos 
portadores de insuficiência 
renal crônica 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 

Apresentar e discutir os resultados de uma 
pesquisa que buscou os significados que 
DRC, saúde/doença e corpo possuem para 
os pacientes 

Jansen DL(22) 2010 

Pre-dialysis patients’ 
perceived autonomy, self-
esteem and labor 
participation: associations 
with illness perceptions and 
treatment perceptions 

BMC 
Nephrology 

Examinar como os pacientes em estágio 
terminal de DRC em hemodiálise negociam 
viver com uma fístula  

Tong A(23) 2013 
Experiences and perspectives 
of adolescents and young 
adults with advanced CKD 

Am J Kidney 
Dis. 

Examinar a autonomia, a autoestima e 
participação no trabalho dos pacientes na 
fase pré-diálise; a percepção dos pacientes 
em pré-diálise com relação à doença e ao 
tratamento; e a associação dessas 
percepções com autonomia, autoestima e 
participação laboral 

Neul SK(24) 2013 

Health-related quality of life 
functioning over a 2-year 
period in children with end-
stage renal disease 

Pediatr 
Nephrol. 

Identificar experiências e perspectivas de 
jovens à espera de um transplante de rim 

Richard CJ(25) 2010 
Negotiating living whit an 
arteriovenous fistula for 
hemodialysis 

Nephrol Nurs J. 

Descrever e associar aspectos globais 
relativos à QV com base nas falas do 
paciente e familiar em uma coorte de 
crianças dependentes de diálise com 
doença renal terminal  

Abreu IS(26) 2014 

Crianças e adolescentes em 
hemodiálise: atributos 
associados à qualidade de 
vida 

Rev Esc 
Enferm USP 

Identificar atributos impactantes da QV 
relacionada à saúde de crianças e 
adolescentes com DRC, em hemodiálise 

Campos 
CGP(27) 

2015 

Representações sociais 
sobre o adoecimento de 
pessoas com doença renal 
crônica 

Rev Gaúcha 
Enferm. 

Descrever as representações sociais de 
pessoas com DCR em hemodiálise sobre 
seu processo de adoecimento 

Shahgholian 
N(28) 

2012 

Reviewing and comparing 
self-concept in patients 
undergoing hemodialysis and 
peritoneal dialysis 

Iran J Nurs 
Midwifery Res. 

Revisar e comparar o autoconceito de 
pacientes em hemodiálise e diálise 
peritoneal 

Chan R(29) 2011 

Studying psychosocial 
adaptation to end-stage renal 
disease: The proximal-distal 
model of health-related 
outcomes as a base model 

J Psychosom 
Res 

Validar empiricamente o modelo proximal-
distal na população em diálise e examinar o 
impacto de fatores psicossociais no modelo 

Tong A(30) 2013 

The perspectives of adults 
living with peritoneal dialysis: 
thematic synthesis of 
qualitative studies 

Am J Kidney 
Dis. 

Sintetizar estudos qualitativos publicados 
sobre experiências de pacientes, crenças e 
atitudes sobre diálise peritoneal 

Bibiano RS(31) 2014 

A percepção da autoimagem 
do cliente renal crônico com 
cateter temporário de duplo 
lúmen 

Revista Pró-
univerSUS 

Identificar a percepção dos clientes com 
DRC em hemodiálise e analisar a 
importância do cateter para a autoimagem 
do cliente 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Anexo II – Artigo A percepção de corpo por pessoas com doença renal 
crônica: um estudo fenomenológico 

 
A PERCEPÇÃO DE CORPO POR PESSOAS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UM ESTUDO 
FENOMENOLÓGICO 
 
Dejanilton Melo da Silva, Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, Eliane Ramos Pereira, Helen 
Campos Ferreira, Vanessa Carine Gil de Alcantara 
 
Resumo 
Objetivo: compreender a vivência do paciente enquanto corpo invadido pela doença renal crônica 
(DRC). Métodos: estudo exploratório, qualitativo, alicerçado na fenomenologia social de Amedeo 
Giorgi. Participaram 30 pacientes de uma clínica de hemodiálise do estado do Rio de Janeiro. 
Realizaram-se entrevistas fenomenológicas aplicadas em março de 2017. Resultados: Desvelou-se 
que a invasão do corpo pela DRC se caracteriza como incapacitante para a realização das tarefas 
cotidianas; como provocadora de alterações biológicas e físico-estéticas corporais; e, para alguns, 
não pertencente ao patológico quer seja por desenvolverem resiliência ou por não aceitarem a nova 
condição que acarretará mudanças no seu modo de viver. Conclusão: a DRC impõe a 
ressignificação do corpo e um novo modo de viver. É imprescindível compreender a complexidade 
dessa afecção no seu sentido subjetivo, para, então, promover um cuidado adequado às 
necessidades do sujeito. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica; Percepção; Diálise Renal; Corpo Humano; 
Enfermagem. 
 
 
Introdução 

A doença renal crônica (DRC) é 
compreendida como um grave problema de 
saúde pública nacional, cujos dados 
epidemiológicos apontam para a existência 
de cerca de 112 mil pacientes em diálise.1 
Dadas as características de progressão 
irreversível da doença, imprime-se a 
necessidade de tratamento paliativo, contínuo 
e prolongado, que visa delongar a sobrevida. 
Para além dos aspectos biológicos e da dor, 
esse contexto produz repercussões 
biopsicossociais e de mudanças no estilo de 
vida que interferem no sentido de identidade 
do sujeito, implicando em redução da 
qualidade de vida.2  

Conviver com uma doença crônica leva as 
pessoas a centralizarem suas vidas em torno 
da enfermidade e tratamento, não obstante, 
cada indivíduo vivencia o adoecimento de 
modo singular, já que a subjetividade se 
concebe enquanto ser no espaço temporal 
que está inserido. Isto é, sua percepção de 
ser no mundo é fundamentalmente um 
envolvimento prático com a realidade 
experimentada, processo que se dá por meio 
do corpo.3 

Na fenomenologia da percepção, o corpo se 
configura como objeto de reflexão, no 
entendimento de que ele é, ao mesmo tempo, 
a fonte da existência e o local da experiência 
perceptual e de envolvimento do homem com 
o mundo.4 O corpo é, portanto, para além de 

ser biológico, construção social que funciona 
como marca dos valores e sentidos impostos 
socialmente, e como elemento indispensável 
à individualidade.5 

Ao se experimentar o adoecimento, um 
processo de ruptura do sujeito com o corpo se 
estabelece, acarretando prejuízos à imagem 
corporal e ao sentido de estética, que ativam, 
por sua vez, sensações e sentimentos 
diversos que precisam ser acolhidos pelos 
profissionais de saúde, para que não incorram 
em dificuldades de aceitação da doença e de 
seus processos terapêuticos.6 

Ante ao exposto, mais atenção tem sido dada 
à relação entre as condições 
psicossioculturais e a doença renal, como 
previsto na década passada por pesquisador 
reconhecido. Segundo ele, muito 
conhecimento sobre os aspectos fisiológicos 
da doença já foi apreendido, fazendo 
florescer, como novo desafio para a 
comunidade de cientistas, a associação e 
impacto dos fatores psicossociais sobre a 
evolução dos acometidos por essa doença.7  

É nesse entendimento que o tema ora 
proposto encontra relevância. Faz-se 
imprescindível compreender a complexidade 
dessa afecção no seu sentido subjetivo, que 
só pode se dar a partir do desvelar da 
percepção do sujeito sobre seu corpo e sobre 
sua vivência no contexto da doença crônica, 
para, então, promover um cuidado adequado 
às necessidades do sujeito. Assim, este 
estudo tem como objetivo compreender a 
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vivência do paciente enquanto corpo invadido 
pela DRC.  

Método 

Trata-se de estudo exploratório, de 
abordagem qualitativa, com uso do método 
fenomenológico, por permitir a compreensão 
daquilo que se quer estudar como fenômeno 
humano, vivenciado pelo sujeito, que, ao ser 
interrogado, mostra-se em toda a sua 
dimensão subjetiva, e desvela, assim, 
significados frente à sua experiência de vida.  

Foi desenvolvido em uma clínica de diálise 
localizada na Região Metropolitana do estado 
do Rio de Janeiro. Trata-se de uma unidade 
privada conveniada ao Sistema Único de 
Saúde, especializada no atendimento a 
pacientes com DRC, em nível de alta 
complexidade.  

A população do estudo foi conformada pelos 
163 usuários cadastrados e em tratamento na 
clínica em março de 2017. Para composição 
da amostra foram considerados os seguintes 
critérios de inclusão: estar em terapia 
hemodialítica com uso da técnica tradicional 
de punção de fístula arteriovenosa 
(ropeladder) há pelo menos dois anos, e com 
idade igual ou superior a 18 anos. E, como 
critérios de exclusão: apresentar déficit 
cognitivo que impossibilitasse a participação 
no estudo, os não aderentes ao tratamento, 
isto é, faltosos recorrentes e/ou que não 
contemplam 12h de diálise semanal, e os 
encaminhados para outro serviço de 
hemodiálise durante o período de coleta dos 
dados.  

Os sujeitos foram escolhidos por 
conveniência, caracterizada, neste estudo, 
pela presença do paciente na clínica durante 
o período da coleta de dados, ocasião na qual 
o pesquisador verificava os critérios de 
elegibilidade da amostra mediante consulta 
aos prontuários. Uma vez atendidos os 
critérios, o paciente era convidado pelo 
pesquisador, individualmente e mediante 
explanação dos objetivos da pesquisa, a 
integrar a pesquisa. O número amostral foi 
determinado pela saturação teórica dos 
dados, isto é, a inserção de novos sujeitos foi 
interrompida quando os dados obtidos 
passaram a apresentar redundância, segundo 
a avaliação do pesquisador de que novos 
dados não alterariam a compreensão do 
fenômeno investigado. Assim, a amostra foi 
constituída por 30 sujeitos, sem perda 
amostral. 

Os dados foram coletados em março de 2017, 
por meio de entrevista fenomenológica 

operacionalizada pela seguinte questão 
disparadora: “Como você percebe a doença 
renal em seu corpo?”, com a qual buscou-se 
apreender os significados que os sujeitos 
atribuem a sua experiência vivida enquanto 
corpo doente. Durante as entrevistas não 
foram necessárias outras perguntas, mas o 
pesquisador adotou uma postura de ouvinte 
e, ao mesmo tempo, de estimulador, de modo 
que, quando sentia necessidade de obter 
mais informações, solicitava que o 
entrevistado falasse mais sobre o assunto em 
questão.   

Por opção dos sujeitos, as entrevistas 
individuais ocorreram durante o momento em 
que eles realizavam a diálise, com total 
privacidade e livre de interrupções; foram 
gravadas e transcritas de forma literal, afim de 
respeitar as características das falas.  

Os dados de caracterização, por sua vez, 
foram obtidos por meio dos prontuários a 
partir de um instrumento composto pelas 
variáveis gênero, idade, tempo de 
diagnóstico, tempo com acesso vascular para 
diálise e doença de base que desencadeou a 
doença renal. Esses dados foram analisados 
por estatística descritiva por meio de 
Microsoft Excel® 2010. 

Os dados de análise das entrevistas foram 
construídos, tratados e analisados segundo o 
modelo empírico-compreensivo proposto por 
Amedeo Giorgi, que se compõe de quatro 
passos principais: (1) leitura intensa das 
descrições expressadas pelos sujeitos da 
pesquisa, com o propósito de apreender o 
sentido do todo do fenômeno; (2) identificação 
das unidades de significado; (3) 
transformação da linguagem do sujeito em 
linguagem científica, mantendo a ênfase no 
fenômeno pesquisado; (4) sintetização e 
integração das unidades de significado.8  

Em respeito aos preceitos éticos, o projeto de 
pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense, sido 
aprovado conforme Parecer nº 1.589.579, de 
junho de 2016. Para preservação do 
anonimato, os entrevistados foram 
identificados pela sigla COL (de colaborador) 
seguido de um numeral. 

Resultados 

Participaram do estudo 15 homens e 15 
mulheres, cuja média de idade foi de 48,2 
anos. O tempo de vida com DRC variou entre 
2,1 e 26 anos e o tempo em diálise com uso 
de FAV variou entre 2,1 e seis anos. A doença 
de base mais prevalente foi a hipertensão 
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arterial sistêmica (HAS), diagnosticada em 26 
(86,7%) pacientes. 

As entrevistas fenomenológicas originaram 
um corpus de análise cujas unidades 
significativas mais predominantes foram: 
doença (n=36); diálise (n=32); vida (n=29); 
sinto (n=21); percebo (n=24); corpo (n=20) e 
modificações (n=16). 

A análise compreensiva dos depoimentos 
permitiu capturar a essência da percepção do 
indivíduo sobre o corpo invadido pela DRC, 
desvelando que essa invasão se caracteriza 
como incapacitante, provocadora da 
alteração biológica corporal e, para alguns, 
não pertencente ao patológico. 

Corpo incapacitado 

Ao relatarem como sentem e percebem a 
doença renal em seu corpo, a incapacidade 
para a realização das tarefas cotidianas foi 
bastante ressaltada. A ação limitada pela 
doença mais citada foi trabalhar. 

“Percebo minha incapacidade de realizar 
atividades que antes eu fazia.” (Col. 1) 

“Hoje em dia estou parada, não consigo 
namorar, não consigo fazer nada.” (Col. 6) 

“Uma sensação de que você não queria estar 
com aquilo. Incomoda! Te limita! Limitação do 
tempo para as atividades!” (Col. 9) 

“Eu me sinto muito lesada, o corpo não me 
deixa fazer muita coisa. Mudou tudo em mim. 
Quero fazer uma faxina, arrumar uma casa 
direito e não consigo.” (Col. 16) 

Corpo alterado biologicamente 

A descoberta do diagnóstico é marcada por 
sentimentos negativos e dificuldade de 
entendimento sobre o que é a doença, as 
alterações corporais, o tratamento e as 
mudanças no estilo de vida. Apesar de o 
conhecimento sobre a doença poder ser 
apreendido socialmente via senso comum, 
por meio das orientações profissionais ou por 
estudos individuais, é a experiência vivida que 
dá significado a ele. E, nesse sentido, a 
invasão pela doença os faz experimentar 
alterações biológicas e físico-estéticas, em 
especial com relação ao inchaço (termo 
utilizado 25 vezes) provocado pelo edema 
generalizado, e ao peso, termo representativo 
da percepção de era gordo e emagreci.  

“Altera todo o seu físico, sua aparência. Você 
nota mudando a sua fisionomia, dores no 
corpo, a barriga parece inchada.” (Col. 1) 

“Com o tempo, existem as modificações na 
pele, no cabelo, até no andar.” (Col. 2) 

“Eu emagreci muito e a minha pele está muito 
mais flácida.” (Col. 8) 

“O corpo fica pesado, a gente fica lenta, sente 
ardência no corpo, que não pode se esfregar, 
se encostar, fiquei muito inchada e não sabia 
o que era.” (Col. 12)  

“Eu tinha um corpo muito mais avantajado e 
até me sentia muito bem com esse corpo, mas 
depois eu fiquei bem debilitado.” (Col. 15) 

“Degenerativa. Uma doença que vai 
acabando com você aos poucos.” (Col. 20) 

Corpo não pertence ao patológico 

A doença renal, muitas vezes, se instala de 
forma súbita e de maneira silenciosa, não 
apresentando sinais e sintomas que, para 
muitos, são os fatores que configuram, de 
fato, a existência da doença em seu corpo. Na 
ausência deles, portanto, muitos não se 
percebem como doentes.  

Outros, por serem resilientes ou por não 
aceitarem um invasor que acarretará 
mudanças no seu modo de viver, não 
assumem a condição de “ser corpo doente”. 
Se, para os primeiros, a resiliência destaca-se 
como estratégia de enfrentamento e de 
adaptação psicológica às mudanças do 
cotidiano imprimidas pelo tratamento da DRC; 
para os segundos, a negação constitui-se 
sofrimento e pode influenciar negativamente 
na aderência ao tratamento.9 

“Para ser sincero eu não sinto nada, para mim 
é uma doença normal.” (Col. 15) 

“Só me sinto doente os três dias em que faço 
hemodiálise! Para mim só estou doente 
segunda, quarta e sextas-feiras. Nos dias que 
eu não estou aqui, eu, eu vivo a minha vida 
normal, eu acho que eu não estou doente. 
Isso é a minha concepção!” (Col. 13) 

“Eu procurei entender o que era renal crônico. 
Eu fui um paciente que estudei o meu 
tratamento. Eu peguei um livro com a 
enfermeira chefe e estudei [...] eu não botei 
dificuldades, eu procurei sobreviver com o 
tratamento. Eu procurei aprender o que é 
hemodiálise.” (Col. 4) 

“Muita gente ainda fala até hoje que não 
pareço que faço hemodiálise, mas eu sei que 
pareço. Mas disfarço.” (Col. 12) 

“Você tem uma reação adversa a doença. 
Você não aceita ser crônico. [...] Eu me 
posicionei que eu não tenho nada, eu estou 
bem, colocava aquilo como maneira de agir e 
mostrar que aquilo fazia parte do meu corpo. 
Acho que não me importava, mas quando eu 
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me retirava daquele convívio do meu mundo, 
aquilo me frustrava.” (Col. 1). 

Discussão 

O estudo desvelou a vivência do sujeito com 
DRC e seus significados expressos pelo 
corpo que percebe, sente e sofre com as 
alterações corporais decorrentes da 
patologia, que são demarcadoras de 
expressão de qualidade de vida do ser-no-
mundo em terapia hemodialítica e se 
apresentam como limitantes para o 
desenvolvimento das atividades cotidianos. 

Segundo a literatura, as principais alterações 
estéticas decorrentes da DRC se relacionam 
à fístula (edema, hematoma) e alterações no 
peso.6 Essas alterações implicam em 
complicações psicossociais, em especial a 
baixa autoestima e sensação de inferioridade 
que, associadas à percepção de curiosidade 
e preconceito por parte da população em 
relação às alterações físicas, configuram-se 
como fatores importantes para o isolamento 
social e o sofrimento.10-12  

Neste contexto, o processo de saúde/doença 
torna-se um processo singular e doloroso 
vivenciado por cada sujeito, isto porque a 
saúde e a doença são fenômenos clínicos e 
sociológicos vividos culturalmente pelas 
pessoas, enfrentados de maneira 
experimental e distinta de acordo com o 
significado que cada ser humano atribui ao 
caminho percorrido durante a trajetória do 
adoecer.13 

Esses fenômenos se tornam presentes para 
os sujeitos portadores de DRC em terapia 
hemodialítica, sobretudo a partir da 
percepção de incapacidade que se 
estabelece no decurso próprio da patologia 
instalada, e se apresenta como limitações 
para o desenvolvimento de atividades da vida 
diárias, como trabalhar.14 Sobre esse 
aspecto, dados da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia apontam que pouco mais 66% dos 
pacientes em diálise tem idades que os 
enquadram no âmbito da população 
economicamente ativa1, porém o percentual 
de pacientes que continua trabalhando após 
início do tratamento é baixo.15,16 

Nesse sentido, terapia hemodialítica é 
demarcadora no sentido de dizer a esse ser, 
portador do corpo que sofre modificações 
estéticas e torna-se diferente, que seu corpo 
não favorece mais a sua existência. Esse 
sujeito perde, então, a sua autonomia; já não 
se percebe controlador do seu tempo em 
razão do compromisso de estar presente três 
vezes por semana, com hora marcada, para 

terapia hemodialítica.17 O ser vive um dia 
após o outro, sem perspectivas controladoras 
e determinantes de seu fazer tempo/existir 
aqui no mundo. 

A cronicidade da doença, o medo de morrer e 
a mudança da imagem corporal 
desencadeiam uma série de fatores 
estressantes no transcorrer dessa espera, o 
que pode influenciar significativamente o 
sucesso do tratamento que está em 
andamento.13 

O adoecimento apresenta-se como uma 
barreira no processo de viver, mudando o 
estilo de vida e o papel social. O 
desconhecido é formado de pontos 
simbólicos de uma sociedade e pode 
ameaçar o indivíduo em si e sua relação com 
o mundo. As mudanças físicas perceptíveis 
decorrentes do adoecimento associadas à 
condição clínica e à rotina do tratamento 
convergem para o desconforto e sofrimento 
sentido por esses indivíduos.18  

A invasão da patologia é percebida numa 
consciência de que o corpo, seu ponto de 
vista, seu olhar sobre o próprio corpo, como 
meio de se conhecer, encontra-se atrelado a 
um resultado de como se estabeleceram as 
relações com o mundo objetivo. A experiência 
perceptiva de si mesmo se fragmenta, a ideia 
de controle do corpo dilui-se na medida em 
que experiencia a DRC e a terapia. 

Segundo Moreira "o ser humano não aprende 
somente com sua inteligência, mas com seu 
corpo e suas vísceras, sua sensibilidade e sua 
imaginação". Nessa perspectiva, considera-
se que a relação com o mundo pode ser 
apreendida através da fala, da expressão de 
cada sujeito, das singularidades e de suas 
vivências.19:140  

Essa nova identidade assumida com o 
advento da doença renal, revela-se como se 
o sujeito fosse invadido por uma segunda 
pessoa em seu corpo. Uma nova 
interpretação sensível desse corpo, que 
assume uma nova condição fisiológica, será 
necessária para que esse corpo 
fenomenológico transcenda no entendimento 
de que um novo acontecimento no processo 
vital é inerente a nossa existência.  

A enfermagem precisa estar atenta à 
existência humana e à percepção produzida 
pelo indivíduo, no sentido de intervir com 
ações que valorizem o processo vital dele e 
não apenas a manutenção fisiológica do 
corpo anatômico e biológico. Faz-se 
necessário desenvolver estratégias que o 
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façam refletir sobre a sua própria realidade e 
desenvolver ou buscar novos caminhos.20,21 

A essência do trabalho do enfermeiro é o 
cuidar, processo que envolve contato próximo 
com o usuário e suas necessidades de saúde, 
denotando assistir o ser humano em suas 
necessidades, envolvendo atos, 
comportamentos e atitudes, que dependem 
do contexto e das relações estabelecidas 
entre usuário e profissional. Ademais, é uma 
ação que compreende atitudes de atenção 
em relação ao corpo, atitude de olhar nos 
olhos do usuário, perceber sentimentos.22 

As alterações corporais produzidas pela DRC 
são experiências de vida do cliente. Então, 
ainda que haja formação de vínculo 
profissional com ele durante a terapia de 
hemodiálise, produzida no cotidiano 
assistencial, a percepção dessas alterações 
tem significado singular, autêntico e são 
influenciadas pelas relações objetais que ele 
tem com o mundo. Assim, antes de ser objeto, 
o corpo é nosso modo próprio de ser no 
mundo e ele realiza a abertura do homem ao 
mundo ao colocá-lo em situação de ser. 
Quando esse corpo traz marcas que são 
reconhecidas pelo indivíduo que as porta e 
pelos demais em seu convívio como marcas 
antiestéticas e imutáveis, a percepção que o 
indivíduo tem de si mesmo altera seu modo 
de existir e de ser no mundo.23  

O enfermeiro tem a possibilidade de 
identificar as expressões das mudanças 
corporais dos clientes e, sobre elas, aplicar 
conhecimentos com intervenções, utilizando 
tecnologias leves, leve-duras ou duras de 
cuidados para promover processos 
compreensivos de existência com DRC.22 As 
relações de trocas entre os humanos e entre 
o psíquico e o fisiológico de um ser humano 
permite desenvolver outras significações 
corporais. 

O que se coloca em tese é que, por vezes, 
valoriza-se o cuidado com o corpo, com o 
fisiológico, com sua funcionalidade e 
abandona-se o cuidado estético. Esse traz a 
significação do bem-estar, ainda que em 
condições adversas do existir. O esquema 
corporal não será mais o resultado das 
associações estabelecidas no decorrer da 
experiência com DRC e sim, na tomada de 
consciência global da postura no mundo 
intersensorial de existir do cliente.23 

Nossas relações com o mundo são mediadas 
através do corpo que ocupa um espaço, pois 
nosso corpo não está primeiramente no 
espaço, ele é e sempre será o próprio espaço 
ocupado.23 Então, o ponto de vista próprio se 

imbrica no ponto de vista do outro sobre mim. 
Como a DRC não é uma experiência do outro, 
ela é negada a coexistir com ele e o ser cliente 
não está adiante de seu corpo, ele está em 
seu corpo, ou antes, ele é seu corpo. As 
percepções sensoriais sobre o seu próprio 
corpo o desqualifica na tomada de decisão 
sobre si mesmo.  

Assim, é preciso praticar a escuta atenta, 
além de ver e observar o corpo. O ser 
enfermeiro precisa cuidar e importar o ser 
cliente para dentro de si e juntos cotejar 
formas de “com-viver” com DRC e 
hemodiálise. Não se consegue cuidar sem 
vincular, sem trocar energias, sem reificar o 
cuidado humano.  

A percepção de não pertencimento à 
patologia que invade o corpo por alguns 
clientes pode ser a negação da tomada da 
consciência do sentido do todo, o que torna 
imperativo o desenvolvimento de estudos que 
transcendam o clínico e abarquem o 
psicológico e o cuidado estético, já que o ser 
humano ao olhar o “ser doente” o tipifica.  

É, ainda, necessário resgatar no sujeito a sua 
autoestima para que possa compreender 
esse corpo fenomenológico que sente, 
percebe e é afeto pela interação social, pois o 
corpo é uma unidade expressiva que, quando 
assumida, pode aprender a conhecer, e essa 
estrutura vai comunicar-se ao mundo 
sensível, ressignificando seu existir com 
DRC. 

O enfermeiro, ao promover o cuidado 
estético, pode contribuir para que o ser cliente 
aprenda a construir outro ponto de vista sobre 
o pertencimento de seu corpo com DRC, outro 
uso do corpo próprio, outra reorganização do 
esquema corporal, outra ressignificação de 
entidade sensorial. Descobrir-se doente, sem 
mascarar a si mesmo é um movimento 
intrínseco, porém de dimensões intra e extra-
relacionais que favorecerão a vida do ser 
invadido pela DRC. E é nessa perspectiva que 
este estudo se apresenta como contributo, 
não apenas para o paciente, enquanto corpo 
invadido, e para os profissionais, enquanto 
ser atentivo ao subjetivo daquele que cuida, 
mas também para a Ciência. Isto porque 
indica aspectos subjetivos sobre os quais se 
deve debruçar com mais profundidade em 
novos estudos, em novas análises, e em 
novas possibilidades de cuidar, tendo em 
vista às necessidades individuais de cada ser 
cliente, que é mais que corpo doente; é ser 
que experiencia, percebe, e produz 
afetações, as quais nem sempre podem ser 
cuidadas através do corpo físico. 
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Conclusões 

A abordagem teórico-metodológica da 
fenomenologia social possibilitou a 
compreensão do ser corpo invadido pela 
DRC, sob uma perspectiva que valoriza o 
subjetivo e a realidade experimentada. 

O estudo desvelou que o corpo é percebido 
como incapacitado, como circunscrição 
alterada biológica e esteticamente e, para 
alguns, como não pertencente ao patológico. 
A percepção é singular e intransferível, mas 
passível de cuidados compreensivos de 
enfermagem. Nesse sentido, o sujeito 
portador de DRC necessita ser cuidado por 
profissionais que estejam preparados para 
atender às necessidades perceptivas, entre 
elas, a das alterações corporais provocadas 
pela doença.  

É necessário, então, pensar e promover uma 
enfermagem que não dissocie o pensar/fazer 
ação para com o corpo desta população de 
que sofre, no sentido de traçar ações de 
enfermagem que transcendam o corpo físico, 
e que promovam à essa população o sentido 
de direito à vida, à cidadania e ao retorno às 
suas relações interpessoais, como forma de 
minimizar as suas dores e angústia de viver 
como ser-no-mundo com DRC. 
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