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RESUMO  
 

 
O atendimento ao indivíduo portador de doença renal aguda ou crônica 

divide-se em três níveis de complexidade (atenção básica, média e alta 

complexidade), e em todos faz-se necessária a presença de uma equipe 

multiprofissional para conduzir as áreas específicas. Atualmente os serviços de 

saúde sentem a real necessidade de capacitar seus profissionais. Um dos grandes 

desafios apontados para a estruturação do serviço de atendimento aos pacientes 

renais agudos do município de Porto Velho é a comunicação profissional-usuário na 

admissão ao programa de hemodiálise, pois se trata de uma discussão que vai além 

da questão técnica e sim de conduta humanizada. Baseando-se nas informações 

sobre o perfil do paciente renal e na estrutura de atendimento oferecida pelo estado, 

o presente trabalho teve como objetivo traçar um plano de ação para implementar a 

comunicação entre a equipe multiprofissional e os pacientes em diálise nos 

atendimentos dos serviços prestados pela equipe na central de diálise para 

pacientes renais agudos no município de Porto Velho-RO. Para tanto, foram 

descritas três etapas: sensibilização da equipe com treinamento, rodas de conversas 

para discussão dos casos novos e abordagem em equipe junto ao doente renal. O 

local de realização do plano de ação foi a unidade de diálise para pacientes renais 

agudos do município de Porto Velho, localizada no hospital de alta complexidade Dr. 

Ary Pinheiro. Acredita-se que a implementação de novas abordagens, sejam elas 

com os profissionais ou com usuários, pode melhorar o processo saúde/doença e 

principalmente o atendimento aos principais protagonistas, que na maioria das vezes 

encontram-se vulneráveis.  

 
Palavras-chave: Doenças Renais. Comunicação Interdisciplinar. Equipe de 

assistência ao paciente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The attendance individual with acute renal disease or chronic can be divided into 

three levels of complexity (primary care, secondary and tertiary), and in all it is 

necessary the presence of a multidisciplinary team to conduct specific areas. 

Currently health services feel a real need to train its employees. One of the major 

challenges identified for structuring the Customer acute kidney patient service the 

city of Porto Velho is the professional-user communication on admission to the 

dialysis program because it is a discussion that goes beyond the technical issue but 

rather of conduct humanized. Based on the information on the profile of renal 

patients and service structure offered by the state, this action plan aimed to map out 

a plan of action to implement communication between the health staff and patients 

on dialysis in the care of services provided by staff in the dialysis center for acute 

renal patients in the city of Port Velho. To this end, three stages were described: 

Team awareness with training wheels after talks to discuss the new cases, team 

approach with the renal disease. The location of the action plan was developed in the 

dialysis unit for acute kidney patients in the city of Porto Velho, located in highly 

complex hospital Dr. Ary Pinheiro. It is believed that the implementation of new 

approaches whether they be professionals or users can improve the health / disease 

process and mostly better service to the main protagonists, who most often are 

vulnerable. 

 

Keywords: Kidney Diseases. Communication. Multidisciplinary team. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

 
Plano de ação para implementar a comunicação entre a equipe multiprofissional e 

pacientes/familiares na admissão do programa de diálise. 

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

• Natália Gonçalves Santos Mackerte 

• Giselle Andrade 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 

• Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Rondônia 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se pela diminuição ou perda 

progressiva da função dos rins e, por sua característica de cronicidade, acarreta 

mudanças no estilo de vida do doente e provoca limitações físicas, sociais e 

emocionais, que interferem de modo significativo na qualidade de vida e na forma de 

pensar dos portadores de DRC (SANTOS et al., 2008). 

Hoje a doença renal crônica (DRC) emerge como um sério problema de 

saúde pública em todo o mundo, sendo considerada uma epidemia de crescimento 

alarmante. Fatores estressores, incluindo: tratamento, mudanças no estilo de vida, 

diminuição da energia física, alteração da aparência pessoal e novas incumbências. 

Os problemas psicológicos e sociais decorrentes da DRC e do tratamento diminuem 

quando os programas de diálise estimulam o indivíduo a ser independente e a 

retomar seus interesses anteriores (MADEIRO et al., 2010). 

 Esses fatores exigem que o paciente estabeleça estratégias de 

enfrentamento para aderir às novas condições de vida. 

A doença crônica normalmente exige um tratamento permanente, por isso é 

necessário que o indivíduo cultive hábitos e atitudes que promovam a consciência 
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para o autocuidado. Portanto, aderir ao tratamento, é imprescindível para o controle 

de uma a questão da adesão ao tratamento tem sido muito discutida e estudada por 

profissionais de saúde. O conceito tradicional refere-se à situação na qual o 

comportamento do paciente corresponde às recomendações médicas, sendo 

avaliada pelo comparecimento às consultas marcadas, obediência às prescrições ou 

pelas mudanças de estilo de vida (TADDEO et al., 2012). 

Ressalte-se, nesse caso, a importância da visão holística de toda equipe 

multidisciplinar. Esta é fundamental a fim de permear todo o atendimento dos 

profissionais de saúde, lembrando que o cliente, seja em unidade de internação ou 

ambulatorial, é uma pessoa. Como tal, não é um ser isolado, não abandona todo o 

contexto de vida depois de ser acometido pela doença. Portanto, seu cuidado 

dependerá, entre outros fatores, da percepção que ele e seu grupo familiar têm da 

doença e, também, do significado que a experiência tem para eles (SANTOS; 

ROCHA; BERARDINELLI, 2011).  

O cuidado da equipe interdisciplinar no processo de pré-diálise ou de uma 

provável admissão precoce na adesão ao tratamento possibilita, entre outros 

benefícios, redução do número de hospitalizações, melhor controle da hipertensão 

arterial, dos distúrbios metabólicos e da anemia, bem como melhor preparo 

psicológico no período anterior ao início da diálise (SANTOS et al., 2008). 

Para que ocorra o trabalho em equipe, há necessidade de interação e 

interdependência entre os membros da equipe de forma que, a partir do trabalho, 

com a influência da comunicação, resulte um projeto comum. Faz-se necessário 

também que o conhecimento de cada um seja compartilhado com os demais 

membros da equipe, a fim de que estes possam ter uma visão integral do paciente. 

Um relacionamento precário entre o paciente e a equipe de saúde pode determinar 

inclusive sofrimento ao paciente que transcende à própria enfermidade (ELIAS, 

2013). 

Na nefrologia, o manejo da DRC, doença frequente, grave e causada, 

geralmente, por hipertensão arterial e Diabetes Mellitus, demanda a necessidade de 

uma abordagem holística, envolvendo vários profissionais de saúde do 

departamento .Salientamos que esses profissionais podem desempenhar um papel 

fundamental para a melhor evolução da doença, pela avaliação crítica da prática 

clínica e da melhoria da comunicação, do conhecimento e do comportamento, 

facilitando o acesso do paciente aos serviços de saúde (SANTOS et al., 2012). 
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O projeto assistencial coletivo através das rodas de conversa para melhorar a 

comunicação profissional e paciente/ familiar não pode ser ignorado por ser o 

modelo dominante de acolhimento e humanização em atenção à saúde. Os usuários 

partem de uma realidade dada e, dentro do processo de admissão, constroem, 

novos vínculos com a equipe de profissionais através da comunicação efetiva, 

atendendo na medida do possível as suas necessidades (BRASIL, 2011). 

Diante desses fatos, diversas inquietações surgiram, dentre as quais 

destacam-se: quais reações os clientes apresentam diante do diagnóstico de 

insuficiência renal aguda e da necessidade de realizar hemodiálise por um longo 

período? Quais as principais dificuldades da equipe ao informar o paciente da 

necessidade de adesão ao programa de hemodiálise?  

 

 

2 JUSTIFICATIVA  

As mudanças de hábito e estilo de vida nos portadores de doenças crônicas, 

principalmente DRC, são “radicais” na visão do paciente, pois não se tratam de 

alterações temporárias, e sim, permanentes por todo acompanhamento com a 

equipe de profissionais do serviço de nefrologia. O fato de terem alguns alimentos 

excluídos do cardápio, a ingesta hídrica restrita, e o uso de medicações contínuas 

para combater as comorbidades fazem com que os próprios pacientes sintam-se 

discriminados da sociedade caracterizada como “comum”. 

Atualmente o serviço em que atuo é uma central de diálise intra-hospitalar 

para pacientes renais agudos e renais crônicos instáveis, no hospital de base do 

estado (média e alta complexidade). Grande parte dos pacientes atendidos pelo 

serviço são diagnosticados em estado de urgência, sem terem recebido nenhum 

atendimento anterior com equipe especializada em nefrologia, pois o estado não 

dispõe do serviço de ambulatório conservador ainda e o município por sua vez 

também não possui um programa específico para prevenir as doenças renais. 

Diante dos fatos relatados o paciente admitido em programa de hemodiálise 

já chega ao serviço em estágio 5d e tornando-se resistente ao tratamento por uma 

série de dúvidas e medo. A equipe multiprofissional de saúde exerce um importante 

papel ao informar e tranquilizar o paciente quanto ao tratamento submetido, sendo 

essencial para preencher algumas lacunas da equipe no processo de comunicação/ 

informação que muitas vezes tornam-se falhas pela mecanicidade no atendimento 
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ou pela dificuldade de entendimento deste paciente fragilizado, por isso torna-se 

necessário realizar um acompanhamento terapêutico conjunto, instituindo rodas de 

conversa e atividades sócio- educativas com os pacientes e equipe profissional para 

melhor segurança e adesão ao programa . 

 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Traçar um plano de ação para implementar a comunicação da equipe 

multiprofissional e pacientes em diálise nos atendimentos dos serviços prestados 

pela equipe na central de diálise para pacientes renais agudos no município de Porto 

Velho-RO. 

 

4.2 Específicos 

 

• Estabelecer rodas de conversas a equipe multiprofissional do centro de 

diálise, para aplicação dos conhecimentos adquiridos junto ao paciente 

assistido. 

• Estruturar a comunicação profissional/paciente através da admissão ao 

programa de hemodiálise. 

 

 

5 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que 

sustentou posterior elaboração do Plano de Ação para o centro de diálise para 

pacientes renais agudos do município Porto Velho- RO, cujo problema a ser 

enfrentado são as dificuldades enfrentadas pelos pacientes na comunicação com a 

equipe. 
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Trata-se de um plano de ação para melhorar a comunicação da equipe de 

saúde com pacientes admitidos em programa de hemodiálise. Para a elaboração 

deste plano foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de pesquisa LILACS, 

SCIELO publicadas em português entre os anos 2011 e 2015, utilizando as palavras 

- chave de comunicação da equipe e adesão do paciente ao programa em 

hemodiálise. 

Para elaboração da proposta do plano de ação para o acompanhamento da 

equipe de profissionais que atua no serviço e dos pacientes portadores de DRC 

admitidos na central de diálise para pacientes renais agudos, foram descritas três 

etapas: sensibilização da equipe com treinamento, depois rodas de conversas para 

discussão dos casos novos, abordagem em equipe junto ao doente renal. 

Os pacientes da central de diálise para pacientes renais agudos permanecem 

em hemodiálise três a quatro horas por dia, sendo realizada três vezes por semana, 

dependendo da necessidade. Por este motivo a vinculação profissional-paciente 

torna-se reduzida, devido à rotatividade ocasionada pela pouca estada do paciente 

na unidade e a dinâmica do setor.  O que não deixa de tornar importante a 

abordagem precoce a admissão do paciente ao programa. 

A etapa de sensibilização da equipe consistirá na estratégia de intervenção do 

trabalho com o grupo funcionários do serviço de nefrologia (composto por até 25 

participantes). Serão abordadas questões sobre a relevância do serviço para a 

sociedade e a importância do trabalho em equipe relacionadas ao trabalho cotidiano 

e subsequente reflexão. Cada grande grupo será subdividido em três equipes de 

discussão com o propósito de pôr em destaque através das oficinas, os temas 

relacionados a Doença renal e seus respectivos impactos.  

A etapa de rodas de conversa será organizada na ampliação do conceito de 

“escuta”, obtendo uma gestão participativa, no aspecto de trabalho integral junto ao 

paciente e não apenas por partes. Saber ouvir as dificuldades e suas necessidades, 

sejam elas: biológicas, psicológicas, sociais e educacionais. Estabelecer um vínculo 

com o trabalho interdisciplinar (profissionais) para que não haja falta de 

comunicação. Através das rodas de conversas é possível estabelecer um encontro 

de dialógicos, criando possibilidades de produção e ressignificação de saberes dos 

participantes. 

A etapa de abordagem e acolhimento acontecerá baseada nas relações entre 

o usuário do serviço de hemodiálise (pacientes renais agudos ou crônicos 
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agudizados) e os profissionais que compõe o quadro de atenção ao serviço 

especializado (médicos, enfermeiros, técnicos entre outros). Espera-se que esta 

relação, não se trate apenas de uma prestação de serviço. Espera-se que seja uma 

relação humanizada e com uma estrutura adequada no quesito ambiência, relações 

interpessoais, qualificação da assistência para que o resultado do atendimento 

(avaliado pelo usuário) seja satisfatório. 

A forma como os trabalhos serão conduzidos será da seguinte maneira: no 

início de cada semana os profissionais abordarão os pacientes e seus familiares se 

for preciso e depois discutirão os casos e a temática construída na roda de 

conversa, para que, ao final da semana o paciente possa estar esclarecido quanto a 

necessidade ou não da terapia renal substitutiva permanente (DRC). 

Diante dos casos trabalhados no decorrer da semana, ao final de cada 

semana acontecerá uma sensibilização da equipe através de oficinas para simular 

novas frentes de condutas. 

Ao chegar no serviço de atendimento nefrológico toda a equipe deverá estar 

capacitada para a abordagem e acolhimento necessário ao paciente seja a primeira 

vez ou não admitido no programa dialítico. 

 

 

6 METAS  

 

• Estruturar o Acolhimento realizado aos pacientes e familiares na admissão ao 

programa de hemodiálise. 

• Estabelecer novas práticas de educação continuada atualizada, através de 

rodas de conversa com a equipe multiprofissional baseada nos casos clínicos 

dos usuários em programa dialítico. 

• Permitir a aproximação de cada profissional, quando houver a necessidade, 

para tornar a comunicação mais efetiva, sanando as dúvidas impostas pelos 

usuários. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

07/2015 
Mês 

08/2015 
Mês 

09/2015 
Mês 

10/2015 
Mês 

11/2015 

Rastreamento e mapeamento do 
público alvo do plano de ação 

x     

Reuniões com a equipe através de 
oficinas de sensibilização 

X X X   

Estudos de casos através de rodas 
de conversa discutidos em grupos e 
subgrupos objetivando aprimorar a 

troca de conhecimentos 
usuário/paciente. 

 X X x  

Abordagem e acolhimento junto com 
a equipe durante a atuação na 

assistência integral ao paciente com 
doença renal 

 X X X x 

 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

Espera-se que com a implementação das rodas de conversa dentro dos 

parâmetros de educação continuada beneficiem a equipe interdisciplinar para aplicar 

seus conhecimentos na assistência ao paciente e caracterizar sua prática 

profissional, colaborando na definição dos seus devidos papéis.  

O vínculo estabelecido de maneira acolhedora e humanizada tende a se 

fortalecer, além de proporcionar ao usuário um atendimento de qualidade e integral 

nas práticas profissionais. 

A atualização do conhecimento através da educação permanente da equipe 

multiprofissional possibilita um manejo ideal para abordagem e acolhimento da 

demanda de pacientes potenciais dialíticos, devido a identificação dos fatores de 

riscos levantados e estudados precocemente. A equipe participará ativamente na 

prevenção e retardo da progressão da doença renal crônica. A comunicação entre 

profissionais e usuários tornam-se relevantes para se estabelecer a detecção e 

prevenção do estadiamento da doença. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que o uso da comunicação dentro de qualquer relacionamento 

interpessoal é imprescindível. Os profissionais das diversas áreas da saúde devem 

manter com o doente renal e a família uma comunicação adequada, observando as 

expressões verbais e não verbais existentes em um relacionamento interpessoal e 

interagindo segundo estes sinais, tornando-se um dos maiores desafios enfrentados 

no ambiente de trabalho de saúde. 

O processo do cuidado precisa ser realizado de maneira integral e 

humanizada, pois o cuidar é estabelecido entre o cuidador e o que necessita de 

cuidado, estabelecendo uma relação entre no mínimo duas pessoas, e forma como 

o profissional conduz e acolhe reflete direta ou indiretamente no resultado.  

Os doentes renais sejam agudos ou crônicos em programa de hemodiálise 

anseiam por participar de atividades de promoção, prevenção e recuperação de 

saúde que lhes possibilitem aprender a fazer uma leitura adequada de sua 

realidade. Ao fazer o uso correto da comunicação, a equipe estará se capacitando 

para perceber o paciente como pessoa que sente, pensa e está imerso num 

contexto humano complexo e não apenas como um sujeito passivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Cadernos HumanizaSUS. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. 268 p., il.  
 
CAMPOS, C.J.G.; TURATO, E.R. A equipe de saúde, a pessoa com doença renal 
em hemodiálise e suas relações interpessoais. Rev Bras Enferm, Brasília, 2003 
set/out;56(5):508-512. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672003000500008&script=sci_abstract
&tlng=pt. Acesso em: Setembro de 2015. 
 
ELIAS, D. O desafio de trabalhar em uma equipe multiprofissional em uma 
unidade hemodialítica. Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, Programa de Mestrado em Serviço Social, Goiânia, 2013. Disponível em: 
http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1578.  Acesso em: 
Outubro de 2015. 
 
MADEIRO, A.C. et al. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao 
tratamento de hemodiálise. Acta Paul Enferm, 2010;23(4):546-51. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000400016. 
Acesso em: Agosto de 2015. 
 
QUEIROZ, M.V.O. et al . Tecnologia do cuidado ao paciente renal crônico: enfoque 
educativo-terapêutico a partir das necessidade dos sujeitos. Texto Contexto 
Enferm, Florianópolis, 2008 Jan-Mar; 17(1): 55-63. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/06 Acesso em: Agosto de 2015   
                              
SANTOS, F.R. dos. et al.  Efeitos da abordagem interdisciplinar na qualidade de vida 
e em parâmetros laboratoriais de pacientes com doença renal crônica. Rev. Psiq. 
Clín 35 (3); 87-95, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010160832008000300001&script=sci_abstrac
t&tlng=pt > Acesso em: Julho de 2015 
 
SANTOS, I.; ROCHA, R.P.F.; BERARDINELLI, L.M.M. Necessidades de orientação 
de enfermagem para o autocuidado de clientes em terapia de hemodiálise para o 
autocuidado de clientes em terapia de hemodiálise. Rev Bras Enferm, Brasília, 2011 
mar-abr; 64(2): -abr; 64(2): 335-42. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n2/a18v64n2.pdf. Acesso em: Setembro de 2015. 
 
SANTOS, L.T.M. et al. Letramento em Saúde: Importância da avaliação em 
nefrologia. J Bras Nefrol, 2012;34(3):293-302. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jbn/v34n3/v34n3a14.pdf. Acesso em: Outubro de 2015 
 
TADDEO, P, S. et al. Acesso, prática educativa e empoderamento de pacientes com 
doenças crônicas. Ciência & Saúde Coletiva, 17(11):2923-2930, 2012. Disponível 
em: http://www.scielosp.org/pdf/csc/v17n11/v17n11a08.pdf. Acesso em: Setembro 
de 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672003000500008&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672003000500008&script=sci_abstract&tlng=pt
http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1578
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000400016
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/06
http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n2/a18v64n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/jbn/v34n3/v34n3a14.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v17n11/v17n11a08.pdf

