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O CURSO
O Curso de Especialização em Nefrologia Multidisciplinar tem como 

objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da 
Atenção Primária e visando o cuidado integral e ações de prevenção à doença 
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais 
na prevenção e no tratamento do usuário do SUS que utiliza a Rede Assistencial 
de Saúde.

Este curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia 
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA, em parceria com a Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e o apoio do Departamento 
de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia.

Essa iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção 
de materiais instrucionais em Nefrologia, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do Acervo 
de Recursos Educacionais em Saúde (ARES). Este acervo é um repositório 
digital da UNA-SUS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação 
de tecnologias educacionais interativas.

O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de educação a 
distância (EAD), que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais 
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos 
diversos dispositivos de saúde. Estamos associando tecnologias educacionais 
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso 
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam 
a dinâmica de ensino-aprendizagem.

Esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este 
curso.

Abrace esse desafio e seja bem-vindo!

Profª. Dra. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da UNA-SUS/UFMA

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
Coordenador do Curso de Especialização em Nefrologia 
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA
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APRESENTAÇÃO

Prezado aluno, 

Estamos chegando ao final de mais um módulo. Nesta 
unidade, serão apresentados aspectos como o conceito de família, 
a importância do suporte familiar, os impactos psicossociais e as 
estratégias de intervenção à família.

A realidade vivenciada por famílias quando um dos 
membros apresenta o diagnóstico de DRC é foco de várias 
pesquisas e discussões, principalmente em relação aos impactos 
psicossociais que a doença pode ocasionar. 

Dependendo da fase da doença em que o paciente se 
encontra e do funcionamento familiar, podem ser observados 
alguns sentimentos e padrões de comportamento, formas de 
enfrentamento e reorganização de papéis e funções sociais, 
bem como a importância do vínculo familiar na manutenção da 
integridade psíquica do paciente. 

Tenha uma boa leitura! 
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ObjETivOS

• Reconhecer a importância da família no cuidado ao 
paciente com doença renal crônica.

• Descrever os impactos psicossociais da doença crônica na 
dinâmica familiar.  

• Identificar os aspectos da abordagem familiar na 
perspectiva interdisciplinar.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Cerveny (2002), a família é um sistema social primário 
que possibilita o desenvolvimento físico e emocional do indivíduo, 
tornando-o apto para a convivência social e estabelecimento de vínculos 
relacionais. 

A família, como unidade, tem um 
papel determinante na constituição do 
indivíduo, pois desenvolve um sistema 
de crenças, valores e atitudes em face 
da saúde e da doença que permitem 
a elaboração do modo de vida a ser 
adotado pelos indivíduos, a fim de 
assegurar a continuidade, mesmo em 
meio às mudanças externas do sistema 
familiar.

Os transtornos que envolvem a doença e o sofrimento psíquico 
desencadeado por ela são realidades inerentes ao homem desde tempos 
primitivos. A maneira pela qual esses fenômenos são vivenciados, 
manipulados e entendidos depende do contexto social e emocional em 
que estão inseridos. A ocorrência de uma doença na família deve ser 
considerada e compreendida como um fenômeno social e pode ocasionar 
intensa angústia e desorganização psicológica. Por isso, é necessário 
compreender os processos que regem a psicodinâmica familiar (HOLANDA; 
LAGE, 2007).

Algumas vezes, o adoecer implica, inevitavelmente, em internação 
hospitalar, que acarreta forte tensão ao paciente e aos familiares, 
especialmente quem assume o papel de cuidador (MEIRA; VALE 2003). A 
hospitalização de um dos membros da família pode ser entendida como 
um evento estressor, pois o estresse psicológico é uma reação particular 
entre a pessoa e o ambiente. Assim, o paciente é avaliado por essa reação 
com diagnóstico de sobrecarga ou excesso de seus recursos, os quais o 
colocam em risco o seu bem-estar (ROMANO, 1997). Visualizada dessa 
forma, a hospitalização pode gerar desorganização no núcleo familiar e 
exigir adaptação da família. 
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O diagnóstico de doença renal crônica 
(DRC) tem relevante impacto sobre a vida do 
indivíduo, seja ele criança ou adulto, e afeta 
significativamente a sua qualidade de vida 
(QV), que pode ser definida como a percepção 
subjetiva de como os fatores relacionados à 
saúde (biológico, social, psicológico, espiritual) 
podem influenciar no bem-estar e contribuir para 
o resultado do tratamento (KAPTEIN et al., 2010; 
COPELOVITCH; WARADY; FURTH, 2011).

2 O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO E O PAPEL 
DA FAMÍLIA DIANTE DA DOENÇA CRÔNICA 

Para discutir sobre o impacto do diagnóstico da doença crônica, torna-
se importante salientar alguns conceitos, historicamente formulados sobre 
família, para compreender os efeitos do adoecimento em um membro do 
grupo familiar. 

Segundo Ribeiro (2004), os estudos sobre uma possível história 
da família iniciaram-se com Bachofen, em 1861, o qual pesquisou o que 
teria sido o grupo familiar nos tempos primitivos. Rolland (2001) ressalta 
a família como uma estrutura que varia conforme a sua época histórica 
e fatores sociopolíticos, econômicos e religiosos prevalentes num dado 
momento da evolução, em determinado meio sociocultural.

Nesse sentido, a noção de família 
pode ser vista como uma estrutura 
móvel constituída por um conjunto de 
elementos interdependentes, que se 
modificam, quando necessário, diante 
de transformações. 
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A estrutura familiar é constituída por um conjunto invisível de 
demandas funcionais que orientam as formas de interação entre os 
membros, a organização dos subsistemas, os papéis exercidos por seus 
membros, limites, coalizões e alianças organizadas hierarquicamente e 
com a contribuição definida de cada membro nas atividades familiares 
(CAETANO et, 2011). 

Dessa forma, a família é um sistema 
ativo composto por indivíduos que interagem 
e compartilham o mesmo contexto social de 
pertencimento, construção da identidade 
e as primeiras trocas afetivo-emocionais. A 
sua condição de sistema permite constantes 
transformações, ao longo do tempo, 
determinadas por fatores internos à sua 
história e fases da vida, as quais possibilitam 
a continuidade e a coesão de seus membros 
(MENDES, 2012). 

O grupo familiar tem objetivos, regras e acordos que permeiam os 
relacionamentos tornando-se um sistema intercomunicacional, no qual o 
comportamento de um dos seus membros somente pode ser compreendido 
considerando o contexto de todo o sistema grupal, ou seja, em toda a sua 
pluralidade que inclui aspectos sociais, culturais, psicológicos e biológicos. 
Essa interação é o resultado da busca de organização e adaptação diante 
de manifestações exigidas e dos recursos que a família dispõe para o 
enfrentamento das situações. 

Assim, a ocorrência de mudanças em um dos 
seus membros poderá atingir outros e alterar a 
dinâmica do grupo familiar (CERVENY, 2002). 

2.1 O diagnóstico de DRC

A doença crônica é uma condição de adoecimento que apresenta 
curso longo, podendo ser incurável, deixar sequelas, impor limitações às 
funções do indivíduo e requerer adaptação. Essa doença pode ter uma 
sintomatologia constante ou permitir períodos de tempo de ausência de 
sintomas e implicar a adesão a regimes terapêuticos específicos e muitas 
vezes rigorosos (ARAÚJO, 2012).
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O “ser doente crônico” implica em uma série de mudanças, 
que podem pôr em risco o bem-estar psicossocial e contribuir para 
o aumento da sintomatologia psicológica por causa da redução da 
acessibilidade a experiências positivas da vida, bem como envolver 
sentimentos de autoconceito e autocontrole diretamente associados 
à qualidade de vida e satisfação, autoestima, sintomas depressivos, 
conflitos conjugais, ajustamentos, distúrbios do humor, pessimismo, 
afastamento/isolamento social e redução de convívios de lazer 
(MENDES, 2012).

Miliorini et al (2008) destacam alguns fatores psicossociais que podem 
interferir nas reações da família perante o diagnóstico de uma doença 
crônica. Dentre os fatores, citam-se:

A gravidade da doença.
O prognóstico e a idade em que a doença se manifesta. 
A pré-existência de distúrbios emocionais e familiares. 
Os efeitos advindos do tratamento. 
As limitações na vida familiar e social. 

Além desses fatores, acrescenta-se o custo financeiro, fator significativo 
que acentua ainda mais o choque do diagnóstico. Dessa forma, ressalta-se 
a importância em considerar a família como um paciente a ser cuidado, 
assegurando-lhe todo o acompanhamento necessário para ajudá-la a lidar 
com as dificuldades do adoecer.

Para Mendes (2012), a atenção centrada na família considera o 
indivíduo e o sistema familiar como um marco de referência para melhor 
compreensão da situação de saúde, e parte dos recursos que os indivíduos 
dispõem para manterem-se sãos ou recuperarem sua saúde. 

2.1.1 Como o diagnóstico da DRC na criança ou adolescente 
pode afetar a dinâmica familiar?

Os avanços tecnológicos na área médica contribuíram de forma 
significativa para os resultados e redução da morbimortalidade de crianças 
com doença renal crônica (DRC). Entretanto a terapia renal substitutiva 
(TRS) permanece invasiva, com restrições importantes (atividades físicas e 
sociais) e impactantes na vida das crianças e de suas famílias (McDONALD; 
CRAIG, 2004). 

A adaptação dos membros familiares à doença não é homogênea, 
devendo ser considerados os papéis que cada um desenvolve antes de seu 
surgimento, bem como cabe ao profissional diagnosticar como a família 
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lida com as etapas de transição e identificar formas de melhor intervir no 
grupo (BUYAN et al., 2010).

Por apresentar uma dependência maior em relação aos adultos e 
encontrar-se em processo de desenvolvimento, as expectativas em torno da 
criança é que esta vivencie situações de saúde para crescer e desenvolver-
se dentro dos padrões da normalidade. Entretanto, na condição de doença, 
a criança ou adolescente pode apresentar alterações no comportamento 
ocasionadas por sentimento de culpa, medo, angústia, depressão, apatia e 
ameaça e ainda sofrer uma ruptura das suas atividades cotidianas, muitas 
vezes por causa de limitações, principalmente físicas (ARAÚJO, 2012).

ATENÇÃO!
A partir do momento em que a criança ou o adolescente passa 

a ser o centro das atenções da família, são depositadas fantasias, 
projetos, frustrações e expectativas tanto dos pais como dos demais 
membros da família. A criança tem a vida irreversivelmente alterada 
pelos tratamentos e por consequências advindas da doença, tornando 
esta uma experiência multidimensional para todos os envolvidos direta 
ou indiretamente (SILVA et al., 2014).  

Diante da situação de crise vivenciada pela família, Pettengill; Angelo 
(2005) apontam para o conceito de vulnerabilidade familiar, que pode ser 
entendido como o sentimento de familiares que são ameaçados em sua 
autonomia, sob pressão da doença, da própria família e da equipe em uma 
situação de adoecimento e hospitalização de um filho.

Na experiência vivenciada pela família, a ameaça à autonomia 
é identificada a partir da situação de doença e dos conflitos que se 
estabelecem na própria família, sendo a vulnerabilidade, nesse caso, 
uma condição existencial humana, em razão do risco potencial para 
injúria, o qual é percebido na situação e que desafia a integridade da 
família (PETTENGILL; ANGELO, 2005).

Os autores supracitados afirmam que a vulnerabilidade revela-se 
como condição existencial humana, pressupondo sua manifestação em 
diferentes graus, dependendo da situação, em todos os seres humanos. 
Ao reconhecer a vulnerabilidade do outro, pensa-se sobre a própria 
vulnerabilidade e, assim, começa-se a entender a condição humana. Ao 
cuidar, pode-se escolher participar de um relacionamento de “poder 
sobre”, ignorando a vulnerabilidade e cometendo atos desumanos, 
ou de “poder com”, reconhecendo a vulnerabilidade da família e a do 
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profissional, realizando um cuidado autêntico. A autenticidade advém de 
um relacionamento em que a posição do poder é igual e cria coalizões em 
vez de hierarquia (DANIEL, 1998).

A experiência de vulnerabilidade não traz apenas consequências 
negativas à família, pois a vulnerabilidade experimentada na crise pode 
tornar-se uma força positiva que a impulsiona na busca do resgate de 
sua autonomia, ameaçada pela condição existencial humana e pela 
interação com a equipe (PETTENGILL; ANGELO, 2005).

Rolland (2001) enfatiza que para uma melhor compreensão das 
reações emocionais da família, torna-se importante considerar o nível 
de ajustamento psicológico dos pais anteriormente à doença. Rupturas 
de grandes proporções nos laços familiares comumente são geradas por 
instabilidade e alterações desencadeadas pelo distanciamento familiar, 
bem como mudanças na sua dinâmica e nos papéis sociais.

Os pais encontram-se penalizados diante do 
sofrimento do filho e, na tentativa de amenizar 
sentimentos como impotência e culpa, passam a tratá-
lo de forma diferente, seja tolhendo sua liberdade de 
brincar ou sair de casa, seja permitindo o relaxamento 
de suas atividades escolares ou mesmo omitindo 
castigos, ou, ainda, aumentando os mimos com a 
criança (CAMPOS, 2006). 

Portanto, o papel do profissional de saúde, independentemente de 
sua função específica, é na medida do possível informar e acolher a família 
de forma que não se sintam sozinhos. A ausência de uma causa definida 
ou informações obscuras podem gerar fortes sentimentos de culpa em 
relação ao surgimento da doença e prejudicar os cuidados com o filho.

ATENÇÃO!
O impacto de uma doença crônica na criança ou adolescente 

pode provocar necessidades adaptativas na dinâmica familiar tanto 
de ordem social, material como emocional e que estão diretamente 
associadas à fase do ciclo vital, dos recursos disponíveis pela família 
para o enfrentamento, bem como a importância e a compreensão que 
se tem acerca do fato (SILVA et al., 2014).

O cuidado do familiar para com a criança ou adolescente associado 
à preocupação com a situação de adoecimento, muitas vezes faz com que 
o cuidador foque suas atividades diárias somente nas necessidades do 
paciente e esqueça-se de que ele próprio também necessita de atenção 
(CAETANO et al, 2011). 



23

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

Ao considerar-se que à família são atribuídas 
responsabilidades acerca dos cuidados, da educação, da 
formação da criança e do adolescente e do início dos 
processos de socialização e formação da identidade 
do indivíduo, bem como as primeiras noções de saúde 
e doença, a interrupção dessas expectativas familiares, 
formadas ao longo do tempo, pode constituir-se em fatores de angústia e 
sofrimento, além de acarretar dificuldades relacionadas à compreensão do 
diagnóstico. 

A lentidão em assimilar informações sobre o diagnóstico e tratamento, 
desajustamentos sociais que dificultam a aceitação do diagnóstico e 
influenciam diretamente na realização e adesão ao tratamento são 
dificuldades que podem permanecer até a família ter o domínio da situação 
novamente e aprenda a lidar e a aceitar a realidade caracterizada pela 
doença crônica (VIEIRA; LIMA, 2002).  

SAIBA MAIS! 
Para ler mais sobre os aspectos referentes a famílias de crianças 

com doença renal crônica, acesse:
http://goo.gl/6m7Mji
http://goo.gl/txCWmw
http://goo.gl/yHDu7E

De acordo com Holland (1990), as reações afetivo-comportamentais 
que podem ser manifestadas pelos pais após o diagnóstico de uma doença 
crônica podem ser caracterizadas como:

Negação

Depressão

MedoLimitações

Isolamento socialSuperproteção

Angústia

Ansiedade

Culpa

Impotência

Estresse

Dependência
emocional

http://goo.gl/6m7Mji
http://goo.gl/txCWmw
http://goo.gl/yHDu7E
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Nóbrega et al (2012) ressaltam que as atitudes de superproteção 
dos pais e dificuldades de impor limites podem estar relacionadas como 
uma forma de compensar a criança pelo sofrimento vivenciado, além de 
amenizar os sentimentos de culpa em relação ao filho doente. Percebem-
se ainda, especialmente nas mulheres, dificuldades para dialogar com o 
companheiro sobre a necessidade da divisão de tarefas suscitando em maior 
sobrecarrega de trabalho e possibilidades de conflitos no relacionamento 
do casal e entre os filhos.

Peres; Franco; Santos (2008) apontam a existência do 
comportamento de negação no processo de aceitação do diagnóstico 
de uma doença, o qual é caracterizado como um comportamento 
saudável, constituindo-se como uma defesa por um determinado 
tempo até todos se adaptarem à nova situação. Entretanto, quando esse 
tipo de comportamento perdura, torna-se prejudicial, pois enfraquece 
a relação entre os membros da família e paciente, tolhendo-os de seus 
recursos internos para lidar com os problemas e dificultando-os ainda 
mais a tomar atitudes importantes.

Negação

Depressão

MedoLimitações

Isolamento socialSuperproteção

Angústia

Ansiedade

Culpa

Impotência

Estresse

Dependência
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Na prática, percebe-se que o estado 
emocional dos pais parece acompanhar o quadro 
clínico da doença, ou seja, tornam-se alegres ou 
tristes de acordo com o bem-estar físico e psíquico 
da criança. 

Segundo Abrahão et al (2010), a importância das relações afetivas na 
família tem sido bastante reconhecida como um fator preponderante no 
tratamento médico de uma criança ou do adolescente por proporcionar-
lhe segurança, bem-estar físico e emocional. 

ATENÇÃO!
A família deve ser vista como um paciente a ser cuidado, 

assegurando-lhe todo acompanhamento necessário para ajudá-la a 
lidar com as dificuldades do adoecer. 

SAIBA MAIS!
Para saber mais sobre as dificuldades enfrentadas pela família 

diante do diagnóstico de uma doença crônica, bem como a experiência 
DRC em crianças, acesse os links, respectivamente: 

1. http://goo.gl/wL2fuf
2. http://goo.gl/JCrQ8a

2.1.2 Como o diagnóstico da DRC no adulto pode afetar a 
dinâmica familiar?

Segundo Rolland (2001), a descoberta de uma doença grave em 
um membro adulto da família também interfere no equilíbrio familiar. O 
funcionamento dessa família sob condições incomuns de tensão pode 
conduzir a uma situação de desorganização caso a família não consiga 
prover o suporte emocional ou favorecer a reestruturação de papéis 
sociais entre seus membros. Sendo assim, destaca-se a importância da 
compreensão acerca da fase do diagnóstico e o ciclo de vida familiar cujos 
efeitos, provenientes da constatação de uma doença crônica, não agem 
somente sobre o enfermo, também podem atingir todo o sistema familiar. 

É sabido que os membros da família não se adaptam de forma 
uniforme ao surgimento de uma doença crônica, pois cada um possui 
uma experiência acerca do adoecer, vivenciando-a de formas diferentes e 

http://goo.gl/wL2fuf
http://goo.gl/JCrQ8a
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de acordo com o nível de conhecimento e envolvimento com a situação 
(MENDES; BOUSSO, 2009). 

Esse é um aspecto importante para 
avaliar o impacto da doença e identificar os 
recursos que podem auxiliar os membros da 
família a lidar com o estresse desencadeado 
pelas necessidades em razão de cuidados e 
tratamento.

O estresse familiar repercute de forma diferente de acordo com as 
peculiaridades do evento e os recursos de enfrentamento disponíveis pela 
família. De acordo com Campos (2006), existem três características da 
organização familiar que podem favorecer o enfrentamento das situações 
mais difíceis: 

Tais características fornecem aos membros do grupo familiar 
subsídios para reestruturarem-se e sentirem-se mais fortalecidos a fim de 
enfrentarem situações de estresse (CAMPOS, 2004).  Observe o quadro 
abaixo aspectos psicossociais importantes para o enfrentamento de uma 
situação-problema. 
Quadro 1 - Aspectos psicossociais para enfrentamento da situação-problema.  

Recursos 
individuais

Estabilidade emocional
Habilidade para cuidar e acolher
Capacidade cognitiva adequada
Capacidade para mudanças: reformulação, 
reorganização e adaptação
Valorização das relações interpessoais (sentimento 
de pertencimento)
Valorização das relações interpessoais

1. Capacidade de comunicação: habilidades para conversar 
claramente, resolver problemas e estabelecer empatia.

2. Coesão familiar: vínculo emocional mantido entre 
membros de uma família, bem como a preservação da 
autonomia individual. 

3. Adaptabilidade: capacidade da família em mudar a sua 
estrutura e dinâmica funcional, isto é, seus papéis e 
funcionamento em virtude de situações de estresse.
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Recursos 
familiares

Coesão 
Integração 
Flexibilidade 
Organização 
Empatia entre os membros 

Recursos 
ambientais

Redes de apoio social
Serviços de saúde 
Trabalho  
Políticas públicas 

Fonte: Adaptado de: CAMPOS, E. M. P. INFÂNCIA E FAMÍLIA. In: MELLO, Julio de Mello 
Filho; BURD, Mirian (Org.). Doença e Família. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 2º v.  

A superação de uma crise não representa retorno à situação anterior, 
pois na maioria das vezes a saída da crise ocasiona mudanças desejáveis e 
vivenciadas como uma possibilidade de crescimento ou insatisfatórias ao 
sistema familiar (CAETANO et al, 2011). 

SAIBA MAIS! 
Para saber mais sobre a família no cuidado ao portador de doença 

renal crônica, acesse: http://goo.gl/IZtZqj

3 RECONHECENDO AS FASES DO PROCESSO 
DE ADOECIMENTO 

Rolland (2001) destaca a importância da interação entre a fase 
do diagnóstico de uma doença grave e o ciclo de vida familiar, cujos 
efeitos, provenientes da constatação de uma doença em um membro, 
não agem somente sobre o enfermo, atingem todo o sistema familiar. O 
autor supracitado distingue três fases psicossociais das doenças crônicas 
que podem ser identificadas e facilitar a compreensão das reações 
comportamentais do grupo familiar. São elas: 

Fase de crise

Inclui o período 
sintomático até o 

momento do 
diagnóstico. 

Fase crônica

Período entre o 
diagnóstico inicial 

e a reação de 
ajustamento.

Fase terminal

Período no qual a 
morte já é algo 

inevitável, concreto.

http://goo.gl/IZtZqj
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Cada uma dessas fases tem suas próprias características as quais 
requerem atitudes e mudanças familiares distintas, além de estabelecerem 
ligação entre o biológico e o psicossocial que propiciam maior compreensão 
sobre a doença e redução do nível de tensão, quando a família passa a ter 
mais conhecimento sobre o problema.  

Segundo Rolland (2001), a fase de crise inclui o período sintomático até 
o momento do diagnóstico. Essa é uma fase em que os membros vivenciam 
sentimentos de choque e incertezas, além de envolver a aprendizagem de 
algumas tarefas práticas como lidar com a dor, a incapacitação, o ambiente 
hospitalar, os procedimentos terapêuticos etc. 

Pedro (2009) pontua a descoberta do diagnóstico como uma das 
fases que mais assusta, tanto o paciente como o familiar. É uma etapa difícil 
que requer uma reestruturação da vida familiar e de suas atividades, há 
uma interrupção da rotina e necessidade de adquirir novos aprendizados. 
As explicações acerca do manejo da doença são muito importantes, pois 
o estresse, o medo e a falta de entendimento são fatores que podem 
dificultar a continuidade do tratamento. 

Os temores e as crenças da família sobre a doença precisam ser 
discutidos e acompanhados de explicações claras para uma maior 
reorganização e flexibilidade diante da nova situação. Nessa fase, estão 
incluídos dois períodos: 

1) início gradual, que permite um ajustamento à medida que a doença 
desenvolve; 

2) início agudo, cujo momento exige uma rápida mobilização dos 
recursos para enfrentar a crise (CAMPOS, 2006). 

O diagnóstico de uma doença renal pode ser considerado de início 
gradual, porém por causa da ausência de ações efetivas que visem à 
prevenção das doenças renais e a falta de conhecimento acerca dos 
primeiros sinais, é frequentemente subdiagnosticada e a descoberta do 
diagnóstico pode ser vivenciada como um aspecto desestruturante, pois 
em muitas situações tanto paciente como a família precisam modificar seus 
costumes e alterar sua rotina diária, refletindo diretamente na dinâmica 
entre os membros do grupo familiar (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 
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SAIBA MAIS!
Para ler mais sobre a intervenção interdisciplinar e aspectos 

psicossociais no enfrentamento da doença renal crônica, acesse os 
artigos de Bruce et al (2009); Bastos; Kirsztajn (2011) por meio dos 
links: 

http://goo.gl/fUv0o4
http://goo.gl/0dms6K

Nesse sentido, uma das funções do médico apontada por Bruce 
(2009) e Bastos; Kirsztajn (2011), ao revelar o diagnóstico para a família, 
é estar atento para o nível de estruturação e conhecimento intelectual do 
grupo familiar. 

O esclarecimento de dúvidas e 
explicações a respeito da doença evita um 
possível afastamento pelo não entendimento 
das informações médicas ou descrédito pelos 
procedimentos. Esse tipo de atitude facilita a 
construção de uma relação de confiança entre 
médico, paciente e família, tornando-os mais 
seguros perante ao que estão vivenciando.

A fase crônica é definida por Rolland (2001) como o período entre 
o diagnóstico inicial e a reação de ajustamento que pode ser um período 
longo, como uma doença estável, ou pode ser curto, como um distúrbio 
agudo e fatal. Nessa fase, a família precisa fazer um novo arranjo para 
conciliar as necessidades do paciente com as dos demais membros, o grupo 
familiar pode tornar-se mais coeso e atender não só o paciente como cada 
membro da família, proporcionando-lhes apoio e compreensão mútua ou 
sofrer uma ruptura, tornando o grupo isolado e fechado em aceitar apoio 
no enfrentamento da doença.

Campos (2006) ainda relata que a fase caracteriza-se como o 
momento de conviver com a doença, sendo marcado pela sua constância 
ou progressão e pode abranger a morte ou a sobrevivência do paciente. 
Normalmente, a família e o paciente desenvolvem um modus operandi por 
conta das mudanças que a doença crônica provoca no grupo familiar. 

Nessa fase, os comportamentos tornam-se mais consolidados e 
estáveis. Os membros passam a ter suas próprias opiniões em relação à 
doença, alguns assumem papéis superprotetores, outros acreditam que o 

http://goo.gl/fUv0o4
http://goo.gl/0dms6K
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paciente não deva ser tratado como incapaz. Esse é um período geralmente 
longo que se estrutura conforme as percepções da família em relação ao 
processo de adoecer (PEDRO, 2009).

Rolland (2001) também pontua que a presença de uma doença 
crônica no meio familiar pode causar uma alteração do nível de ansiedade 
entre os indivíduos, o que inicialmente é considerado normal. Entretanto, 
o aumento da ansiedade pode fazer com que o grupo familiar, diante das 
pressões do meio interno e externo, intensifique o grau de rigidez dos seus 
padrões de comportamento resistindo a descoberta de novas alternativas.  

Assim como na fase inicial, a progressão da doença pode ser vivenciada 
pela família, em especial pelos pais, por sentimento de impotência, 
ansiedade, depressão, culpa, raiva, tristeza e medo da perda do filho. Nesse 
sentido, cada família irá evoluir de acordo com as experiências obtidas 
inicialmente com a vivência da doença: algumas famílias poderão se sentir 
mais fortalecidas, outras poderão ficar mais frágeis e frequentemente com 
medo. 

O apoio psicológico influenciará diretamente 
no enfretamento da situação, bem como facilitará 
a reinserção ao convívio social, alívio das tensões 
e dos medos, os quais poderão surgir em razão 
da impossibilidade da cura da doença, em uma 
primeira fase do tratamento (MENDES, 2012).

Além da complexidade do tratamento, que muitas vezes obriga as 
famílias a buscarem centros especializados fora do seu domicílio, implica 
na escolha de um dos membros da família para acompanhar o paciente. 

Define-se como acompanhante aquele que é responsável pelo 
paciente durante as etapas do tratamento. Além das preocupações 
esperadas com a saúde do paciente e as dificuldades no entendimento 
da doença e tratamento, o acompanhante ainda tem que se mostrar 
forte para ajudar o paciente a enfrentar as dificuldades do adoecer 
(PEDRO, 2009).

De acordo com o autor, a interrupção das atividades do acompanhante 
por causa da presença de uma doença crônica em um dos membros da 
família pode causar um aumento do nível de estresse desencadeado por 
problemas de ordem psicossocial que surgem no decorrer do processo 
de adoecimento. A perda ou afastamento do emprego, preocupação com 
o restante da família, necessidade de encontrar ajuda para cuidar dos 
outros filhos que permanecerão em casa enquanto acompanha a criança 



31

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

doente, perda de autonomia, sentimentos de solidão e desestabilização do 
casamento podem dificultar o enfrentamento da situação.

FIQUE ATENTO!
A orientação às famílias e aos cuidadores encarregados no tocante 

ao preparo, treinamento e ensino de técnicas e conceitos favorece a 
convivência e a manutenção de uma condição saudável de vida, pois 
o domínio de algumas técnicas de cuidado pode ser essencial para o 
estabelecimento de um atendimento eficiente e de uma relação familiar 
mais equilibrada (MARCON et al., 2010, p. 71).

A última fase psicossocial da doença crônica definida por Rolland 
(2001) é chamada fase terminal, quando a morte já é algo inevitável. 
Os familiares precisam aprender a lidar com a morte iminente e ajudar 
o paciente a expressar seus sentimentos e desejos. Essa fase abrange os 
períodos de luto, resolução da perda e retomada das atividades habituais 
presentes antes do surgimento da doença.

Em casos de falecimento, as atitudes da família estarão relacionadas 
diretamente com a forma pela qual foi vivenciada a doença. A expressão dos 
sentimentos ao longo do processo do adoecer possibilita mais condições 
para lidar com o luto e evoluir para um nível de relacionamento mais afetivo 
e satisfatório entre os membros da família, enquanto sentimentos não 
elaborados tendem a intensificar e prejudicar o processo de elaboração da 
perda do ente querido. 

Pontua-se que a separação das fases não é tão estanque como 
apresentada, uma vez que é necessário considerar os diversos tipos 
de doenças e características. As fases estão intimamente ligadas 
umas às outras e o reajustamento da estrutura familiar, de papéis, 
de resolução de problemas estará relacionado à maneira como as 
famílias se relacionam e partilham as experiências de vida em comum. 

Nesse sentido, torna-se importante frisar que o grupo familiar tem uma 
função fundamental na relação do paciente com sua doença e tratamento, 
podendo ser considerado como um aliado na tarefa de acompanhar o 
paciente e compartilhar com ele as perdas e limitações impostas. Sendo 
assim, o conhecimento da dinâmica e funcionamento familiar torna-se 
importante para o cuidado, pois conhecer as estratégias adotadas para 
enfrentar a condição crônica, constitui-se em um dos importantes passos 
em direção à melhoria da qualidade da assistência (FRÁGUAS; SOARES; 
SILVA, 2008).
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VAMOS REFLETIR?
A experiência de lidar com a presença de doença renal crônica 

leva a família a reavaliar seus saberes e práticas, construir significados 
diferentes, mudanças nos padrões de vida e ações para ajustarem-se ao 
sofrimento. Nessa perspectiva, como a família pode assumir os cuidados 
do membro familiar que apresenta uma doença crônica? 

3.1 Abordagem interdisciplinar à família do paciente com DRC

A família tem função primordial no processo de tratamento e 
acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, incluindo a DRC. 
A literatura destaca a importância do vínculo familiar na manutenção da 
integridade psíquica do paciente e como uma das principais fontes de 
suporte a este, contribuindo para adesão ao tratamento e no enfrentamento 
da vivência do adoecer (OLIVEIRA, SOMMERMAM, 2012; LUCCHESE, 2012).

A relevância da família no tratamento de doenças crônicas tem sido 
uma meta preconizada pelo Ministério da Saúde, por meio da Atenção 
à Saúde centrada na família (orientação familiar), um dos atributos que 
qualifica as ações da Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2010; 
MENDES, 2012). 

A Atenção Integral à Saúde exige a avaliação das necessidades 
individuais e, nesta, é primordial que o contexto familiar seja considerado, 
tendo como referência o potencial exercido no cuidado ao paciente 
(BRASIL, 2010). Nesse sentido, destaca-se a importância de instrumentos 
para a adequada intervenção familiar, auxiliando o profissional de saúde 
na sua avaliação. A atenção centrada na família considera o indivíduo e a 
família como um sistema e, por consequência, propõe a identificação desta 
em três dimensões (MENDES, 2012): 

O contexto familiar associado a condições de suporte social tem sido 
considerado um importante ator na minimização dos efeitos desencadeados 

Família como referência 
para uma melhor 
compreensão da 
situação de saúde.

Família como recurso 
que auxilia os indivíduos 
a manterem-se sãos ou 
para recuperarem sua 
saúde.  

Família como unidade de 
cuidado, como ente 
distinto de cada 
indivíduo-membro. 
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por situações estressoras. Na literatura, o suporte familiar é associado 
ao desenvolvimento de resiliência, competência social, enfrentamento 
de problemas, percepção de controlabilidade, senso de estabilidade, 
autoconceito, afeto positivo, bem-estar psicológico, assim como a baixa 
prevalência de transtornos ansiosos e de humor (BAPTISTA, 2005). 

SAIBA MAIS!
Para conhecer melhor o conceito de suporte social, leia os 

materiais complementares por meio dos links: 
• Escalas de eventos vitais e de estratégias de enfrentamento. 

Disponível em: http://goo.gl/MLFC38
• Construção e validação da escala de percepção de suporte 

social. Disponível em: http://goo.gl/rqnI7T 
• Escala de satisfação com o suporte social (ESSS). Disponível 

em: http://goo.gl/TVQg1v

Lucchese (2012) destaca que os familiares de pacientes com doenças 
crônicas precisam de cuidados a fim de não comprometer a capacidade 
de compreender informações importantes para o tratamento do paciente. 

Diante disso, e já conhecendo a importância da 
família para o tratamento, a equipe multiprofissional 
é convidada a refletir: como o cuidado à família 
pode ser efetivado em minha prática diária? 

Sabe-se que a interação entre familiares e equipe é vivenciada muitas 
vezes como estressante pelos profissionais de saúde, dificultando dessa 
forma a percepção das necessidades apresentadas pela família, assim 
como a implicação da equipe nessa relação de cuidado (LUCCHESE, 2012). 
Como forma de superar essa barreira presente na díade equipe-família, é 
necessário estabelecer uma relação de confiança e disponibilidade. 

Para Oliveira; Sommermam (2012), alguns comportamentos são 
necessários para o estabelecimento e manutenção desse vínculo, tais como: 

• Colocar-se no lugar do outro (empatia). 
• Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas. 
• Fornecimento de informações.
• Oferta de um espaço de escuta.
• Acolhimento das demandas que emergem durante o processo 

do cuidar.

http://goo.gl/MLFC38
http://goo.gl/rqnI7T
http://goo.gl/TVQg1v
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A forma como a equipe se comporta diante de familiares pode 
desencadear sentimentos disfuncionais/negativos e comportamentos 
desadaptativos, influenciando negativamente na relação equipe-família e 
potencializando o distanciamento entre estas (OLIVEIRA; SOMMERMAM, 
2012). Algumas dessas atitudes e comportamentos da equipe perante a 
família são apresentados na figura 1.
Figura 1 - Comportamentos inadequados da equipe em relação à família.

Mendes (2012) também lista comportamentos inadequados que a 
equipe deve evitar perante a família de pacientes com doenças crônicas: 
ignorá-las, menosprezar o valor dos vínculos, julgá-las, avaliá-las em função 
dos próprios valores, estigmatizá-las, impor-lhes decisões, não escutá-las, 
não acolhê-las, não acompanhá-las e não abandoná-las.

Em resposta a relação entre equipe e família, que muitas vezes se 
apresenta de forma conflituosa, identifica-se nos familiares sentimento de 
frustração diante da imagem idealizada da equipe como cuidadora e capaz 
de acolher, sensação de despersonalização, favorecimento ou intensificação 
de sentimentos de abandono, reações de hostilidade, rivalidade, disputa, 
revolta, potencialização da desestruturação familiar e do abismo entre 
família e equipe (OLIVEIRA; SOMMERMAM, 2012).

O estudo realizado por Morgon; Guirardello (2004) identificou as 
principais necessidades externadas pela família em relação à equipe de 
saúde descritas na figura 2.

Tratamento impessoal.

Rigidez no cumprimento e cobranças em relação às 
rotinas e regras.

Identificação do doente ou de sua família pela 
nomeação da patologia.

Desconsideração das especificidades e modos 
particulares de funcionamento das famílias, 
enquadrando-as num modelo idealizado.



35

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

Figura 2 - Necessidades externadas pela família em relação à equipe de saúde.

Como resultado da pesquisa de Morgon; Guirardello (2004), foi 
identificado que perceber o interesse e empenho da equipe na recuperação 
de seu familiar foi mais significativo que a necessidade de compreensão 
das definições clínicas, diálogo sobre a morte, necessidade de identificar 
quem pode orientá-los e responder dúvidas sobre o tratamento, assim 
como superior a necessidade de um suporte nutricional para o familiar no 
hospital. 

Corroborando os estudos de Morgon; Guirardello (2004), Lucchese 
(2012) revela que diversas pesquisas sobre as necessidades dos familiares 
apontam que “receber informações” é uma necessidade básica, mostrando 
que a falta de entendimento da situação e a falta de informação são as 
maiores fontes de ansiedade e estresse. Diante disso, podemos reconhecer 
que famílias bem informadas lidam melhor com as demandas psicológicas 
e/ou físicas de uma internação, e isso contribui para a redução do estresse 
inerente à hospitalização.

Ao observarmos as necessidades da família 
em relação à equipe, como podemos identificar 
que uma família precisa de intervenção? 

Oliveira; Sommermam (2012) apresentam duas formas de identificar 
as demandas de intervenção e acompanhamento de familiares, são elas: 

1ª - Mediante solicitações: quando a demanda é identificada por 
algum membro da equipe multiprofissional, por parte do paciente 
ou mesmo por busca espontânea dos próprios familiares. 

Saber que 
tratamento 
médico está 
sendo dado 
e ter 
perguntas 
respondidas 
com 
franqueza

Perceber o 
interesse e 
investimento 
da equipe na 
recuperação 
de seu 
familiar.

Sentir 
segurança 
de que o 
melhor 
tratamento 
está sendo 
oferecido

Sentir
que há 
esperança 
de melhora
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2ª - Visitas e entrevistas de rotina: possuem o objetivo de conhecer 
e identificar as possíveis dificuldades subjacentes à situação de 
doença e/ou hospitalização. 

Ditterich (2005) aponta também a visita domiciliar como um 
instrumento fundamental para conhecer as condições de vida e saúde 
das famílias, identificação das características sociais e epidemiológicas. É 
um recurso de estreitamento dos vínculos da equipe com a família, assim 
como uma aproximação dos determinantes do processo de saúde-doença 
no âmbito familiar. A visita domiciliar facilita o planejamento da assistência 
uma vez que fornece a identificação de recursos disponíveis à família.

O que fazer a partir da identificação das demandas 
de intervenção na família?

Diniz et al (2013) classifica quatro níveis de intervenção da equipe em 
relação à família: 

O trabalho tem início na prevenção, incluindo educação em saúde 
e destaca a importância de inclusão de projetos psicoeducacionais para 
comunicação de informações sobre aspectos da doença, modalidades 
terapêuticas necessárias e procedimentos que costumam ser realizados e 
aos quais os pacientes serão submetidos. O cuidado à família deve ter 
foco multiprofissional com o objetivo de integrar os pacientes, a equipe, a 
família, o hospital e a comunidade (DINIZ et al, 2013).

Oliveira; Sommermam (2012) sugerem a abordagem à família por 
meio de duas modalidades de atendimento: atendimento em grupo e 
atendimento individualizado.

Prevenção Pesquisa

EnsinoAssistência
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· Atendimento em grupo

A abordagem por meio de grupos possibilita à família um lugar de 
escuta, empatia, expressão de sentimentos, conflitos e dúvidas, um espaço 
de acolhimento onde a família sinta-se valorizada como parte do tratamento 
e possa compartilhar sentimentos com demais grupos familiares (OLIVEIRA; 
SOMMERMAM, 2012).

No grupo busca-se favorecer uma dinâmica de identificação, aliado 
a um clima de confiança, no qual os familiares podem compartilhar 
sentimentos de dor, culpa e a equipe possa trabalhar temas inerentes 
ao tratamento e à morte. Nesse tipo de intervenção também podem 
ser trabalhadas as estratégias de enfrentamento e a instrumentalização 
do familiar para lidar com a angústia e ansiedade, assim como auxiliar o 
paciente no enfrentamento da realidade (OLIVEIRA; SOMMERMAM, 2012).

FIXE ESTE CONCEITO!
EMPATIA: [...] pode ser conceituada em termos de quatro 

elementos: a habilidade de observar emoções nos outros, a habilidade 
de sentir essas emoções, a habilidade de responder a essas emoções 
e a habilidade de compreender os pensamentos e as intenções dos 
outros (MENDES, 2012, p. 246).

Observa-se que familiares que se sentem acolhidos e têm suas 
demandas atendidas adotam uma postura de maior comprometimento e 
implicação no processo de doença do familiar enfermo, melhorando assim 
a relação com este e com a equipe de saúde, bem como uma adaptação 
mais favorávell à vivência atual, assim como o fortalecimento da estrutura 
familiar. 

ATENÇÃO!
Os grupos com familiares geralmente são conduzidos por 

psicólogos, mas é fundamental que haja participação e implicação dos 
outros profissionais da equipe de saúde nesse processo (OLIVEIRA; 
SOMMERMAM, 2012; LUCCHESE, 2012). As intervenções em grupo 
podem ser planejadas por toda a equipe, por meio da elaboração de 
um cronograma de encontros e escolha de temas a serem trabalhados 
de acordo com as demandas identificadas. 
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· Atendimento individual

O atendimento individualizado à família requer atenção às 
necessidades, disponibilidade, capacidade de adaptação e manejo do 
profissional (OLIVEIRA; SOMMERMAM, 2012). É importante que a equipe 
multiprofissional reconheça a importância da individualidade de cada 
membro familiar, na medida em que este também necessita expressar 
seus sentimentos. Acrescenta-se que a equipe deve estar atenta para as 
alterações comportamentais que possam comprometer o suporte fornecido 
ao paciente e realizar encaminhamento ao profissional especializado 
(MENDES, 2012).

Mendes (2012), em trabalho desenvolvido no cuidado de doenças 
crônicas, lista os principais instrumentos utilizados pela equipe 
multiprofissional com as famílias na Atenção Primária à Saúde. Esses 
instrumentos também são encontrados na literatura e referenciados por 
estudos relacionados à Estratégia de Saúde da Família. São estes: 

• Genograma ou árvore familiar

• Ciclo de vida das famílias

• Fundamental Interpersonal Relations Orientations (F.I.R.O.)

•  P.R.A.C.T.I.C.E.

• APGAR familiar

• Mapa de redes

Para saber mais sobre as formas de aplicação de cada instrumento, 
leia o material complementar disponível nesta unidade. 
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Nesta unidade, foram abordados os seguintes aspectos acerca da 
família no processo de cuidados do paciente com DRC: 

• O reajustamento da dinâmica familiar, de papéis e de resolução 
de problemas após o adoecimento referem-se à maneira como os 
membros se relacionam e partilham as experiências de vida em 
comum. 

• A relevância do profissional em avaliar o impacto da doença e 
identificar os recursos que podem auxiliar os membros da família 
a lidar com o estresse desencadeado pelas necessidades em razão 
de cuidados e tratamento do paciente.  

• A importância da intervenção da equipe destinada aos familiares, 
pois eles também precisam ser acompanhados em suas demandas 
para que, assim, possam ofertar um suporte adequado aos 
pacientes.
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1 INTRODUÇÃO

Temos vivido em uma época de forte desenvolvimento técnico - 
científico nas diversas áreas do conhecimento humano, o que tem permitido 
à sociedade reconhecer e pôr em destaque o papel atribuído à educação. 
No contexto da área das ciências da saúde, esse movimento não tem sido 
diferente, possibilitando maior qualidade do cuidado nos diferentes níveis 
de atenção à doença renal crônica (DRC) e melhor qualidade de vida (QV) 
ao paciente renal (VIANA; GUIMARÃES, 2009).

A educação em saúde pode ser entendida como qualquer combinação 
de experiências de aprendizagem desenvolvidas com vistas a facilitar ações 
voluntárias voltadas para a saúde (CANDEIAS, 1997).

A palavra combinação enfatiza 
a importância de combinar múltiplos 
determinantes do comportamento humano 
com múltiplas experiências de aprendizagem 
e de intervenções educativas. 

Candeias (1997) propõe que o processo de educação em saúde seja 
uma atividade sistematicamente planejada, que possibilite o envolvimento 
dos sujeitos sem coerção e com plena compreensão e aceitação dos 
objetivos educativos implícitos e explícitos nas ações desenvolvidas e 
recomendadas para alcançar o objetivo proposto, que é a própria saúde.

O processo educativo também pode ser considerado um processo 
político, cujos métodos e técnicas devem favorecer a desalienação, a 
transformação e a emancipação dos sujeitos envolvidos. Dessa forma, a 
educação em saúde não deve ser exclusivamente informativa, mas levar 
os usuários a refletirem sobre as bases sociais de sua vida, passando a 
perceber a saúde não mais como uma concessão, e sim, como um direito 
social (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007).  

É importante ressaltar que, os usuários de saúde não são apenas 
consumidores, por exemplo, das orientações e dos grupos educativos; 
são, além disso, agentes/coprodutores de um processo educativo. 
Possuem uma dupla dimensão no processo: são ao mesmo tempo objetos 
de trabalho dos agentes educativos e sujeitos de sua própria educação. 
A construção de um cuidado aderente às necessidades dos grupos 
sociais incorpora essa dimensão educativa emancipatória (TOLEDO; 
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