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RESUMO 

 

MENEZES, H. F. O significado da ação educativa na consulta de enfermagem ao cliente 

renal crônico e seu cuidador: uma análise compreensiva. 2016. 179 f. Dissertação (Mestrado 

em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

Objetivou-se descrever as ações educativas desenvolvidas na Consulta de Enfermagem 

percebidas pelo cliente renal crônico em tratamento conservador e pelo seu cuidador; analisar 

compreensivamente as ações educativas desenvolvidas na consulta de enfermagem ao cliente 

renal crônico em tratamento conservador e para seu cuidador e compreender o significado das 

ações educativas desenvolvidas da consulta de enfermagem para o cliente com doença renal 

crônica em tratamento conservador e para seu cuidador. Estudo qualitativo, descritivo, 

norteado pelo referencial teórico da Fenomenologia Social de Alfred Schutz. O cenário foi um 

ambulatório de nefrologia de um hospital geral, de ensino, localizado no município do Rio de 

Janeiro. Participaram 24 indivíduos, dentre eles, 12 clientes renais crônicos, maiores de 18 

anos, atendidos no programa de tratamento conservador de doença renal crônica, que estavam 

em qualquer estágio da doença renal; e seus 12 respectivos cuidadores, maiores de 18 anos, 

membros da família, ou qualquer indivíduo que sem remuneração, possui vínculo afetivo com 

o cliente, e que participa das consultas de enfermagem. Estudo submetido e aprovado pelos 

Comitês de Ética sob os números 1.045.709 e 1.067.955 em consonância com os critérios 

éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde conforme Resolução 466/12. A coleta 

de dados ocorreu no período de novembro de 2015 a abril de 2016, por meio de entrevista não 

estruturada fenomenológica. Após a análise compreensiva dos depoimentos, permitiram a 

partir dos “motivo-porque” apreender o que se mostrou significativo, e o que permitiu 

construir a seguinte categoria: “Do desconhecimento a possibilidade de aprendizagem através 

das ações educativas na consulta de enfermagem”. Os “motivos – para” permitiram construir 

as categorias concretas do vivido: “Ir à consulta de enfermagem para obter aprendizagem”; 

“Buscar orientações para enfrentar as adversidades impostas pela doença”, e “Compartilhar 

saberes para o alcance da qualidade de vida”. Os depoimentos permitiram atentar para a 

necessidade de ações que reflitam na mudança de comportamento destes clientes, em sua 

maioria, em estágio avançado de DRC, ações estas que precisam ser apoiadas pelo contexto 

político de saúde, como também de ações individuais, que parta dos profissionais envolvidos 

no processo de cuidado em DRC. A mudança consiste em compreender, em olhar a 

configuração da DRC no mundo social, na troca e na reciprocidade de perspectivas. Com isso, 



a consulta de enfermagem se mostra como ação que deve ser pautada humanamente e 

socialmente, propondo-se medidas para que atores sociais consigam decidir com consciência 

sobre como se cuidar.  

 

Descritores: Doença Renal Crônica; Enfermagem; Educação em Saúde.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

MENEZES, H. F. The significance of educational action in the nursing consultation to 

chronic renal client and their caregivers: a comprehensive analysis. 2016. 179 p. 

Dissertation (Master's in Nursing) - Anna Nery School of Nursing, Federal University of Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

This study aimed to describe the educational activities developed in the Nursing 

Consultation perceived by chronic renal customer conservative treatment and their caregiver; 

analyze comprehensively the educational activities developed in the nursing consultation to 

chronic renal customer conservative treatment and for their caregivers and understand the 

meaning of the developed educational actions of nursing consultation to the client with 

chronic renal failure in conservative treatment and their caregiver. Qualitative, descriptive 

study, guided by the theoretical framework of social phenomenology of Alfred Schutz. The 

scenario was a nephrology clinic of a general hospital, school, located in the municipality of 

Rio de Janeiro. Participated 24 individuals, including 12 stage renal patients, over 18 years, 

served in the conservative treatment program for chronic kidney disease who were at any 

stage renal disease; and their 12 respective caregivers, 18 years, family members, or any 

individual without pay, has emotional bond with the customer, and participates in nursing 

consultations. Study submitted and approved by the Ethics Committee under numbers 

1045709 and 1067955 in line with the ethical criteria established by the National Health 

Council as Resolution 466/12. Data collection occurred from November 2015 to April 2016, 

through unstructured interview phenomenological. After a comprehensive analysis of the 

testimonies allowed from the "reason-why" grasp what was significant, and that allowed 

building the following category: "From lack the possibility of learning through educational 

activities in nursing consultation." The "reasons - to" allowed to build the concrete categories 

of living: "Go to the nursing consultation for learning"; "Search guidelines to face the 

adversities imposed by the disease," and "Sharing knowledge to achieve quality of life." The 

interviewee'speeches pay attention to the need for actions that reflect the changing behavior of 

customers, mostly in advanced CKD These actions need to be supported by the political 

context of health, but also of individual actions that depart from professionals involved in the 

care process in DRC. The change is to understand, look in the DRC setting in the social 

world, exchange and reciprocity of perspectives. Thus, the nursing consultation shows how 

action should be guided humanly and socially, proposing measures for social actors able to 

decide consciously about how to take care of. 



 

Keywords: Chronic Kidney Disease; Nursing; Health Education. 
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Este capítulo revela a área de interesse do estudo: a motivação e sua correlação com a 

trajetória profissional do autor e o objeto de estudo. Apresentam-se os objetivos que se 

pretende alcançar, a questão norteadora escolhida e sua contextualização. Destaca a 

justificativa, o estado da arte, a relevância, e as contribuições do estudo. 
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Capítulo I 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

1.1. Motivado a cuidar: minha situação biográfica na relação com o estudo 

 

 

A elaboração deste estudo edificou-se a partir da minha trajetória, inicialmente na 

condição de acadêmico de enfermagem do Curso de Graduação, quando integrei um grupo de 

estudos para desenvolvimento de pesquisas clínicas. Nestas, seriam captados participantes 

para o estudo sobre a suplementação oral de bicarbonato de sódio, com o objetivo de 

identificar os benefícios para prevenção de eventos cardiovasculares aos clientes1 com 

Doença Renal Crônica (DRC) em tratamento conservador no ambulatório de Nefrologia de 

um hospital universitário localizado no Rio de Janeiro. 

No decorrer desta pesquisa, em nível de doutoramento2, o grupo de pesquisadores, em 

sua maioria composto por Enfermeiros, iniciaram juntos, a pesquisa no ambulatório da 

referida instituição, utilizando-se das consultas de enfermagem junto a estes clientes, como 

forma de identificação e captação dos mesmos.  

Ainda durante o curso de graduação, exerci a função de monitor bolsista na disciplina 

de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, quando tratei de atividades de pesquisa e 

ensino, papel do monitor. Nesta disciplina, o conteúdo programático e mola propulsora à 

fundamentação a ser obtida pelos acadêmicos para o início de suas funções nos campos 

práticos de ensino consistem no exame físico e contato com o cliente. 

A partir deste exercício profissional, experenciei os princípios que me eram revelados 

pelo contato com o contexto pedagógico, por meio da prática do exame físico e das 

orientações sobre a Semiotécnica dada aos alunos. Por meio da ação de estudo individual e de 

ensino aos discentes, pude me ater ao que a semiologia me traduzia ao estabelecer os 

                                                 
1 Nesta pesquisa será utilizada a denominação “cliente”, visto que, atualmente está de acordo com a Portaria 

SAS (Secretaria de Assistência Social do Ministério da Saúde) 202, de 19 de junho de 2001, que corrobora com 

o que determina a Portaria nº 881 do Gabinete do Ministro da Saúde, de 19 de junho de 2001, no que tange à 

necessidade da criação de uma nova cultura de atendimento aos usuários dos serviços de saúde, pautada no mais 

amplo respeito à vida humana, bem como aos direitos de cidadania daqueles que, eventualmente, façam uso 

deles. (FIGUEIREDO, 2004, p.22). 
2
 Pesquisa da Enfermeira, Mestre em Enfermagem (UNIRIO), Flávia Silva de Souza. Discente do Curso de 

Doutorado em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do 

Serviço Multiprofissional de Nefrologia. Pesquisa em andamento, intitulada como: “Controle da acidose 

metabólica por meio da suplementação oral de bicarbonato de sódio em pacientes com doença renal crônica”. 
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necessários julgamentos clínicos e subjetivos que poderiam transpassar no momento de 

encontro junto ao cliente. Ao observar o cliente em sua totalidade biopsicossocial, pode-se 

promover cuidado e aconselhamento para a manutenção e recuperação de sua saúde e na 

prevenção de agravos, pois considero ser um trabalho peculiar e singular. 

Então, diante desta função exercida durante o ano de 2010, as raízes do conhecimento 

sobre o olhar para o outro, alicerçam o que hoje, escrevo nas laudas deste estudo. Penso que 

ao desenhar esta ideia, a partir do que presenciei e presencio hoje no cotidiano da ação de 

cuidar em enfermagem ao cliente renal crônico, a consulta do enfermeiro poderá se tornar 

uma contribuição para que o processo de cuidado da enfermagem esboce a totalidade de 

cuidar deste cliente.  

Logo após o término da graduação em 2011, iniciei, no ano seguinte, a pós-graduação 

lato sensu Enfermagem em Nefrologia. Nesta nova etapa acadêmica edifiquei minhas ações 

intelectuais e profissionais ao conhecer o universo do cliente com doença renal crônica, 

compreender suas necessidades e estabelecer minha participação neste cenário enquanto 

profissional. Assim, alicercei os dados fisiológicos, tecnológicos e subjetivos que perpassam 

na proposta terapêutica do cliente. Percebi que a enfermagem detinha um elevado 

“saber/fazer” no cuidar deste cliente, desde o tratamento conservador da DRC até as terapias 

renais substitutivas como as diálises e o transplante renal.  

Para a conclusão da referida pós-graduação, elaborei uma monografia que objetivou 

levantar dados clínicos, sóciodemográficos e subjetivos dos clientes com DRC atendidos no 

ambulatório de Nefrologia de um hospital universitário na cidade do Rio de Janeiro. 

Neste sentido, delimitou-se, em aspectos da saúde, o estudo que contou com trinta e 

cinco clientes entrevistados. Os dados revelaram um quantitativo elevado de idosos com 

DRC, em sua maioria mulheres, sujeitos com doenças crônicas, tais como hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes mellitus, que utilizam cinco medicamentos ou mais por dia e que 

apresentavam pouco conhecimento acerca do seu estado clínico e da importância de 

dimensionar sua realidade com foco em hábitos de autocuidado saudáveis. 

O estudo possibilitou demonstrar nuances quanto à necessidade de conhecer a relação 

das doenças de caráter crônico que trazem possibilidade de evolução para a DRC terminal, e 

considerar a doença renal crônica como um fator de risco cardiovascular, sendo esse fator 

visto em 17 participantes do estudo. Igualmente, o estudo enfatizou o direito de cidadania do 

cliente, ao ser atendido em suas necessidades de compartilhar, com os profissionais 

envolvidos, informações sobre seu estado de saúde para facilitar o autocuidado e sua 

participação no tratamento (MENEZES, 2013).  
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 Com o resultado das dimensões abordadas na monografia, mostrou-se relevante a 

necessidade de implantação de orientações educativas de enfermagem que envolvessem o 

vivido do cliente e que sua história não deveria ser dispensada no atendimento de sua 

consulta, o que poderia contribuir de forma valiosa para a estabilidade da DRC, haja vista que 

é uma doença incurável e que o estado clínico junto com a realidade de vida do cliente eram 

fatores valiosos de cuidado. 

No mesmo ano de início da pós-graduação lato sensu, 2012, fui selecionado para 

ingressar no mundo do trabalho como enfermeiro assistencial em uma instituição privada de 

referência em cardiologia no Estado do Rio de Janeiro. Após todo o processo de avaliação, 

iniciei minhas atividades assistenciais em uma unidade coronariana.  

Neste momento vivenciei questões relacionadas ao planejamento do cuidar que até 

então só conhecia por meio das páginas de livros. Esta experiência da área hospitalar 

alicerçou todo o processo de vida profissional que se somou à minha prática atual no 

ambulatório.  

Neste ínterim, uma peculiaridade se sobressai: o processo de sistematização da 

assistência de Enfermagem. O enfermeiro neste setor coleta dados e queixas atuais dos 

clientes, utilizando o exame físico, identificando as necessidades, estabelecendo 

prioridades/condutas e registrando em cada serviço (noturno e diurno), as particularidades e as 

respostas dos clientes. 

Esta prática pôde me aproximar das etapas do Processo de Enfermagem, de coleta de 

dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, descritas de forma detalhada e 

histórica pelos estudiosos da área, que neste cenário são elementos essenciais para a 

construção da Consulta de Enfermagem. Com isso, integrei aos conceitos metodológicos do 

Processo de Enfermagem junto ao ambulatório, e me instiguei intelectualmente acerca das 

razões que levam a equipe de enfermagem em ver o conceito de Consulta de Enfermagem 

dentro do setor hospitalar. 

Neste ambiente, me aproximei da realidade da nefrologia. Encontrei e cuidei de 

clientes renais crônicos que já realizavam tratamento ambulatorial, como também dos que já 

se tratavam com alguma terapia renal. Deste modo, entrelaçando minha vivência profissional 

no ambulatório com a nova experiência hospitalar, percebi que clientes apresentavam 

semelhantes situações, pois os sinais, sintomas e as necessidades educativas eram equânimes 

tanto no ambulatório como no hospital. Contudo, consegui compreender que mesmo 

internados em um ambiente hospitalar, os clientes renais crônicos apresentavam demandas 

educacionais, por meio de atenção da equipe de Enfermagem e de outros profissionais.  



27 

 
Assim, experenciei o que o cliente com DRC compreendia acerca de sua vida e como 

se caracterizava sua realidade social, pessoal e emocional. Percebi que o enfermeiro precisava 

adentrar nesse universo e a consulta era um dos principais métodos de atenção e cuidado 

dispensado a essa clientela, uma atividade assistencial que utiliza estratégias de abordagem ao 

contexto do cuidado integral a partir do mundo da vida de cada um. 

Retornando ao que foi abordado inicialmente, afirmo que a oportunidade de participar 

e realizar esta pesquisa no ambulatório deu visibilidade para à posição da Enfermagem como 

coadjuvante ao tratamento conservador por meio da consulta de enfermagem, em virtude da 

ausência da consulta no processo de trabalho deste espaço. Ao atuar neste ambiente, temos 

como propósito a possibilidade de consolidar-se a consulta de enfermagem realizada pelo 

enfermeiro como membro da equipe multiprofissional por meio da aplicação constante e 

direta do conhecimento adquirido em Nefrologia. 

No transcorrer dos dias de trabalho no ambulatório, a equipe designada para as 

consultas vivenciou diversos percalços ao estabelecer junto aos clientes, a proposta de adesão 

da consulta de enfermagem no ambulatório da referida instituição. A consulta de enfermagem 

neste cenário em particular, no que diz respeito aos dias de atendimento da Nefrologia, vem 

galgando espaço a cada dia. Os demais membros que compõem a equipe multidisciplinar 

como médicos, nutricionistas e psicólogos percebem a contribuição da enfermagem neste 

ambiente como essencial, para promover cuidado individualizado e especial a este cliente.  

A consulta, neste ambulatório, é oferecida especialmente pela equipe médica. Porém, 

com o advento desta pesquisa, foram propostas metas para que a consulta de enfermagem 

pudesse contribuir como uma ação integrante do programa de doença renal crônica do 

ambulatório de nefrologia da instituição.  

Assim, deram-se início as consultas de enfermagem. O número de sujeitos captados 

foram gradativamente se elevando, e permitindo conhecer aspectos da realidade de vida desse 

sujeito, que possuem outros desvios de saúde, demandando alerta dos profissionais envolvidos 

no cuidado, haja vista, as potenciais complicações que podem ocorrer a partir da associação 

da doença renal crônica com outros distúrbios orgânicos. 

Penso que, com este contato inicial, a enfermagem ali representada, pôde ser 

reconhecida pelos clientes atendidos, dentre os quais uma grande parte pôde participar de uma 

consulta de enfermagem pela primeira vez, como também, de perceberem que a equipe trazia 

uma intenção, resultando em sua confiança para trocar informações conosco. 

Notamos, porém, que diante da perspectiva de uma nova realidade, alguns clientes e 

seus acompanhantes e a equipe de enfermagem mostram-se ainda hesitantes, uma vez que se 
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trata de uma participação que lhes é considerada nova, o que pode gerar medo neste momento. 

Uma dimensão percebida pelo grupo se ateve aos familiares ou pessoas que cuidavam 

dos clientes e que vinham até a consulta. Acompanhantes que expressavam tamanha carga ao 

lidar com as necessidades do cliente, tais como, dificuldade financeira, locomoção, marcação 

de exames laboratoriais e complementares e com a dependência do cliente, haja vista que 

muitos possuem limitações físicas para se locomoverem. Havia idosos com idade avançada e 

que não possuíam total equilíbrio de sua força, como também os com déficit visual 

relacionado a clínica.   

Assim, observou-se nos cuidadores, uma fonte de saberes ao cuidar do cliente com 

DRC, e que as necessidades destes devam ser ouvidas e percebidas pelos profissionais de 

saúde. 

Com o transcorrer dos encontros semanais para a realização das consultas, nos 

deparamos com expressões oriundas dos clientes, as quais, por sua vez, nos direcionaram a 

refletir, e a nos inclinar para uma perspectiva diferenciada de cuidar, voltada para o cliente 

com DRC. Este encontro nos levou a perceber que o cliente, trazia necessidades que 

perduravam do início ao fim desta atribuição assistencial do profissional enfermeiro e que 

eram relevantes informações, pois percebia-se que os clientes se expressavam de uma forma 

diferenciada daquela estudada em manuais e livros técnicos, o que requereu uma busca e 

aprofundamento para saber lidar. Tais necessidades se expressam pelo olhar, o modo de falar, 

a maneira de se aproximar, e se configuram em um cuidar que transcende a forma 

tradicionalmente instituída para cuidar. 

Ao exercer esta atividade profissional, percebemos que o vivido do cliente se traduzia 

em suas informações a cada etapa da consulta. No início, sentia-se que alguns clientes se 

mantinham reclusos, mostrando medo, angústia, sofrimento, choro, ao passo que outros 

aparentemente se mantinham fortes e superados dos desvios de saúde e das dificuldades que 

vivenciavam, já que a linguagem corporal se evidenciava substancialmente na consulta.     

Essa percepção vinha também pelo discurso do cuidador. As queixas se atrelavam a 

não adesão do cliente ao tratamento pela imposição “superior” por serem membros da família. 

Assim, haviam muitos cônjuges que conseguiam ajudar e também aqueles que não aderiam 

com veemência o tratamento. Porém, vimos clientes que vinham sozinhos para a consulta e 

que era nítida a necessidade de ajuda profissional. 

As orientações são realizadas visando atender as necessidades vigentes do cliente e do 

cuidador. A partir do cliente, aspectos como: resultados laboratoriais, medidas 

antropométricas, fármacos utilizados, orientações vão se baseando com o objetivo de abranger 
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as fragilidades que se apresentam diante destes aspectos e atendendo as crenças, medos e 

inseguranças do tratamento, onde a escuta ativa e a compreensão da vivência destes são 

relevantes para a terapia conservadora. 

Percebíamos que, ao final da consulta, os clientes se mantinham sensibilizados para o 

cuidado de si, pois foi adotado como forma de interação o toque, sempre realizado ao final da 

consulta. Ou seja, o abraço, o aperto de mão, o beijo no rosto, tanto do cliente quanto de sua 

família, o que transparecia, em suas faces um semblante harmonioso. Coincidentemente, 

víamos familiares que se comprometiam a participar efetivamente do cuidado e estabeleciam 

rede de contato com os profissionais.  

Assim, a cada dia no espaço do ambulatório, nos comovemos ao olhar o cliente 

acometido por DRC, entendendo que podemos decodificar suas reais necessidades e assim 

promover intervenções cabíveis de cuidado. Além disso, podemos agregar informações 

diversas dos clientes e visualizar o seu contexto histórico-social, físico, clínico e emocional, 

como fonte de saberes.   

No entanto, ressalto que a formação do enfermeiro prevê a extensão de cuidados aos 

grupos, família e comunidade. A família ou cuidadores se enquadram no cuidado em virtude 

que o cliente renal crônico pode vivenciar fases de debilidade física, nas quais o autocuidado 

pode tornar-se prejudicado. O seu quadro clínico é variável, devendo o cuidador perceber essa 

noção de cronicidade da doença e que a manutenção de melhores condições para o controle 

dos sintomas, passa a ser prioridade para quem está doente (ARAÚJO, 2007). 

Sendo assim, considero ser importante o enfermeiro aprender a cuidar do cliente renal 

crônico, e estender esse cuidado ao familiar/cuidador, com o intuito de trocar ensinamentos, 

vivências e conhecimento científico que seja aplicável à realidade de cada cliente e à de seu 

ciclo de apoio. 

O termo cuidador refere-se à pessoa que cuida do cliente, sem necessariamente que 

seja este um profissional de saúde. A importância deste cuidador é vista pelo Ministério da 

Saúde como necessária e que as organizações dos serviços de assistência domiciliar no Brasil 

sejam de qualidade para a melhora do usuário e de quem dele cuida (BRASIL, 2004; 

ARAÚJO, 2007). 

Para o Ministério da Saúde (2004), através do Programa de Saúde da Família (PSF) e 

das Diretrizes para Assistência Domiciliar na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS), denomina-se cuidador, a pessoa que mais diretamente presta cuidados, de maneira 

contínua e regular, podendo ou não ser alguém da família.  

Cumpre ressaltar a definição dada ao termo cuidador pela Política Nacional de Saúde 
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do Idoso (BRASIL, 1999), que conceitua Cuidador como:  

A pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, cuida do 

doente ou dependente no exercício das suas atividades diárias, tais como 

alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços de 

saúde e demais serviços requeridos no cotidiano, excluídas as técnicas ou 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, 

particularmente na área de enfermagem. 

Entretanto, para fins desse estudo, entende-se como cuidador, os indivíduos leigos, 

informais ou não profissionais, que têm sido primordialmente, em nossa cultura, a própria 

família. Os membros da comunidade também aparecem como cuidadores, tais como: 

vizinhos, comadres/compadres, colegas de trabalho e voluntários (MARINS, 2012).  

Embora a designação do cuidador seja informal e decorrente de uma dinâmica, o 

processo parece obedecer a certas regras refletidas em quatro fatores: parentesco (com 

frequência maior para os cônjuges, antecedendo sempre à presença de um filho); gênero (com 

predominância para a mulher); proximidade física (considerando quem vive com a pessoa e 

requer os cuidados) e proximidade afetiva (destacando a relação conjugal e a relação entre 

pais e filhos) (MENDES, 1995).  

Com isso, a percepção dos profissionais de saúde, dentre eles, o enfermeiro, deve se 

ater a esses cuidadores, colocando-os como participantes na Consulta de Enfermagem e 

deixando-os expressar suas inquietações, inclusive as que denotam as variações do estado 

clínico do cliente renal crônico. A importância do cuidador na consulta, quando este se faz 

presente, se aliam às atuais metas para a prevenção da progressão da doença renal crônica, 

haja vista que a adesão ao tratamento conservador de DRC é fundamental.  

Diante deste começo de atividades no ambulatório, já pudemos visualizar resultados 

de melhora, a partir da orientação de enfermagem, nos quadros clínicos de alguns clientes, 

mesmo sem ter iniciado os percursos metodológicos da pesquisa inicialmente citada. Com 

isso, as consultas se solidificaram ao programa de DRC do ambulatório e se vincularam como 

método de cuidado neste setor. Portanto, compreendemos que este momento serviu como 

meta ao atingir a humanização na assistência à saúde.  

De acordo com o exposto, ao nos inserirmos na realidade do cliente, nos atemos à 

complexidade que ele nos revela. Nota-se que o cliente não possui só sua questão clínica 

como principal fonte de informações para a consulta de enfermagem. A doença se configura 

como um dos fundamentos do cliente estar ali presente, mas saber quem realmente ele é e o 

que deseja, pois, os dados clínicos não trazem tais informações por completo e, desse modo, 

deve-se destacar que este é um alicerce para o cuidado de enfermagem.   
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Neste sentido, as ações educativas que são estabelecidas na ação assistencial, Consulta 

de Enfermagem, para os clientes, portadores de DRC e seus cuidadores, poderão ser 

intencionalmente planejadas pelo enfermeiro a partir das necessidades singulares de cada 

sujeito, a fim de possibilitar resolutividade e assim atingir a qualidade de vida neste processo 

de tratamento e adaptação à sua vivência atual.  

A partir destas considerações acerca da vivência profissional e pessoal, inicia-se a 

estruturação deste estudo. Pretendeu-se focar a consulta de enfermagem no universo do 

tratamento conservador de DRC e sua interlocução nos ditos dos fundamentos científicos da 

consulta de enfermagem como método de prestação de cuidado de Enfermagem no ambiente 

de múltiplas interações profissionais e pessoais. 

 

1.2. Questão norteadora, objeto e objetivos 

 

A partir da reflexão do autor deste estudo sobre sua vivência como enfermeiro e da 

leitura das diversas literaturas realizadas para a elaboração deste estudo, estabeleceu-se a 

seguinte questão norteadora:  

 Qual o significado das ações educativas desenvolvidas na consulta de 

enfermagem para o cliente com doença renal crônica em tratamento 

conservador e para seu cuidador?  

Diante do exposto, este estudo traz em seu constructo o seguinte objeto de 

investigação “o significado da ação educativa na Consulta de Enfermagem para o cliente renal 

crônico em tratamento conservador e para seu respectivo cuidador”. 

Pensou-se que ao conhecer este significado, poder-se-ão propor ações educativas que 

viabilizem resultados concretos para a realidade de vida de cada indivíduo e de seu respectivo 

cuidador. Santos (2009) enfatiza que o aprendizado se efetiva quando adequado às 

preferências, valores religiosos e culturais do indivíduo.  

Complementa-se tal percepção ao estabelecer o cuidar do cliente, deve-se identificar 

as singularidades de cada um, entendendo seu contexto no mundo da vida e sua inserção no 

seu grupo social. Assim, poder-se-á solidificar a categoria profissional da Enfermagem ao 

compreender a possibilidade de se ater e adentrar neste mundo, não apenas estando presente 

para o cumprimento de uma tarefa assistencial e sim para um debruçar integral ao mundo 

social dos sujeitos do seu cuidado.  

Sendo assim, emerge os seguintes objetivos que servem de prosseguimento para este 
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estudo: 

 Descrever as ações educativas desenvolvidas na Consulta de Enfermagem 

percebidas pelo cliente renal crônico em tratamento conservador e pelo seu 

cuidador; 

 Analisar compreensivamente as ações educativas desenvolvidas na consulta de 

enfermagem ao cliente renal crônico em tratamento conservador e para seu 

cuidador; 

 Compreender o significado das ações educativas desenvolvidas da consulta de 

enfermagem para o cliente com doença renal crônica em tratamento 

conservador e para seu cuidador. 

Carvalho e Valle (2002) expõem que os significados que os sujeitos atribuem a sua 

experiência de vida se revelam a partir da descrição e percepção de um fenômeno, onde os 

significados emergem das interações intersubjetivas que cada sujeito estabelece com o outro, 

compartilhando sua visão de mundo, crenças e valores no cotidiano social. 

Considerando o cuidado de enfermagem no cenário ambulatorial de nefrologia como 

uma ação social compartilhado entre duas ou mais pessoas, abordaram-se como 

fundamentação teórico-metodológica as concepções de Alfred Schutz. Pensou-se que é nesse 

conjunto de relações que a ação de cuidar do cliente renal crônico na consulta de enfermagem 

poderia ser compreendida. Para tanto, foi necessário buscar nas experiências de vida de cada 

indivíduo o significado subjetivo das suas ações, à luz do pensamento de Schutz (2012), 

revelando que a análise dos fatores fundamentais determinantes do comportamento do 

indivíduo no mundo da vida é vista como um processo que se fundamenta por meio das 

motivações, razões e objetivos guiados por planejamento e projeções. 

Trata-se do mundo da vida ou o mundo da vida cotidiana, esfera total das experiências 

de um indivíduo que é circunscrita por objetos, pessoas e eventos que ele encontra ao realizar 

os objetivos pragmáticos da vida. É um mundo no qual a pessoa está “totalmente desperta”, e 

que se impõe como “principal realidade” de sua vida (SCHUTZ, 2012).  

Assim, a análise da perspectiva das motivações advindas dos clientes e familiares no 

contexto da consulta de enfermagem a partir da intenção do enfermeiro propõe cuidados 

educativos e busca possibilidades de atenção integral desse grupo social. 
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1.3. Justificativa 

 

Pensar em uma justificativa requer propor uma efetivação de ideias que possam 

abranger os aspectos sociais e os científicos para o tema em questão. Acredito que esses 

elementos unidos possam contribuir para o devido mérito do cuidado de enfermagem ao 

cliente e seu cuidador no contexto do mundo da vida. 

 Inicialmente, é necessário buscar uma compreensão da visibilidade da Consulta de 

Enfermagem como uma ação intencional privativa ao exercício do Enfermeiro. Esta ação 

revela autonomia e impacto na sociedade, pois pode incluir práticas diversas de cuidado e dar 

sentidos ao exercício profissional enfermeiro, pois este tem subsídios legais e científicos para 

se posicionar e atender as necessidades do cliente em uma consulta. 

 A consulta de enfermagem no tratamento conservador da doença renal crônica se 

mostra como um campo que precisa ser revelado pelos enfermeiros a partir das motivações 

que os clientes sentem e requerem para sua condição crônica de saúde. 

Para Souza e colaboradoras (2015), o atendimento por meio de consultas de 

enfermagem ajuda a atingir excelência no cuidado, pois as necessidades do indivíduo são 

avaliadas continuamente. A implementação de um programa estruturado proporciona, 

também, a possibilidade de avaliação crítica do cuidado, facilitando os ajustes clínicos e a 

comunicação multidisciplinar, para uma mudança de comportamento.  

Pereira e Ferreira (2014) referem que é necessária, portanto, uma maior valorização da 

consulta de enfermagem, com o abandono do sistema biológico, os quais causam superlotação 

de unidades de urgência e emergência nos municípios em que a Rede Básica de Saúde não 

está corretamente organizada.  

As autoras concluem que a única forma de trazer maior confiança das pessoas na 

consulta de enfermagem é utilizá-la cada vez mais como estratégia de trabalho, prevendo-a 

nos programas de saúde e valorizando-a como um instrumento capaz de realizar um 

atendimento cada vez mais eficaz, digno e humanizado à população.  

Além disso, os profissionais de enfermagem precisam de maior apoio do Poder 

Público, no sentido de prever a consulta de enfermagem nas normas de educação básica e 

fazer com que as mesmas sejam executadas. O enfermeiro é uma peça fundamental na política 

brasileira de atenção à saúde e a consulta com este importante profissional da saúde é um 

instrumento extremamente eficaz e resolutivo na atenção primária à saúde e na prevenção de 

doenças (PEREIRA; FERREIRA, 2014). 

  Refletir sobre o contexto social que a consulta de enfermagem pode atingir se mostra 
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como um pano de fundo a ser desvelado para a coletividade.  

A consulta de enfermagem caracteriza-se por ser uma estratégia tecnológica de suma 

importância nesse processo, e que deve ser detalhada, respeitando a privacidade e 

individualidade da pessoa, atentando para suas crenças, mitos e tabus, assim como a 

contextualização, a moradia, condições econômicas e relação com os familiares (LEITE et al, 

2016). 

O reconhecimento social do papel do Enfermeiro durante a consulta de enfermagem 

consente entender a sistematização de suas ações e o desenvolvimento de habilidades 

específicas para atuação nas unidades de saúde. O estabelecimento de vínculo entre o usuário 

e a equipe em prol da melhoria da qualidade de vida destes faz com que a assistência 

oferecida seja mais humanizada, mais receptiva, além de aliar a competência técnica da CE, 

realizada de modo contextualizada e participativa e contribui para a melhoria na qualidade da 

assistência de enfermagem ofertada aos usuários (VALLE et al, 2015).  

A consulta de enfermagem nos programas de saúde se mostra importante, pois o 

enfermeiro se envolve com o cliente, se responsabiliza e adquire competências que permitem 

que sua atuação e o seu desempenho ocorram da forma mais produtiva e resolutiva, pois é 

perceptível que a valorização do profissional está vinculada ao reconhecimento do seu papel, 

como provedor de saúde (VALLE et al, 2015). 

O contexto social é considerado a partir das dimensões de processos sociais e 

históricos dos indivíduos, na expressão de formas específicas de relações entre as pessoas e 

destas com a natureza, relacionadas com a história e a práxis humana, isto é, com os espaços 

de liberdade dos indivíduos e da coletividade.  

 Diante da realidade brasileira, torna-se imprescindível que o processo de adoecimento 

no contexto das populações transpasse o negligenciamento dos processos de trabalho numa 

perspectiva intersetorial, sem reconhecer as necessidades de saúde das diferentes classes 

sociais que compõem o território e na negligência do pressuposto de que o estado deve ser 

responsável pela garantia dos diversos serviços que promovem o bem-estar social da 

população, e que sua ausência está intimamente ligada à falta de acesso a direitos universais, 

representados pelo acesso ao consumo de bens produzidos nos serviços públicos (BARBOSA; 

COSTA, 2013). 

 Neste ínterim, pensar que a consulta a partir da atuação do enfermeiro pode ser 

desenvolvida sistematicamente numa compreensão que transpõe os dados biológicos, mas que 

resulta num novo modelo de cuidado favorável para adoção de boas práticas à saúde, 

principalmente no contexto do processo de cronicidade de doenças, se torna meta deste 
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estudo. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por cerca de 60% 

das causas de mortes em todo o mundo, afetando cerca de 35 milhões de pessoas por ano e, 

para a próxima década, espera-se que haja um aumento de 17% na mortalidade causada pelas 

DCNT. Dentre os principais tipos destaca-se, a doença cardiovascular (DCV) é a que tem o 

maior impacto epidemiológico, sendo responsável por cerca de 30% de todas as mortes no 

mundo. Esta tem aumentado progressivamente, por conta do acúmulo de fatores de risco 

tradicionais como hipertensão e diabetes, bem como pelo envelhecimento e aumento da 

expectativa de vida, decorrentes da transição demográfica observada nas últimas décadas. 

Além desses fatores de riscos tradicionais, a DRC, caracterizada pela alteração da função 

renal, tem sido descrita como um dos principais determinantes de risco de eventos 

cardiovasculares (BRASIL, 2014).  

Grandes estudos epidemiológicos realizados com milhares de pacientes demonstraram 

uma relação inversa entre a filtração glomerular, marcador de função renal, e o risco de 

morrer por todas as causas, de morrer por DCV, de morbidade cardiovascular e de 

hospitalização nessa população. Se por um lado a DRC está associada à DCV, e pode ser um 

importante fator prognóstico, a morbidade e a mortalidade cardiovascular entre os pacientes 

com DRC é bastante elevada. Diante do exposto, justifica-se considerar a DRC como parte do 

grupo de DCV, no contexto das DCNT, como doenças renocardiovasculares (DRCV) 

(BRASIL, 2014).  

Atualmente, a DRC tem sido considerada um problema de saúde pública. Análise do 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) demonstrou que cerca de 13% 

da população adulta nos EUA apresenta algum grau de perda de função renal. Um importante 

estudo realizado na cidade de Bambuí, no estado de Minas Gerais, onde mais de 2 mil 

indivíduos foram avaliados, detectou-se alteração na creatinina sérica, um marcador de DRC, 

variando de 0,48% a 8,19%, sendo mais frequente em indivíduos idosos (BRASIL, 2014).  

Além da DCV, outro desfecho temido da DRC é a perda continuada da função renal, 

processo patológico conhecido como progressão, que pode levar muitos desses pacientes para 

a DRC terminal (DRCT). No início da década passada, estimava-se que haveria cerca de 2 

milhões de pessoas em Terapia Renal Substitutiva (TRS) em todo o mundo em 2010, sendo 

que esse número tem aumentado de forma expressiva nos países em desenvolvimento. 

Aproximadamente 90% dos casos diagnosticados de DRCT ao redor do mundo são 

provenientes dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2014).  

Segundo o censo realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (2015), a 



36 

 
incidência da DRC no Brasil é alarmante. Em 2015 existiu uma estimativa de 111.303 clientes 

em tratamento dialítico no Brasil, dados este expressivo, levando em conta que para 2000 

havia uma estimativa de 42.695.   

É relevante salientar que o Brasil é a terceira maior população em diálise no mundo, e 

esse número vem crescendo em média 9,4% ao ano. A incidência e prevalência médias nos 

últimos oito anos foram de 141 e 468 pacientes por milhão de população, respectivamente, 

sendo atualmente a hipertensão arterial (35,8%) e diabetes mellitus (25,7%) as principais 

causas de doença renal em nosso meio (BARBOSA; BELASCO, 2009).  

O atual perfil de morbimortalidade da população brasileira, caracterizado pela elevada 

prevalência das DCNT, entre elas a DRC, constitui condição que afeta expressivamente a 

demanda pelos serviços de saúde. Para Rezende (2011), o impacto dessas doenças na saúde 

pública pode ser minimizado com ações que promovam mudanças nos hábitos de vida, o que, 

por si só, justifica os estudos que procuram entender e qualificar as ações educativas 

promotoras dessas mudanças.  

A Educação em Saúde se destaca como uma prática prevista e atribuída a todos os 

profissionais que compõem as equipes de saúde. Para que a equipe esteja capacitada para 

assistência integral e contínua às famílias, ao desenvolver ações voltadas à melhoria do 

autocuidado dos indivíduos devem-se identificar situações de risco à saúde na comunidade, 

enfrentar em parceria com a comunidade os determinantes do processo saúde-doença e 

desenvolver processos educativos para a saúde. O processo de educação em saúde 

proporciona o desenvolvimento de ambientes educativos, que podem promover a 

interatividade mútua, a autonomia e a cooperação entre os profissionais e participantes. 

Desenvolvem-se, assim, laços de compromissos e de corresponsabilidade entre os 

profissionais de saúde e a população (TORRES; MONTEIRO, 2007). 

Sob essa perspectiva, as ações educativas em saúde podem capacitar indivíduos e 

grupos na construção de novos conhecimentos, conduzindo a uma prática consciente de 

comportamentos preventivos ou de promoção da saúde. Essas ações ampliam as 

possibilidades de controle das doenças, de reabilitação e de tomada de decisões que 

favoreçam uma vida saudável (TORRES; MONTEIRO, 2007). A ação educativa é tida como 

um dos componentes fundamentais das ações básicas de saúde e é inerente a toda e qualquer 

atividade de atenção em que ocorra contato entre pessoas: profissionais de saúde e usuários do 

Sistema (REZENDE, 2011).  

Assim, para maior efetividade da atenção às pessoas com doenças crônicas, torna-se 
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fundamental que a prática clínica assuma uma dimensão dialógica, interativa e cuidadora. É 

nesse contexto que os serviços de saúde têm enfatizado o trabalho voltado para a estratégia de 

educação em saúde. A educação em saúde vem sendo entendida como um processo dinâmico 

que propõe a reflexão crítica de indivíduos ou comunidade sobre seus problemas de saúde, a 

fim de se constituírem como sujeitos ativos, ou seja, desenvolverem sua capacidade de serem 

corresponsáveis pelo processo saúde-doença, que valoriza os saberes, o conhecimento prévio 

da população, e não somente o conhecimento científico (MENDONÇA; NUNES, 2015). 

Deste modo, para Taddeo e colaboradores (2012), compreender a percepção dos 

usuários sobre sua realidade, experiências vividas, promover o empoderamento e, até mesmo, 

o que consideram cuidado de si, é importante para que os profissionais procedam na conduta 

terapêutica embasados, aumentando, assim, as chances de negociação e elaboração de plano 

de ação educativo e em conjunto ao tratamento. Na verdade, o cliente é o único e verdadeiro 

arquiteto de sua própria saúde e bem-estar. O problema não é se ele controla a própria doença, 

mas como consegue gerenciar sua vida apesar da enfermidade.  

Portanto, a educação para o alcance da promoção da saúde deve considerar a 

autonomia e a singularidade dos sujeitos, das coletividades e dos territórios, pois as formas 

como eles elegem seus modos de viver, como organizam suas escolhas e como criam 

possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem não apenas da vontade ou liberdade 

individual e comunitária, mas estão condicionadas e determinadas pelos contextos sociais, 

econômico, político e cultural em que eles vivem (BRASIL, 2014). 

A partir destes números e de uma assistência à saúde, uma pesquisa precisa se voltar 

para uma compreensão dessa realidade, onde os profissionais de saúde devem ampliar 

perspectivas de atenção que contemplem as necessidades de saúde a partir da compreensão da 

vida do outro. 

Este saber, de interação disciplinar, precisa de impactos assistenciais, onde não apenas 

uma área do saber pode resolver, mas sim com uma intenção de acontecer um tipo de 

interação onde ocorra integração de várias categorias disciplinares num contexto mais amplo 

e geral, gerando uma interpretação holística dos fatos e fenômenos. 

A integração do conhecimento científico a outros modos de produção de 

conhecimento construídos historicamente pela humanidade, buscando um diálogo rigoroso 

não apenas entre ciências exatas e humanas, mas também entre ciência, arte, cultura, tradição, 

religião, experiência interior e pensamento simbólico. A transdisciplinaridade reconhece a 

importância da subjetividade humana na produção do conhecimento e diz respeito ao que está 

ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além de toda disciplina. Sua 
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finalidade é a compreensão do mundo atual, e um dos imperativos para isso é a unidade do 

conhecimento (FERIOTTI, 2009).  

Feriotti (2009) ainda ressalta a ideia de que é possível transitar pelas disciplinas de 

diferentes formas, buscando a religação dos saberes, assim como é possível transitar da parte 

para o todo, do local para o global, do individual para o coletivo, sem, no entanto, superar ou 

extinguir as disciplinas e sem ter, ao mesmo tempo, um olhar reducionista da realidade.  

O estudo ainda se justifica pelo fato de na Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (BRASIL, 2011), sub-agenda “Doenças não-transmissíveis”, a classe 

“Nefropatias agudas e doenças renais crônicas”, e o tema “Diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e potencial de modificação da evolução da doença” são uma prioridade de 

investigação na DRC. Esta agenda tem o propósito de atender as necessidades nacionais e 

regionais de saúde, induzindo a produção de conhecimentos, bens materiais e serviços de 

modo seletivo, em áreas estratégicas para o desenvolvimento das políticas sociais vigentes.  

E para pensar em diagnóstico precoce e modificação da evolução da doença, é 

fundamental discutir a consulta de enfermagem dirigida ao cliente renal crônico na realidade 

brasileira, para que ocorra uma abordagem integral segura e promotora de qualidade de vida. 

 

1.3.1. Estado da arte: análise das produções sobre tratamento conservador na doença renal 

crônica e as possibilidades de ações educativas 

 

Com a intenção de complementar nossa discussão, procuramos analisar a ocorrência 

de estudos dessa temática e como tais estão sendo discutidos na literatura. O levantamento 

bibliográfico das produções científicas acerca do tema das ações educativas desenvolvidas na 

Consulta de Enfermagem teve seu início com a formulação da pergunta de revisão: quais são 

as evidências científicas da enfermagem sobre ações educativas no tratamento conservador de 

doença renal crônica? 

Vislumbrar uma revisão da bibliografia produzida em Enfermagem é refletido por 

Messias (2013) como uma investigação que aproxima o saber construído resultante do 

conhecimento científico por enfermeiros. Sendo um caminho para rever práticas, estabelecer 

estratégias e propiciar mudanças teórico-metodológicas e, seguramente, mais um modo de 

manter, aumentar ou melhorar competências essenciais com as exigências da responsabilidade 

social da profissão. 

 A autora complementa exaltando que o comprometimento dos enfermeiros em relação 

à melhoria da qualidade da prática de enfermagem por meio da teorização é requerido por 



39 

 
uma sistematização com intuito de enriquecê-la e torná-la compreendida, sendo embasada por 

princípios teóricos e filosóficos (MESSIAS, 2013).  

Para Souza, Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-

experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina, ainda, 

dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: 

definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos 

de um tópico particular. A ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, 

deve gerar um panorama consistente e compreensível de conceitos complexos, teorias ou 

problemas de saúde relevantes para a enfermagem. 

Além disso, esta revisão permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. É um método valioso para a 

enfermagem, pois muitas vezes os profissionais não dispõem de tempo suficiente para realizar 

a leitura de todo o conhecimento científico disponível, além da dificuldade em realizar a 

análise crítica dos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

 Como fonte para o levantamento da produção científica foi utilizada a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), e os seguintes bancos de dados: Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados de enfermagem (BDENF), IBECS (Índice 

Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud), MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrievel System Online) via PubMed.  

Utilizaram-se como critérios de busca as terminologias nos Descritores em Ciência da 

Saúde (Decs) e no Medical Subjecy Headings (MeSH): doença renal crônica, enfermagem, 

educação em saúde. Foi realizado o cruzamento entre eles, utilizando o operador booleano 

AND. O Quadro 01 retrata a estratégia inicialmente proposta a partir do cruzamento dos 

Decs/MeSH.  
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Quadro 1 - Resultados da busca de artigos nas bases de dados eletrônicos – Rio de Janeiro, 

RJ, 2016. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os critérios de inclusão estabelecidos para a busca foram: produções que estivessem 

disponíveis na íntegra online e de acesso livre; produções grafadas nos idiomas português, 

inglês e espanhol; produções com o enfoque nas interfaces que contemplam o objeto deste 

estudo; produções publicadas entre 2012 e 2016, por abranger um panorama atual das 

produções. 

Conforme o quadro acima, foram encontrados 1987 estudos de acordo com as 

associações com os descritores. Destes, foram excluídos os estudos relacionados à pediatria, 

as terapias renais substitutivas (diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal) e que 

estivessem relacionados a outras áreas especializadas. O levantamento nas bases ocorreu de 

março de 2015 a agosto de 2016, e após o refinamento, foram avaliados, apenas, 08 artigos 

científicos.  

As perspectivas encontradas no levantamento revelam que há estudos que a atuação da 

enfermagem tem melhorado controle da pressão arterial (CIRERA SEGURA, 2014), como 

um sistema de apoio para educação, o que aprimora habilidades de cuidado com a própria 

saúde (SAMPAIO; GUEDES, 2012), e que durante o curso da intervenção liderada pela 

enfermeira, há um melhor controle dos fatores de risco aceitos para progressão da DRC, 

sendo eles combinados com empoderamento (WALKER et al, 2014). 

Contudo, na literatura prevalecem estudos sobre aspectos clínicos e tratamento 

medicamentoso, sem dar ênfase aos programas preventivos, a prevenção de complicações e a 

lentificação da doença renal (ROSO, et al, 2013), onde muitos aspectos sóciodemográficos, 

como o nível de escolaridade está associado às disparidades na saúde, incluindo as doenças 

renais (GREEN; CAVANAUGH, 2015).  
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O enfermeiro pode minimizar os sentimentos negativos em relação à progressão da 

doença renal por meio de atividades de educação em saúde que visem à sua promoção (ROSO 

et al, 2013), estimulando a qualidade de vida por meio da melhoria das condições clínicas, 

psicológicas e sociais, destacando a importância de os profissionais da saúde terem 

conhecimento da sintomatologia inicial (ROSO et al, 2013b), onde muitas vezes o diagnóstico 

se mostra difícil para os cliente e familiares (BARRETO; MARCON, 2012).  

Por fim, este estudo se faz atual e relevante, devido ao hiato de estudos na área da 

assistência ao cliente renal crônico, na perspectiva terapêutica do tratamento conservador, que 

atinja a família/cuidador como participante nesta relação, onde cumpre propor um cuidado por 

meio das ações educativas e sua viabilização no contexto da Consulta de Enfermagem, 

principal foco deste estudo.  

Além desse levantamento nas bases de dados descritas, cumpre expressar os 

levantamentos adotados por estudos na área de nefrologia que alicerçam perspectivas acerca 

do cuidado de enfermagem no tratamento conservador e que demonstram as lacunas do 

conhecimento neste cenário.   

Em estudo realizado por Pennafort e colaboradores (2010), os autores identificaram 

por meio de pesquisa bibliográfica a produção científica de teses e dissertações e sua 

aplicabilidade na área de nefrologia, apontando que os enfermeiros priorizaram trabalhar com 

o paciente em suas investigações. A família também aparece com enfoque no processo 

investigativo e que a assistência de enfermagem no processo dialítico foi a área temática mais 

pesquisada pelos enfermeiros em seus estudos. 

Na mesma pesquisa, outros dados são relevantes. O tratamento conservador apareceu 

no contexto do cuidado à saúde da criança e do adolescente, visando o planejamento da 

assistência de enfermagem para uma melhor qualidade de vida a essa população. O 

transplante renal (Tx-renal) surge como cenário para a realização da consulta de enfermagem 

e para educação em saúde (PENNAFORT et al., 2010). 

Um segundo estudo bibliométrico realizado por Carvalho e colaboradoras (2010) em 

teses e dissertações brasileiras, revela que, a hemodiálise foi, de acordo com o presente 

estudo, o tema que obteve maior destaque, com 21 publicações dos 50 estudos achados, ou 

seja, as temáticas foram bastante diversificadas, contemplando a insuficiência renal aguda e 

crônica, as formas de tratamento substitutivo, assistência de enfermagem, qualidade de vida e 

promoção da saúde. 

As autoras ainda afirmam que as pesquisas científicas voltadas para essa temática 

possibilitam uma assistência multi e interdisciplinar, de forma individualizada, sistematizada 



42 

 
e humanizada a essa clientela (CARVALHO et al, 2010). 

Roso (2012) apontou que os trabalhos obtidos acerca da prevenção como fator que 

retarda a fase dialítica na doença renal crônica, ainda é restrita. Entretanto, estudos 

evidenciaram a importância da fase preventiva e de promoção da saúde para os indivíduos do 

chamado grupo de risco, evitando complicações e o elevado número de pessoas que 

ingressam nas terapias substitutivas renais a cada ano (ROSO et al., 2015; ROSO et al., 2014; 

ROSO et al., 2013; ROSO et al., 2013b; ROSO et al., 2013c; JACOBI et al., 2013). 

Grício, Kusumota e Cândido (2009) já revelavam que a temática do cliente renal 

crônico em tratamento conservador é pouco explorada em nível nacional. Este fato trouxe 

dificuldades para as autoras contextualizarem os resultados do estudo com o quadro brasileiro, 

o que reverte em uma análise de natureza predominantemente de natureza descritiva dos 

achados. As autoras incentivam o desenvolvimento de estudos com clientes em tratamento 

conservador, em especial, relacionados aos dados epidemiológicos, educação e assistência de 

enfermagem, visando à otimização de atendimento a essa clientela. 

A partir desse momento, a Enfermagem é posicionada como relevante categoria 

profissional para o atendimento aos clientes renais crônicos. Santos e colaboradores (2005) 

enfatizam o compromisso social e ético do enfermeiro com a sociedade, o qual se concretiza 

na sua prática social, interligado ao saber técnico, científico, administrativo e de pesquisa com 

clientes nos diversos panoramas de saúde. É nesse sentido que, além disso, esse profissional, 

seguindo a razão de ser de sua profissão e por questões institucionais das organizações de 

saúde, é presença constante e perseverante junto aos clientes.  

Dessa forma, é o enfermeiro quem desenvolve uma atuação próxima desses 

indivíduos, sendo o profissional indicado para planejar intervenções junto a estes, no intuito 

de ajudá-los a sobreviver com a realidade do acometimento da DRC (CESARINO; 

CASAGRANDE, 1998). 

O enfermeiro pode utilizar diversas atividades de assistência diante deste grupo de 

clientes, como capacitar sua equipe, realizar atividades educativas, assim como realização da 

CE (BRASIL, 2006). Depreende-se daí, que a CE pode ser uma proposta que atinja os 

objetivos necessários com o intuito de contribuir para a minimização dos riscos destas 

doenças e assim situar o enfermeiro como profissional de saúde competente para as devidas 

abordagens nesta atividade assistencial, como também nas diversas atuações de seu campo 

prático.  

A proposta de aderir a CE no contexto do tratamento conservador da DRC teve o 

intuito de atender demandas relevantes para a adesão ao tratamento, vínculo e contribuição 
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para estacionar a progressão da doença, estabelecendo, assim, articulação com o contexto 

terapêutico da DRC. O contexto terapêutico explicitado diz respeito à importância de os 

profissionais de saúde dos diversos cenários terapêuticos estarem interligados, pois a 

progressão da doença pode passar rapidamente pelo tratamento conservador, chegar às 

terapias dialíticas ou à necessidade ao transplante. A presença dos cuidadores poderá alicerçar 

as propostas de cuidados ao cliente, estendendo a responsabilidade do enfermeiro a estes 

familiares como importantes para o cuidado integral. 

Esta ação assistencial da enfermagem promove para estes clientes em tratamento 

ambulatorial e seus cuidadores que os acompanham, o esclarecimento de dúvidas comuns 

sobre a progressão da doença, o tratamento por meio da apreensão das reais necessidades e 

expectativas acerca da consulta de enfermagem no espaço do ambulatório.     

Deste modo, acredita-se que a partir da compreensão acerca dos dados semiológicos 

do cliente renal por meio da consulta de enfermagem, obter-se-ão subsídios reais para o 

desenvolvimento das atividades assistenciais no Ambulatório de Nefrologia, nos aproximando 

dessa clientela, atenuando consequentemente, os transtornos subjetivos causados pela 

terapêutica, prevenindo possíveis complicações clínicas e favorecendo a adesão ao 

tratamento. 

Assim compreende-se que, ao propor maneiras de cuidar, o enfermeiro dignifica o ser 

humano, pois, utiliza o seu saber científico para identificar necessidades afetadas e planejar o 

cuidado de acordo com as mesmas. Portanto, é profissional habilitado para atender clientes 

renais crônicos, devendo investir em sua formação (ARAÚJO, 2007). 

Com essa construção, pretende-se possibilitar um cuidado de enfermagem, 

diferenciado e melhor instrumentalizado a essa clientela, que poderá ser ajudada, não só 

através de orientações e intervenções mais personalizadas às suas necessidades (sociais, 

físicas, emocionais e espirituais), mas sim a própria construção do seu bem-estar. Entende-se 

que por meio do diálogo constante do ser humano com o mundo, encontram-se conteúdos 

significativos e valores acerca de tudo que o configura. A assistência de enfermagem, 

portanto, se renova, trazendo novas interfaces de cuidado e possibilidades para a promoção da 

saúde. 

Corroboro com os ditos de Araújo (2007) quando justifica seu estudo para o incentivo 

de ouvir os clientes e seus cuidadores em suas necessidades humanas e que estas estão 

modificadas pelo processo da doença e do tratamento.  

A trajetória clínica da DRC é silenciosa e pode surgir para o cliente já no período de 

início de uma terapia renal substitutiva, comprometendo, assim, seu cotidiano de vida e de 
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todos os que o cercam. É por esta razão que se incluem nesta proposta aqueles que possuem a 

função renal prejudicada, pois, necessitam mudar seus hábitos para manterem-se estáveis 

fisiologicamente, uma vez que por ser silenciosa, esta doença ameaça, até mesmo, clientes 

que não precisam de terapia renal de imediato. 

Complementa-se tal proposta com o pensamento de Araújo (2007) para quem, ao 

acreditar-se que o conhecimento do universo dos sujeitos poderá ajudar na redução de 

ansiedade e no alcance satisfatório de suas necessidades, contribui-se que sua trajetória com 

este desvio e uma provável terapia renal seja facilitada. Com isso, é importante direcionar as 

condutas de enfermagem para os motivos que trazem clientes e cuidadores para a consulta de 

enfermagem. 

Corroborando com Santos (2009), quando dita que ao agir, o homem interage com o 

seu contexto e, à medida que aprofunda certos valores e significados, consegue descobrir 

novas possibilidades e outras realidades, modificando, assim, a própria vida. Todavia, para 

que essa atitude se concretize, é preciso recorrer aos fenômenos vigentes no contexto social e 

cultural. 

 

1.4. Relevância e Contribuições 

 

Este estudo apresentou metas que fortalecem a prática do cotidiano de cuidar, o que se 

torna crucial para uma pesquisa científica. Quando me propus a compreender o mundo da 

vida de um indivíduo com uma doença crônica, que leva ao medo e a insegurança, sendo 

necessário o apoio de uma rede, seja familiar, de saúde ou social, tinha em mente, o propósito 

de que este estudo fosse intencional para a compreensão da vivência do cliente e elencar 

possibilidades reais de mudança para a assistência de saúde e de enfermagem. 

Ao pensar na atividade assistencial consulta de enfermagem como prática social e a 

contribuição desta para o favorecimento do ajustamento biopsicossocial dos clientes que 

portam a doença renal crônica em acompanhamento ambulatorial, observei que seriam 

necessários cuidados para suprir as necessidades advindas da conduta terapêutica, 

promovendo autonomia para o cliente se cuidar. 

Como relevância para o ensino, espera-se que o estudo ofereça base sólida e 

consistente para o enfermeiro que atua nos cenários de atenção da nefrologia, como também 

para os discentes. Ao atentar para os discentes de graduação, reafirma-se a ideia de reforçar o 

entendimento acerca da consulta de enfermagem como ação assistencial do enfermeiro ao 
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enfatizando o seu real significado prático-assistencial, tendo como base os estudos que não se 

limitam apenas aos dados clínicos.  

Assim, quanto à relevância acadêmica, pretende-se que os resultados deste estudo 

possam ampliar a produção de novos conhecimentos, a fim de que estes possam ser utilizados 

para contribuir na realização de mais pesquisas na área da Enfermagem, principalmente em 

Nefrologia e que venha a beneficiar toda a equipe de saúde, principalmente por ter sido 

realizado em um hospital de ensino. 

Utilizo dos conceitos precípuos de Rosas (2003), quando afirma que:  

(...) quem ensina e quem aprende é sujeito na interação social resultante da situação 

face a face estabelecida no processo ensino-aprendizagem e este, por sua dinâmica, 

pode promover mudanças no comportamento das pessoas em relação a aprender a 

aprender a ensinar. 

A relevância social é projetada pelo respaldo adquirido pelos cursos de Enfermagem 

na sociedade, pois ampliando o conhecimento e sua forma de produzir ciência, o profissional 

de Enfermagem poderá ser visto como capaz de atuar nas áreas da sociedade e do mercado 

atual, transcendendo os conceitos pré-concebidos. 

Como contribuição, o estudo se oferta para o corpo de saberes da enfermagem, em 

relação à consulta de enfermagem aos clientes renais crônicos e à fundamentação dos estudos 

das ações educativas, que podem estar suscetíveis aos eventos da doença, bem como à sua 

construção direcionada para as características e peculiaridades dos clientes, favorecendo a 

agregação de qualidade e independência à vida desse grupo populacional, o que favorecerá a 

sua vivência no processo de adoecimento. 

Este estudo ainda pretende contribuir para uma reflexão acerca do modo que o cuidado 

deve ser voltado para as expressões vividas pelos sujeitos que são acometidos de uma doença, 

entre elas a renal crônica. Assim, a enfermagem tem o propósito de direcionamento em sua 

assistência fundamentando-se na cientificidade das ações desenvolvidas, tendo como 

sustentação os significados desses sujeitos. Concomitante a esta reflexão, a contribuição pode 

influenciar na construção de uma cultura acadêmica coerente com o pensamento sobre 

enfermagem, e consistente com o ato de conhecer no interesse da construção da pesquisa 

científica que possa valer para a produção de fenômenos para a enfermagem. Vale ressaltar 

que as escolas e/ou faculdades desempenham um papel decisivo nesse processo de mudanças, 

e nessa marcha para o futuro. 

Com isso, sugerem-se alguns apontamentos para tal solidificação, onde almejo que 

este estudo gere possibilidades de pesquisas: 



46 

 
 Reflexões acerca do binômio cliente – família sejam subsidiadas para 

assistência prestada pelo profissional;  

 O estudo seja fonte de consulta para os discentes dos diferentes níveis 

acadêmicos;  

 O estudo contribua para a literatura e linhas de pesquisas atuais que abordam a 

questão da consulta de enfermagem em nefrologia e para as temáticas tecidas 

que envolvem o perceber do outro como ser no mundo.  

Os resultados deste estudo poderão alicerçar as ações de extensão. Sendo assim, 

reitero a importância de desdobrar as ações assistenciais em nefrologia para os cenários de 

ensino e cuidado com a população, para a qual Cardoso (2007) explica que, citando os 

estudiosos desta vertente de ensino, a extensão se configura como processo educativo, cultural 

e científico, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, que, por sua vez, 

viabiliza uma relação transformadora entre universidade e sociedade. 

Complementa-se que o envolvimento de professores, estudantes, residentes e técnicos 

de instituições de ensino, pode contribuir mutuamente de maneira contínua e especial para o 

fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão.  

Prosseguindo-se assim, entende-se que para uma instituição de referência no qual o 

estudo foi realizado, é importante que haja uma discussão gerencial, implantação da formação 

e capacitação de recursos humanos na área de nefrologia, bem como para a ampliação dos 

horizontes voltados para pesquisas. Os frutos científicos que poderão resultar deste estudo 

trarão compromisso com os participantes e com o local do estudo. 

Penso que o intuito de pesquisas deste gênero é impactar a assistência profissional das 

diversas categorias da saúde e retomar a visão para os clientes com DRC que necessitam de 

informação, compreensão e atitudes perante as adversidades da vida. 

Diante do que foi apresentado, a consulta de enfermagem como uma política de 

cuidado institucional pode ser uma estratégia de impacto imperativo ético e moral, o que 

remete ao fato de que a atenção aos clientes com DRC e suas famílias seja pautada pelos 

princípios da integralidade, tendo em vista a complexidade de seus cuidados e sua 

continuidade junto a família para a manutenção de suas vidas. 

Este estudo contribui para a elaboração do conhecimento nas áreas de especialidades 

para o Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em Enfermagem (NUPESENF) do 

Departamento de Metodologia da Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e também para a temática da Consulta de 
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Enfermagem e seus enlaces com a assistência de enfermagem e sua apropriação da abordagem 

metodológica qualitativa utilizada neste estudo. 

A minha inserção no NUPESENF se deu no primeiro semestre de 2014, quando 

participei como aluno especial da disciplina “Metodologia do Ensino da Enfermagem”. Por 

meio da socialização de saberes com o grupo, diversas percepções acerca do cuidado, da atual 

realidade trabalhista da enfermagem e do conceito da CE como estratégia de ensinar e 

aprender pôde-se vislumbrar o processo ensino-aprendizagem, as metodologias ativas e o 

conhecimento científico como estruturas para tal atividade assistencial. Este momento marcou 

minha inserção no Núcleo e permitiu compreender os caminhos da pesquisa. 

Este estudo complementa a intenção de alicerçar o Grupo de Estudos em Consulta de 

Enfermagem e Fenomenologia (GECEF), liderado pela Professora Doutora Ann Mary 

Machado Tinoco Feitosa Rosas. Este grupo e seus componentes contribuíram para as minhas 

concepções acerca da pesquisa, estabelecendo interfaces necessárias para a elaboração de um 

estudo de alto rigor acadêmico científico. Enquanto método de pesquisa qualitativa aplicável 

às ciências, a análise compreensiva fenomenológica utilizada pelos estudos do grupo se 

configura como estrutura sólida para entender o mundo da vida do outro e propor cuidados de 

enfermagem.  

Concordamos com Zveiter (2011) quando diz que a fenomenologia tem potencial para 

contribuir para o conhecimento, o desenvolvimento de técnicas produtoras e o pensamento da 

enfermagem, portanto, considera que os resultados das pesquisas fenomenológicas oferecem 

subsídios para o universo acadêmico. 

O grupo formado por interesse mútuo dos participantes tem a intenção de promover 

impactos, conforme o que Trentini e Silva (2012), e para o qual se faz necessário apontar 

alguns aspectos importantes:  

 Ater-se à responsabilidade de transferir o conhecimento produzido na pesquisa 

para a prática;  

 Fazer pesquisa confiável;  

 Pesquisar temas inerentes à prática, estar atentos às demandas e respostas da 

prática de enfermagem; 

 Abrir-se para um trabalho que envolva uma discussão frente às relações 

acadêmicas interprofissionais;  

 Propor o intercâmbio intelectual, entre os diversos grupos de pesquisa de outras 

instituições de estudo para maior agilidade na construção do conhecimento 

referente às linhas de pesquisa;  
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 Organizar redes de pesquisa requer suporte financeiro, tecnológico e, 

sobretudo, uma nova disposição dos integrantes dos grupos de pesquisa para se 

desviarem de certos paradigmas tradicionais e se imbuírem do senso de 

coletividade, de participação e de compromisso. 

Assim, este estudo pode propagar o conceito da CE, onde a escuta, as orientações 

educativas, o uso de tecnologias de ensino, a ambiência das instituições, a explanação de 

direitos/deveres dos clientes, a interação na relação face a face, na apropriação de um cômodo 

ambiente terapêutico, são levados em conta no atendimento à população.  

Logo, penso que há aspectos da CE que precisam ser desmistificados e discutidos, 

trazendo à tona os princípios que fundamentam a Enfermagem e que o modelo biomédico e da 

educação tradicional ainda perduram no atual intuito de cuidar e ensinar com vistas à 

integralidade do cuidado e com a interlocução das diversas áreas de conhecimento.  

Complementando o pensamento, a CE, realizada em ambulatório hospitalar 

caracterizada pelo atendimento altamente especializado, precisa ser amplamente revista com 

vistas a progredir o seu conceito de cuidado integral ao sujeito, utilizando as teorias 

filosóficas para a aproximação dessa realidade.  

Sendo assim, este trabalho não tem a pretensão de esgotar a temática do cuidado de 

enfermagem na promoção da saúde do cliente renal crônico por meio da consulta de 

enfermagem a partir das ações educativas propostas pelo enfermeiro, portanto, servirá de 

subsídios na busca da excelência do cuidado de enfermagem prestado a estes clientes e seus 

cuidadores a partir de suas falas como sujeitos, cidadãos responsáveis e ativos participantes 

em seus processos de possíveis mudanças em razão de seus atuais ciclos de vida.  
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 Capítulo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo abrange dois momentos importantes para o objeto deste estudo. No 

primeiro, aborda o contexto da Doença Renal Crônica no cenário da Saúde Pública e no 

segundo, consolida por meio da Consulta de enfermagem, a especificidades do cuidar em 

Enfermagem. 
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Capítulo II 
 

 

ABORDAGENS CONCEITUAIS 

 

 

2.1. A dinâmica do cuidado ao cliente renal crônico: saberes científicos  

 

Este capítulo trata dos alicerces que sustentam o objeto deste estudo, que se 

caracterizam pelos saberes dos aspectos fisiológicos da Doença Renal Crônica, a política e 

prática do tratamento conservador e sobre a Consulta de enfermagem e educação em saúde no 

tratamento conservador nas nuances da família e do cuidador.  

 

2.1.1. Saberes da Doença Renal Crônica: aspectos fisiológicos e de saúde pública 

 

Os rins constituem o sistema de filtragem do organismo e filtram aproximadamente 

190 litros de sangue por dia, eliminando resíduos e excesso de líquido sob a forma de urina. 

Além disso, regulam a água do organismo e outros elementos químicos do sangue (sódio, 

potássio, fósforo e cálcio); eliminam medicamentos e toxinas, produzem hormônios e regulam 

a pressão arterial. Quando os rins perdem suas funções regulatórias, excretoras e endócrinas o 

quadro é denominado como insuficiência renal (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 

2010; BRASIL, 2014).  

A insuficiência renal para Smeltzer e colaboradoras (2009) resulta da incapacidade de 

remoção de resíduos metabólicos do organismo pelos rins ou de realização de funções 

reguladoras. As substâncias normalmente eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos 

orgânicos em consequência da excreção renal deficiente, levando a uma ruptura nas funções 

endócrina e metabólica, bem como para os distúrbios hídricos, eletrolíticos e acidobásicos. A 

insuficiência renal é uma doença sistêmica e via final comum de muitas diferentes doenças 

renais e do trato geniturinário, e se distingue como insuficiência renal aguda ou crônica. 

A insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome reversível em que existe a perda 

súbita e quase completa da função renal durante um período de horas e dias, com falha para 

eliminar os produtos residuais nitrogenados e manter a homeostasia hidroeletrolítica. A IRA 

se manifesta quando um desvio da função renal se faz presente a nível sérico, ou seja, quando 
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os níveis de creatinina e ureia aumentam, o que gera a oligúria (urina de 400 ml/dia) e até a 

anúria (menos de 50 ml/dia) (SMELTZER et al., 2009). 

Já a insuficiência renal crônica ou DRC é conceituada por Lessa (1998) como um 

grupo de patologias caracterizado pela ausência de microrganismos no modelo 

epidemiológico, pela não transmissibilidade, pelo longo curso clínico e pela irreversibilidade, 

e, na maior parte do tempo de sua evolução, é assintomática, e pelo fracasso da capacidade do 

organismo para manter os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos, resultando em uremia, 

ou seja, em elevado grau de ureia no sangue (SMELTZER et al., 2009; BARROS; MANFRO; 

THOMÈ et al. 1999; BRASIL, 2014). 

A DRC também é definida como a presença de anormalidades da estrutura ou da 

função renal, presente há três meses ou mais, com implicações para saúde (KDIGO, 2013).  

As causas principais da DRC incluem as doenças sistêmicas, como o diabetes mellitus, 

como causa principal, a hipertensão, glomerulonefrite crônica, pielonefrite, obstrução do trato 

urinário, lesões hereditárias como a doença do rim policístico, distúrbios vasculares, 

infecções, medicamentos ou agente de alta toxicidade (SMELTZER et al., 2009).  

A fisiopatologia da DRC se dá, conforme Smeltzer e colaboradores (2009) à medida 

que a função renal diminui e quando as toxinas que normalmente deveriam ser excretadas 

acumulam-se no sangue. A uremia se desenvolve e afeta adversamente todos os sistemas do 

organismo, e quanto maior for o excesso dessas toxinas, mais graves serão os sintomas. E a 

doença tende a progredir com maior rapidez nos clientes que eliminam quantidades 

consideráveis de proteína na urina ou que apresentam hipertensão. 

Devido à abrangência da uremia no organismo, as manifestações clínicas se dão com 

larga especificidades, sendo a gravidade destas dependentes do comprometimento renal, de 

outras condições de comorbidades e da idade cronológica do cliente. Tais manifestações são 

descritas abaixo, conforme Smeltzer e colaboradores (2009): 

 Manifestações cardiovasculares: pode ocorrer a hipertensão (devido à retenção 

de sódio e água e ao controle hormonal da pressão arterial), à insuficiência 

cardíaca, ao edema pulmonar, a pericardite. A doença cardiovascular é causa 

predominante de morte em clientes com DRC; 

 Manifestações dermatológicas: o prurido intenso é corriqueiro; 

 Manifestações gastrointestinais: são comuns e incluem a anorexia, náuseas e 

vômitos. O hálito do cliente pode ter odor de urina, estando associado à 

terapêutica inadequada; 

 Manifestações neurológicas: nível de consciência alterado, contratura 
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muscular, agitação, confusão e convulsões e neuropatia periférica. 

Segundo as diretrizes brasileiras de 2014, os indivíduos sob o risco de desenvolver 

DRC são: a) pessoas com diabetes (quer seja do tipo 1 ou do tipo 2); b) pessoa hipertensa; c) 

idosos; d) portadores de obesidade; e) histórico de doença do aparelho circulatório (doença 

coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca); f) 

histórico de DRC na família; g) tabagistas; h) utilização de agentes nefrotóxicos. 

 Na prática clínica, a função excretora renal pode ser medida através da Taxa de 

Filtração Glomerular (TFG). A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é um achado diagnóstico 

importante e se classifica como a quantidade do plasma filtrado através dos glomérulos por 

unidade de tempo.  À medida que a filtração glomerular diminui, devido à insuficiência das 

estruturas renais de filtragem sanguínea dos rins, o valor do clearance diminui, enquanto os 

níveis de ureia e creatinina no sangue aumentam. A creatinina sérica é o indicador mais 

sensível da função dos rins devido à sua constante produção no corpo. A ureia não é afeta 

apenas pela doença renal, mas também pela ingestão de proteínas na dieta, uso de 

medicamentos específicos, dentre outras razões (SMELTZER et al., 2009; KIRSZTAJN et al., 

2014; KDIGO, 2013).  

Os recursos diagnósticos utilizados para identificar o cliente com DRC são a TFG, o 

exame sumário de urina (EAS) e um exame de imagem, preferencialmente a ultrassonografia 

dos rins e vias urinárias (BRASIL, 2014): 

 Avaliação da TFG: para a avaliação da TFG, deve-se evitar o uso da depuração 

de creatinina medida através da coleta de urina de 24 horas, pelo potencial de 

erro de coleta, além dos inconvenientes da coleta temporal. Deve-se, portanto, 

utilizar fórmulas baseadas na creatinina sérica para estimar a TFG. 

Recomenda-se o uso de uma das duas fórmulas: Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD) simplificada ou Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI). O cálculo da TFG é recomendado para todos os 

clientes sob o risco de desenvolver DRC. Todos os clientes que se encontram 

no grupo de risco para a DRC devem dosar a creatinina sérica e ter a sua TFG 

estimada. 

 Alterações parenquimatosas- exame de urina: as alterações parenquimatosas 

devem ser pesquisadas através do exame sumário de urina (EAS) ou da 

pesquisa de albuminúria, que é a presença de albumina (proteína) na urina. O 

EAS deve ser feito para todos os pacientes sob o risco de DRC. Em relação à 



53 

 
hematúria, deve-se considerar a hematúria de origem glomerular, definida pela 

presença de cilindros hemáticos ou dimorfismo eritrocitário, identificados no 

EAS. A análise através de biópsia renal (histologia) ou alterações eletrolíticas 

características de lesões tubulares renais deverão ser feitas pelo especialista.  

 Avaliação de imagem: deve ser feita para indivíduos com história de DRC 

familiar, infecção urinária de repetição e doenças urológicas. O exame de 

imagem preferido é a ultrassonografia dos rins e vias urinárias. 

Sendo assim, as diretrizes brasileiras e internacionais referem que são considerados 

critérios de dano renal, sendo um deles presente há 03 meses ou mais: albuminúria, 

anormalidades sedimento urinário, eletrólitos e outras anormalidades devido aos distúrbios 

tubulares, anomalias detectadas pela histologia, anormalidades estruturais detectadas por 

imagem, história de transplante renal (KDIGO, 2013; BRASIL, 2014). 

Como para uma boa estimativa do diagnóstico e melhor implementação do tratamento 

de clientes com DRC, é necessário que, após o diagnóstico, todos os clientes sejam 

classificados. Essa classificação possui estreita relação com o prognóstico, levando-se em 

consideração principalmente os principais desfechos da DRC, tais como: doença 

cardiovascular, evolução para Terapia Renal Substitutiva (TRS) e mortalidade (KDIGO, 

2013; BRASIL, 2014). O quadro 02, abaixo, apresenta esta classificação: 

 

Quadro 2 - Estágios da DRC. Rio de Janeiro, 2016. 

 
Estágio TGF (ml/min/1,73 m

2
) Termos 

1 ≥ 90 Normal ou alta 

2 60 – 89 Levemente diminuída 

3a 45 – 59 Ligeiramente diminuída a 

moderada 

3b 30 – 44 Moderada a grave 

4 15 – 29 Severa 

5 < 15 Insuficiência renal 

 

Fonte: Diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica – DRC no 

sistema único de saúde. Brasília, 2014. 
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Segue abaixo a descrição do manejo clínico para cada estágio da DRC (KDIGO, 2013; 

BRASIL, 2014). 

 Estágio 1 - Fase de função renal normal sem lesão: contempla indivíduos que 

fazem parte dos grupos de risco para o desenvolvimento da insuficiência renal: 

diabéticos, hipertensos, indivíduos com histórico familiar de DRC, entre outros 

(TFG = 90 mL/min/1,73m
2
 ou mais); O acompanhamento desses indivíduos 

deverá ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento 

dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida; 

 Estágio 2 – Fase de lesão com função renal normal: trata-se de indivíduos que 

possuem lesão renal em estágio inicial, mas mantém níveis seguros de filtração 

glomerular (TFG entre 60 e 89 mL/min/1,73m
2
); O acompanhamento desses 

indivíduos deverá ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para 

tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida; 

 Estágio 3A - Fase de insuficiência renal funcional ou leve: Nesta fase, os rins 

ainda são capazes de manter o controle dos fluidos corporais. No entanto, já há 

perda da função renal, a qual é detectada apenas por meio de métodos 

eficientes de avaliação funcional (TFG entre 45 e 59 mL/min/1,73m2); O 

acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pelas UBS para 

tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida; 

 Estágio 3 B – Fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada: o estado 

clínico do cliente é considerado bom, mas observam-se, por meio de avaliação 

laboratorial simples, alterações nos níveis de creatinina plasmáticos e de ureia. 

Na maioria das vezes, nessa fase, os clientes apresentam somente sinais e 

sintomas ligados à causa básica: hipertensão arterial, lúpus, diabetes mellitus e 

infecções urinárias. (ROMÃO JUNIOR, 2007) (TFG entre 30 e 44 
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mL/min/1,73m

2
); O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado 

pelas UBS para tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da 

DRC e doença cardiovascular, de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, 

obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida; 

 Estágio 4– Fase severa: TFG ≥ 15 a 29 mL/min/1,73m
2
. O acompanhamento 

desses indivíduos deverá ser realizado pelas UBS para tratamento dos fatores 

de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular de 

acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: controle da glicemia, 

da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, 

tabagismo e adequação do estilo de vida; 

 Estágio 5 - Fase terminal de insuficiência renal crônica: o rim torna-se incapaz 

de regular o meio interno e configura-se perda significativa da função renal, 

incompatível com a vida (TFG menor do que 15 mL/min/1,73m2). O 

acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pela equipe 

multiprofissional; O tratamento dos fatores de risco modificáveis para a 

progressão da DRC e doença cardiovascular deve ser mantido.  

 

Essa proposta de estadiamento da DRC apresenta algumas vantagens, entre as quais se 

destaca a uniformização da terminologia empregada pelos profissionais e pesquisadores, a 

qual evita a ambiguidade e a superposição dos termos utilizados, e facilita a comunicação 

entre profissionais de saúde, clientes e familiares (BASTOS et al., 2004). 

Logo, a DRC constitui-se atualmente em importante problema de saúde pública 

mundial, ou seja, tido como o que se expressa a partir de sua natureza, extensão, severidade e 

significância (VICTORA; DIAS DA COSTA, 2006).  

A DRC emerge em anos recentes como um sério problema de saúde nas populações 

contemporâneas, sendo considerada uma “epidemia” de crescimento alarmante. Obesidade, 

dislipidemia e tabagismo aceleram a sua progressão culminando com a necessidade de 

Terapia Renal Substitutiva (TRS). Com o avanço da idade aumenta a redução da esperança de 

vida, os riscos de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral também são aumentados 

e o ônus recai sobre o indivíduo e a sociedade. (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 

2013). 

Siviero, Machado e Rodrigues (2013) realizam levantamento importante acerca do 

panorama da DRC no Brasil e no mundo a partir de uma retrospectiva da literatura e 
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descrevem a seguir alguns aspectos relevantes. 

Os altos níveis de mortalidade e incidência da doença renal crônica vêm alarmando a 

comunidade científica internacional nas duas últimas décadas. A incidência e a prevalência da 

DRC em estágio terminal têm aumentado progressivamente a cada ano, no Brasil e em todo o 

mundo. Por ser uma doença assintomática nos primeiros estágios, detectada, muitas vezes, 

tardiamente, pode comprometer o controle e o tratamento, desencadeando uma mortalidade 

precoce (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). 

Salgado Filho e Brito (2006) afirmam, entretanto, que aproximadamente 90% dos 

casos de DRCT deveriam ser originados de países em desenvolvimento. No entanto, tais 

países ainda apresentam altos índices de subnotificação e informações insuficientes no que diz 

respeito ao número de clientes em tratamento dialítico, o que justifica a baixa prevalência de 

portadores de DRCT nessas áreas, quando comparadas com os países desenvolvidos. Já em 

2005, o estudo de El Nahas e Bello destacaram que a grande disparidade observada na 

prevalência de países desenvolvidos e em desenvolvimento provavelmente decorre da 

alocação inadequada da parcela de recursos de cuidados com a saúde destinada aos programas 

de terapia renal substitutiva (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). 

No que diz respeito à idade, muitos estudos indicam que os idosos correspondem a 

uma grande parcela dos clientes em tratamento de substituição (SIVIERO; MACHADO; 

RODRIGUES, 2013; BASTOS et al., 2010). Já em estudo realizado para avaliar DRC em 

crianças apontou que as causas genéticas que são as responsáveis pelo desenvolvimento de 

DRC na infância, diferentemente do que é observado entre adultos e idosos, nos quais 

diabetes e hipertensão assumem o papel principal. Quanto ao sexo, os índices de prevalência e 

incidência de pacientes em tratamento de DRCT tendem a ser maiores entre os homens 

(SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). 

Uma vez estabelecida no organismo humano, a DRC pode levar a um conjunto de 

complicações e morbidades. Estudos apontam alguns fatores que contribuem para o 

estabelecimento da progressão da DRC, tais como: proteinúria persistente; alta ingestão de 

proteína e fosfato; dislipidemia; hiperfosfatemia; anemia; doença cardiovascular; tabagismo e 

obesidade (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). 

A proteinúria é um aspecto importante de progressão da DRC e constitui-se como um 

dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

Os distúrbios do metabolismo mineral (hiperfosfatemia, hipercalcemia e hiperparatireoidismo 

secundário) são fatores de risco potencialmente modificáveis associados à mortalidade em 

pacientes em tratamento dialítico. A evolução lenta desses distúrbios, bem como a interação 
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complexa entre eles, do primeiro estágio da DRC até a falência renal contribui para o elevado 

risco de mortalidade por eventos cardiovasculares (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 

2013). 

Outro fator que contribui para o avanço da DRC é a acentuação nas alterações no 

metabolismo lipídico, ou seja, a dislipidemia (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). 

Para a população como um todo, e especialmente para aqueles portadores de disfunções 

renais, a dislipidemia é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, em especial a doença aterosclerótica das artérias coronarianas (SIVIERO; 

MACHADO; RODRIGUES, 2013). Porém, Lima (2007) aponta para o fato de que, embora 

haja muitos estudos sobre o assunto, ainda não há evidências que concluem que as alterações 

no metabolismo lipídico aumentem o risco cardiovascular em clientes renais crônicos. 

O tabagismo, também apontado na literatura, além de ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de DRCT, principalmente entre os homens, aumenta as chances para os 

eventos cardiovasculares (ERMIDA, 2009; BASTOS & KIRSZTAJN, 2011). 

Portanto, vimos a DRC como um importante problema de saúde pública. Assim, hoje, 

enfatizam-se programas preventivos que visem, além do tratamento, a atenção e educação do 

cliente com doença renal, assim como a referência precoce dos clientes com doença renal ou 

ainda aqueles com fatores de risco principalmente hipertensão e diabetes, a estes serviços, 

contribuem de forma significativa para a prevenção de complicações, lentificação da doença 

renal, melhor qualidade de vida do cliente e redução de custos ao sistema de saúde 

(PACHECO; SANTOS, 2005). 

 

2.1.2. Políticas e Práticas de atenção terapêutica da Doença Renal Crônica  

 

A partir do vasto panorama que a DRC se apresenta em nível mundial, cumpre propor 

práticas de atenção no que tange às propostas terapêuticas da DRC e suas configurações como 

molas propulsoras para uma mudança de hábitos na vida de clientes que ainda precisam de 

constante atenção à sua saúde. 

Na DRC, as opções terapêuticas incluem o tratamento conservador, considerada como 

terapia pré-dialítica, que possui a intenção de retardar a evolução da DRC, além da 

hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante renal.  

Assim, vimos que a função renal deve ser adequadamente mensurada para o correto 

diagnóstico e tratamento, tendo em vista que a evolução dessa doença está diretamente ligada 
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à qualidade do atendimento oferecido previamente aos estágios de falência renal total. O 

monitoramento pela TFG é considerado um dos principais marcadores da função renal em 

indivíduos saudáveis e doentes. A DRC, geralmente, se apresenta de forma assintomática, o 

que resulta na importância de um acompanhamento rigoroso da doença no seu estágio inicial, 

de forma a auxiliar em sua prevenção e controle (FRANÇA et al., 2008). 

As propostas de atenção à saúde no Brasil, voltada para este grupo da população vêm 

ao encontro dos os já vistos atuais e alarmantes dados revelados pelos órgãos governamentais 

e sociedades científicas no que diz respeito à doença renal crônica.  

Em 2006, o Ministério da Saúde junto com o Departamento de Atenção Básica propõe 

o Caderno de nº 14 que aborda metas para a prevenção clínica de doença cerebrovascular, 

cardiovascular e renal crônica.    

Este caderno foi a primeira iniciativa brasileira de ação estruturada e de base 

populacional para a prevenção das doenças cardiovasculares e renal crônica em larga escala. 

Assim, dita que ações, principalmente por parte dos profissionais de saúde, precisam ser 

vislumbradas para o completo êxito na prevenção e controle destas doenças no Brasil 

(BRASIL, 2006).  

Enfatiza-se que, medidas ambulatoriais efetivas sejam realizadas por profissionais da 

saúde com controle das principais causas da doença renal. Portanto, toda ação que leve ao 

controle da doença, pode causar interesse para a área de saúde.  

Outra peculiaridade vista pelos órgãos de saúde brasileiros, diz respeito a detecção 

precoce da DRC por meio dos programas de orientação aos diabéticos e hipertensos, visto que 

pode reduzir o número de indivíduos que ingressam nas terapias de substituição renal, 

mantendo-os no tratamento conservador (BRASIL, 2006). 

 O rastreamento da doença renal pode ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, 

por meio da identificação dos grupos de risco, das alterações no sedimento urinário 

(microalbuminúria, proteinúria, hematúria e leucocitúria) e da estimativa dos níveis de 

creatinina no sangue (BRASIL, 2006). 

O Ministério da Saúde publicou em 2014 a Portaria 389, que amplia o atendimento à 

pessoa com doença renal crônica. A partir deste ano, estados e municípios poderão ofertar 

serviços de acompanhamento desses pacientes em diferentes estágios, além da diálise e 

transplante renal, já disponíveis no SUS e direcionados aos casos mais graves. 

Além disso, a política lançada pelo Ministério da Saúde cria um novo tipo de serviço, 

que é a Unidade Especializada em DRC, que poderá ser instalada em um ambulatório ou 
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consultório. Nele, será feito o acompanhamento ambulatorial do paciente na fase pré-diálise 

com equipe multiprofissional. 

Tal portaria revela diretrizes essenciais como critérios para a organização da linha de 

cuidado da Pessoa com DRC e para o incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado 

ambulatorial pré-dialítico. Tais diretrizes se confluem com o intuito deste estudo, que são:  

I - Foco da atenção nas necessidades de saúde da população coordenado pela 

Atenção Básica e contemplando todos os níveis de atenção; 

II - Diagnóstico precoce de modo a identificar as pessoas com DRC; 

III - Implementação da estratificação de risco da população com DRC de acordo 

com a classificação do seu estágio clínico, segundo a alteração de exame 

laboratorial da TFG; 

IV - Garantia de financiamento adequado para prevenção, tratamento dos fatores de 

risco e tratamento da DRC na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas, em especial ao cuidado das pessoas com DRC em estágios clínicos pré-

dialíticos, bem como para o cuidado das pessoas com necessidades de TRS; 

V - Garantia da educação permanente de profissionais da saúde para a prevenção, 

diagnóstico e tratamento da DRC e dos fatores de risco que levam à DRC, de acordo 

com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS); 

VI - Implementação das diretrizes expressas no Programa Nacional de Segurança do 

Paciente; 

VII - Garantia da oferta de apoio diagnóstico e terapêutico adequado para 

tratamento da DRC e dos fatores de risco que levam à DRC baseado nas 

necessidades de saúde, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e 

religiosas; 

VIII - Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social; e 

IX - Desenvolvimento de medidas que garantam a difusão das ações e cuidado à 

pessoa com DRC em todos os pontos de atenção da linha de cuidado, bem como a 

comunicação entre os serviços de saúde para a promoção do cuidado compartilhado. 

A DRC deverá ser acompanhada em nível ambulatorial pelo nefrologista, por meio da 

verificação da taxa de filtração glomerular, pelo clearance de creatinina sérica, utilizando as 

variáveis, o sexo e a idade. A prevenção da doença renal e a promoção da saúde necessitam 

estender-se para além dos grupos de hipertensão e diabetes, o que requer políticas sólidas de 

prevenção, capacitação, formação e a integração entre rede básica e especialidades (BRASIL, 

2006). 
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Nos clientes diagnosticados com DRC e que se encontram em acompanhamento 

ambulatorial, a ênfase terapêutica é o tratamento da doença básica, o controle da pressão 

arterial, o manejo dietético e o controle de possíveis agravantes da perda da função renal 

(BARROS et al.,1999). Em fases mais avançadas, onde ocorre a perda quase total da função 

renal, há a necessidade do tratamento dialítico (hemodiálise e diálise peritoneal) e de 

transplante renal (DRAIBE, 2002). 

Embora a doença renal crônica seja associada à terapêutica de diálise e ao transplante, 

um grande número de clientes pode apresentar algum grau de acometimento renal, sem, 

contudo, necessitar de tais tratamentos. De maneira geral, esses pacientes mantêm função 

renal adequada com condutas especiais capazes de retardar ou, mesmo, evitar a progressão da 

doença, prevenir e tratar comorbidades. Tais intervenções se traduzem como o tratamento 

conservador da doença renal crônica (DRAIBE; CENDOROLO, 2001).  

O tratamento conservador tem por objetivos: prevenir e tratar os distúrbios 

hidroeletrolíticos e acidobásico, a doença mineral e óssea, a anemia, a hipertensão arterial e a 

doença cardiovascular; promover o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial normais 

desses pacientes; e apoiar os doentes e suas famílias.  

Além disso, estudiosos da área incentivam que as diretrizes gerais do tratamento 

conservador sejam constituídas de ações que englobem: a promoção à saúde e prevenção 

primária com grupos de risco; identificação precoce e detecção da disfunção renal; correção 

de causas reversíveis da doença renal; diagnóstico etiológico; definição e estadiamento da 

disfunção renal; instituição de  intervenções  para  retardar  a  progressão  da  DRC;  

prevenção  de complicações  da  doença renal; modificação das comorbidades comuns a estes 

clientes; e  planejamento  precoce das terapias de substituição renal (TSR) (ROMÃO 

JUNIOR, 2004). O tratamento possibilita ao indivíduo melhora no perfil bioquímico, na 

qualidade de vida e na redução das hospitalizações (PACHECO; SANTOS, 2005). 

Assim, o tratamento conservador é compreendido por um conjunto de medidas e/ou 

ações que buscam diminuir o ritmo de progressão da doença renal, auxiliando na melhora das 

condições clínicas, físicas e psicológicas das pessoas com DRC. Ele pode ser realizado em 

ambulatórios de uremia, clínicas especializadas ou Unidades Básicas de Saúde, por médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde.  A equipe 

multiprofissional se mostra importante e reconhecida pela importância da ação interdisciplinar 

na prevenção dos fatores de risco com a inserção de profissionais enfermeiros, nutricionistas, 

assistentes sociais, psicólogos, dentre outros (BRASIL, 2006). 

Por intermédio da interação com o cliente, os profissionais devem apresentar 
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especificidades de cuidado, como: o controle da ingestão de sal na dieta, a realização 

periódica de exames laboratoriais, a prática de atividades físicas regulares, relacionadas 

diretamente ao processo de manutenção da função renal (ROSO, 2012).   

O tratamento geralmente pode causar frustrações e limitações devido às diversas 

restrições dietéticas e hídricas. Portanto, a necessidade de adaptação ao tratamento constitui 

fonte de demanda de atenção para esses pacientes (REIS; GUIRARDELLO; CAMPOS, 

2008). 

Sabe-se que as pessoas acometidas por DRC apresentam necessidades distintas dos 

demais indivíduos, relacionadas diretamente ao processo de perda da função renal.  A 

sensibilização da equipe multidisciplinar para a educação em saúde pode ser fator motivador e 

gerador de maior adesão ao tratamento destes indivíduos. Os diferentes profissionais da saúde 

podem proporcionar benefícios sociais, orientações nutricionais individualizadas, suporte 

psicológico na aceitação da doença, por meio do acompanhamento do indivíduo com DRC, 

implicando diretamente maior adesão ao seu tratamento (SANTOS et al., 2008). 

Para Grício, Kusumota e Cândido (2009) em sua maioria, os clientes com DRC em 

tratamento conservador possuem informações insuficientes a respeito da doença e 

tratamentos, o que pode interferir negativamente na adesão ao tratamento conservador e, 

consequentemente, acelerar a progressão da doença.  

As autoras concluem que há a necessidade de se construir uma abordagem educativa 

como estratégia para estimular os clientes a aderirem ao tratamento, diminuindo a morbidade 

e mortalidade durante o tratamento conservador, assim como no início e durante o tratamento 

dialítico (GRÍCIO; KUSUMOTA; CÂNCIDO, 2009). 

Cumpre esclarecer acerca das outras medidas terapêuticas da DRC utilizadas 

atualmente. A diálise é considerada um processo fisicoquímico pelo qual duas soluções 

separadas por uma membrana semipermeável influenciam na composição uma da outra. A 

HD é o processo de transferência de massa entre o sangue e o líquido da diálise, modulado 

por uma membrana semipermeável artificial. Contudo, na DP, esse transporte de solutos 

acontece através da membrana peritoneal, que é a camada de membrana serosa que recobre a 

parede abdominal. A HD e a DP são as modalidades terapêuticas mais utilizadas (AJZEN; 

SCHOR, 2011).  

A escolha da modalidade dialítica deve ser feita contemplando as características 

clínicas, psíquicas e socioeconômicas do cliente. Sempre que possível, deve ser feita em 

conjunto com o cliente e seus familiares após a exposição das características de cada método 

dialítico (AJZEN; SCHOR, 2011).  
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Na HD, o sangue obtido por meio de um acesso vascular (cateter de diálise ou fistula 

arteriovenosa – FAV) é impulsionado por uma bomba para um sistema de circulação 

extracorpórea onde se encontra um filtro (dialisador). No filtro ocorrem as trocas entre o 

sangue e o banho de diálise por meio de uma membrana semipermeável. Já a DP consiste no 

transporte de solutos e água através do peritônio entre o sangue nos capilares peritoneais e a 

solução de diálise na cavidade abdominal, através de um cateter implantado na parede 

abdominal (AJZEN; SCHOR, 2011).  

Diante deste panorama terapêutico, percebemos que o cliente e seu mundo social 

apresenta uma vasta batalha para entender o processo de terapia renal, necessitando de 

prestação de cuidados pela equipe de saúde que envolva o conhecimento necessário para o 

cotidiano transformado pela doença crônica.  

Uma questão relevante diante das propostas públicas para a saúde no contexto da 

doença renal é a importância de se compreender a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde e dos valores que norteiam as políticas que dão 

protagonismo aos sujeitos, por meio da corresponsabilidade entre eles, dos vínculos solidários 

e da participação coletiva nas práticas de saúde. 

Neste contexto, a proposta da Clínica Ampliada busca se constituir numa ferramenta 

de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas. A Clínica Ampliada reconhece 

que, em um dado momento e situação singular, pode existir uma predominância, uma escolha, 

ou a emergência de um enfoque ou um tema, sem que isso signifique a negação de outros 

enfoques e possibilidades de ação (BRASIL, 2009). 

A Clínica Ampliada busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo 

eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, 

portanto, multiprofissional. Trata-se de colocar em discussão justamente a fragmentação do 

processo de trabalho e, por isso, é necessário criar um contexto favorável para que se possa 

falar destes sentimentos em relação aos temas e às atividades não restritas à doença ou ao 

núcleo profissional (BRASIL, 2009). 

Assim, este estudo pretende adentrar no universo de significações da educação no 

contexto das orientações para a promoção da saúde de cliente renais crônicos, por meio da 

atividade assistencial Consulta de Enfermagem e trazer possibilidades de incentivo do 

cuidado no tratamento conservador da DRC, que alcance todas as categorias de saúde. 
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2.1.3. A Enfermagem e a Doença Renal Crônica: subsídios que interessam a atenção do 

cuidado no processo de vida  

 

Trentini e Cubas (2005), já refletiam que um conceito de enfermagem, em nefrologia, 

geralmente se representa como cuidado paliativo, mediado com tecnologias duras de última 

geração, e desenvolvido dentro de unidades de diálise/hemodiálise com pessoas no estágio 

final da insuficiência renal crônica, sendo a preocupação com o cuidado de enfermagem na 

nefrologia, pensando que este deveria estendê-lo para além do suporte ao cliente na fase final 

da insuficiência renal crônica, incluindo a prevenção.  

O enfermeiro é o profissional que coordena e gerencia todo o processo de assistência a 

ser desenvolvido em relação ao cliente e suas particularidades, como também o que envolve o 

contexto dos cenários de assistência que fazem do cuidado o referencial para sua manutenção 

(MILAGRES; SANTOS, 2012). 

As autoras ainda refletem que o cliente, que, com suas especificidades, suas 

necessidades pessoais e educacionais, sua alta ou recuperação por meio de algum tratamento, 

constitui a razão principal da assistência de enfermagem, que deve ser realizada 

eficientemente, com comprometimento de quem a desenvolve, garantindo, assim, a qualidade 

do cuidado prestado e a satisfação dos pacientes e seus familiares (MILAGRES; SANTOS, 

2012). 

A especialização do enfermeiro nefrologista como gestor das ações de enfermagem é 

exigência específica da Resolução RDC n. 154, que ressalta a obrigatoriedade da presença 

desse profissional, especialista, como responsável técnico pelo trabalho de enfermagem 

(MILAGRES; SANTOS, 2012). 

 Assim, compreende-se que este enfermeiro cumpre suas atividades respeitando seus 

deveres como promotor da gestão de qualidade e da assistência integralizada aos clientes 

renais crônicos atendendo aos contextos envolvidos processo saúde-doença destes clientes e 

de sua rede de apoio. 

A DRC como doença crônico-degenerativa surge na vida de uma pessoa determinando 

uma nova realidade. Essa realidade guarda na sua essência infinitas possibilidades de 

transformação. As possibilidades apresentam-se formais, reais, concretas e abstratas se 

encontrarem condições propícias determinantes, e que acontecem no decorrer do adoecer, 

transformando o indivíduo em diversas realidades e impossibilitando-o de se acostumar ou 

organizar sua vida frente a cada possibilidade de uma nova realidade (MACHADO; CAR, 

2003).  
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Adam e Herzlich (2001), estudiosos da sociologia da doença, pontuam que a doença e 

a experiência do adoecer representam um papel em todos os lugares da vida social e, assim 

sendo, ultrapassam os limites médicos de sua abordagem. Os autores complementam que no 

adoecimento crônico tal fato sobressai, pois o lidar com a doença, no cotidiano de vida, faz 

com que as pessoas esbarrem com uma multidão de atores para além do médico. 

Os autores refletem ainda que as pessoas com doenças crônicas temem constantemente 

uma evolução desfavorável de seu estado, no qual tal situação exerce uma concreta influência 

na vida destas pessoas, uma vez que, projetos em longo prazo tornam-se impossíveis, fazendo 

com que as pessoas valorizem o presente vivido (ADAM; HERZLICH, 2001).   

Em meados dos anos 70 o estudo da experiência da doença crônica surgiu como tema 

específico no universo da sociologia da doença, onde o termo ‘doença crônica’ se entende à 

diversidade de doenças em razão de sua duração, assim como, à sua distinção. Às que têm 

cura obrigam o indivíduo a aprender a conviver com sua doença e as incuráveis representam 

uma ameaça à vida do doente. Cumpre considerar que sendo curável ou não, a doença faz 

com que a pessoa passe por um longo período de convalescença longo e que a doença pode 

ser ‘estigmatizante’ ou ‘incapacitadora’, fazendo com que a experiência da doença crônica 

seja vista em sua ampla diversidade (ADAM; HERZLICH, 2001).  

Para Adam e Herzlich (2001), no cotidiano do mundo da vida existe uma diferença em 

estar saudável e estar doente, com reflexos nas relações com pessoas próximas, nos quais a 

doença processa uma mediação nos diversos tipos de relações sociais. Isso faz sentido no caso 

da doença crônica, em virtude das especificidades da cronicidade. Uma delas diz respeito ao 

prolongamento e por não tirar a pessoa de seu quadro de vida habitual, tornando a doença 

centro de todas as relações sociais, o que mantém a pessoa socializada com o exterior. O 

médico e a pessoa não são os únicos atores neste cenário e o impacto desorganizador da 

doença é sentido na família, no trabalho, na escola e no lazer.  

A família pode ser referenciada como um “grupo social complexo e multidimensional, 

com estruturas, papéis, funções, crenças e poderes próprios e interligados ao ambiente em que 

vive” (ALTHOFF; RE NCK; SAKAE, 2005). 

Na perspectiva da proposta deste estudo, os familiares ou qualquer outro indivíduo que 

possua algum vínculo informal e afetivo com o cliente, podem assumir o papel de cuidadores 

domiciliares, pois quando a pessoa é acometida por uma doença crônica, enfrenta alterações 

no estilo de vida decorrentes das restrições impostas pela patologia, das necessidades 

terapêuticas e da possibilidade de submeter-se a internações hospitalares, quando da 

possibilidade de ocorrência de complicações. A doença de uma pessoa se torna a enfermidade 
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da sua família, onde as mudanças necessárias para o tratamento são incorporadas por esta 

(SILVA; GUEDES; MOREIRA; SOUZA, 2002). 

Neste ínterim, Saraiva e colaboradores (2007) entendem que o domicílio hoje constitui 

um espaço no qual indivíduos com doenças crônicas podem manter a estabilidade de sua 

condição, desde que a família participe e forneça todo suporte necessário.  Por essa razão, 

cuidar de um doente em casa é uma experiência, além de cada vez mais frequente, se torna 

complexa.  

Sendo assim, surge a necessidade de redefinir os papéis dos membros da família de 

modo que um de seus membros se responsabilize pela atenção do cuidado, pois cada família 

enfrenta as situações sociais da doença de acordo com sua estrutura e a relação estabelecida 

entre os membros e o familiar doente no decorrer da vida. Com isso, a família se torna fonte 

de apoio e cuidado a esse indivíduo, pois utiliza todos seus esforços e recursos para a 

prestação do cuidado entendido como voluntário e complexo, sendo mediado por sentimentos 

diversos e contraditórios, nos quais devem ser compreendidos pelos profissionais de saúde por 

fazerem parte da relação entre o cuidador e a pessoa com doença crônica (FALLER et al., 

2012).  

 Assim, o cliente com doença crônica e seus familiares precisam ser motivados e 

incentivados para aceitar as possíveis limitações nas atividades do cotidiano de vida impostas 

pela carga do adoecimento, e na prospecção de enfrentar prováveis restrições na sua vida 

diária.  

Para Budó e colaboradores (2009), ao abordar a doença crônica, é imprescindível ao 

profissional de saúde ter em mente a existência, no seio da comunidade, de um cuidado não 

profissional, centrado no próprio portador da doença e sua rede de relações. Nessa 

perspectiva, podem-se visualizar sistemas de cuidados complementares que podem estar 

aproximados. 

Wright e Leahey (2012) ditam que as enfermeiras têm o compromisso, bem como a 

obrigação ética e moral, envolver as famílias em seus cuidados de saúde. A teoria, a prática e 

a pesquisa de enfermagem apresentaram evidências de que a família exerce um impacto 

significativo sobre a saúde e o bem-estar de cada um de seus membros, podendo exercer 

considerável influência sobre suas enfermidades. 

Para Manoel e colaboradoras (2013) o significado de ser cuidador está diretamente 

associado ao tipo de relação familiar estabelecido ao longo da vida, aos sentimentos que 

afloram dessa relação, mas não necessariamente ao grau de sobrecarga experenciado pelo 

cuidador. Tal quadro indica que os profissionais necessitam investir na formação de vínculos 
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familiares, através do diálogo, levantamento de problemas e possíveis soluções com a 

intenção de fortalecer esses laços e tornar o cuidador um aliado do doente e ao cuidado de 

saúde. Além disso, os cuidadores necessitam sentirem-se apoiados, valorizados e 

reconhecidos pelo trabalho que executam. Assim, o cuidado prestado poderá ser vivenciado 

como um ato de afeto, ajudando o cuidador a não se sentir sobrecarregado. 

A compreensão das interações da família com a doença permite ao profissional de 

enfermagem perceber que os cuidadores familiares também precisam de cuidados, de 

orientações e de estratégias para alívio do estresse e a instrumentalização para a prestação do 

cuidado. Desse modo, poderão ter melhores condições de vida e, consequentemente, propiciar 

um cuidado com mais qualidade ao familiar doente (MANOEL et al., 2013). 

Sendo assim, a enfermagem dispõe de importante estratégia de cuidado para 

compreender a configuração da família no contexto da cronicidade da doença renal. Por isso, 

cumpre se ater à para a perspectiva das relações sociais que o cliente possui, para propor 

cuidados diretos e plausíveis de mudanças, baseados em suas realidades sociais, e só os 

próprios sujeitos podem dar esses significados às ações educativas que lhe são 

proporcionadas.  

 

2.2. A consulta de enfermagem: um movimento de historicidade e de prática de ensino e 

aprendizagem  

 

Referindo-se à Consulta de Enfermagem, Wanda Horta (1979) explica que a consulta 

se configura a partir da “(...) aplicação do processo de enfermagem; portanto, assistência 

prestada ao indivíduo aparentemente sadio ou em tratamento ambulatorial”.  

Vanzin e Nery (2000) definem Consulta de Enfermagem como “a atenção prestada ao 

indivíduo, à família e à comunidade de modo sistemático e contínuo, realizada pelo 

profissional enfermeiro com a finalidade de promover a saúde mediante o diagnóstico e 

tratamento precoce”.  

Rosas (1998), por sua vez, define que a Consulta de Enfermagem como “o cuidar 

globalizado do indivíduo em uma vivência que lhe é própria e define suas necessidades 

sentidas, estas serão únicas na tomada de decisão da enfermeira, na manutenção da saúde do 

indivíduo e consequentemente da coletividade”.  

Um outro conceito que parte de Gentil e colaboradoras (2009) transcende tais 

vertentes, ao entender que: 
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[...] a consulta de enfermagem acolhe os vários processos de vulnerabilidade, 

necessidades e agravos do cliente, ao considerar sua complexidade. Na prática a 

questão significa não perder de vista a diversidade humana e, consequentemente, a 

vivência do cliente, construída em meio a processo sócio-histórico, projetar a 

atenção à sua saúde a partir do cuidado holístico e humanizado, avaliar a dinâmica 

das relações sociais, ambiente, gênero, gerações, raças, culturas, biologia humana e 

sexualidades.  

Barreira e Castro (1975) caracteriza a Consulta de Enfermagem como atividade de 

deliberação racional onde se desenvolve o Processo de Enfermagem, baseado em metodologia 

que direciona as ações de enfermagem durante o atendimento na consulta. Na evolução 

histórica da consulta de enfermagem, alguns aspectos importantes contribuíram para sua 

inserção no cotidiano da instituição hospitalar e nos demais espaços onde trabalham os 

profissionais da área.  

O enfermeiro como um dos profissionais que integra a equipe de saúde, além das 

atribuições comuns á equipe, tem privativamente a atribuição de realizar a Consulta de 

Enfermagem. Portanto, tem a oportunidade de ultrapassar o conhecimento biológico, 

estabelecendo relação entre o processo saúde-doença e o social. É no momento da consulta 

que se busca uma interação com a família e o reconhecimento das especificidades de cada 

membro para, assim, proceder e dialogar com a família sobre as formas de intervenção e/ou 

superação. 

Barreira e Castro (1975) e Maciel e Araújo (2003) explicam que as fases de ascensão e 

declínio da enfermagem, em sua totalidade, tiveram um papel importante como marco 

histórico para a conquista do espaço para a realização da Consulta de Enfermagem no Brasil. 

Salientam que a primeira fase pela qual passou a consulta de enfermagem corresponde à 

época do surgimento da Escola Ana Nery, em 1923, quando a enfermeira na área de Saúde 

Pública se destacou na atuação junto aos pacientes, tanto nos centros de saúde, quanto na 

visitação domiciliar no exercício da função educativa. Tais fatos, acrescidos do apoio de 

médicos brasileiros como Carlos Chagas e de enfermeiras americanas, foram essenciais para a 

implantação da consulta de enfermagem no País.  

Segundo Rosas (2003) e Barreira e Castro (1975) constam dos registros de 1925, que o 

início da participação das Enfermeiras durante a pré e pós-consulta médica, está 

fundamentado no manual preparado pelas Enfermeiras americanas, dirigido às Enfermeiras de 

Saúde Pública, brasileiras, especificamente na parte das doenças venéreas. 

A segunda fase se apresentou como um período de transição e de contradições em 

declínio, durante o qual, foram criados os Ministérios da Educação e da Saúde, e 

regulamentado o Exercício da Profissão de Enfermagem. Em 1938, no Rio de Janeiro, à época 
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capital Federal, as enfermeiras conseguiram carrear para a categoria, a organização dos 

serviços de Saúde Pública nos Estados, sendo tal atribuição suspensa no ano seguinte 

(SANTOS, 2009). 

A enfermeira perdia espaço na atuação direta ao paciente, sendo-lhe delegadas as 

funções normativas. Em contraposição, aumentava o número de candidatas à Escola Ana 

Nery. Essa fase de instabilidade estendeu-se até a Segunda Grande Guerra (SANTOS, 2009).  

A terceira fase da evolução da Consulta de Enfermagem no Brasil corresponde ao pós-

guerra, que trouxe a imagem positiva para a Enfermagem e, consequentemente, para a 

Consulta, situação traduzida na criação e aperfeiçoamento das Escolas de Enfermagem, 

algumas incorporadas às Universidades e à criação do Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP). Nos hospitais da rede privada as Enfermeiras ainda eram presenças tímidas, o que já 

não acontecia na rede pública, com a profissional entrando em luta por maior espaço 

(ROSAS, 1998).  

Em 1956, teve início à quarta fase, que trouxe novas perspectivas para a profissão, 

com o surgimento das primeiras pesquisas de Enfermagem, realização de congressos 

abordando estudos de pesquisas, reformas do ensino em Escolas de Enfermagem e a inclusão 

da Enfermeira nas equipes de planejamento de saúde (SANTOS, 2009). 

Nessas fases coexistentes da história da Enfermagem brasileira e da Consulta de 

Enfermagem, consolidou-se o trabalho da Enfermeira na área de Saúde Pública, o que se 

traduziu em fator decisivo para a implantação da Consulta. A atividade nesse tempo, já estava 

sendo realizada em outros países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra (SANTOS, 2009). 

Porém, a denominação, Consulta de Enfermagem só foi adotada em 1968, pelos 

profissionais que participaram do Curso de Planejamento de Saúde da Fundação de Ensino 

Especializado de Saúde Pública (hoje Instituto Presidente Castelo Branco). Logo depois, em 

1969, com o apoio da Instituição Governamental Norte-Americana Instituto de Assuntos 

Interamericanos (IIAA) e do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), foi criado o Centro 

de Saúde, no município paulista de Araraquara, com atendimento preferencial às áreas rurais, 

recebendo a denominação de Serviço Especial de Saúde de Araraquara. As estudantes da 

Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo/USP, 

fundada em 1942, passaram a fazer o treinamento de quatro meses, portanto, praticando a 

Consulta de Enfermagem Clínica. À época, poucas Escolas, inclusive nos Estados Unidos, 

ministravam cursos sobre doenças infecciosas, ou exigiam a formação teórica e prática em 

Saúde Pública. (SANTOS; FARIA, 2004). 

Com a finalidade de discutir as questões e diagnosticar problemas de saúde dos países 
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da América Latina, foi realizado, em outubro de 1972, a III Reunião de Ministros da Saúde 

das Américas (Chile), com a finalidade de reconhecer as principais deficiências de serviços 

médicos à população, enfatizando a intervenção do Estado. O que resultou nos Planos 

Decenais para a Saúde, com medidas de planejamento em saúde para os países latino-

americanos, com metas no controle de enfermidades, comprovando o papel inativo da 

previdência social no processo de planejamento e organização dos serviços médicos, com a 

perpetuação da dicotomia medicina curativa versus medicina preventiva (MENDONÇA, 

2009).  

Diante de toda a complexidade discutida no Chile, no ano de 1973, foi criado um 

Sistema Nacional de Saúde, ratificado pela Lei 6229/1975, trazendo como objetivo cientificar 

a Enfermagem, corporificada nos Anais dos Congressos Brasileiros de Enfermagem, no 

período de 1977-1980 (MENDONÇA, 2009). 

No ano de 1973, a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP), utiliza pela 

primeira vez as denominações (anamnese, sinais vitais, pedido de exames laboratoriais, 

controle de vacinas, tratamento antissifilítico, visita domiciliar), com a seguinte 

recomendação: 40% do tempo da Enfermeira seriam utilizados para a Consulta de 

Enfermagem (CASTRO, 1978 apud SARAIVA, 2011).  

Com a Declaração de Alma-Ata, em 1978, cujo objetivo era traçar a Atenção Primária 

de Saúde, passa a ser vinculada à resolutividade dos problemas de saúde no país, com o 

slogan “Saúde para todos no ano 2000” (ROSAS, 2003).  

Assim, as mudanças na Enfermagem na década de 80 motivaram o Plano do Conselho 

Nacional de Saúde e Pesquisa, do Ministério da Saúde, em 1982, proporcionando perspectivas 

às Ações Integradas de Saúde, com a integralidade programática entre as instituições de níveis 

federal, estadual e municipal, visando à qualidade da assistência. Essas diretrizes 

compactuaram com a ideologia e com as práticas do Movimento de Reforma Sanitária e do 

Sistema Único de Saúde (SUS), incorporado à Constituição Brasileira (ROSAS, 2003). 

Ainda segundo a autora, com a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), houve 

mudança no conceito saúde, sendo a nova concepção recepcionada pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988, cujo artigo 196, antes abstrato, passa a estabelecer que a Saúde é direito de 

todos e dever do Estado. 

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (1986), a Consulta de 

Enfermagem, cientificamente fundamentada, encontra-se em plena vigência constitucional, de 

acordo com a Lei 7498 de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto 94406/87, onde 

compete privativamente ao enfermeiro a realização da consulta, prescrição e evolução de 
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enfermagem.  

A lei 7498/86 se torna um marco para inserção da CE nos cenários de assistência, 

permitindo ser adotada no cotidiano das instituições de saúde e atualmente, sendo inserida nos 

programas do Ministério da Saúde, como estratégia de redução das doenças crônicas. 

Em 1993, o COFEN regulamenta a Resolução 159, que define que em todos os níveis 

de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem deve 

ser obrigatoriamente desenvolvida na Assistência de Enfermagem. Mesmo a Consulta de 

Enfermagem constando como proposta governamental desde 1978, ainda assim na atualidade, 

se detectam dificuldades para os avanços e abrangência de toda a clientela necessitada da 

consulta (SANTOS, 2009). 

Ainda para Santos (2009), atualmente, as instituições públicas de saúde têm 

implementado e promovido tal atividade, servindo de exemplo para instituições privadas. 

Obviamente, alguns obstáculos são encontrados, como o desconhecimento pela equipe 

multidisciplinar do papel do Enfermeiro na atividade assistencial Consulta de Enfermagem, 

como modalidade do cuidar. Para isso, o Ministério da Saúde vem empregando esforços para 

desenvolver cada vez mais, a atuação do Enfermeiro nas Consultas de Enfermagem e assim, 

favorecer a população. 

Um fato importante foi o ato de o Enfermeiro poder prescrever através da consulta, 

sendo regulamentado pela Resolução COFEN n. º 271/2002 e legalizado pelos programas 

ministeriais.  

Além disso, a Consulta de Enfermagem também se alicerçou na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), que visa o cumprimento da Resolução COFEN nº 

272/2002 que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem nas unidades de 

saúde brasileira.  

Em 2007, a resolução COFEN-271/2002 foi revogada pela resolução 317/2007, que 

regulamenta ações do Enfermeiro na consulta, prescrição de medicamentos e requisição de 

exames. E dispõe as seguintes condições:  

Art. 1º - É ação da Enfermagem, quando praticada pelo Enfermeiro, como integrante 

da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos. 

Art. 2º - Os limites legais, para a prática desta ação, são os Programas de Saúde 

Pública e rotinas que tenham sido aprovadas em Instituições de Saúde, pública ou 

privada. 

 

A partir do contexto revelado, fica evidente a atuação cada vez maior do Enfermeiro 

nos estabelecimentos de saúde, caracterizando-o como profissional de suma importância para 

a população, relacionado à sua alta capacitação para prestar assistência e configurando a 
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Consulta de Enfermagem como uma atividade expressiva à transformação de atitudes e como 

instrumento potencial para as práticas educativas de Enfermagem. 

Com a publicação do livro de Bastable (2010), com o tema de Educação em Saúde, 

afirma que a promoção e manutenção da saúde tem sido assunto de interesse da população, 

ultrapassando as metas da prevenção de doenças. Com o aumento das condições crônicas de 

saúde, as pessoas cada vez mais, querem aprender a se cuidar melhor, modificando 

comportamentos tidos como de risco, com o intuito de reduzir complicações. 

Acreditamos que uma das formas de interação entre profissional e cliente se encontra 

na CE. E isto é corroborado por Vanzin e Nery (2000), pois descrevem que o objetivo 

principal da CE é a promoção e manutenção da saúde, com a intenção de capacitar o cliente 

para explorar o seu potencial de autocuidado ao máximo. 

 Logo, torna-se eficiente tanto para quem é cuidado, quanto para quem cuida.  Escutar 

o cliente de forma a aceitá-lo, formando a aliança terapêutica, são tarefas importantes ao se 

realizar a CE. Com isto, há a possibilidade de surgir boas práticas de autocuidado, que se 

constituem em atitudes que visam ao conforto e ao bem-estar do cliente (LOPES, SILVEIRA, 

e FERREIRA, 1999).   

Com isso, a CE é uma atividade prestada pelo Enfermeiro ao usuário, com o intuito de 

identificar os problemas de saúde e/ou doenças, prescrever e implementar intervenções de 

Enfermagem, vislumbrando à promoção, à proteção, à recuperação ou reabilitação do cliente 

cuidado. 

Para isso, utiliza métodos para a busca das necessidades dos clientes. A metodologia 

utilizada para a Assistência de Enfermagem varia de acordo com o modelo a ser adotado, 

visando à especificidade da clientela a ser atendida, de modo organizado e com 

fundamentação científica. Logo, pode ser denominada de Assistência de Enfermagem (SAE); 

Processo de Enfermagem; Processo de Cuidado; Consulta de Enfermagem; Metodologia do 

Cuidado ou Metodologia da Assistência de Enfermagem (MAE) (SARAIVA, 2011). 

Entre eles, há o Processo de Enfermagem que tem o objetivo de proporcionar e 

organizar, direcionando as Ações do Enfermeiro, servindo de instrumento metodológico da 

profissão e auxiliando toda a equipe de enfermagem a tomar decisões, prever e avaliar as 

intercorrências. O mais adotado até o momento, é a Teoria de Wanda Aguiar Horta, visando à 

assistência ao ser humano, introduzida no Brasil, na década de 1960, que definiu como: “(...) 

dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, proporcionando à assistência ao ser 

humano” (HORTA, 1979). 

Horta (1979), cita que existem várias etapas do processo a serem seguidas: consulta de 
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enfermagem; histórico de enfermagem; exame físico; diagnóstico de enfermagem, prescrição 

da assistência de enfermagem; evolução da assistência de enfermagem e relatório de 

enfermagem, são eles:  

• Etapas organizar e direcionar as ações do enfermeiro; 

• Instrumento metodológico para toda equipe de enfermagem; 

• Tomar: decisões, prever e avaliar as intercorrências. 

Segundo Alfaro-Lefevre (1996) as fases do processo de enfermagem baseadas na 

resolução de problemas consistem em: 

 Avaliação Inicial - histórico de enfermagem: coleta continuada de dados 

sobre o estado de saúde e fatores de risco que podem contribuir para o 

problema de saúde, como o fumo - Resolução do Problema – encontrar o 

problema: coleta de dados sobre o problema;  

 Diagnóstico – análise dos dados para identificar claramente os problemas 

atuais ou potenciais de saúde, fatores de risco - Resolução do Problema – 

analisar os dados para determinar exatamente qual o problema apresentado; 

 Planejamento – determinar os resultados esperados (junto ao paciente) e 

identificar intervenções para atingir os resultados - Resolução do Problema – 

realizar o plano de ação;  

 Implementação - colocar o plano em ação e observar as respostas iniciais 

- Resolução do Problema – plano em ação;  

 Avaliação – determinar como os resultados estão sendo atingidos e 

decidir se é necessária alguma alteração - Resolução do Problema – avaliação 

dos resultados. 

Ainda de acordo com Alfaro-Lefevre (1996), a consulta de enfermagem é um 

instrumento de aplicação do processo de enfermagem que irá contribuir para a detecção e 

resolução de problemas de saúde da clientela cuidada. Porém, existem alguns aspectos 

relevantes da necessidade multidisciplinar, relacionados ao Processo de Enfermagem: 

1) ampla abordagem holística para a avaliação do corpo, mente e espírito com o 

objetivo de maximizar a capacidade dos indivíduos de realizar as atividades da vida diária; 

2) considera como prioridade o quanto a vida dos indivíduos é afetada pelos 

problemas de funcionamento do órgão e sistema (resposta humana); 

3) foco nas respostas humanas aos problemas de saúde, ajudar o cliente a atender suas 

necessidades; 
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4) consulta a medicina para o tratamento da doença ou trauma. 

Estudos recentes apontam que a consulta de Enfermagem traz benefícios à 

comunidade e proporciona orientação de medidas favoráveis que visam à abordagem 

apropriada às necessidades peculiares dos pacientes (OLIVEIRA et al., 2012). 

Ainda segundo os autores, o número de estudos sobre o tema vem crescendo, visto que 

os Enfermeiros estão buscando consolidar sua profissão como Ciência. Nesse esforço, há uma 

especial atenção à pesquisa, por ser um instrumento que contribui positivamente para o 

crescimento da Enfermagem e, consequentemente, para a formação profissional dos 

Enfermeiros, no conjunto ou individualmente, ampliando sua visão sobre o processo saúde-

doença e possibilitando a melhoria na qualidade da assistência prestada (OLIVEIRA et al., 

2012). 

Com o intuito de fortalecer as pesquisas em relação à temática, Rosas (1998) realizou 

uma análise compreensiva da consulta de enfermagem com enfermeiras que trabalhavam em 

unidade de saúde. Já em 2003, a autora discute novamente a Consulta de Enfermagem numa 

abordagem fenomenológica, com o objetivo de apreender o típico da ação intencional das 

enfermeiras, docentes e assistenciais, no ensino da atividade assistencial, consulta de 

enfermagem aos graduandos em enfermagem.  

Araújo (2007) identificou que os clientes atendidos na consulta de enfermagem na 

radioterapia desejam ser sujeitos de suas ações e buscam na consulta de enfermagem 

orientação para autocuidado e reconhecem a importância do cuidador no processo de 

tratamento e valorizam a consulta de enfermagem, após passar pela mesma. Quanto aos 

cuidadores, foram identificados como pessoas que desejam aprender a cuidar do seu cliente, 

demonstrando interesse por este. Para tal, buscam ajuda por meio da consulta de enfermagem, 

valorizando o cuidado recebido na mesma. 

O estudo de Santos (2009) revela que na Consulta de Enfermagem no tratamento 

quimioterápico ambulatorial da criança portadora de câncer, os familiares encontram 

acolhimento para o enfrentamento de uma vivência singular, onde experienciam tratamento 

que traz como consequências, efeitos adversos nos vários sistemas corporais de suas crianças, 

expressos por: alterações da imagem corporal, baixa da imunidade e necessidade de cuidados 

específicos. Obtém ainda na Consulta a possibilidade de interagir com o novo para aprender a 

cuidar na prática, além de adquirir conhecimentos para atender as necessidades de suas 

crianças, possibilitando valorizar o enfermeiro a partir do apoio profissional recebido, 

levando-os às mudanças conceituais 

 Saraiva (2011) quis compreender o significado da ação intencional do ensino da 
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Consulta de Enfermagem ao adulto-idoso pelos Enfermeiros que atuam ensinando aos 

graduandos e pós-graduandos de Enfermagem. A autora definiu a consulta de enfermagem 

como uma estratégia de ensino teórico prática, baseada na intencionalidade das atividades 

interdisciplinares e multidisciplinares específicas para o adulto-idoso, visando um conjunto de 

ações coordenadas e constantemente avaliadas, com o fim de, promover a resolutividade 

biopsicossocial da clientela cuidada, ou a necessidade de referência a outros profissionais. 

O estudo de Araújo (2013) revelou que mulheres na braquiterapia ginecológica têm no 

enfermeiro um referencial, ao buscar orientações para enfrentar o tratamento. O ensinar e 

aprender que surge na consulta de enfermagem para a cliente submetida à braquiterapia 

ginecológica subsidia o enfermeiro a compreender que cada cliente tem um grau de 

entendimento diferenciado e que se faz vigente personalizar este ensinar para cuidar do outro, 

a fim de que toda cliente tenha qualidade de vida durante o tratamento. 

Para Messias (2013) os enfermeiros na consulta de enfermagem demonstram a prática 

da Consulta de Enfermagem com Abordagem Sindrômica no Contexto de Saúde, pois 

oportunizam a realização da Consulta de Enfermagem com Abordagem Sindrômica e 

compartilham a intencionalidade do ensino da Consulta de Enfermagem com Abordagem 

Sindrômica por meio da relação intersubjetiva. 

Cunha (2015) discute a consulta de enfermagem aos clientes com indicação de cateter 

venoso central em hospital de referência em oncologia. Revelou que o interesse dos 

enfermeiros é que os clientes iniciem o quanto antes o tratamento proposto o qual depende da 

colocação do cateter venoso central a fim de que estes obtenham resultados satisfatórios e 

seguros com o tratamento proposto, independente do estágio no qual se encontra a doença e 

de suas perspectivas de sobrevida. 

 Rosa (2015) compreendeu que os discentes do curso de Graduação em Enfermagem 

utilizam o aprendizado na Consulta de Enfermagem para aprender sobre as atribuições e a 

ação social do enfermeiro para o alcance da resolutividade. Saraiva (2016) buscou 

compreender sobre a sexualidade do idoso por meio da consulta de enfermagem e Pinto 

(2016) traz a abordagem das tecnologias educacionais na consulta perioperatória na 

intencionalidade de enfermeiros, clientes e familiares. 

 Estes são apenas alguns estudos inéditos realizados que abordam o tema Consulta de 

Enfermagem. Vimos que a CE perpassa por um movimento de ensino-aprendizagem, e que as 

pesquisas são necessárias para fundamentar, refletir e fortalecer o saber-fazer da Enfermagem. 

Oliveira e colaboradores (2012) em uma revisão integrativa permitiram constatar a 

diversidade da atuação do enfermeiro nas consultas, sempre corroborando a sua principal 
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função como educador em saúde. Este dado também foi constatado na pequena revisão 

realizada neste estudo. 

Portanto, os autores concluem que embora venha crescendo o número de artigos 

abordando o tema, pesquisas adicionais se fazem necessárias para comprovar sua eficácia e 

produzir evidências de que a CE deva ser regulamentada e plenamente estabelecida em todos 

os níveis de atenção. 

 Assim, refletimos e concordamos com Bastable (2010) que a educação esclarece e 

ajuda a pessoa, tornando-se uma ferramenta poderosa, inclusive auxiliando e educando a se 

proteger de possíveis abusos.   

A função do Enfermeiro, em seu papel de educador, é crucial importância. Afinal, 

educar é uma das formas de cuidar do outro. Sempre que ensinamos, estamos cuidando. E, 

sempre que estamos cuidando, podemos aproveitar este momento com o cliente e seus 

familiares para ensinar. O Enfermeiro, devido à sua formação, possui potencial para 

orientação dos clientes, devendo aproveitar ao máximo esta capacidade (VANZIN; NERY, 

2000; BASTABLE, 2010). 

Por meio deste apanhado, foi possível perceber as diferentes abordagens da CE, 

destacando o aumento da autonomia profissional e o embasamento legal existente, o que 

facilita a construção de novos saberes e produção de novos conhecimentos.  

      Portanto, o Enfermeiro deve desempenhar seu papel de educador consciente de sua 

relevância. Afinal, educar é uma das formas de cuidar do outro. (VANZIN; NERY, 2000; 

BASTABLE, 2010).  

 

2.3. Ações educativas em saúde: um ensaio à tríade educação, saúde e enfermagem 

 

No início do século XX, com o apogeu do paradigma cartesiano e da medicina 

científica, as responsabilidades referentes às ações de educação em saúde foram divididas 

entre os trabalhadores da saúde e os da educação. Aos primeiros, cabia desenvolver os 

conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a doença, diagnosticando-a e tratando-a o 

mais rapidamente possível (ALVES; AERTS, 2011). 

Para os mesmos autores (2011), ao educador, cabia desenvolver ações educativas 

capazes de transformar comportamentos. Essa lógica, além de fragmentar o conhecimento, 

não levava em consideração os problemas cotidianos vivenciados pela população. Na área da 

saúde, as ações educativas não eram vistas como prioridade e, quando praticadas, seu objetivo 



76 

 
era domesticar as pessoas para obedecerem a normas de conduta. Assim, os trabalhadores da 

saúde tiveram poucas oportunidades de refletir sobre as práticas educativas por eles 

desenvolvidas nos serviços de saúde. Essa situação suscitou críticas, sendo tema da X 

Conferência Nacional de Saúde, em 1996. 

As propostas formuladas enfatizaram a importância da formação dos trabalhadores da 

saúde orientada pelos problemas e necessidades sociais em saúde da população e pela 

mudança das relações entre profissionais e usuários, buscando o diálogo permanente com 

todas as formas de conhecimento, em especial com a cultura popular (ALVES; AERTS, 

2011). 

No entanto, a grande dificuldade encontrada pelas equipes de saúde é que ao 

trabalharem em um modelo de atenção pautado em práticas curativas e hospitalocêntricas, 

com ênfase no atendimento médico e na visão biologicista da doença, condicionam sua 

prática educativa às ações que visam apenas modificar comportamentos inadequados. Ela é 

centrada na prescrição de tratamentos, condutas e mudanças de comportamento, e a ação 

pedagógica privilegia a simples transmissão de conhecimentos pontuais. As técnicas mais 

utilizadas são as palestras, organizadas sobre temas previamente definidos pelos técnicos, sem 

qualquer consulta ou adaptação às necessidades da população (ALVES; AERTS, 2011).  

A palestra tem como pressuposto a ideia de que a doença é determinada pela falta de 

cuidado do indivíduo com sua saúde, incutindo-lhe culpas pelos problemas que apresenta. 

Habitualmente, se limita à simples transmissão de conteúdo acrítico e descontextualizado, 

uma vez que as práticas educativas não são percebidas pelos trabalhadores da saúde como 

fazendo parte de suas atividades. Assim, os momentos educativos são desvalorizados no 

processo de trabalho, que é centrado na prática clínica, individual e curativa (ALVES; 

AERTS, 2011). 

A Educação é intrínseca às práticas de saúde e seu valor tem sido reconhecido como 

dimensão essencial do cuidado em saúde. Na construção do SUS nos últimos anos, a 

reorientação proposta do modelo assistencial através da Atenção Básica, da Política Nacional 

de Humanização (2004), da Política Nacional de Promoção da Saúde (2010), dentre outras, 

valoriza as ações educativas e aponta a necessidade do compartilhamento dos saberes e da 

aproximação dos profissionais ao cotidiano de vida das populações (ASSIS et al., 2007). 

Desse modo, como um dos componentes das ações básicas de saúde, a ação educativa 

deve ser desenvolvida por todos os profissionais que integram a equipe da unidade de saúde, a 

fim de ser inserida em todas as atividades e deve ocorrer em todo e qualquer contato entre 

profissional de saúde e a clientela, com o objetivo de levar a população a refletir sobre a 
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saúde, adotar práticas para sua melhoria ou manutenção e realizar mudanças, novos hábitos 

para a solução de seus problemas. Portanto, o profissional deve ser um instrumento para que o 

cliente adquira autonomia no agir, aumentando a capacidade de enfrentar situações de 

estresse, de crise e decida sobre a vida e a saúde (RIOS; VIEIRA, 2007). 

Para Borelli e Murai (2001), a Enfermagem é uma das profissões da área da saúde cuja 

essência e especificidade é o cuidado do ser humano, individualmente, na família ou na 

comunidade, contemplando atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde. A 

Enfermagem se responsabiliza, dessa forma, por meio do cuidado, do conforto, acolhimento e 

bem-estar dos pacientes, seja coordenando a assistência, seja assistindo e promovendo a 

autonomia dos pacientes, através da educação em saúde. 

A educação em saúde é um dos pilares da concepção de promoção da saúde e deve 

promover o senso de identidade, autonomia e responsabilidade dos indivíduos, bem como 

despertar a solidariedade e a responsabilidade comunitárias. As ações educativas 

desenvolvidas por Enfermeiro são voltadas à prevenção de agravos e à promoção da saúde 

tanto da família como da comunidade, sendo, em ambos os casos, a melhoria da qualidade de 

vida, seu objeto central (BORELLI; MURAI, 2001). 

O Expert Committee on Planning and Evaluation of Health Education Services da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) pontua: “O foco da educação em saúde está voltado 

para a população e para a ação” De uma forma geral seus objetivos são encorajar as pessoas a 

adotar e manter padrões de vida sadios; usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de 

saúde colocados à sua disposição, e por fim, tomar suas próprias decisões, tanto individual 

como coletivamente, visando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio 

ambiente (BORELLI; MURAI, 2001). 

A equipe de saúde conta com a colaboração do enfermeiro na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde do indivíduo, da família e da comunidade na qualidade de 

corresponsável pelo desenvolvimento de ações educativas que representam um dos 

instrumentos necessários em seu trabalho. É através das ações educativas que o enfermeiro 

desperta na população a consciência de suas necessidades e o desejo de mudanças para 

alcançar uma vida de melhor qualidade. Para isto, torna se fundamental, que os profissionais 

enfermeiros estejam comprometidos com a consolidação dos propósitos do Sistema único de 

Saúde e coloquem seus saberes a serviço das transformações necessárias (BORELLI; 

MURAI, 2001). 
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Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo destaca algumas considerações sobre a FENOMENOLOGIA e o 

REFERENCIAL TEÓRICO do estudo à luz do pensador ALFRED SCHUTZ e suas 

interlocuções com o OBJETO de estudo. 
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Capítulo III 
 

 

O REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

3.1. Considerações sobre a Fenomenologia 

A aproximação do autor do presente estudo com a fenomenologia teve início ainda na 

graduação, ao ser apresentado à tese de Salgado (2000), na qual aborda-se a relação social 

como atitude para a detecção do HIV/AIDS, tendo como pano de fundo a consulta de 

enfermagem.  

Esta produção acadêmica possibilitou o conhecimento de tal método e adquirir a 

convicção de que o melhor caminho para desenvolver este estudo seria estabelecer como 

fundamento a relação social, por meio da qual se procura um olhar atento para a integridade 

da pessoa que demanda a assistência, permitindo-lhe refletir, avaliar e adotar comportamentos 

saudáveis (SALGADO, 2000). 

Reitero ainda que tal percepção levou à busca de outros estudos com a abordagem da 

fenomenologia sociológica de Alfred Schutz, à qual acrescenta-se a percepção utilizada por 

Salgado (2000), ao citar que estudos com essa abordagem buscam, ao invés da solução, a 

compreensão dos indivíduos. A autora complementa, afirmando que a existência dos tipos de 

relação encontra-se além do plano assistencial e plano preventivo, ou seja, reflete-se nas 

relações sociais, incluindo a família, podendo haver uma mudança social, na prevenção e na 

detecção precoce, quando se leva em conta os variados tipos de relações (SALGADO, 2000). 

Assim, acredita-se que, ao ouvir clientes e cuidadores, poder-se-á apreender 

significados essenciais para a assistência de enfermagem no contexto do ambulatório de 

tratamento conservador de DRC e, ao aproximar o referencial teórico poder-se-á transcender 

nuances dos sujeitos até então ocultas e trazer possibilidades de cuidado que impactem os 

serviços de saúde. Sendo assim, este é um estudo de cunho qualitativo metodológico, já que o 

objetivo é apreender significações e não as quantificar.  

Entre os diversos tipos de pesquisa de investigação qualitativa, a abordagem 

fenomenológica sociológica de Alfred Schutz tem contribuído para ampliar os conhecimentos 

de enfermeiros sobre os aspectos relacionados à sua clientela e, consequentemente, de outras 

maneiras de atuar, que leve à maior satisfação e aproximação com o cliente, a uma maior 

participação do mesmo, e, portanto, à melhoria da qualidade de vida da população 
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(TOCANTINS; RODRIGUES, 1996).   

As pesquisas em enfermagem têm se valido da Fenomenologia como método ou como 

referencial filosófico, para as mais diversas problemáticas. Então, partindo da premissa que a 

Fenomenologia é tanto uma abordagem teórica quanto um método de acesso dos fenômenos 

vividos e experienciados, compreende-se que esta perspectiva viabiliza o estudo do homem 

em sua totalidade existencial. Assim, permite indagar o sentido inerente à essência, 

necessitando ir além do que se mostra a partir do pensamento dos filósofos que sustentam 

estas investigações (ALMEIDA; CRIVARO; SALIMENA; SOUZA, 2009). 

As mesmas autoras refletem sobre a questão de que:  

A Fenomenologia tem tido um crescimento progressivo nos estudos como caminho 

metodológico, sendo uma possibilidade real de compreender o sujeito, à medida que 

atende a visão do ser humano como um todo holístico. Utilizando o referencial 

fenomenológico os enfermeiros-pesquisadores podem dar voz ao ser do humano e 

visibilidade aos fenômenos por ele vividos, possibilitando, portanto, oferecer-lhe um 

cuidar a partir de sua singularidade (ALMEIRA et al., 2009). 

 

Estudos vêm sendo realizados com as concepções de filósofos que auxiliam no 

entendimento de que a Enfermagem é constituída fundamentalmente na relação entre seres 

humanos, cuja compreensão torna-se um importante sinalizador do cuidado em saúde 

(CARVALHO; VALLE, 2002). Dentre eles, podemos citar: Martin Heidegger, Alfred Schutz, 

Maurice Merleau-Ponty, Max Scheler, Viktor Frankl, Paul Ricoeur, Martin Buber, Michel 

Henry, dentre outros. Porém, os princípios teórico-metodológicos de Alfred Schutz se 

enquadram no presente estudo por contribuir para uma percepção das experiências e vivências 

dos seres humanos no contexto da saúde.  

Mundialmente, as produções científicas do referencial da fenomenologia da relação 

social, na área da saúde e da Enfermagem têm sido desenvolvidas de modo expressivo, 

principalmente nos idiomas inglês (Estados Unidos da América), português (Brasil) e japonês 

(Japão). Estes estudos concentram-se em diversas temáticas, tendo como foco central a 

bioética, com valorização das vivências dos sujeitos no processo saúde-doença e na 

assistência à saúde (JESUS et al., 2013). 

A fenomenologia busca o fenômeno e o fenômeno “é aquilo que se mostra. Isso 

contém uma tríplice afirmação: 1) existe algo; 2) esse algo se mostra; 3) é um fenômeno pelo 

próprio fato de mostrar-se” (FILORAMO; PRANDI, 1999, p. 35). 

O termo fenomenologia foi criado no século XVIII, mais precisamente em 1764, pelo 

filósofo J. H. Lambert, como uma denominação do estudo do fenômeno tal qual este se 

apresenta à experiência humana (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Porém, foi com Hegel, 
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filósofo que se dedicou ao estudo do movimento do espírito, que a fenomenologia emergiu 

como método e filosofia própria (LOPES, 1999).   

Monteiro (2006) revela que o termo ‘fenomenologia’ ainda advém de duas expressões 

gregas: phainomenom (fenômeno) significa aquilo que se mostra por si mesmo, o manifesto; 

“logos” é tomado, aqui, como discurso esclarecedor. Phainomenom origina-se do verbo 

phainesthai que significa trazer à luz no sentido de desvelar. Sendo assim, Fenômeno é, então, 

tudo o que se desvela à pessoa que o interroga. 

Capalbo (2008) mostra que a fenomenologia surge a partir da corrente do movimento 

existencialista, que se preocupa com a vivência humana. Para estudiosos dessa corrente, a 

existência precede a essência – eu só sou, porque existo. Assim, existir é estar em relação com 

os outros no mundo, tendo ainda o homem como responsável pelo que ele é e por sua própria 

existência, ou seja, “busca compreender o homem em sua estrutura universal, mas 

concomitantemente, em sua experiência concreta do vivido”.  

A fenomenologia, como um dos principais movimentos filosóficos, nasceu no final do 

século XIX e início do século XX. Porém foi por volta de 1888, quando o pensamento 

positivista começou a declinar, que Edmund Husserl (1858-1938) fundou o movimento 

fenomenológico com ideias contrárias ao idealismo e ao positivismo, que só consideravam 

como válidos os fatos empiricamente testados, desvalorizando o existir humano em sua 

totalidade.   

Para Husserl, a fenomenologia se define como uma “volta às coisas mesmas”, ou seja, 

um retorno ao fenômeno como aquilo que aparece à consciência, que acontece como seu 

objeto intencional. Neste sentido, a consciência está sempre orientada para alguma coisa, 

constituída de atos que visam algo, sendo esse dispositivo básico da consciência chamado de 

intenção (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006).   

Estudos que utilizam a fenomenologia possibilitam compreender as situações sem 

conceitos pré-concebidos. Isto pelo fato de que, ao olhar as coisas como elas se apresentam, o 

que se obtém é a sua descrição, não a sua demonstração. Neste ínterim, não há o intuito de 

explicar, mas refletir de maneira a tornar possível uma visão das coisas, do modo como elas 

se manifestam (TERRA et al., 2006).  

Para Capalbo (1996), a partir das escritas de Husserl, a fenomenologia pôde explicitar 

o mundo da vida, e, para se chegar ao mundo da vida, é preciso adotar certas posturas, como 

suspender juízos, colocar o fenômeno entre parênteses e deixar que surja o sentido da 

atribuição de um sujeito.  

O rigor da fenomenologia repousa sobre a sua preocupação em mostrar, na realidade, 
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o fenômeno como é e se apresenta. A intenção fenomenológica é ultrapassar o que já está 

demonstrado, buscando o fundamento do comportamento humano (ZVEITER, 2011).  

No percurso desta trajetória prática e pessoal, tenho procurado adentrar ao mundo da 

vida do cliente renal crônico e de sua família e de seu cuidador, que estão situados no mundo, 

relacionando-se com os outros homens; embora seus sentimentos sejam próprios, subjetivos, 

eles se dão num contexto social, ou seja, compartilhados com os outros homens e seus pares. 

Assim, o estudo dessa relação social num cenário da consulta de enfermagem, onde o cliente 

pode se abrir e entender seu estado clínico, que por muitas vezes podem ser permeados por 

dificuldades e sofrimento, desesperança e um passo distante para a cura, levou-me a buscar 

fundamentação para esta pesquisa nas ideias de Alfred Schutz. 

Salgado (2000) reflete em sua tese, a partir das concepções da fenomenologia de 

Alfred Schutz, que o objeto de estudo deste autor é o ser humano que olha o mundo do ponto 

de vista da atitude natural. Assim, pode-se buscar compreender qualquer ação, exteriorizada 

pelo próprio sujeito, e os sentidos, interpretação e significados da ação para o sujeito. 

Para Minayo (2014), Schutz é o representante mais significativo do pensamento 

fenomenológico, pois ele dá consistência sociológica aos princípios filosóficos de Husserl e 

cria teoria e método para abordagem da realidade social. Dentro deste pensamento, a autora 

ainda complementa que a fenomenologia sociológica apresenta pontos essenciais, tais como: 

uma crítica radical ao objetivismo da ciência e propõe a subjetividade como fundante do 

sentido; dá relevância à subjetividade como constitutiva do social inerente ao âmbito da 

autocompreensão objetiva, e, constitui a descrição fenomenológica como tarefa principal da 

sociologia. 

 

3.2. A Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz e sua adequação para o objeto de 

estudo 

 

Nesta parte, são abordados dois aspectos essenciais para o estudo. A primeira acerca 

da situação biográfica do fenomenólogo Alfred Schutz, ou seja, mostraremos sua história 

enquanto ser humano e autor de suas obras, e por fim, a adequação dos postulados de Schutz 

para o encontro junto ao objeto deste estudo. 

 

3.2.1. O mundo da vida: a situação biográfica de Alfred Schutz 
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Alfred Schutz nasceu em 13 de abril de 1899, em Viena, na Áustria, de ascendência 

judaica, filho de Otto Schutz (1874-1942), advogado de um banco privado e Johanna Schutz 

(1873-1955).  Durante seus anos de escola, Schutz interessou-se por literatura, música e arte. 

Graduou-se pelo Ginásio de Esterhazy e juntou-se à divisão da artilharia do exército austríaco 

aos 18 anos, lutando na I Guerra Mundial, servindo a frente italiana. O retorno doloroso a um 

império em crise o obrigou a escolhas pragmáticas: os estudos e a busca por emprego. 

Retornou à Áustria e deu continuidade aos seus estudos na Universidade de Viena, o que 

substituem os projetos anteriores, aleatórios, de se tornar maestro de orquestra ou escritor 

(SALVADOR et al., 2014; CIUFFO, 2013; CASTRO, 2012; BOAVA, 2007).  

Nessa instituição, Schutz estudou direito, ciências sociais e economia com renomadas 

figuras, tais como Hans Kelsen e Ludwig von Mises. Durante os anos em que permaneceu em 

Viena, frequentava o Círculo de Mises, um dos mais famosos círculos austríacos, no qual se 

discutiam questões epistemológicas e metodológicas acerca das ciências naturais e sociais. 

Schutz passou a produzir relatórios assim como fazer análises sobre a situação político-

econômica da Europa central. Além disso, também colaborou na seção de economia do jornal 

Neue Freie Presse. Não obstante, sua carreira como consultor econômico solidificou-se 

(BOAVA, 2007; CASTRO, 2012; CIUFFO, 2013).  

Tal círculo era interdisciplinar e Schutz fez inúmeras amizades que continuaram 

durante as décadas de 1930 e 1940, sendo essas: os economistas Gottfried von Haberler, 

Friedrich A. von Hayek, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, o filósofo Felix Kaufmann e o 

cientista político Eric Voegelin (BOAVA, 2007). 

A partir de 1925, Schutz se dispôs a fundamentar epistemologicamente conceitos 

estipulados por Weber em sua teoria da sociedade, que a seu ver estavam insuficientemente 

embasados (BOAVA, 2007). 

Em 1926, Schutz casou-se com Ilse Heim, tendo, posteriormente, dois filhos: Evelyn 

Schutz e George F. Schutz. Em 1927, Schutz foi nomeado oficial executivo da Companhia 

Reitler, uma empresa bancária vienense com relações internacionais. Esse trabalho levou 

Edmund Husserl a descrever Schutz como “um banqueiro pelo dia e um filósofo pela noite” 

(BOAVA, 2007).  

Dando continuidade ao seu objetivo de aprofundar os escritos de Weber, trabalho 

imensamente popular entre os intelectuais de Viena, Schutz inspira-se na filosofia da 

consciência e do tempo de Henri Bérgson. Pretendia, com isso, esclarecer noções como 

significado, ação e intersubjetividade. Os resultados foram coletados em manuscritos. Porém, 
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ainda descontente com suas análises da temporalidade, Schutz descobriu a relevância da 

fenomenologia de Edmund Husserl (BOAVA, 2007).  

Foi então que produziu seu principal trabalho, “A Fenomenologia do Mundo social” 

(1932), uma obra elogiada por Husserl que o intitulou “um fenomenologista sério e 

profundo”. Transcorreu o restante dos anos de 1930 em tentativas de mostrar como a 

fenomenologia do mundo social poderia ir ao encontro do pensamento econômico de Mises e 

de Hayek (BOAVA, 2007).  

A carreira acadêmica e de negócios de Schutz foi compulsivamente interrompida 

quando Adolf Hitler anexou a Áustria em 13 de março de 1938, sendo separando-o de sua 

família por três meses, pois se encontrava na França (BOAVA, 2007). 

Como advogado e homem de negócios internacionais, pôde ajudar numerosos 

intelectuais a escapar da Áustria, acabando por imigrar com sua família para os Estados 

Unidos, em 14 de julho de 1939. Nesse país, continuou ajudando aos imigrantes e trabalhando 

com a Companhia Reitler (SALVADOR et al., 2014; CIUFFO, 2013; BOAVA, 2007).  

O comerciante e intelectual nas horas vagas também sofreu transformações e impactos 

por ser estrangeiro no ambiente social e acadêmico estadunidense. Logo que chegou à Nova 

York exerceu o papel de interlocutor privilegiado de Edmund Husserl e de seus alunos, 

mantendo contato também com membros da sociologia alemã (BARGAS, 2015). 

Após sua chegada aos Estados Unidos, ele substituiu seu idioma alemão pelo inglês. É 

por essa razão que um número razoável de suas obras no período dos anos 40 e 50, recebeu 

publicação primeiramente em inglês e só depois foram realizadas as traduções para o alemão 

(HANKE, 2004).  

Cooperou também com Marvin Farber, que fundou a Sociedade Internacional de 

Fenomenologia, que visava instituir e editar a filosofia e a pesquisa fenomenológica 

(BOAVA, 2012).  

Em 1943, Schutz começou a lecionar nos cursos de sociologia e filosofia da Faculdade 

Graduada para Nova Pesquisa Social. Suas responsabilidades incluíam: apresentar artigos em 

seminários gerais, supervisionar dissertações e ocupar uma cadeira do departamento de 

filosofia durante 1952-1956. Apesar dessas diversas atividades, Schutz trocava extensivas 

correspondências filosóficas com Farber, Aron Gurwitsch, Fritz Machlup, Eric Voegelin, e 

Maurice Natanson, seu estudante graduado entre 1951 a 1953 (BOAVA, 2007).  

Entretanto, somente a correspondência com Gurwitsch foi publicada: A 

correspondência de Alfred Schütz e de Aron Gurwitsch, 1939-1959 (BOAVA, 2007).  
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Ainda nos Estados Unidos, Schutz publicou uma coleção de artigos em uma variedade 

de tópicos, explicando e criticando o pensamento de Husserl; examinando os trabalhos de 

filósofos americanos, tais como William James e George Santanyana; analisando obras de 

filósofos continentais como Jean-Paul Sartre; desenvolvendo suas próprias posições 

filosóficas nas ciências sociais, na temporalidade, na língua, nas realidades múltiplas, na 

responsabilidade e no simbolismo (BOAVA, 2007).  

Diversos estudiosos continuaram a tradição de Schutz na filosofia e na sociologia, tal 

como Maurice Natanson que enfatizou a tensão entre as dimensões individuais, existenciais e 

sociais da experiência de vida diária. Thomas Luckmann desenvolveu uma obra sociológica 

de implicações do conhecimento e do pensamento de Schutz que mostravam as diferenças 

entre a ciência e o mundo da vida. John O'Neill fundiu o pensamento de Schutz com o de 

Maurice Merleau-Ponty focalizando no vivido o corpo da comunicação. Outros acadêmicos 

dedicaram-se ao trabalho de Schutz e ao desenvolvimento de suas introspecções (BOAVA, 

2007).  

Como teórico apaixonado pela música e pela literatura, deixou textos interessantes 

que, aliás, estão a originar novas linhas de investigação seja nos Estudos Literários seja na 

Musicologia. Enquanto teórico da literatura, Schutz foi um hábil estudioso de Goethe e é 

autor de um texto famoso “Don Quixote and the problem of reality” abordado 

pelo prisma das realidades múltiplas (CORREIA, 2004).  

No campo da música formulou um conjunto de ensaios importantes como “Mozart and 

philosophers” ou “Making Music Together: a study in social relationship” os quais, conforme 

se verificou posteriormente, faziam parte de um estudo mais vasto relativo a 

uma aproximação teórica sobre música (CORREIA, 2004).  

Schutz era considerado ainda um pianista de boa formação e um musicólogo bastante 

conhecedor que integrou as investigações fenomenológicas na sua compreensão da música e 

da relação entre as formas de sociabilidade e de relacionamento com outro (CORREIA, 

2004).  

Em 1957, a saúde de Schutz começou a decair. Seus últimos esforços foram 

consagrados à criação de um arquivo sobre Husserl na New School e à reunião e organização 

dos diversos trabalhos de sua autoria. Entre 1958 e 1959, ordenou seus últimos esforços no 

sentido de organizar suas notas dispersas, as quais deveriam resultar na grande obra sintética 

de seu pensamento, jamais escrita, com o objetivo de facilitar sua posterior transformação 

num texto contínuo, missão que expressamente legou a seus amigos, notadamente Thomas 

Luckmann, seu aluno entre 1950 e 1956 (CASTRO, 2012). 
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O resultado foi a obra Strukturen der Lebenswelt, produzida, portanto, a quatro mãos, 

duas das quais póstumas. Essa obra foi publicada em 1974 na Alemanha, e sua tradução para 

o inglês, The structures of the life-world, foi lançada no ano anterior nos Estados Unidos. 

Encontram-se ali presentes todos os principais tópicos que constituem o pensamento 

schutziano, centrados sobre a explicação das dimensões sociais, espaciais e temporais do 

mundo da vida (CASTRO, 2012). Schutz viveu nos Estados Unidos até sua morte prematura, 

em 20 de maio de 1959, cujos dados acerca da causa de sua morte são desconhecidos. 

Conhecer o estoque da vida de Schutz nos permite elucidar que suas características 

sejam elas pessoais e profissionais, apontam para um homem preocupado com as relações 

sociais originadas do cotidiano, relações estas uns com os outros, focadas nos grupos e nas 

camadas sociais, onde a vida se volta para o aprendizado e para os aspectos essenciais da 

existência do ser humano, quanto aos seus propósitos e arte.     

 

3.2.2. A Fenomenologia Sociológica e o objeto de estudo 

 

Após análise da produção acadêmica acerca da Fenomenologia de Alfred Schutz, 

autores revelam ser relevante a contribuição da fenomenologia na produção de conhecimento 

em Enfermagem, de forma que se visualiza a crescente produção acadêmica à luz do 

referencial de Alfred Schutz no período datado entre 2000 e 2010, além de ressaltar a 

aderência deste referencial às necessidades da área da assistência de Enfermagem (VIEIRA et 

al., 2013).  

Assim, os autores concluem que o olhar compreensivo da abordagem fenomenológica 

possibilita um compartilhar de experiências e vivências, percebendo o outro como um sujeito 

na sua essência, vida e relações. Assim, compreender o outro a partir do referencial de Alfred 

Schutz, considerando sua dimensão humana e social no mundo da vida, possibilita uma 

questão fundamental na Enfermagem que é pensar, projetar e agir nas ações do cuidar que 

condizem para as necessidades de seu contexto vivencial que vão ao encontro dos desejos da 

clientela (VIEIRA et al., 2013). 

A fenomenologia social de Alfred Schutz se aplica ao presente estudo por permitir 

entender que o cuidar desenvolvido pelo enfermeiro deve ser enfocado como uma ação social, 

isto é, uma relação entre sujeitos com projetos intencionais semelhantes em sua tipicidade 

(RODRIGUES et al., 2011). 

Logo, identificou-se que a abordagem da fenomenologia facilitaria a compreensão da 

ação educativa na consulta de enfermagem ao cliente e seu respectivo cuidador no 
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ambulatório de nefrologia. 

Com isso, a reflexão acerca da abordagem compreensiva da enfermagem a partir do 

referencial teórico de Schutz revela possibilidades múltiplas e significativas de interpretação 

da prática de cuidar dessa profissão, que se elucidam, de forma extremamente coerente, 

mediante os conceitos revelados pelo autor: reconhecimento da situação biográfica, 

estabelecimento de relação face a face, promoção da intersubjetividade, compreensão dos 

motivos-para e dos motivos-porque (SALVADOR et al., 2014). Esses conceitos serão 

descritos conforme a disposição do contexto, a seguir. 

  A obra de Alfred Schutz foi fortemente influenciada pela Sociologia Compreensiva 

de Max Weber e da Fenomenologia de Edmund Husserl, que preconizava que o mundo da 

vida precisa ser aclarado, precisa ser descrito, precisa ser significado (CAPALBO, 1987; 

ROSAS, 2003; SALGADO, 2000).  

Schutz (2012), baseando-se nos argumentos de Weber, ressaltou que a conduta 

humana é considerada ação significativa a partir do momento em que a pessoa age e atribui à 

ação um significado subjetivo. Por meio do aprofundamento nas concepções de Husserl, 

Schutz concluiu que o filósofo não seria capaz de resolver os problemas relacionados à 

intersubjetividade, dificultando assim o processo de lidar ou de se trabalhar com as questões 

sociais. No entanto, a partir da vivência da consciência originária, destacou a compreensão do 

significado da ação, considerando as ações intencionais, ou seja, toda ação é gerada a partir de 

uma intenção. 

Em outras palavras, Schutz buscou um método para compreender a vida social, o 

conjunto de ações sociais no qual as relações mútuas se fazem de maneira consciente 

(CAPALBO, 1987; ROSAS, 2003; SALGADO, 2000).  

Para Rosas (2003) atribuir significado é uma maneira de olhar para um aspecto de uma 

vivência que nos pertence. Este é o primeiro sentido da palavra significado. Só são 

significativas as vivências às quais atribuímos um sentido. O significado se estabelece em atos 

dentro dos quais o EU assume uma atitude reflexiva. Portanto, o significado indica uma 

atitude peculiar por parte do EU para o fluxo de sua própria consciência. Então, para a pessoa, 

ela se constitui à medida que ela vai vivenciando-o. Só o que foi vivenciado é significativo. É 

uma operação de intencionalidade que se torna visível ao olhar reflexivo. 

Capalbo (2008) salienta que a preocupação da Fenomenologia é descrever o fenômeno 

e não, explicá-lo, é compreendê-lo sem a preocupação de identificar as relações de causa e 

efeito, é descrever o fenômeno direcionando o olhar para a análise do vivido buscando nas 

situações vivenciadas, compreender sem interferir na sua originalidade. Esse mundo 
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experienciado/vivenciado se abre e se desvela para o homem. Ao se voltar para as coisas 

mesmas e para o mundo vivido, objetivando apreender a essência do fenômeno, emerge a 

possibilidade de cuidar do outro, a partir das demandas próprias demandas, sem 

determinações prévias e sem pressupostos.  

Para Rosas (2003), a Fenomenologia nunca se orienta para fatos, e sim para a 

realidade da consciência, que se define essencialmente em termos de intenção voltada para 

um objeto. Porém, não só os objetos da consciência, mas os próprios atos enquanto 

conscientes se consideram fenômenos. 

A autora ainda complementa que na abordagem fenomenológica, não se indaga a 

causa da vivência da pessoa, mas sim, o seu significado do ser e suas ações intencionais, 

durante sua vida. Assim, isto acontece por um olhar atentivo para o vivido das experiências 

que poderá ser descrito e compreendido no mundo da vida (ROSAS, 2003). 

Para Schutz, segundo Capalbo (1979, p. 45) e pela percepção de Rosas (2003), o 

mundo da vida é intersubjetivo desde o início e nossas ações nele exercidas são 

eminentemente sociais, pois estas se colocam em relação uns com os outros. O nível de 

alicerce desta relação dá-se na situação face a face, onde a intersubjetividade aparece em toda 

sua densidade e ao outro nos aparece por meio de sua unidade e em sua totalidade.   

Assim, fundamentando o pensamento, Rosas (2003) revela que é por meio da relação 

face a face que se apreende diretamente o outro, num momento de interação social, numa 

relação entre nós. Esta interação se dá quando duas pessoas compartilham da mesma 

comunidade de espaço e de tempo, ou seja, quando estão presentes como sujeitos, e uma tem 

consciência da outra como tal. 

Schutz explica ainda que cada indivíduo tem a sua história de vida, que o autor chama 

de bagagem de conhecimento. Esta bagagem faz com que possamos ter nossa própria forma 

de ver o mundo, mundo este que nos é dado independente da nossa vontade. Este fato gera 

uma atitude, uma postura nossa enquanto seres humanos diante da vida, a qual o autor define 

como atitude natural. Esta atitude está na dependência de como as coisas nos afetam, de como 

percebemos o mundo da vida. Refere-se ao que Schutz denominou de situação biográfica 

determinada (SCHUTZ, 1979).     

Esta situação biográfica denominada por Schutz é interpretada neste mundo da vida, 

onde cada pessoa se insere de modo particular. O mundo da vida é uma realidade histórica e 

cultural, de validade universal, onde sua interpretação desta realidade se dá dependendo das 

vivências de cada um. Estas são medidas pela situação biográfica da “bagagem de 

conhecimentos disponíveis”, que é uma estrutura sedimentada das experiências subjetivas 
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prévias do indivíduo e adquiridas ao longo da vida por meio de suas experiências vivenciadas 

ou comunicadas por pessoas mais velhas como pais, avós, professores, contemporâneos, entre 

outros. 

Assim, o significado da ação educativa na consulta de enfermagem ao cliente renal 

crônico e seu cuidador poderá ser apreendido e valorizado, como algo que se dá a partir do 

seu mundo da vida e do meio social que o levou a agir socialmente de uma dada maneira. 

Por meio dos pensamentos das Ciências Sociais, Saraiva (2011) diz que a 

intersubjetividade, torna-se uma questão de suma importância. Esta intersubjetividade, que 

necessita de um eu e de um outro é que faz com que as experiências subjetivas, que são 

biográficas, sejam significativas. Para Capalbo (1998) essas experiências por Schutz são 

descritas como situação de “face a face”, a orientação em direção ao outro, a relação entre o 

eu e o tu, ou seja, “do nós”, que só existirá quando houver comunidade de espaço e tempo, 

que se faz por um conjunto de motivos dentro dos quais se desenrola a ação.  

Sendo assim, a intersubjetividade aparece em toda a sua densidade, concomitante com 

a unidade e a totalidade com que o outro nos aparece. Neste ínterim, Schutz afirma a 

importância de compreender as pessoas dentro de seu mundo social. (SCHUTZ, 1979; 

SARAIVA, 2011). 

Neste contexto, Santos (2009) reflete que a biografia de cada ser humano se encontra 

na dependência da sua condição dentro do mundo, de como ele vive, da sua cultura. Com isso, 

o próprio meio social define como o ser humano deve se movimentar dentro dele. Assim 

sendo, Santos (2009) afirma, à luz de Schutz, que parte da conduta do indivíduo no mundo vai 

depender de sua relação com a sociedade na qual estiver inserido e sua forma de ver e estar no 

mundo da vida. A subjetividade surge quando consideramos o indivíduo em sua totalidade, 

compreendendo o seu universo, com suas nuances e toda sua esfera de conhecimentos.  

A partir das concepções de Schutz (1979), a relação entre duas pessoas ou mais, onde 

exista compartilhamento de suas ideias numa relação de troca, propicia a intersubjetividade. 

Nesta interpretação, subjetividade e intersubjetividade estarão presentes a partir do 

relacionamento, da interação e comunicação do enfermeiro com seus clientes e respectivos 

familiares/cuidadores. 

Percebendo essa compreensão, se torna essencial a existência de empatia entre os 

sujeitos, com o propósito de estabelecer um encontro de ações intencionais, o que contribui 

para a possibilidade de fornecer orientações no momento da Consulta de Enfermagem, e 

consequentemente, fortalecer cuidado ativo a partir da sua realidade de vida. 

Neste estudo, buscou-se a intencionalidade e pretendeu-se conhecer e compreender o 
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significado da consulta de enfermagem na perspectiva do mundo vivido do cliente, pois 

adicionou-se aos sujeitos os respectivos cuidadores/familiares que os acompanham no sentido 

de transpassar fronteiras e propor reais dimensões de cuidado. 

Saraiva (2011), por meio das reflexões de Schutz, explica que o ato para o “nós” é 

vivenciado de uma forma única, como se o mesmo não se repetisse, ocorrendo dentro de um 

mundo intersubjetivo. Com isso, Schutz revela que todo ato ao tentar dar significado a uma 

forma de expressão do sujeito que se comporta, deve ser um ato compreensivo, pois ato de 

compreensão é aquele que dá sentido a uma experiência subjetiva.  

Dessa forma, as ações humanas serão compreensíveis se encontrarmos motivações e 

assim buscar responder quais foram os “motivos” que levaram os sujeitos a praticarem tal 

ação (SARAIVA, 2011). Para Schutz (1979) esta é uma busca compreensiva, e nesse sentido 

o sujeito é considerado em seu ato criador capaz de significar às experiências vividas como 

um destino com liberdade.  

Capalbo (1998) refere que para Schutz os nossos atos são motivados para a ação do 

outro, ou seja, quando faço algo é a reação do outro que eu almejo, ou seja, o ser humano age 

em função de motivações dirigidas a objetivos. Sendo assim, a intersubjetividade está sempre 

relacionada com o olhar, que é um olhar que tem o outro como foco.  

Segundo Rosas (2003), para Schutz, existem dois tipos de motivos que leva os sujeitos 

a praticarem uma determinada ação: os motivos “a fim de” – denominados pelo tempo futuro 

– e os “motivos - porque” – referentes ao passado. 

 Já em relação aos “motivos –para”, Schutz, explica que estes se referem ao futuro e 

são idênticos ao objetivo ou propósito da realização e para o qual a ação em si é um meio 

(ROSAS, 2003).  

Sendo assim, a ação é determinada pelo projeto, e este é o ato intencionado, imaginado 

como realizado. Para Schutz ”(...) o “motivo – para” se refere à atitude do ator vivenciando o 

processo de sua ação em desenvolvimento. É assim, uma categoria essencialmente subjetiva e 

revelada ao observador somente quando este pergunta qual o significado que o ator confere à 

sua ação. (...)” (ROSAS, 2003). 

Logo, compreendemos que, em relação aos “motivos – porque”, trata-se de ações 

refletidas a partir do ato concluído, se referem ao passado. Ou seja, são experiências passadas 

que levaram a pessoa a agir daquele modo, correspondendo à reflexão do passado. O motivo – 

porque genuíno, trata-se de uma categoria objetiva, acessível ao observador que deve 

reconstruir, a partir do ato concluído, a atitude do ator em relação ao seu ato.  Somente 

quando o ator se volta para seu passado, e assim se torna um observador de seus próprios atos, 
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ele poderá captar o motivo – porque genuíno de seus próprios atos (ROSAS, 2003; ARAÚJO, 

2007; SARAIVA, 2011). 

Rosas (2003) identificou que a abordagem de Schutz aproxima-se da prática da 

assistência em Enfermagem, uma vez que o enfermeiro tem por objetivo a busca das 

necessidades dos clientes, que só se atende quando é exteriorizada através da comunicação 

dos seus motivos intencionais. 

Diante dessas considerações, verifica-se a relevância da utilização desse tipo de 

abordagem metodológica para a busca do significado da ação consulta de enfermagem para 

clientes e cuidados/familiares no ambulatório de nefrologia. 

Por meio do caráter biográfico de sua história, é possível explicitar as experiências e o 

conhecimento adquirido ao longo da vida, trata-se dos conhecimentos disponíveis, ou seja, 

para entendermos o significado das ações educativas na consulta de enfermagem ao cliente 

renal crônico e para seu respectivo cuidador é preciso ouvi-los para apreender qual é sua 

bagagem de conhecimentos em relação às ações educativas da consulta de enfermagem. 

Assim, poderemos compreender os motivos que os impulsionaram a ter discernimento a 

executarem as atividades singulares para cada sujeito desse processo. 

A figura a seguir permite compreender todos os conceitos de Schutz, na busca da 

apreensão do significado. 

Figura 1- Conceitos de Schutz. Rio de Janeiro, 2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Deste modo, podemos compreender que o significado é alcançado quando 

reconhecemos a situação biográfica de cada um, por meio da relação face a face, onde a 

subjetividade pessoal se encontra com a intersubjetividade dos que convivem em nosso 

mundo de relações. Este mundo é intermediado pelas motivações que se enquadram em 

motivos – para e motivos – porque, presentes e que fundamentam a ação social.  
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Capítulo IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O capítulo aborda o CAMINHAR, por meio da ABORDAGEM METODOLÓGICA, 

CENÁRIO, PARTICIPANTES, e como os ASPECTOS ÉTICOS para a realização do estudo 

e a análise das entrevistas baseada na FENOMENOLOGIA SOCIOLÓGICA DE ALFRED 

SCHUTZ. 
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Capítulo IV 
 

 

DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1. O tipo de estudo: a abordagem metodológica 

 

 

Estudo qualitativo, descritivo, exploratório e de campo, onde, no âmbito descritivo os 

métodos de orientação são descritos como: “a descrição e a elucidação dos fenômenos 

relacionados com a profissão”, ressaltando sua importância e seus significados; e, no método 

exploratório, “mais do que simplesmente observar e descreve o fenômeno, investiga sua 

natureza complexa e os outros fatores com os quais ele está relacionado” (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004 p. 34). 

A abordagem é qualitativa, pois se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam (MINAYO, 2014). 

A autora refere que esse tipo de método, de acordo com seu fundamento teórico, além 

de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a investigação. Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização 

progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em 

estudo. Por isso, é também utilizado para a elaboração de novas hipóteses, construção de 

indicadores qualitativos, variáveis e tipologias (MINAYO, 2014).  

Ao pensar esta pesquisa, partindo de reflexões acerca de minha vivência profissional, 

busco compreender e não explicar o sentido da consulta de enfermagem no ambiente de 

cuidar da nefrologia e os sujeitos envolvidos nessa relação social, o cliente e o seu respectivo 

cuidador por meio da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz. Neste sentido, a 

fenomenologia foi o método que melhor se adequou ao estudo, pois ela trata de descrever os 

fenômenos tais como eles se dão: neles mesmos.  

A abordagem fenomenológica busca a compreensão do significado da experiência 

vivida no mundo cotidiano da pessoa. O que importa é como a experiência se apresenta, e não 

o que pensamos, lemos ou falamos sobre ela (CAPALBO, 2003). 
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A fenomenologia é vista como “[...] um movimento cujo objetivo precípuo é a 

investigação direta e a descrição dos fenômenos que são experienciados pela consciência, sem 

teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e de 

preconceitos” (MACHINESKI, 2011). 

Nesse sentido, a fenomenologia, enquanto método fundamenta-se na descrição das 

coisas, como modo de ir às coisas mesmas. Assim, permite entender que o ser vê o mundo em 

que habita e o percebe por ele mesmo a partir da consciência de algo ou de outrem, ou seja, da 

intencionalidade que lhe é inerente. 

Para tanto, é preciso focalizar aquilo que se quer conhecer no mundo onde o ser se 

situa e que se oculta ou se mostra à sua percepção. Situado o fenômeno, posso descrevê-lo a 

partir do momento em que o coloco em “epoché” (entre parênteses), ou seja, pôr em 

suspensão crenças, valores, pressupostos, preconceitos, teorias que habitam meu pensamento 

sobre a coisa que quero investigar (MACHINESKI, 2011). 

 

4.2. Contextualizando o cenário  

 

O estudo foi realizado no ambulatório de nefrologia de um hospital geral, de ensino, 

localizado no município do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério da Educação e ao SUS. A 

escolha por tal local justifica-se pela problemática do estudo ter emergido a partir da prática 

profissional do pesquisador neste cenário. Outro ponto relevante para a escolha deste cenário, 

é que o Serviço de Ambulatório é a principal porta de entrada do hospital, funciona no 

primeiro e no segundo andar do hospital, de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, sendo 

composto por 123 salas (consultórios, salas de pequenas cirurgias, auditório e áreas 

administrativas). 

São realizados, em média, 840 turnos semanais de atendimento, distribuídos entre 34 

especialidades médicas, além de consultas em Nutrição, Enfermagem, Serviço Social, 

Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia e Psicologia. O hospital presta assistência terciária, 

a qual representa o atendimento e o acompanhamento de clientes acometidos por patologias 

de alta complexidade e tem, dentre suas funções institucionais, a assistência à população, 

ensino qualificado e pesquisa científica. 

No ambulatório, onde trabalham professores, profissionais da área de saúde, residentes 

e estudantes da graduação e da pós-graduação dos cursos da saúde, realizam-se atividades, 

como treinamento em serviço e o desenvolvimento de trabalhos científicos, além do 

atendimento à população. 
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O atendimento possui características de alta densidade populacional com concentração 

de pessoas de baixa renda e pouca oferta de dispositivos públicos de atenção básica e de 

média complexidade. Portanto, o hospital é reconhecidamente uma referência em atenção 

ambulatorial especializada e internação de alta complexidade para a Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, estando o processo de regulação sob a responsabilidade do gestor 

municipal. 

A região onde o hospital encontra-se inserido é a área de planejamento (AP) 3.1, 

conforme definição da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A AP 3.1 possui 28 

bairros, cujos nomes são: Jardim Guanabara, Tauá, Jardim Carioca, Portuguesa, Galeão, 

Freguesia-Ilha, Bancários, Pitangueiras, Cacuia, Moneró, Praia da Bandeira, Cocotá, Ribeira, 

Zumbi, Cidade Universitária, Penha, Brás de Pina, Olaria, Penha Circular, Cordovil, Vigário 

Geral, Jardim América, Parada de Lucas, Maré, Complexo do Alemão, Ramos, Manguinhos e 

Bonsucesso. 

Esta AP apresenta características de alta densidade populacional com concentração de 

pessoas de baixa renda e pouca oferta de equipamentos públicos de atenção básica e de média 

complexidade. Portanto, o hospital é reconhecidamente uma referência em atenção 

ambulatorial especializada e internação de alta complexidade para a Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, estando o processo de regulação sob a responsabilidade do gestor 

municipal. 

A clientela do hospital origina-se de diferentes Áreas Programáticas do município do 

Rio de Janeiro e de diversos municípios da Baixada Fluminense, notadamente Duque de 

Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu, como também de outros municípios 

e estados. 

Segundo o plano diretor para a década 2011-2020, a média mensal da produção deste 

cenário em 2009 foi de 20.727 consultas ambulatoriais. Já no primeiro semestre de 2013, 

conforme os últimos dados divulgados houve um total de 121.669 consultas ambulatoriais nas 

especialidades, e 1.442 consultas de primeira vez.  

Assim, vimos que este cenário possui uma responsabilidade social em se tornar um 

centro de excelência em assistência, ensino e pesquisa, desenvolvendo ações de ensino e 

pesquisa em consonância com a função social da universidade, articulada à assistência, à 

saúde de alta complexidade e integradas ao SUS, promovendo ao seu público atendimento de 

qualidade e de acordo com os princípios éticos e humanísticos. 
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No que tange a assistência ao portador de doença renal, o hospital possui ambulatório 

e enfermaria de nefrologia localizada no sétimo andar, que é dividida na enfermaria de 

nefrologia clínica e no setor de hemodiálise e diálise peritoneal.  

No cenário ambulatorial, os clientes são atendidos por discentes residentes de 

medicina em Nefrologia, que são acompanhados por um docente responsável. Atualmente, 

desenvolvem atividades de segundas às sextas-feiras, no período da manhã e tarde. Os 

atendimentos ambulatoriais se dão pela Nefrologia Clínica, Nefrologia Clínica voltada a 

osteodistrofia e ao Transplante renal. Num apanhado aleatório de 2010 a abril de 2016, o 

ambulatório de Nefrologia propôs 42.700 atendimentos. 

No período da manhã de segunda a sexta, há atendimentos referentes ao tratamento 

por transplante renal. À tarde, o atendimento é voltado para as diversas doenças renais, com o 

horário de atendimento de 13h ás 17h. O atendimento depende do número de residentes que 

atendem, de salas disponíveis e do número de clientes.  

Nas segundas, terças e quintas-feiras à tarde, o atendimento ambulatorial em 

nefrologia é voltado para doenças agudas entre outras, tais como: glomerulonefrites, 

insuficiência renal aguda, hipertensão, lúpus eritematoso sistêmico (LES), doenças tubulares, 

doenças reumatológicas e nefropatias obstrutivas. Há também nas quintas-feiras à tarde, o 

atendimento para o pós-operatório de transplantados renais que sofreram rejeição. Em cada 

dia há disponíveis duas salas para atendimento.  

Nas quartas e sextas-feiras à tarde, o atendimento é diferenciado. Nas quartas-feiras há 

atendimento com 03 salas, sendo uma delas disponibilizada para as consultas de enfermagem. 

Neste dia há clientes renais em tratamento conservador por DRC, LES, glomerulonefrites, 

insuficiência renal aguda e hipertensos graves.  

Nas sextas-feiras à tarde, há disponíveis 05 salas para atendimento, sendo uma 

disponibilizada para a Enfermagem, e que há atendimentos voltados para clientes renais 

crônicos em tratamento conservador em estágio vigente de DRC, principalmente os 

hipertensos, diabéticos, clientes com LES, síndrome de Sjögren e do Osso faminto (distúrbio 

do cálcio), e clientes com mieloma múltiplo. Este dia é o que possui maior número de clientes 

para atendimentos. 

Esse ambulatório tem um número aproximado de 200 clientes inscritos no programa, 

que são atendidos durante o ano com uma frequência variada. As consultas podem ser 

quinzenais, mensais, bimestrais ou trimestrais, ou ainda apenas uma vez ao ano, dependendo 

do quadro clínico e da progressão da doença renal dos clientes, que são atendidos até que 

iniciem a diálise quando, então, deixam de ser acompanhados ambulatorialmente (KOEPPE, 
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2012). 

A consulta de enfermagem se desenvolve nos dias de quartas e sextas-feiras devido à 

disponibilidade de salas, o número de clientes renais crônicos em tratamento conservador, 

acessibilidade por parte do corpo clínico e receptividade para iniciar a consulta de 

enfermagem.  

As consultas de enfermagem são realizadas por três enfermeiros que estão inseridos no 

corpo clínico da especialidade no serviço. Estes possuem a proposta de realização das 

consultas de enfermagem em prol de instituição desta atividade no ambulatório e do 

acompanhamento de clientes em estudos clínicos. 

A consulta se inicia quando o médico atende, avalia e depois encaminha o cliente e seu 

cuidador para a consulta de enfermagem. O enfermeiro recepciona o cliente com o prontuário 

e principia-se o processo, onde se inicia o diálogo enfermeiro-cliente e cuidador, indagando 

sobre o estado de saúde e bem-estar e assim se realiza o processo de ações educativas baseado 

nas principais dúvidas e queixas do cliente. Atualmente, o agendamento é enfocado em 

clientes em estágio IV e V de DRC, e clientes com dificuldades de adesão ao tratamento.  

Após este primeiro atendimento, o agendamento da Consulta de Enfermagem é 

realizado entre cliente e enfermeiro e acontece geralmente nos dias que o cliente volta ao 

hospital. 

A consulta de enfermagem é orientada por um roteiro, onde o enfermeiro colhe dados 

clínicos e sociais dos clientes e toma nota das demandas e necessidades de saúde, com 

enfoque no processo de adoecimento, cuidados alimentares, formas de tratamento renal, uso 

de medicamentos, realização de exames, a utilização de fístulas e cateteres, entre outros. 

4.3. Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram doze clientes renais crônicos e seus doze 

respectivos cuidadores. 

Os critérios de inclusão foram: 

 Cliente renal crônico, maior de 18 anos, atendido no programa de tratamento 

conservador de DRC no referido ambulatório, que estejam em qualquer 

estágio da doença renal;  

 Respectivo cuidador maior de 18 anos, membro da família, ou qualquer 

indivíduo que sem remuneração possui vínculo afetivo com o cliente, e que 

participa das consultas de enfermagem.  
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Como critérios de exclusão, foram excluídos clientes que compareceram sozinhos a 

consulta, como aqueles que participam da consulta pela primeira vez, devido ainda não terem 

o vivido necessário para a pesquisa.  

4.4. Proposta de descrição para a etapa de campo 

 

Foi utilizada a técnica da entrevista não-estruturada fenomenológica para a obtenção 

dos depoimentos e realizada uma caracterização acerca da situação biográfica nos 

participantes da pesquisa (Apêndice B). 

Moreira, Lopes e Santos (2013) revelam que a entrevista fenomenológica desempenha 

a forma de acesso que o investigador tem para apreender os objetos vividos, alcançado a 

compreensão do vivido. É com este tipo de entrevista que a pessoa interessada pode liberar 

seu olhar para a análise do vivido, tal como é, sem ideias preconceituosas, sem valor moral, 

social, religioso ou de qualquer outra conotação que possa mascarar o fenômeno que se 

desvela, fazendo que este não possa se mostrar. Para realizar essa entrevista, deve-se estar 

disposto para o encontro existencial, no qual se pode conceber a presença do outro em sua 

singularidade e subjetividade. Neste sentido, emana deste encontro uma dinâmica de reflexões 

ôntico/ontológicas, especialmente de quem interroga o fenômeno, com mudanças de atitude 

que favorecem a sensibilidade de um olhar atento e compreensivo frente ao objeto. 

 Carvalho (1987) diz que pela subjetividade o sujeito sai da singularidade e vai em 

direção ao mundo. Busca-se neste momento o movimento e o sentido primeiro, dito “fala 

originária” do gesto pela autora, que mostra o que é percebido na expressão do entrevistado. 

Essa entrevista usa como suporte técnico a experiência da compreensão do outro em sua fala, 

sua expressão corporal, seu olhar. 

Paula e colaboradoras (2014) dizem que nos modos de condução da entrevista em 

pesquisa fenomenológica, é necessário que o pesquisador se entregue ao envolvimento 

subjetivo, respeitando sua historicidade e vivências que foram compartilhadas. A 

disponibilidade para o tempo de cada depoente, que não é o cronológico, mas sim o tempo 

vivido no encontro e o revivido em suas lembranças e sentimentos despertados e nos 

comportamentos.  

As autoras ainda completam que é possível apreender e exercitar a atitude 

fenomenológica mediada pela empatia e intersubjetividade, e se mobilizar com aquilo que foi 

dito e com o que foi silenciado. Nesse movimento, permite-se escutar, calar, sentir, falar e 

refletir para compreender (PAULA et al, 2014). 
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O tempo total das entrevistas foi de aproximadamente sessenta e três minutos, com 

duração mínima de três minutos e trinta e um segundos e máxima de trinta e quatro minutos e 

vinte e um segundos.  

A busca pelos depoentes se deu à medida que os atendimentos pela consulta de 

enfermagem foram acontecendo e a presença do cliente, junto ao cuidador, eram constantes ao 

ambulatório. Deste modo, ao serem atendidos, e apuramos o vínculo, convidamos para 

participar da pesquisa.  

A coleta de dados ocorreu no período de novembro de 2015 a abril de 2016. Os 

clientes renais crônicos e seus cuidadores que atenderem aos critérios de inclusão foram 

convidados a participar do estudo, e foram apresentados ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) – em Apêndice C, antes de iniciar a entrevista, explicando seu conteúdo e 

solicitando a assinatura. Este termo foi elaborado em duas vias (uma para o pesquisador e a 

outra para os entrevistados), através de formulário próprio, sendo lhes assegurado o 

anonimato. 

Foi solicitada, ainda, a autorização para a gravação da entrevista em um dispositivo de 

mídia (MP4), que foi realizada em ambiente reservado no espaço do próprio ambulatório (sala 

de atendimento ou antessala) após a consulta de enfermagem e/ou médica, e onde o 

pesquisador entrevistou individualmente cada participante.  

As entrevistas ocorreram primeiramente com o cliente e depois com o cuidador. As 

entrevistas foram realizadas separadamente, de modo que cada participante não induzisse a 

resposta do outro. Não houve recusa para participação do estudo. Todos que foram abordados 

aceitaram a sua inserção na pesquisa. 

Além da liberdade obtida através da utilização desta técnica, ela facilitará a posterior 

transcrição e análise das informações obtidas durante a entrevista, permite o contato do 

pesquisador com todo o conteúdo fornecido pelo informante (FIGUEIREDO, 2007). 

A seguir, o quadro ilustrativo com as questões que nortearam as entrevistas com os 

clientes renais crônicos e seus cuidadores. 
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Quadro 3 - Questões aos participantes. Rio de Janeiro, 2016. 

 
Clientes Cuidadores 

Como é para você vir à consulta de 

enfermagem no ambulatório de 

Nefrologia? 

Como é para você vir à consulta de 

enfermagem no ambulatório de 

Nefrologia? 

O que você espera da consulta de 

enfermagem no ambulatório de 

Nefrologia? 

O que você espera da consulta de 

enfermagem no ambulatório de 

Nefrologia? 

O que você tem em vista quando vem à 

consulta de enfermagem no ambulatório 

de Nefrologia? 

Quais são as ações educativas que você 

recebe na consulta de Enfermagem? 

Quais são as ações educativas que você 

recebe na consulta de Enfermagem? 

 

O que você tem em vista quando vem com 

seu familiar com Doença Renal Crônica 

(DRC) e recebe orientações educativas 

durante a consulta de enfermagem para 

cuidá-lo durante o tratamento? 

Como é para você por em prática as ações 

educativas que o enfermeiro fornece na 

consulta de enfermagem? 

 

Como é para você por em prática as ações 

educativas ao seu familiar com DRC de 

acordo com as orientações que o 

enfermeiro fornece na consulta de 

enfermagem? 

 

Durante a entrevista, de acordo com a abordagem fenomenológica, foi respeitado o 

tempo do entrevistado sendo as entrevistas encerradas quando os depoimentos mostraram 

convergência dos “motivos por que” e dos “motivos para”, possibilitando a constituição do 

tipo vivido com vistas à compreensão das ações educativas na consulta de enfermagem sob a 

perspectiva dos clientes e dos cuidadores. 

Na abordagem fenomenológica, o número de sujeitos não é significativo nem 

estabelecido a priori. Procura-se a qualidade diferenciada das percepções dos sujeitos sobre 

suas experiências (ROSAS, 2003). 

As informações obtidas nas entrevistas serão guardadas durante um período de cinco 

anos e incineradas após esse período. 
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4.5. Observância da dimensão ética 

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem Anna Nery (EEAN)/ Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis 

(HESFA), instituição proponente, sob o parecer nº 1.045.709, CAAE: 43851615.3.0000.5238 

e pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), instituição coparticipante, 

sob o parecer nº 1.067.955, CAAE 43851615.3.3001.5257, através do Sistema Plataforma 

Brasil, (Anexo A).  

Além da aprovação nos comitês de ética, foi obtida autorização institucional pela 

Diretoria Geral do cenário para a execução do estudo e também da Chefia de Serviço de 

Nefrologia. 

Tal submissão se deu em atenção à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) que incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades os quatro referenciais 

básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa a 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade, aos participantes da 

pesquisa.  

Sendo assim, a Resolução 466/12 assegura a integridade da dignidade humana e a 

exigência de o pesquisador prestar informações e esclarecimentos aos participantes da 

pesquisa em linguagem clara, objetiva e acessível, sempre atentando para as possibilidades de 

riscos.  

Toda pesquisa possui riscos potenciais, maiores ou menores, de acordo com o objeto 

de pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. A presente pesquisa não trouxe riscos 

adicionais. Caso ocorresse risco de dano emocional e/ou circunstancial, apresentado pelos 

participantes, ao longo da entrevista, o pesquisador se responsabilizou pela oferta/ 

encaminhamento de apoio psicológico e, caso seja necessário, respeitando-se o direito do 

participante em interromper ou retirar-se em qualquer etapa da pesquisa.  

Vale ressaltar que todos os gastos estimados, bem como os que surgiram durante a 

fase de desenvolvimento da pesquisa foram de inteira responsabilidade do pesquisador, não 

acarretando dispêndios financeiros aos participantes ou a instituição onde foi desenvolvido o 

estudo.  

O anonimato dos participantes foi garantido através da identificação por códigos, 

sendo dado o termo Cliente e Cuidador, e o número adicional ao termo, corresponde à ordem 

sequencial das entrevistas (Exemplo: Cliente 01). 
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4.6. Análise compreensiva das falas 

 

Inicialmente, foram transcritas as falas exatamente como forem relatadas pelos 

entrevistados sem nenhuma alteração ou interpretação das mesmas.  

  E que, para que seja possível chegar ao típico da ação dos sujeitos e apreender os 

motivos porque e os motivos para dos clientes e cuidadores em relação ao atendimento no 

ambiente do ambulatório do tratamento conservador da DRC, é necessário utilizar a trajetória 

metodológica conforme a figura 02 abaixo.  

A trajetória metodológica é referida por Capalbo (1987), Tocantins (1993), Rodrigues 

(1996), seguida por Rosas (1998; 2003), Souza (2006), Araújo (2007; 2013), Santos (2009), 

Saraiva (2011; 2016), Barcellos (2011), Messias (2013), Rosa (2015), Cunha (2015) e Pinto 

(2016).  

 

Figura 2 - Trajetória metodológica. Rio de Janeiro, 2016. 

 
 

Por fim, analisaremos a intencionalidade dos participantes à luz do referencial de 

Alfred Schutz (SCHUTZ, 2012). 
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Capítulo V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neste capítulo, elaboramos as categorias concretas do vivido de clientes renais 

crônicos e seus cuidadores e analisamos acerca dos significados que emergiram neste 

caminhar. Apresentamos nossas considerações e finalizamos descrevendo o típico da ação 

intencional dos clientes e cuidadores no tratamento conservador de doença renal crônica, 

frente às ações educativas recebidas a partir da atividade assistencial Consulta de 

Enfermagem.  
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Capítulo V 
 

 

COMPREENDENDO AS VIVÊNCIAS DOS CLIENTES RENAIS CRÔNICOS E 

CUIDADORES NA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

5.1. Dados biográficos: caracterização dos participantes 

 

A caracterização dos depoentes foi construída a partir do roteiro aplicado no momento 

das entrevistas que continha informações importantes correspondentes ao cotidiano 

existencial tanto dos clientes como dos cuidadores. 

Para os clientes foram questionados os seguintes dados: idade, sexo, cor, estado civil, 

grau de instrução/profissão/qualificação, religião e atuação, as pessoas com quem reside e que 

ajuda, vida social, comorbidades, estágio da DRC e dependência física.  

Já para os cuidadores foram questionados: idade, sexo, estado civil, grau de 

instrução/profissão/qualificação, religião e atuação, vínculo com o cliente, se trabalha ou 

trabalhou, e se deixou de fazer algo para cuidar do cliente. 

A relevância de caracterizar os participantes remete ao sentido que Schutz (2012) 

refere ao homem em sua atitude natural. Tal atitude faz com que o homem se situe 

biograficamente no mundo da vida sobre o qual e no qual deve agir e socializar, e que possui 

um conhecimento do seu mundo, como também pelo caráter biográfico de sua história. Sendo 

assim, é a partir do conhecimento de sedimentação das experiências dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida, que os homens constituem a sua bagagem de conhecimentos 

disponíveis.  

Schutz (2012) emprega o termo situação biográfica entendendo como uma situação 

que contempla o “ambiente físico e sociocultural definido pelo homem, dentro do qual ele tem 

a sua posição em termos de espaço físico, de papel dentro do sistema social e de postura 

moral e ideológica”.  

Assim, Schutz ainda complementa que a situação biográfica define a maneira em que 

se localiza o campo de ação, interpretam-se as suas possibilidades e envolvem-se os desafios. 

Dessa forma, a situação biográfica aponta para o fato de que duas pessoas jamais podem 

vivenciar a mesma situação da mesma forma e faz com que o indivíduo aja em uma 

determinada direção.  

Assim, para compreender o mundo da vida do cliente renal crônico e seus cuidadores, 
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é essencial dar voz aos aspectos que compõem a história desses indivíduos, que vão além da 

DRC, e que estão intimamente interligados ao cotidiano social e próprio de cada um. Desse 

modo, conseguiremos atentar como as ações educativas da consulta de enfermagem são 

percebidas por eles no mundo da vida, ou seja, no mundo próprio de cada um.  

Para visualização crítica e geral, foram construídos dois quadros que demonstram tal 

caracterização, são os Quadros 04 e 05, demonstrados abaixo.  

 



107 

 
Quadro 4 - Caracterização dos participantes do estudo – clientes. Rio de Janeiro, 2016. 

Cognome 

Id
a
d

e 

S
ex

o
 

C
o
r
 

Grau de Instrução 

Profissão 

Ocupação 

E
st

a
d

o
 

C
iv

il
 

R
el

ig
iã

o
 

e 

a
tu

a
çã

o
 

E
st

á
g
io

 

d
e 

D
R

C
  

Comorbidades 

Q
u

em
 

a
ju

d
a

 

M
o
ra

 c
o
m

 

q
u

em
 Dependência 

Cliente 01 81 M Parda Aposentado/Segun

do grau completo 

C Não tem 

religião 

3 HAS/DM Esposa e filhos 04 filhos e 

dois netos e 

esposa 

Nenhuma 

Cliente 02 74 F Preta Ensino 

Fundamental 

Completo/ Do lar 

C Espírita não 

praticante 

4 HAS/DM/Retin

opatia diabética 

e faz pesquisa 

para LES 

Esposo e filho Esposo Nenhuma 

Cliente 03 61 F Parda Terceiro grau 

incompleto/ 

Profissional 

Autônoma 

SS Espírita 

praticante 

4 HAS/Câncer de 

mama tratado há 

02 anos 

Filho e Amiga Filho Nenhuma 

Cliente 04 73 M Branca Aposentado/ 

Segundo grau 

completo 

C Sem 

religião 

4 HAS/DM Esposa e filho Mora com a 

esposa, um 

filho e dois 

netos 

Nenhuma 

Cliente 05 67 M Branca Militar 

aposentado/Ensino 

superior 

incompleto 

C Espírita não 

praticante 

4 HAS/ Retirou 

um câncer de 

estomago em 

2008/Arritmia e 

doença cardíaca/ 

Esposa e filhas Esposa Nenhuma 

Cliente 06 78 F Parda Ensino 

fundamental 

completo 

V Católica 4 HAS/ DM/ Tem 

história de AVC 

em 2011/ 

Hemiplegia à 

direita 

Filhas Filha Necessita de 

auxílio para 

deambular 

Cliente 07 31 M Preto Ensino Médio 

completo/ trabalha 

S Sem 

religião 

4 HAS/DM Mãe Mãe, 

padrasto e 

Nenhuma 
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Legenda: M – Masculino; F – Feminino; C – Casado; S – Solteiro; SS – Separada; V – viúva.  

Fonte: Dados do estudo, 2016. 

 

 

 

 

 

como auxiliar de 

um escritório de 

advocacia no Rio 

de Janeiro 

um irmão 

mais novo 

Cliente 08 63 F Parda Ensino médio 

completo/ trabalha 

como diarista e 

realiza trabalhos de 

costura com muitos 

clientes 

C Evangélica 3 HAS/Tem 

Lúpus em 

tratamento 

ambulatorial no 

mesmo hospital 

Esposo e filho Esposo e o 

filho de 24 

anos. 
 

Nenhuma 

Cliente 09 72 F Branca Advogada 

aposentada 

V Católica 

praticante 

4 HAS/DM/ 

Glaucoma/Infart

o em 2012/Cisto 

em pâncreas/ 

Filhas e netas Filha e neta Nenhuma 

Cliente 10 35 M Preto Trabalha como 

auxiliar de serviços 

gerais em uma 

empresa no centro 

da cidade/Segundo 

grau incompleto 

S Sem 

religião 

3 DM/HAS / 

Nefrolitíase 

Tia “Mãe dos 

filhos” e os 

filhos 

Nenhuma 

Cliente 11 21 M Preto Militar da Marinha 

do Brasil 

S Sem 

religião 

4 HAS/ Doença de 

Fabry/ Obeso 

Pais Pais e o 

irmão de 18 

anos 

Nenhuma 

Cliente 12 70 M Branca Aposentado C Sem 

religião 

5 HAS/Catarata Esposa Esposa e 

filho 

Nenhuma 



109 

 
Quadro 5 - Caracterização dos participantes do estudo – cuidadores. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Legenda: M – Masculino; F – Feminino; C – Casado; S – Solteiro.  

Fonte: Dados do estudo, 2016. 

Cognome 

Id
a

d
e
 

S
ex

o
 Grau de Instrução 

Profissão 

Ocupação 

E
st

a
d

o
 

C
iv

il
 Religião e atuação Vínculo 

com o 

cliente 

Deixou  de 

fazer algo? 

Mora com quem Trabalha? Trabalhou? 

Cuidador 01 51 F Profissional 

Autônoma 

S Católica Filha Não Mora no quintal dos pais, 

sozinha e com dois 

cachorros 

Atualmente possui negócio 

próprio 

Cuidador 02 72 M Profissional 

Autônomo 

C Não tem religião Esposo Não Esposa Como pedreiro 

Cuidador 03 59 F Graduada em Letras SS Desde que se 

conheceram há 09 

anos 

Amiga/Vizin

ha 

Não Sozinha Leciona em um Colégio 

Estadual no Rio de Janeiro 

Cuidador 04 70 F Dona de casa C Católica não 

praticante 

Esposa Não Esposo Faz encomendas de bolos e 

doces 

Cuidador 05 66 F Graduada em 

Administração/ 

Aposentada 

C Espírita praticante Esposa Sim Esposo Trabalhou como 

Administradora em 

empresa multinacional 

Cuidador 06 31 F Médica 

Cardiologista 

C Espírita praticante Neta Não Esposo e filha Médica de um hospital 

privado 

Cuidador  07 48 F Dona de casa  C Evangélica Mãe Não Mora com o namorado e 

os dois filhos 

Empregada doméstica 

Cuidador  08 24 M Estudante de 

Administração 

S Não tem religião Filho Não Pais Estuda 

Cuidador  09 41 F Administradora de 

empresas 

S Não tem religião Filha Não Mãe e filha Coordena uma rede de 

lojas de vestuário no bairro 

onde mora 

Cuidador  10 47 F Dona de casa C Evangélica Tia materna Não Filhos e esposo _ 

Cuidador  11 49 F Dona de casa C Católica Mãe Não Filhos e esposo - 

Cuidador  12 66 F Dona de casa C Evangélica Esposa Não Filho e esposo _ 



110 

 
No que tange aos dados dos clientes, percebe-se que 07 clientes são homens, 

sendo 05 mulheres. A faixa etária dos clientes corresponde à média de 21 anos a 81 

anos, sendo 03 clientes na faixa de 21 a 35 anos, 03 clientes na faixa de 60 a 69 anos, 05 

clientes na faixa de 70 a 79 anos e apenas 01 cliente com mais de 80 anos. Quanto ao 

estado civil, 06 clientes são casados, 03 são solteiros, 02 viúvas e 01 separada.  

A DRC atinge indistintamente homens e mulheres (XAVIER, et al 2014), o sexo 

masculino foi mais prevalente em relação ao feminino neste estudo. Estudos mostram 

predominância do sexo masculino entre os clientes com DRC em tratamento 

hemodialítico (SANTOS, et al, 2015).  

Araújo e colaboradores (2011) e, Medeiros e colaboradores (2015) referem que 

o aumento da DRC pode ser creditado ao envelhecimento da população e as doenças 

que surgem com o avançar da idade, já que o estudo obteve entrevistados com mais de 

50 anos de idade, o que vem ao encontro do estudo atual, que mostra nove clientes com 

mais de 50 anos.  

Quanto às doenças de base, todos os clientes possuem hipertensão arterial 

sistêmica e apenas 07 possuem diabetes. Apenas 01 cliente possui limitação física, 

necessitando de auxílio para deambular por ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). 

Cumpre salientar que existem diversas doenças que podem ser consequências da 

DRC. Atualmente, sabe-se que ela é tanto causa quanto consequência de hipertensão 

arterial sistêmica, a qual, por sua vez, constitui a primeira causa atribuída de DRC 

terminal no Brasil (PEREIRA et al, 2016).  

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 37 de 2013, a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial. Frequentemente, é associada às alterações funcionais 

e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às 

alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais. A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, com alta 

prevalência no Brasil. 

Ademais, o diabetes mellitus vem aumentando sua importância pela sua 

crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão 

arterial e à disfunção endotelial (BRASIL, 2013). 
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Já no que diz respeito aos dados clínicos, a maioria dos participantes, ou seja, 08 

clientes possui estágio IV de DRC, 03 clientes em estágio III e apenas um cliente em 

estágio V.  

As diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica 

(2014) apontam que no estágio IV, é preciso esclarecer junto aos clientes, as 

modalidades de terapias renais disponíveis por uma equipe multiprofissional e o 

encaminhamento para o profissional médico especializado a fim de estabelecer o modo 

de acesso para a terapia. Segundo o Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2014, cerca 

de 36 mil clientes iniciaram tratamento dialítico crônico em 2014, número um pouco 

maior que em similar a 2013 (SESSO et al, 2016).  

O convívio social dos clientes se dá por atividades diárias diversas, e pelos 

cuidadores, onde possuem diversos tipos de vínculos, tais como o vínculo matrimonial, 

familiar como os de pais e filhos e aquele que o vínculo afetivo, e que se dá 

principalmente pela participação dos cuidados em saúde.   

A média da faixa etária dos cuidadores é de 31 a 72 anos, sendo 10 cuidadores 

do sexo feminino e 02 do sexo masculino. O vínculo se dá pela relação esposa e esposo, 

filhos (as), mães e apenas um cliente tem uma amiga como cuidadora principal. Apenas 

um cuidador deixou de fazer atividade laboral para cuidar do cliente.  

Percebemos que o grupo dos cuidadores dos clientes renais crônicos é composto 

por mulheres, enfatizando que esta age quase sempre como um "cuidador principal” e 

estão envolvidas em atividades domésticas. Romero Massa (2015) aponta que a 

literatura sobre o assunto é escassa, no entanto, estudos geralmente publicados mostram 

que os cuidadores de pacientes em hemodiálise crônica podem experimentar uma carga 

significativa e um efeito prejudicial sobre a sua qualidade de vida e os aspectos 

emocionais dos cuidadores. Contudo, conforme as respostas dos participantes 

cuidadores, estes referem não terem sobrecarga de cuidado pelos seus familiares.  

No que refere ao estado de união dos participantes, esta investigação revelou o 

predomínio de indivíduos casados, contudo os demais apresentavam vínculos diversos. 

Assim, acrescenta-se que, geralmente, um sólido suporte familiar associado a um 

relacionamento saudável com familiares, companheiro (a) e/ou amigos, favorece o 

enfrentamento da doença e seu tratamento, minimizando perdas e frustrações impostas 

pela nova rotina e da convivência com a DRC e em terapia renal (XAVIER, et al 2014; 
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MEDEIROS, et al 2015).  

Por fim, compreendemos que os participantes deste estudo apresentam 

semelhanças com a literatura nacional e internacional. Os dados vão ao encontro das 

atuais perspectivas de incidência e delineamento dos agravantes em saúde no grupo de 

clientes renais crônicos. Do mesmo modo, a atenção refletida aos indivíduos que 

cuidam destes clientes proporciona um olhar às necessidades destes, haja vista a 

possibilidade destes apresentarem desafios pessoais, econômicos, sociais e de saúde.  

Assim, torna-se relevante proporcionar a oportunidade de dar voz ao convívio 

cotidiano destes clientes e cuidadores, “a partir de sua relação-do-nós, ou seja, a relação 

quando duas pessoas interagem numa relação face a face, e que acontece durante o 

período em que uma pessoa participa da vida da outra no mundo da vida cotidiana” 

(SCHUTZ, 2012).  

Deste modo, abaixo serão apresentas as categorias concretas do vivido, que 

representam o vivido do dia a dia de clientes renais e seus cuidadores ao participarem da 

consulta de enfermagem e da vivência das ações educativas.  

 

5.2. Categorias concretas emergidas do vivido 

 

Para Jesus e colaboradoras (2013) as categorias resultantes do estudo 

fundamentado na Fenomenologia Social de Schutz são denominadas concretas e 

constituem sínteses objetivas dos diferentes significados da ação que emergem das 

experiências dos sujeitos. Constituem os denominados constructos de segundo nível, 

emergentes e originados de experiências no mundo social. 

Tais categorias expressam os aspectos relevantes de ações que implicam os 

fenômenos sociais, tal como se apresentam no mundo social, e envolvem tanto a 

reflexão dos sujeitos como a visão do pesquisador. Além disso, os significados que as 

constituem não são necessariamente excludentes, pois determinados aspectos podem 

estar presentes em mais de uma categoria, já que são inter-relacionadas na experiência 

dos sujeitos (JESUS et al, 2013). 

A partir da leitura detalhada e exaustiva dos depoimentos dos clientes renais 

crônicos e seus cuidadores a respeito das ações educativas na consulta de enfermagem, 

buscamos identificar as categorias que se apresentaram, a fim de conhecer de forma 
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geral o sentido que clientes e cuidadores percebem e vivem no contexto de saúde em 

suas vidas.  

As demais leituras permitiram a identificação das convergências dos temas, o 

que possibilitou a construção das categorias concretas do vivido dos participantes da 

pesquisa, a partir da compreensão do significado que os mesmos atribuem às suas ações. 

No percurso de construção do tipo vivido, identificamos categorias. Estas se 

referem aos propósitos contextualizados e futuros, ou seja, os motivos por que e os 

motivos – para de clientes renais crônicos e cuidadores ao compreenderem os 

significados das ações educativas na consulta de enfermagem e o modo como estes 

conseguem aplicar estas ações no cotidiano.  

Deste modo, o quadro 06 abaixo, demonstra as categorias e suas respectivas 

denominações.  

 

 

Quadro 6 - Denominações das categorias concretas do vivido. Rio de Janeiro, 2016. 

CATEGORIAS CONCRETAS DO VIVIDO – Motivos para  

Ir à consulta de enfermagem para obter aprendizagem  

Buscar orientações para enfrentar as adversidades impostas pela doença  

Compartilhar saberes para o alcance da qualidade de vida 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Diante deste panorama, segue abaixo as categorias emergidas do plano de vida 

de clientes renais crônicos acerca de seu estado de saúde e a união destes significados 

ao partilharem estes planos com seus cuidadores.  Para tanto, os depoimentos dos 

clientes e cuidadores foram alocados juntos, pois mesmo diante da singularidade de 

cada, ambos partilham das mesmas intenções ao aprenderem na consulta de 

enfermagem.  

CATEGORIA CONCRETA DO VIVIDO – Motivos por que  

Do desconhecimento a possibilidade de aprendizagem através das ações educativas na 

consulta de enfermagem 
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CATEGORIA QUE EMERGIU O “MOTIVO POR QUE” 

 

Categoria I - Do desconhecimento a possibilidade de aprendizagem através das 

ações educativas na consulta de enfermagem  

 

A análise dos depoimentos dos clientes renais crônicos e seus cuidadores 

permitiu a elaboração da categoria que expressa as características do vivido destes 

indivíduos a partir do contexto de significados das ações educativas oriundos do tempo 

passado e presente – o motivo por que.  

Só seríamos capazes de compreender os atos das outras pessoas, se estivéssemos 

na mesma situação, norteados pelos mesmos “por que”, ou seja, para Schutz (2012) 

estes motivos são explicados com base nos antecedentes, no acervo de conhecimento, 

no ambiente e na predisposição psíquica do ator. 

A primeira categoria revela as principais características das ações educativas 

percebidas e presentes no mundo particular e social de clientes renais crônicos e seus 

cuidadores.  

Trata-se de ações educativas percebidas na consulta de enfermagem e que 

atingem o modo como estes indivíduos vivem, ou seja, o modo como colocam ou não 

essas ações na prática cotidiana de suas vidas. São ações que se dão por intermédio do 

conhecimento clínico-científico, como aquelas que perpassam pelas necessidades usuais 

e presentes do ser humano.  

Nesta categoria, os depoimentos emergidos deram tipologias às ações educativas 

que podem ser alcançadas para uma possível mudança de comportamento social. Nos 

depoimentos abaixo, podemos compreender a transição do conhecimento de clientes 

renais crônicos e seus cuidadores acerca da consulta de enfermagem e as possibilidades 

de aprendizagem. 

Eu me controlo muito. Não posso ter outra opção, ou vai ou 

racha (risos). Com as internações que tive, os tratamentos, a 

gente toma vergonha na cara e pensa em se cuidar mesmo. 

(Cliente 03) 
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[...] Eu vim aqui porque a médica mandou vocês explicarem 

umas coisas, então eu vim e gostei. Fui bem tratado (risos) [...] 

eu sei que não me cuido como deveria [...] (Cliente 07) 

 

Dá para ir meu filho, me falaram da máquina, mas a enfermeira 

e você falaram que tudo depende de mim. (Cliente 02) 

 

Ah, tem sido normal. Eu tenho me cuidado na medida do 

possível para não ficar ruim demais. Mas vamos ver como vai 

ficar daqui para frente [...] e não deixar que piore. (Cliente 05) 

 

Bem, é bem tranquilo. Eu montei uma lista dos meus remédios e 

coloquei na porta da geladeira (risos). Então todo mundo lá de 

casa e os que chegam lá, sabem que horas são meus remédios. 

Levo eles para onde vou também na minha bolsa [...] (Cliente 

09) 

 

Por em prática é legal. Minha mãe é “super educada” com as 

coisas dela. Depois que ela esteve aqui então, ela fica muito 

mais atenta às coisas dela. (Cuidadora 09) 

 

Ah, tem dado certo. Eu bebo mais água como vocês falaram, 

tento comer bem e não muita besteira. Se tiver uma coisa 

diferente no xixi eu fico já preocupado [...] (Cliente 10) 

 

Quando viemos para conversar com vocês, foi legal, pois vocês 

tocaram em assuntos da nossa vida. Então eu acho que eu 

consegui já pensar em ter uma vida tranquila, normal como de 

qualquer um [...] (Cliente 11) 
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Ah, tem sido bom não é? Vocês me ajudaram muito já. E estou 

bem. [...] Poxa, vocês me mostraram o setor da diálise, me 

levaram na assistente social e tudo. E consigo hoje entender o 

que eu devo fazer de tratamento. (Cliente 12) 

 

Depois que descobrimos tudo isso, em casa, temos tentado 

resolver as coisas com tranquilidade. Eu e meu marido damos o 

suporte necessário de comida certa, de estudos e de boas 

condições. Mas depende muito mais deles do que de nós [...] 

(Cuidadora 11)  

 

Os depoimentos refletem o desconhecimento em relação à ação assistencial 

Consulta de Enfermagem para clientes renais crônicos e seus cuidadores. Contudo, ao 

serem atendidos na consulta, eles são apresentados às possibilidades de conhecer a 

consulta já que possuem o diagnóstico de DRC e são encaminhados por meio do 

atendimento médico. 

Pode-se entender este desconhecimento da Consulta de Enfermagem ao refletir 

sobre o que Schutz (2012) mostra acerca de que toda experiência e interpretação do 

mundo cotidiano baseiam-se num estoque de experiências anteriores a ele, às nossas 

próprias experiências e àquelas transmitidas pela educação. Desse modo, estas 

funcionam como um código de referência, e como tal, nos servem como orientação, e 

aparecem sob a forma de um conhecimento à mão, uma vez que a consciência organiza 

o conjunto das experiências como depósitos, compondo com isso um “arquivo” toda 

experiência e interpretação do mundo cotidiano baseiam-se num estoque de 

experiências anteriores a ele, às nossas próprias experiências e àquelas transmitidas pela 

educação.  

Trazendo à tona esta percepção de Schutz, compreendemos que tal 

desconhecimento acerca da consulta pelos clientes e, consequentemente, por seus se 

deve pelo fato de que de acordo com suas experiências anteriores, estes nunca haviam 

sido atendidos por enfermeiros numa consulta anteriormente, e que esta atividade é 

pouco ofertada nas instituições de saúde. Ademais, a pessoa do enfermeiro está mais 

presente nas redes hospitalares e básicas de saúde e em menor escala no cenário 
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ambulatorial altamente especializado.   

Sobre este aspecto, Schutz esclarece que a atitude natural é compreendida como 

a aceitação pelo homem do mundo como pressuposto. Pressupõe-se a presença de 

semelhantes, a vida consciente, a estrutura social e histórica, o mundo onde nasceu. Em 

sua atitude natural, o homem toma como inquestionável, o modo como seus 

semelhantes se comportam diante da sua realidade. Essa realidade é o seu mundo 

cotidiano (SCHUTZ, 2003). 

Ou seja, o cliente renal crônico e seu cuidador só compreendem a presença do 

enfermeiro quando este se mostra a esta população. Os clientes renais crônicos e seus 

cuidadores percebem que ao conhecer a consulta de enfermagem, são orientados, 

informados e incentivados para o autocuidado por meio da aprendizagem das ações 

educativas.  

Os clientes renais crônicos e seus cuidadores percebem que as informações 

dadas na consulta de enfermagem podem atingir o seu cotidiano e assim aprender, já 

que o cliente com a ajuda do seu cuidador precisa aperfeiçoar atitudes diferenciadas 

diante do diagnóstico clínico no seu meio, ou seja, no seu mundo da vida social. Assim, 

compreendem que o cuidado deve ser responsabilidade própria deles e o enfermeiro se 

mostra como um profissional em quem eles podem se apoiar e se relacionar face a face. 

Neste sentido, Schutz (2012) refere que para o mundo da realidade social, a 

relação face a face só poderá existir se a outra pessoa compartilhar, no âmbito da minha 

experiência direta, o mesmo espaço e o mesmo tempo. Por isso, para que o enfermeiro 

alcance mudanças faz-se necessária uma relação específica, humanizada, despida de 

pressupostos, para que haja empatia entre os sujeitos e aconteça a intersubjetividade. 

Cumpre salientar que o cenário do estudo se caracteriza como um serviço 

hierarquizado de complexidade assistencial. Onde as ações são desenvolvidas no que 

diz respeito à prevenção, educação, confirmação diagnóstica e estadiamento da 

disfunção renal, além da implementação da terapia cabível a cada caso. Deste modo, a 

Consulta de Enfermagem proporciona, junto à equipe multiprofissional, a identificação 

de possíveis agravos, ao tratamento das comorbidades frequentes e orientação e 

preparação do cliente para as terapias renais.  

Sendo assim, clientes renais crônicos e seus cuidadores quando fazem parte de 

um serviço que promove estas ações, passam a conhecer a atuação dos profissionais de 
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saúde e, portanto, a possibilidade de mudanças no comportamento, seja social ou 

clínico.  

Concomitante a esta transição do desconhecimento para o conhecimento da 

consulta de enfermagem, os clientes renais crônicos e seus cuidadores quando passam a 

conhecer a consulta, mudam seus hábitos em prol da saúde por meio das ações 

educativas que aprendem. Uma ação educativa descrita por estes, diz respeito à dieta, 

cujo aspecto pode ser avaliado pelos depoimentos abaixo. 

 

Como eu te falei, ele é muito difícil. Meu pai foi sempre muito 

doente, e ele acha que tudo tem que ser da maneira dele. Então 

eu e todo mundo lá em casa, estamos com ele para ajudar. 

Como ele cozinha todo dia, ele faz a comida do jeito dele e às 

vezes a gente nem come, porque está gordurosa e com muito 

tempero. A gente fala, fala e fala, às vezes nem comemos, para 

ele sentir. E eu acho que vai do jeito dele. Mas aqui a gente vê 

que é legal estar sempre ao lado dele, por que às vezes ele se 

toca e entende a gente. (Cuidadora 01) 

 

Ah meu filho, você sabe que em casa tudo muda. Às vezes tem 

uma coisa boa para gente comer, e a gente vai lá e come (risos). 

Mas a gente lá em casa faz na medida do possível as coisas 

certas. (Cliente 04) 

 

Fácil e difícil. Fácil porque ele é um homem certo e honesto 

com as coisas dele, sobre remédios e essas coisas, mas difícil 

pelo gênio, algumas vezes tinhoso (risos), e comilão. (Cuidadora 

04)  

 

[...] Lá em casa todo mundo faz comida e é importante ajudar 

para que ela tenha uma comida balanceada. (Cuidadora 08) 
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Percebemos que o cliente renal crônico quando aprende conceitos na Consulta 

de Enfermagem acerca da dieta, ele e seu cuidador passam a tornar os hábitos 

alimentares adequados à DRC. Neste momento, o cliente deve aprender a se alimentar 

de modo consciente, porém é com a ajuda do seu cuidador próximo que este cuidado é 

intensificado, pois este sabe que o cliente necessita de uma dieta rígida.    

Podemos encontrar em Schutz (1979; 2012) fundamentos para explicar essa 

relação entre clientes e cuidadores, a qual é tanto mais efetiva quanto mais houver 

trocas entre eles, na relação face a face, onde se coabitam no mesmo espaço de tempo, 

onde se podem captar os pensamentos do outro no presente vivido, conforme se 

desenvolvem.  

Assim, as trocas proporcionadas entre cliente e cuidador a partir do aprendizado 

na Consulta de Enfermagem se fazem relevantes e modificadoras no tratamento clínico 

conservador de DRC. Por certo, clientes e cuidadores se mostram responsáveis no 

tratamento, que abrange outras medidas clínicas, tais como a terapia medicamentosa e o 

atendimento às necessidades humanas básicas. Os depoimentos abaixo refletem esta 

apreensão. 

 

Eu lembro que ele falou sobre os remédios, sobre as comidas 

que tenho que tomar cuidado, das coisas da vida. (Cliente 01) 

 

[...] Sempre gosto quando ela vem aqui, e perguntamos nossas 

dúvidas. E tem nos ajudado muito, pois gostamos de falar. 

(Cuidadora 03) 

 

Eu sou muito bem-educada aqui, (risos). Vocês falam de tudo 

que eu preciso me cuidar e ficar de olho aberto. (Cliente 06) 

 

Então toda orientação que eu dou e que os profissionais dão são 

importantes e sempre estou com ela para ela fazer tudo certo, 

tomando os remédios, indo para a fisioterapia, passeando com 

ela, essas coisas. (Cuidadora 06).  
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Complicado, difícil. Como eu te falei, eu não sei o que ele tem 

na cabeça, mas ele tem que tomar jeito. (Cuidadora 07)  

 

Bem, como eu não vivo todo tempo com ele, o que eu faço já 

ajuda muito. Agora ele tem um celular decente, e a gente se 

fala. Sempre pergunto se ele está tomando os remédios, se ele 

está se alimentando bem. (Cuidadora 10) 

 

Meu filho, eu sou a primeira lá em casa a tomar conta de tudo 

direito. Não quero ficar doente, mal em cima de uma cama e 

nem quero ver meu marido e meu filho assim. Então, mesmo 

dentro das nossas condições, faço ‘certinho’ para ter as coisas 

certas e não prejudicar ninguém [...] (Cuidadora 12)  

  

Os depoimentos refletem a mudança das perspectivas dos clientes e cuidadores 

ao aprenderem e conhecerem as ações educativas na consulta de enfermagem. Estes 

percebem que aprendem sobre diversos aspectos da saúde, entre eles o aspecto da dieta, 

dos remédios e “das coisas da vida”.  

O tratamento conservador é iniciado no momento do diagnóstico da DRC e 

mantido em longo prazo, tendo um impacto positivo na sobrevida e na qualidade de 

vida desses clientes. Quanto mais precoce começar o tratamento conservador maiores 

serão as chances para preservar a função dos rins por mais tempo.  

Assim, a Consulta de Enfermagem promove estas ações à medida que o 

enfermeiro possui consciência das ações necessárias e específicas a cada cliente, além 

das vivências de cada um. Para Schutz (1979, p.135), o significado que se dá às 

vivências do outro não pode ser exatamente o mesmo que a própria pessoa dá ao 

interpretá-las, pois “[...] Se eu pudesse estar consciente de toda a experiência do outro, 

ele e eu seríamos a mesma pessoa [...]”.  

Deste modo, é na relação entre cliente, cuidador e enfermeiro que as medidas 

clínicas podem ser alcançadas. Clientes renais crônicos e seus cuidadores veem as ações 

educativas na Consulta de Enfermagem como possibilidade de informação para 

fortalecer a troca de conhecimento no dia a dia. Vimos que as ações educativas estão 
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voltadas para a informação sobre a alimentação, a terapia medicamentosa e as 

singularidades destes.  

Isto demanda que o enfermeiro esteja fazendo parte da equipe multiprofissional, 

e que atenda este cliente e seus cuidadores frente às questões da vida própria deles, ou 

seja, pelos seus interesses. O enfermeiro é integrante desta equipe e essencial à 

assistência à saúde. Assim, implica numa consulta de enfermagem diferenciada, onde 

deva atender os clientes de modo singular às suas peculiaridades.  

O interesse é o que motiva todo o nosso pensar, projetar, atuar estabelecendo, 

assim, o problema que nosso pensamento deve resolver e os objetivos que nossas ações 

devem alcançar (CAPALBO, 1997). 

 

CATEGORIAS QUE EMERGIRAM OS “MOTIVOS PARA” 

 

Categoria I - Ir à consulta de enfermagem para obter aprendizagem 

 

 Os clientes e cuidadores demonstram que a consulta de enfermagem se dá como 

recurso de aprendizagem para melhoria da qualidade de vida por meio das ações 

educativas que aprendem. 

Neste sentido, entendem que a consulta do enfermeiro proporciona orientação 

para enfrentar e vivenciar a doença renal crônica. A aprendizagem na consulta 

possibilita compreensão da proposta do tratamento conservador para esclarecimento de 

dúvidas, pois creem na melhoria da saúde pelo interesse em saber das peculiaridades da 

doença e clareiam as supostas crenças do senso comum, sem deixar de lado as relações 

sociais recíprocas que afetam o mundo deste grupo social.  

 

Olha, eu espero que seja legal para as pessoas que precisam, 

não é? Foi engraçado porque eu venho aqui há tanto tempo e 

consegui entender mais minhas coisas. (Cliente 01) 

 

[...] Eu achei bem proveitosa porque deu para esclarecer 

algumas coisas que alguém que cuida de alguém assim precisa 
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saber. Eu saí daqui mais rigorosa com ele, apesar de que 

sempre é difícil cuidar dele direito. [...] (Cuidadora 01)  

 

[...] A enfermeira que me atendeu na primeira vez, foi 

maravilhosa. Explicou-me que podia tirar as dúvidas com ela. 

(Cliente 02) 

 

Espero que ajude a gente mais. É tanta coisa que a médica fala 

que fica ruim entender de uma vez. (Cuidadora 02) 

 

Espero que possamos entender as coisas melhor, sem medo e 

com a vontade certa. (Cuidadora 03)  

 

[...] Espero que vocês consigam dar ajuda a todo mundo que 

precisa. Meu filho, essa doença me pegou de uma maneira 

surpresa e quando vi já estava passando mal e sentindo umas 

coisas estranhas. Então eu vejo que é importante a gente ter 

com quem contar e se o papel de vocês é esse, então estamos aí 

para isso. (Cliente 04)  

 

Espero que vocês possam dar boas dicas, orientações para 

gente viver bem, acho que é isso. (Cliente 05) 

 

[...] tem sido muito bom! Eu e meu marido pudemos entender 

como vão andar as coisas para ele. A gente nem sabia como ia 

ser o tratamento dele depois dessa piora dos exames, mas com a 

ajuda de vocês e da minha filha, temos tido incentivo. Mas vir 

aqui é legal e proveitoso. (Cuidadora 05)  

 

Espero que seja sempre legal, e que dê certo para todos como 

tem dado para mim. Vocês conversam bem, são jovens e tem 

vontade de ensinar. Isso já é bom. (Cliente 06) 
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Espero que vocês possam manter essa orientação boa e fácil 

para os pacientes para que eles consigam manter a doença 

estável. Acredito nisso. (Cuidadora 06) 

 

Ah, espero que dê para eu entender as coisas melhor, eu sei que 

não me cuido como deveria, mas as coisas andam piorando, 

urina com muita espuma, passando mal direto, todo inchado. 

Então é bom vocês orientarem. (Cliente 07)  

 

Espero que vocês ajudem a ele tomar jeito na vida, pois eu não 

aguento mais. Você não tem noção de quando ele apronta com a 

saúde dele, meu filho (choro). [...] Então eu acho que a gente 

precisa de ajuda sabe? Pois senão, eu não sei o que pode 

acontecer. (Cuidadora 07) 

 

Espero que vocês consigam ajudar a todos que precisarem de 

ajuda. Às vezes é tão difícil entender as coisas do tratamento e 

aqui vocês orientam bem à beça. Quando a médica disse que eu 

tinha que conversar com a enfermeira na primeira vez, eu fiquei 

achando estranho, mas a gente percebe que é importante essa 

conversa, pois vale a pena, pois tiramos nossa dúvida e ficamos 

mais tranquilos para fazer a coisa certa. (Cliente 08)  

 

Espero que vocês possam ajudar minha mãe no tratamento dela. 

É importante ter alguém que ajude e tenha outra opinião no 

tratamento. [...] Até para a gente saber como lidar com o 

tratamento e saber o que fazer quando ela precisar ou passar 

mal. (Cuidadora 08) 
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Passar esse conhecimento que não sabemos através da consulta 

de enfermagem ajuda muito nossa vida. Aqui eu aprendi muito e 

aprendi por interesse, porque quero me cuidar mais e me 

manter tranquila. Ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser que 

eu passe mal amanhã e não esteja mais nesse mundo, mas 

enquanto eu estiver, eu fiz por onde para me manter bem e 

manter minha saúde bem equilibrada. (Cliente 09) 

 

Espero que vocês ajudem minha mãe a ficar bem e viva não é? 

Eu quero ela viva comigo, do meu lado. Já sofri muito nessa 

vida e sem minha mãe, eu não sou nada. (Cuidadora 09) 

 

Ajude a ter saúde, não é? E o que esperava é isso mesmo, ser 

orientado, ser ajudado e ficar bem. (Cliente 10) 

 

Espero poder entender mais das coisas para ajudar a ele. A 

gente que não sabe das coisas, fica muito difícil quando 

acontecem as coisas. Eu não tenho estudo, e a gente sabe pelo 

que os outros falam, então a gente poder saber o porquê de 

acontecer as coisas é bom e assim a gente faz o certo. 

(Cuidadora 10) 

 

Eu espero que vocês me ensinem a entender mais sobre o que 

está acontecendo comigo e com meu irmão e ajudar a gente a 

ficar bem não é? Você sabe que temos essa doença e que 

acabou com nossa vida. Não tem o que fazer, mas você disse 

que temos como viver bem. Então confio em vocês para que 

possa dar certo, porque morrer agora eu não quero, e nem fazer 

diálise ou qualquer outro “troço” desses. [...] (Cliente 11) 
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Espero que vocês possam ajudar, tanto meus filhos como eu a 

dar conta das coisas que a vida nos deu, não é? (Cuidadora 11) 

 

Eu tenho vontade de ter mais uma ajuda nas minhas coisas 

sabe? (Cliente 12) 

 

Espero que ajudem meu marido, a saber, das coisas mais certas 

para ele não ficar desesperado e nem a gente, não é? Imagina 

meu marido ter que fazer uma diálise dessas. Eu não sei como 

agir nisso tudo. Então se ele tem informação, eu acho que ajuda 

mais. (Cuidadora 12) 

 

Categoria II - Buscar orientações para enfrentar as adversidades impostas pela 

doença 

Os clientes renais crônicos e seus cuidadores compreendem que a consulta de 

enfermagem se manifesta como uma estratégia possível e altruísta à população de 

clientes renais. Deste modo, o sistema de relevâncias, ou seja, o conjunto das 

prioridades e preferências dos sujeitos favorece o controle da DRC, onde os mesmos 

consideram receber orientações “diferentes” e pertinentes ao seu mundo da vida, 

demonstrando que a vinda até a consulta é satisfatória e possibilita amparo com vistas à 

obtenção de uma satisfatória qualidade de vida e enfrentamento das adversidades.  

 

Eu espero que todos vocês possam ajudar a gente a entender 

mais a doença. Ele se trata há muito tempo aqui e foi a primeira 

vez que tivemos uma consulta com outra pessoa e isso ajuda, 

porque vocês dão a oportunidade de a gente falar de muitas 

coisas que são importantes para a pessoa. (Cuidadora 01) 

 

Quando eu vim, naquela vez, foi quando eu comecei a me tratar 

aqui. Eu fiquei maluca, porque eram muitas coisas para 

resolver e pensar. Mas a enfermeira me tratou muito bem. 

(Cliente 02) 
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Que eu consiga me controlar e não entrar em outro tipo de 

tratamento. Seria muito complicado. Mas isso depende de 

muitas coisas, mas a ajuda de vocês nesse controle é bom. 

(Cliente 03)  

 

Eu quero que ela fique bem. Mesmo diante de tudo que ela já 

passou, eu sempre estive com ela para ajudá-la a passar por 

tudo isso e passar de maneira tranquila e que ela não sofra, 

então eu quero que ela se estabilize. (Cuidadora 03) 

 

[...] Espero que vocês consigam dar ajuda a todo mundo que 

precisa. Meu filho, essa doença me pegou de uma maneira 

surpresa e quando vi já estava passando mal e sentindo umas 

coisas estranhas. Então eu vejo que é importante a gente ter 

com quem contar e se o papel de vocês é esse, então estamos ai 

para isso. (Cliente 04) 

 

Ah, de aprender a me cuidar melhor, sem ter problemas piores. 

Minha médica nos falou que tenho que me cuidar mais, porque 

os exames estão piores, e eu sinto que estão porque estou todo 

inchado, sem vontade de andar, de comer. Mas ao mesmo tempo 

com vontade de comer tudo. A consulta de vocês foi boa para a 

gente conversar mais. Tem sido bom em todas as vezes em que 

eu venho. (Cliente 05) 

 

Eu espero que vocês possam ajudar os outros no que mais aflige 

as pessoas. Eu estou em um momento meu filho, que tenho que 

tomar conta de tudo para não piorar as coisas. (Cuidadora 05) 

 

[...] É tão difícil meu filho, chegar nessa idade e ter tantos 

problemas, mas eu sei que temos que pensar no melhor e ver 
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que o que aconteceu no passado serve para crescer no futuro. O 

que acontece comigo acontece da maneira que tem que 

acontecer e graças a Deus eu tenho com quem contar. [...] 

(Cliente 06) 

 

Recebemos de tudo. Na primeira vez que viemos, minha avó 

estava precisando de um encaminhamento para a enfermeira da 

Diabetes. [...] Então isso já é um diferencial no tratamento. 

Então quando temos alguma orientação diferente, sempre é 

importante para ela entender mais. Eu acho que a consulta de 

vocês deveria ter em todos os lugares. (Cuidadora 06) 

 

Ah, eu tenho o objetivo de entender mais as coisas e ficar bem. 

Eu quase não apareço aqui e quando venho é porque está brabo 

para o meu lado. Eu acho que tenho que tomar jeito, e vocês 

estão me ajudando nisso. (Cliente 07) 

 

[...] Meus objetivos é que ele tenha consciência da vida dele e 

tome jeito. Não dá para fazer nada com quem não quer nada. 

Eu acho assim. (Cuidadora 07) 

 

Ah, que eu fique bem e que seja bem orientada. Eu quando 

descobri o lúpus foi muito chato, pois já pensei na morte, em 

sofrer e passar por tratamento complicado. Mas graças a Deus, 

eu não me vejo assim, pois meu tratamento com o lúpus está 

indo bem e o dos rins também está tranquilo. Então, com vocês 

aqui eu fico confiante para enfrentar as coisas e aqui aprendo 

bem as coisas que preciso estar atenta na minha vida. E meu 

filho ou meu esposo vem aqui comigo sempre, pois eu gosto que 

eles ouçam as coisas e participem comigo, então para mim é 

isso. (Cliente 08) 
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Quando eu venho, eu quero saber das coisas e procurar saber 

como ajudar. A gente tem esclarecimento de como cuidar e isso 

é legal. (Cuidador 08) 

 

Eu acredito que aqui eu esteja amparada no meu tratamento e 

que eu consiga lidar com as situações que virão com o tempo, 

não é? E se vocês fossem ruins, acho que ninguém viria aqui 

(risos). (Cliente 09) 

 

Ah, eu quero ficar fazendo tudo direitinho. Vocês tiram minhas 

dúvidas, me ajudam a ver as coisas que tenho que fazer isso ou 

aquilo direito, entende? (Cliente 10)  

 

Ah, eu quero que ele viva! Não se mate. Eu o criei desde 

criança, junto da mãe dele. Éramos muito próximas e ajudei a 

criar ele. Se ele opta por seguir outros caminhos, tudo bem. 

Fazer o que. Mas tudo isso que vocês ensinam serve muito para 

ele. Tomara que ele não faça mais vergonha e venha nas 

consultas certas e não precise de outro tratamento mais 

complicado, porque eu acho que aí já era para ele. (Cuidador 

10) 

 

Quero que eu e meu irmão nos estabilizemos mais com essas 

novidades que soubemos não é? Saber como nos tratar vai ser 

muito importante, mas lá no fundo a gente sente medo do que 

pode acontecer, como essa doença pode evoluir. (Cliente 11) 

 

Eu fico esperançosa, pois vejo que tem gente que se preocupa e 

mostrar o lugar que a gente possa recorrer. Então vejo que não 

estou sozinha e tem quem me ajude. (Cuidadora 11) 
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Eu não quero ficar ruim, doente e mal de cabeça por isso. E 

vocês tem me falado disso também [...] Eu tenho vontade de ter 

mais uma ajuda nas minhas coisas sabe? (Cliente 12) 

 

Eu tenho a vontade de fazer com que ele fique tranquilo e sem 

medo. E o que vocês orientam ajudam muito a gente em casa. 

Muito, vocês não têm noção. Pois é quando a gente precisa, ou 

tem uma dúvida, a gente liga, pergunta. (Cuidadora 12) 

 

Categoria III - Compartilhar saberes para o alcance da qualidade de vida 

 

 Esta categoria retrata o envolvimento relacional entre clientes renais crônicos e 

seus respectivos cuidadores no passar dos dias de convívio com a DRC. Clientes renais 

referem que as ações educativas proporcionam benefícios e que a presença de um 

cuidador é necessária, pois aprendem com o outro a se adaptar às imposições da DRC e 

dividem ações de autocuidado frente às necessidades humanas de saúde e lazer.  

Os cuidadores referem que o cuidado compartilhado junto ao cliente renal 

possibilita responsabilidade para com o mesmo, onde as ações educativas atingem a 

compreensão do ser indivíduo doente renal e que o bem-estar biopsicossocial depende 

principalmente das ações de saúde do próprio cliente.  

 

Olha, eu espero que seja legal para as pessoas que precisam, 

não é? (Cliente 01) 

 

Eu tenho em vista de que ele precisa de alguém do lado dele 

para ajudar ele a cuidar das coisas, a comprar os remédios, a 

se pesar, a não comer demais. Acho que é assim. (Cuidador 01) 

 

Moço, quero que ela fique bem sempre e o que vocês falam, 

ajuda a gente. (Cuidador 02) 
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Que eu consiga me controlar [...] Mas isso depende de muitas 

coisas, mas a ajuda de vocês nesse controle é bom. (Cliente 03) 

 

Ela já ajuda, e eu só tomo conta. Não temos medo de nada, 

vamos em frente com tudo que vier, então isso é bom. 

(Cuidadora 03) 

 

Tento me controlar sempre para ficar bem. E vocês falam coisas 

importantes, até pro meu filho e pra minha esposa entenderem e 

me ajudarem em casa. (Cliente 04) 

 

Como eu já te falei, quero que ele fique bem sempre. Eu quero 

ter ele ao meu lado para sempre, ele foi um homem que me 

ajudou muito e sei retribuir com isso. Então eu luto mesmo 

pelas coisas dele até quando Deus quiser. (Cuidador 04) 

 

Gosto de vir porque vocês esclarecem bem as coisas para mim e 

minha esposa [...] (Cliente 05) 

 

Eu espero que vocês possam ajudar os outros no que mais aflige 

as pessoas [...] (Cuidadora 05) 

 

 [...] Eu vejo que tudo depende de mim, mas também de quem 

está comigo. Graças a Deus eu tenho com quem contar e quem 

não tem? Como faz? Deve ser triste. [...] (Cliente 06) 

 

Eu quero acompanhar nas consultas para poder ajudar ela em 

casa da melhor forma. E as orientações são boas e completas de 

acordo com cada um e isso ajuda muito a cuidar dela. 

(Cuidadora 06)  
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Eu acho que tenho que tomar jeito, e vocês estão me ajudando 

nisso (risos). (Cliente 07)  

 

Como eu te falei, eu não sei o que ele tem na cabeça, mas ele 

tem que tomar jeito. Depois disso, ele tem ficado mais em casa e 

se cuidado mais. A urina está espumando menos, os inchaços 

dele diminuíram. E assim vai. Tudo que eu posso eu faço para 

ele melhorar. Mas não depende de mim só meu filho. (Cuidador 

07) 

 

[...] Eu acho que complica porque vivemos tão afoitos com as 

coisas e as situações que passamos despercebidos de certos 

detalhes da nossa saúde. Mas eu e meu marido e meu filho 

sempre nos adaptamos para atender as coisas certas. [...] 

(Cliente 08) 

 

Eu junto com minha mãe e meu pai, a gente tenta fazer tudo 

certo. Meus pais me criaram com hábitos saudáveis e sempre 

fomos humildes, então sempre tinha uma comida, por exemplo, 

simples, mas benfeita e com itens saudáveis. E assim a gente 

tenta viver a vida. (Cuidador 08) 

 

[...] Em geral é tranquilo. Lá em casa as meninas são bem 

saudáveis, estilo modelos (risos), então elas comem coisas bem 

saudáveis e eu vou no “embalo” delas. É assim que me cuido! 

(Cliente 09) 

 

Minha mãe é “super educada” com as coisas dela. Depois que 

ela teve aqui então, ela fica muito mais atenta às coisas dela. E 

a gente lá em casa sempre deixa tudo disponível para ela, tudo. 

Porque eu não quero que minha mãe se machuque ou passe mal 

em casa. (Cuidador 09) 
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A minha namorada faz as coisas certas para mim ou minha tia 

faz. Estou sempre lá com ela. E continuo saindo, me divertindo. 

Isso é o que importa. (Cliente 10) 

 

Espero poder entender mais das coisas para ajudar a ele. 

(Cuidador 10) 

 

Ter minha vida, meu trabalho, namorar também, pois ninguém é 

de ferro (risos). Então tem sido fácil, é importante ter ajuda de 

todos os lados. Lá em casa eu tenho muito. Graças a Deus. 

(Cliente 11) 

 

Ah, eu quero que eles entendam tudo que esteja passando com 

eles e que eles levem isso para a vida deles. Se isso tocar eles, 

vai ser bom. E é claro, todo o suporte que eu posso, eu dou. 

(Cuidadora 11) 

 

Eu decidi com minha esposa que não quero fazer hemodiálise e 

nem nada por ora. Quero cuidar do que eu posso cuidar e ver 

como as coisas ficam [...] (Cliente 12) 

 

[...] eu sou a primeira lá em casa a tomar conta de tudo direito. 

Não quero ficar doente, mal em cima de uma cama e nem quero 

ver meu marido e meu filho assim. Então, mesmo dentro das 

nossas condições, faço ‘certinho’ para ter as coisas certas e não 

prejudicar ninguém. (Cuidadora 12)  

 

A partir dos depoimentos dos participantes deste estudo, identificamos que os 

clientes renais crônicos e seus cuidadores possuem percepções que dizem respeito à 

participação e contribuição da consulta de enfermagem durante o tratamento 

conservador. A consulta de enfermagem é vista como uma atividade de aprendizagem 
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para buscar compreensão da doença e como estratégia de compartilhamento entre 

cuidadores e clientes, em vistas das necessidades de interação e apoio durante o 

tratamento. 

A consulta de enfermagem pode ser compreendida, pelos constructos de Schutz 

(2012), como uma ação social, pois pode ser desenvolvida a partir do mundo social e da 

posição que o enfermeiro toma ao se colocar no lugar do outro, ao mesmo tempo. Para 

tanto, basta dar voz ao seu semelhante, respeitando o seu vivido e suas particularidades. 

Schutz (2012) complementa referindo que quando dirigimos a nossa ação social 

para as motivações de nossos pares, estamos adequando intencionalidades. E quando 

damos voz aos clientes, atendendo às suas necessidades, estamos criando oportunidades 

de uma relação de troca. 

Então, a consulta de enfermagem possibilita a troca entre enfermeiro-cliente-

cuidador ao compreenderem que o tratamento é importante para a vida do cliente, e que 

precisam de apoio para seguir com entusiasmo, adicionando o conhecimento vivido com 

as aproximações do conhecimento do enfermeiro. Schutz (2012) nos fala que o mundo 

da vida é algo que nos é dado, independentemente da nossa vontade. Deste modo, 

clientes e cuidadores tomaram uma percepção clara da realidade da doença e das opções 

viáveis para estabilizá-la. Com isso, eles tomam ciência da situação e adotam 

prioridades na busca de conseguir estabilizar a enfermidade. 

Deste modo, refletimos que os clientes modificam suas relevâncias impostas 

pela doença renal, em relevâncias intrínsecas, com o intuito de imbuírem motivações em 

se cuidar de modo a entender o mecanismo do tratamento conservador. Neste ínterim, 

os cuidadores demonstram interesse em propor medidas e a modificar seus hábitos para 

atender as necessidades dos clientes.  

O sistema de relevâncias diz que as prioridades estão em nossa vida cotidiana, 

surgindo em estado puro ou misturadas. Estas relevâncias têm duas origens: intrínsecas, 

resultados dos interesses do sujeito, escolhidas por este, e impostas, que fogem do 

controle do indivíduo, não sendo escolhidas pelo mesmo, geralmente traduzidas por 

situações que surgem na vida do ser humano, cabendo a este administrá-las. Ou seja, as 

relevâncias impostas são situações que não estão ligadas à nossa vontade. Quando 

transformamos estas relevâncias em nossas prioridades, elas se transformam em 

relevâncias intrínsecas (SCHUTZ, 2012).   
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A partir de então, clientes e cuidadores reconhecem o aprendizado por meio de 

ações educativas na consulta de enfermagem como estratégia importante da atuação do 

enfermeiro, buscando adesão da mesma. Clientes e cuidadores procuram entender o 

desencadeamento do tratamento a partir do que aprendem na consulta, pois acreditam 

ser proveitosa e fonte de informação e ajuda nas trocas que existem no mundo dos 

clientes e seus cuidadores. 

A vivência do enfermeiro na consulta de enfermagem se fortalece à medida que 

este direciona suas ações educativas a particularidades e possibilidades do cliente e de 

seu cuidador. Assim, o enfermeiro produz estímulo para traçar uma consulta eficaz, com 

propostas de adesão terapêutica aos que clientes e cuidadores que trocam informações 

entre si na consulta.  

As ações educativas proporcionam engrandecimento para o autocuidado, e senso 

de responsabilidade que o cuidador se mostra na dinâmica do cuidado em casa. Deste 

modo, o cuidador adere à posição de colaborador ativo no processo do tratamento 

conservador, já que as percepções do senso comum se refletem em medo e tristeza ao 

terem que se submeter a uma terapia renal mais agressiva. 

Com estes princípios, a consulta de enfermagem se dá de maneira intersubjetiva, 

numa relação face a face, quando constatamos a relação de ajuda que se estabelece entre 

todos os envolvidos nesse ciclo, no qual cliente, cuidador e enfermeiro se ajudam 

mutuamente, a partir de suas motivações projetadas durante a busca de um tratamento 

eficaz.  

Neste sentido, Schutz (2012) refere que para o mundo da realidade social, a 

relação face a face só poderá existir se a outra pessoa compartilhar, no âmbito da minha 

experiência direta, o mesmo espaço e o mesmo tempo. Por isso, faz-se necessária uma 

relação específica, humanizada, despida de pressupostos, para que haja empatia entre os 

sujeitos e aconteça a intersubjetividade, pois eu entendo as minhas ações e acredito 

entender as de outros. 

Deste modo, na consulta de enfermagem, o enfermeiro deve levar em 

consideração a vivência do cuidador e do cliente renal, vivência esta, relacionada à 

condução do tratamento e pelas trocas de saberes que estes promovem reciprocamente. 

O enfermeiro deve atentar para a situação biográfica destes indivíduos, por intermédio 

da singularidade que estes possuem. 
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A situação biográfica determinada de um homem constitui-se em todo momento 

da vida em que ele se encontra, ou seja, no ambiente físico e sociocultural dentro do 

qual tem a sua posição, tanto em termos de espaço físico e tempo exterior, status e papel 

dentro do sistema social, como em sua posição moral e ideológica. Assim, a situação 

biográfica determinada relaciona-se à história da vida de um homem, sendo a 

sedimentação de todas as experiências anteriores organizadas conforme seu estoque de 

conhecimento à mão, as quais são posses unicamente dele, dadas a ele e somente a ele 

(SCHUTZ, 2012). 

Nesse sentido, Capalbo (1998) traz que o “conceito de “situação” é mais rico do 

que o de “pontos de vista”, pois ele envolve o lugar que alguém ocupa na sociedade, o 

papel que desempenha, as suas posições intelectuais, políticas, éticas e religiosas”.  

Assim, o enfermeiro percebe a posição do indivíduo com doença renal no mundo 

cotidiano num mundo único, pessoal e de múltiplas faces e funções. Funções estas 

originadas pela sua existência como ser humano que se relaciona e que escolhe viver do 

modo que lhe concede satisfação.  

O mundo cotidiano também pode ser entendido como o lugar em que não 

somente atuamos dentro dele, mas sobre ele. Assim, é a cena da ação social na qual os 

homens entram em relação mútua e se entendem uns com os outros, assim como 

consigo mesmos (SCHUTZ, 2012). Nesse sentido, o mundo da vida social é o mundo 

circundante, onde os tipos de relações por ele descritas permitem aceder à esfera 

transcendental. O mundo da vida é fonte de “pressuposições” e é igualmente mundo 

social e histórico (CAPALBO, 1998). 

A partir destes princípios, compreendemos que o enfermeiro possui um relevante 

recurso em suas mãos, pois tem a possibilidade de compreender o indivíduo renal 

crônico e seus modos de relação, aqui entendido com seus cuidadores próximos, a partir 

de suas necessidades básicas, sejam individuais ou coletivas. Sendo assim, o enfermeiro 

deve levar em conta os motivos que estas pessoas têm ao se proporem lutar por um 

tratamento digno e satisfatório, inclusive de participarem da consulta de enfermagem 

como estratégia de auxílio para sua vida.  

Estes motivos são vistos como “algo que se quer realizar, objetivos que se 

procura alcançar, tendo uma estrutura temporal voltada para o futuro, formando uma 

categoria subjetiva da ação, isto é, estão estreitamente relacionados com a ação e a 



136 

 
consciência do ator” (SCHUTZ, 1979).  

Ademais, existem motivos que são razões enraizadas em experiências passadas 

que dizem respeito aos atos consumados. Constituem-se na bagagem de conhecimentos 

que herdamos dos nossos predecessores. Sendo só possível reconstruir esses motivos 

em retrospectiva, a partir da reflexão do ato concretizado, ou seja, são os motivos por 

que (SCHUTZ, 2003).  

As ações educativas na consulta de enfermagem não devem contemplar apenas 

os tratamentos clínicos e curativos, e sim ir além, para propostas pedagógicas que sejam 

criativas, comprometidas com o desenvolvimento social e a cidadania, voltando-se para 

ações cuja essência esteja na qualidade de vida e na promoção da saúde integral do ser 

humano. Assim, o enfermeiro tem em suas mãos a utilidade de integrar entre clientes 

renais e seus cuidadores, possibilidades para alcançar bons resultados e agregar valores 

para sua atuação. 

Casualmente, foram entrevistados clientes que comparecerem à consulta de 

enfermagem por estarem necessitando urgentemente de ações educativas e, 

principalmente, da escuta ativa e do discurso que outro profissional possui, nesse caso, 

nós, os enfermeiros. A situação destes clientes era ligada à falta de adesão às 

necessidades do tratamento conservador, retratada, com frequência pelos clientes como 

um desespero e vontade de não realizar medidas terapêuticas diferentes das que vivem 

atualmente. Contudo, esse momento é respeitado, e o enfermeiro e suas ações 

educativas vão ao encontro do que estes clientes necessitam de urgência, os quais em 

alguns momentos, só precisam de uma conversa esclarecedora e de sensibilização às 

propostas do tratamento.  

É fato que a singularidade do ser humano só pode ser compreendida quando se 

tem contato direto com este. O profissional enfermeiro, ao se interessar pela biografia 

de cada cliente com quem estabelece contato, passa a conhecer o seu universo, 

independente de sua configuração deste universo. E a junção dessas singularidades vai 

fornecer o típico (comum) da clientela, ajudando a construir o modelo de cuidado a ser 

oferecido. O que significa que interesses privados podem estar no mesmo contexto dos 

interesses de um grupo (SCHUTZ, 2012). 

Os depoimentos permitiram atentar para a necessidade de ações que reflitam na 

mudança de comportamento destes clientes, em sua maioria, em estágio avançado de 
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DRC, ações estas que precisam ser apoiadas pelo contexto político de saúde, como 

também de ações individuais, que parta dos profissionais envolvidos no processo de 

cuidado em DRC. 

Com isso, outro fator que contribui para o atendimento integral do cliente renal 

crônico é a atuação da interdisciplinaridade no ambiente do ambulatório. A abordagem 

intencional das categorias profissionais alcança maior abrangência no conhecimento 

acerca da doença renal e nas repercussões na vivência e na experiência dos indivíduos. 

A interdisciplinaridade na perspectiva atual que vivenciamos no ambulatório é pautada 

num nível de associação em que a cooperação dos profissionais provoca intercâmbios 

reais, isto é, há uma verdadeira reciprocidade na troca e, consequentemente, 

enriquecimentos mútuos e de impacto.  

Assim, identifico: como nossos clientes são referenciados para outros serviços? 

Como tais referências possibilitam retorno para a saúde integral do indivíduo? Como os 

serviços conversam sobre o quadro clínico do cliente e atingem seu vivido? São 

reflexões do meu dia a dia que me fazem pensar nas dificuldades que o outro vive.  

O enfermeiro avalia seu cliente a partir das suas necessidades humanas básicas, 

contudo, o enfermeiro sozinho não tem o domínio de corrigir todas as necessidades do 

indivíduo. Sendo assim, a cada momento vai ser útil reconhecer a atuação de outros 

profissionais, cada um com sua peculiaridade e intenção profissional. Neste sentido, 

reconhecer a posição do enfermeiro neste ambiente, possibilita trocas e enriquecimento 

intelectual e profissional a partir do momento que o enfermeiro “abre as portas” para 

ouvir e atuar junto a outros profissionais. 

Schutz (1979; 2012) retrata veementemente este ínterim quando diz que uma 

relação social é tanto mais efetiva quanto mais houver trocas entre as pessoas, mais 

precisamente, na relação face a face, onde se coabita no mesmo espaço de tempo, onde 

se podem captar os pensamentos do outro no presente vivido, conforme se desenvolvem 

o mesmo, ocorrendo com o outro em relação à minha corrente de pensamento. 

A presença do cuidador é vista como essencial no processo de enfrentamento e 

continuação do tratamento. O cuidador na consulta de enfermagem é essencial, pois 

pode aprender, tirar dúvidas, mostrar suas condições e vontades, ou seja, ser ouvido. 

Sendo assim, o enfermeiro ao interagir com o cuidador, consegue desvelar sentimentos 

e propor ações plausíveis de saúde por meio de um cuidado intersubjetivo.   



138 

 
Este cuidado está implicitamente ligado ao que Schutz (2003) refere quando 

explica que a intersubjetividade é fundamental para se compreender a existência 

humana no mundo, buscando significados subjetivos dos atos e fenômenos do 

desenvolvimento histórico construído pelo homem. Inserir-se no mundo significa 

também comunicar-se com ele, e como comunicação pressupõe intersubjetividade, são 

estas as tipificações que sustentam toda a relação social, na qual o indivíduo nasce.  

Este mundo se mostra como aquele que tem sentido não somente para mim, mas 

para todos os seres humanos. Minha experiência do mundo se justifica e corrige 

mediante a experiência dos outros, com quem me relaciono, tendo trabalho e sofrimento 

em comum. O mundo intersubjetivo é interpretado como um possível campo de ação de 

todos nós (SCHUTZ, 2003). 

Ao estar na consulta de enfermagem com clientes renais crônicos e seus 

cuidadores, a inspiração da fenomenologia de Schutz me permitiu observar a vida 

cotidiana desses sujeitos e aprender a valorizar as rupturas necessárias para o processo 

de adoecimento do ser humano. Ademais, estes clientes e seus cuidadores próximos 

precisam criar espaços de livre reflexão a partir do que constroem e desconstroem 

quando aprendem ações educativas na consulta de enfermagem, e assim reconquistam 

seu mundo por meio dos movimentos que precisam refletir sobre a vida que vivem.   

O enfermeiro na consulta de enfermagem precisa atuar diante das fragilidades de 

seus clientes e cuidadores, pois sua intenção deve ser para edificar o ser humano liberto, 

consciente e dependente da interação com o mundo e com os outros. Sendo assim, é 

importante que o enfermeiro atente para as especificidades envolvidas nas relações 

humanas e como estas trocas engrandecem seu sistema de saúde.  

A pesquisa nos constructos da Fenomenologia desvela que o enfermeiro na 

consulta, a partir das percepções originadas neste estudo, necessita considerar 

determinadas situações assistenciais para a realização da atividade. Estas situações se 

apresentam de três modos: a consulta de enfermagem precisa ser livre, onde o roteiro da 

consulta apenas norteia as etapas que o enfermeiro precisa se orientar. Contudo, o 

enfermeiro precisa ter metas/objetivos para a compreensão do indivíduo, metas estas 

que atinjam as demandas biopsicossociais dos indivíduos.  

E por último, o enfermeiro precisa compreender que suas metas na consulta de 

enfermagem podem não ser atingidas nas consultas iniciais, e sim com o decorrer do 
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tempo. Tempo esse como condição de sua existência, diante da qual todos são 

responsáveis. Assim, todas essas possibilidades surgem da crença de que o tempo não é 

apenas uma dimensão do mundo, mas uma orientação significativa do ser. Sendo uma 

construção na qual o presente não é determinado pelo passado, mas pelo horizonte 

futuro, com suas categorias específicas, em que o passado e o presente são vivenciados 

(COSTA; MEDEIROS, 2009). 

A análise dos dados por meio da Fenomenologia permitiu-nos entender que a 

consulta de enfermagem é desenvolvida pelas relações que os indivíduos envolvidos 

neste processo estabelecem. Caracterizamos este processo como momentos, que 

segundo o dicionário Michaelis (2016), é a “ocasião precisa em que sucedem ou se dão 

certas circunstâncias; tempo em que alguma coisa se faz ou acontece; concorrência de 

acontecimentos ou circunstâncias” e para nós, “não apenas como um espaço de tempo 

indeterminado, geralmente de curta duração”.  

Inicialmente, na consulta de enfermagem, temos o momento da aproximação, 

onde enfermeiro e cliente aproximam suas intenções e perspectivas. Há o momento do 

diálogo e da criação de vínculo, onde os atores envolvidos permitam-se conhecer e 

ouvir um ao outro, ou seja, ouvir o que o outro tem a oferecer. E o momento 

interpessoal em que realmente se estabelece um relacionamento de envolvimento 

intermediado pelas conexões humanas e é neste momento que podem-se atingir os 

objetivos propostos pela consulta de enfermagem no âmbito específico que se almeja, 

por meio da empatia, da abordagem holística e do atendimento às diferenças humanas. 

Pelo ponto de vista do cliente, para nós, este passa por três estágios de 

fenômenos do processo saúde-doença, onde ele pode estabelecer-se por cada estágio ou 

permanecer em um único estágio e não evoluir. Esses estágios fenomenológicos se 

relacionam, onde a meta do enfermeiro é que o cliente se estabeleça no último estágio. 

Estes são: 

 Resistência: o cliente não aceita a doença, pois ainda há dados que refletem na 

presença da função renal evidenciada por exames laboratoriais. A DRC pode ser 

assintomática, e o cliente não sente nada, fazendo que ele se mantenha 

despreocupado acerca do seu estado de saúde. Ou seja, o cliente sabe que tem 

uma doença, estes sabem que os exames estão ruins, mas ele não se aceita 

enquanto doente crônico; 
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 Fuga: os clientes fogem das medidas terapêuticas. Um exemplo comum: 

colocamos o cliente para fazer dieta, mas às vezes ele “foge” do tratamento, ou 

seja, foge do parâmetro necessário para a saúde dele. O que pode ocasionar 

outras doenças, como a diabetes agravada pelo fato de que, frequentemente, 

estes se distanciam, ainda que para diminuir a ansiedade; 

 Aceitação: o cliente aceita as propostas terapêuticas, sejam elas da 

enfermagem, do médico, dos remédios que inclui, em alguns casos, até mesmo a 

proposta da diálise, contudo no seu tempo. 

Tanto os clientes e cuidadores, entendem que existem estes estágios de 

fenômenos, como percebemos nas entrevistas. Fenômenos estes que se relacionam, mas 

que os clientes e cuidadores não compreendem com esse significado. Deste modo, o 

impacto da Consulta de Enfermagem é dar significado aquilo que eles têm vivenciado 

para esclarecerem as reais necessidades para a consulta.  

E no âmbito da Fenomenologia, a consulta é um espaço livre de diálogo, que 

as pessoas, entre elas o enfermeiro, colocam suas intenções, e onde o cliente e familiar 

tem também suas próprias intenções e age para ser resistente, e, a partir do momento 

que se tem liberdade e se estabelece uma relação, o cliente vai definir se vai se manter 

resistente, ou se permanecer em fuga ou ainda, aceitar propriamente o tratamento. 

Por fim, o enfermeiro precisa transcender a quem cuida, o sentido da 

responsabilidade pela autoria de suas escolhas, assim como de sua carga presente nas 

consequências dessas, independentemente de sua qualificação. Ser responsável envolve 

um misto de estresses e potencialidades, e, com isto, o exercício de aprender 

incentivado pelo enfermeiro na consulta, solidifica um cuidado seguro e prático. 

Dessa maneira, o sujeito se constitui com uma biografia única, podendo 

vivenciar a mesma situação de maneiras diferentes, porém fazendo com que aja em 

determinada e segura direção. 
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Capítulo VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neste capítulo, chegamos às considerações finais para a conclusão deste estudo, 

além das implicações para a práxis de enfermagem. Almejamos tecer considerações que 

alavanquem reflexões críticas e plausíveis para a Enfermagem e a saúde.  
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Capítulo VI 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Agindo no mundo da vida: à guisa de reflexões finais e possíveis 

 

A minha trajetória profissional como enfermeiro assistencial desenvolvendo 

atividades em um hospital de alta complexidade cardiológica, e em ambulatório de 

nefrologia, atendendo e aprendendo por meio da ação assistencial Consulta de 

Enfermagem, possibilitou-me constatar que os clientes e seus cuidadores próximos, em 

sua maioria, familiares, necessitavam de ações educativas que possibilitassem o alcance 

do bem-estar biopsicossocial. 

Reflito que desta maneira, eu como enfermeiro e presente nessas vidas, percebi 

que meu trabalho se diferenciava à medida que compreendia que muitos indivíduos 

possuíam seu próprio modo de viver e se portar no mundo, e que era necessário me 

atentar para isto. 

Nesse caminhar, optei pela Fenomenologia Social de Alfred Schutz, já que 

trabalha a questão da “relação social como uma relação entre duas pessoas ou mais”. 

Assim, apropriei desta metodologia para fundamentar a análise do vivido dos clientes 

renais crônicos e seus cuidadores quando recebem ações educativas na consulta de 

enfermagem. 

O referencial de Schutz possibilitou reflexões para minha atuação, atribuídas 

pelas interações face a face estabelecidas, e sua abordagem teórico-metodológica 

apontou-me para o saber que emergiu do vivido dos sujeitos relacionados aos seus 

motivos por que e para ao buscar apreender na atividade assistencial Consulta de 

Enfermagem que: clientes renais crônicos e seus cuidadores partem do 

Desconhecimento a possibilidade de aprendizagem através das ações educativas na 

consulta de enfermagem, a fim de Ir à consulta de enfermagem para obter 

aprendizagem, de modo a Buscar orientações para enfrentar as adversidades impostas 

pela doença e assim, Compartilhar saberes para o alcance da qualidade de vida.  
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Deste modo, clientes renais crônicos e seus cuidadores expressam o seu projeto 

em aprender a aprender a cuidar para o alcance da qualidade de vida no tratamento 

conservador de DRC. Compreendemos, a partir das concepções de Schutz, que este 

movimento se deu com base na intersubjetividade expressa na relação social do tipo 

face - a - face estabelecida entre enfermeiros, clientes e familiares num encontro comum 

de suas intencionalidades. 

A DRC é uma doença cada vez mais reconhecida mundialmente como um 

problema de saúde pública, sendo este conceito usado tanto por parte dos profissionais 

da saúde quantos pelos demais segmentos da sociedade, uma vez que suas implicações 

acabam por afetar, direta ou indiretamente, a vida de todos nós. Mas até quando 

ouviremos casos de indivíduos em estágios avançados e pegos de surpresa com a DRC? 

Que são os impactos trazidos para a saúde destes? 

Os resultados apontaram que os clientes querem, apesar das cargas diárias que 

enfrentam, uma vida normal. Querem agir de modo livre, querem se divertir, passear, 

namorar, comer o que tem vontade, ou seja, querem se sentir autônomos e acreditam 

que aprendem a partir do passado e do presente, pela sua realidade cultural. 

Então, clientes renais crônicos buscam ajuda, ajuda de quem possa ouvi-los e 

compreendê-los. Estes querem ser auxiliados e posicionam o seu cuidador mais próximo 

de si nas atitudes que perpassam durante o tratamento.  Deste modo, é a partir do 

cuidador que as ações de saúde precisam ser (re) vistas. As relações estabelecidas entre 

clientes e cuidadores é uma relação social do tipo face a face em que o outro está ao 

alcance de uma experiência direta quando se compartilha um com o outro um tempo e 

um espaço comum. Isto acontece quando se está presente, pessoalmente, e o outro 

consciente como pessoa.   

Compreendo que este estudo não é a busca da solução, é a busca da 

compreensão. Compreensão esta pautada no entender um novo caminho para a 

prevenção. A mudança se dá a partir do olhar a configuração da DRC no mundo social, 

na troca e na reciprocidade de perspectivas. Com isso, a consulta de enfermagem se 

mostra como ação que deve ser pautada humana e socialmente, propondo-se medidas 

para que atores sociais consigam decidir com consciência sobre como se cuidar.  

Penso que a enfermagem precisa reconhecer seu potencial, suas possibilidades e 

mostrar suas qualidades, para cuidar das pessoas com DRC. Com este estudo, se 
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percebe a necessidade de compartilhamento de saberes entre a equipe interdisciplinar. A 

relevância de participação de médicos, psicólogos e nutricionistas, possibilita ganhos de 

bons frutos. Porém, diante da configuração econômica atual da saúde brasileira, onde a 

precarização assola as instituições públicas de saúde, o que falta para consolidar 

estratégias de saúde como estas? Até quando vamos ter a saúde sucateada? Até onde vai 

o compromisso humano-profissional para com o próximo? Cabe-nos pensar. 

Uma percepção que tenho diante do estágio docente nas aulas que ministro 

desde 2014, diz respeito à formação de novos profissionais atentos para estas interfaces 

atuais na saúde. Vejo tantos jovens que estarão lidando com situações complexas nos 

serviços de saúde, e como representar em suas mentes, a consciência humana de um 

cuidado íntegro e honesto voltado para uma postura crítica, comportamental e que 

possam ser reconhecidos como ativadores de mudanças? A consulta de enfermagem é 

um caminho para essa mudança de valor e precisa ser vivenciada para o alcance da 

autonomia intelectual e do protagonismo profissional. 

Então, a consulta de enfermagem como método para o ensino, precisa focar num 

ensino enfatizado a partir da avaliação clínica clássica densa, enfocando a necessidade 

do histórico de enfermagem e do exame físico, dando ênfase sempre à demanda e aos 

aspectos gerais dos indivíduos e as alterações ou fatores de risco para outros agravos, 

destacando a consulta de enfermagem como um instrumento capaz de possibilitar ao 

educando conhecer o vivido do indivíduo, a relação com a família e o apoio da 

comunidade. 

Concomitante a esta problemática, percebo que este estudo possa favorecer 

tantos outros que se iniciem a partir de então. O enfoque precisa ser dado à população 

que carece de informação e sensibilização, para que modifiquem seus hábitos, busquem 

felicidade em estar vivos, ou seja, que busquem ações para viver, para experimentar, e, 

principalmente, para se cuidar.  

A posição a que chego nestas considerações não é a solução de todas as mazelas 

da vida. Mas considero-a como um grande avanço no sentido de se compreender as 

estratégias de prevenção e controle da DRC, que estão centradas no cotidiano, a partir 

da realidade vivida por esses clientes que passam por adversidades e buscam ajuda para 

compreender o que vivenciam com sentimentos de humildade. Quantos sorrisos e 

choros presenciei na minha vida profissional pelo medo que as doenças trazem. A quem 
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esses clientes vão solicitar apoio?  

A Fenomenologia Social de Alfred Schutz foi a opção para a compreensão do 

significado das ações educativas na consulta de enfermagem por clientes renais crônicos 

e cuidadores, já que é no mundo da vida que se originam as necessidades individuais ou 

coletivas, ou ainda curativas ou preventivas. Isto possibilita ao cliente posicionar-se 

como personagem principal na sua história, com respeito à sua cultura de vida e à 

coparticipação de cuidadores, sejam estes de qualquer vínculo social.   

Por se tratar de pesquisa com abordagem qualitativa, os resultados não devem 

ser generalizados, representando uma das limitações do estudo, já que foi restrito ao 

contexto de um único ambulatório, o que pode limitar a generalidade dos resultados 

obtidos. 

O cenário de estudo ainda sofre com precarização dos serviços de saúde, a 

paralisação por reivindicações de melhores condições, o que resultou em dias com 

ameaça de falta de atendimento. Outra limitação foi a realização das entrevistas em 

ambiente hospitalar, o que em alguns poucos momentos inibiu clientes e cuidadores em 

expressar todos os seus sentimentos e opiniões por receio de influenciar no cuidado. 

Porém, todos os clientes e seus cuidadores foram receptivos e amáveis em serem 

atendidos por enfermeiros.  

Como avanços, proporcionamos apoio com outros profissionais, o que resultou 

na ideia de levarmos os clientes para conhecer o serviço de nefrologia e os possíveis 

tratamentos e a possibilidade de serem atendidos por nutricionistas e psicólogos do 

serviço em horários condizentes com a vinda desse cliente ao hospital. 

Recomendamos que sejam realizados estudos que abarquem este contexto de 

vida do cliente renal crônico e a busca por tratamento digno e equânime. Visualizamos 

necessidades de compreender o mundo da vida de clientes renais crônicos que 

apresentam obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Esta é a ênfase dada pelas 

organizações de estudos internacionais ao escolherem estudar nos cenários de saúde no 

Brasil. 

Um caminho também relevante se configura nas intervenções de saúde, sejam 

elas direcionadas pelos diversos profissionais, no cenário do ambulatório e como estas 

ações refletem na saúde do cliente renal, seja em nível biológico ou social.  
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Ademais, dar voz aos enfermeiros acerca da sua atuação na consulta de 

enfermagem, se mostra como uma possibilidade de conhecimento das configurações da 

assistência em saúde e em nefrologia.  

Este estudo contribuiu para o Núcleo de Pesquisa em Educação e Saúde em 

Enfermagem e o Grupo de Consulta de Enfermagem, à medida que fortalece e embasa 

as práticas de saúde especializadas para a formação do conhecimento na área de 

educação em enfermagem, por meio de um modelo de consulta que poderá possibilitar 

registros que traduzam as necessidades dos clientes e de seus cuidadores, que segue no 

Apêndice D. Além de ampliar o referencial teórico-filosófico e com a reflexão crítica 

nas áreas de educação em saúde, já que gera inquietações para as políticas e práticas de 

saúde e de enfermagem. 

Por fim, este estudo repercute nas práticas educativas em saúde e na formação 

do enfermeiro e dos demais profissionais de saúde que atual na equipe multidisciplinar 

de um saber interdisciplinar pautado no pensar sistematizado e investigativo, 

fundamentos basilares da pesquisa. Assim, compreendi as ações educativas como uma 

das ações intencionais na relação de quem cuida e de quem é cuidado, ou seja, um ato 

entre humanos.  
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Fonte: Imagem originada da Página “Coisas que eu sei” do Facebook de domínio de Edna Andrade.  

 

 

 

 

 

“Se o que escrevo puder ajudar algumas pessoas será ótimo, se ajudar apenas 
uma será bom; se não ajudar ninguém, acredito que valeu pelo exercício e pela 

intenção. ” 
 

Luís Martins  
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Apêndices 
 

 

 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA O CLIENTE E 

CUIDADOR 

 

Situação Biográfica do Cliente 

Cognome:  Idade: 

Comorbidades: Sexo: 

Grau de instrução/ Profissão:  

 

Estado civil: 

Religião: Renda familiar: 

Tempo de diagnóstico: Dependência: 

Quem ajuda: Mora com quem: 

Vida Social: 

 

Questões:  

 

1. Como é para você vir à consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia? 

2. O que você espera da consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia?  

3. O que você tem em vista quando vem à consulta de enfermagem no ambulatório 

de Nefrologia?  

4. Quais são as ações educativas que você recebe na consulta de Enfermagem?  

5. Como é para você por em prática as ações educativas que o enfermeiro fornece 

na consulta de enfermagem? 
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Situação Biográfica do Cuidador 

Cognome:  Idade: 

Sexo: Grau de instrução/ Profissão:  

 

Estado civil: Religião: 

Renda familiar: Parentesco com o cliente: 

Vida Social: Mora com quem: 

Trabalha? Trabalhou? Deixou de fazer algo? 

Há quanto tempo é cuidador? 

 

 

Questões: 

 

1. Como é para você vir à consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia?  

2. O que você espera da consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia?  

3. Quais são as ações educativas que você recebe na consulta de Enfermagem?  

4. O que você tem em vista quando vem com seu familiar com Doença Renal 

Crônica (DRC) e recebe orientações educativas durante a consulta de 

enfermagem para cuidá-lo durante o tratamento?  

5. Como é para você por em prática as ações educativas ao seu familiar com DRC 

de acordo com as orientações que o enfermeiro fornece na consulta de 

enfermagem? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado cuidador,  

 

Você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar desta 

pesquisa que se trata de uma Dissertação de Mestrado que está sendo desenvolvida pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(EEAN/UFRJ). E possui como objetivos descrever as ações educativas da Consulta de 

Enfermagem para o cliente renal crônico em tratamento conservador e para seu 

cuidador, analisar compreensivamente as ações educativas da consulta de enfermagem 

ao cliente renal crônico em tratamento conservador e para seu cuidador e compreender o 

significado das ações educativas da consulta de enfermagem para o cliente com doença 

renal crônica em tratamento conservador e para seu familiar/cuidador. 

Acredito que a troca de informações por meio das ações educativas que ocorre 

durante as consultas de enfermagem esclarece tanto clientes quanto cuidadores, 

ajudando esse ciclo social a fortalecerem hábitos de saúde para assim, o enfermeiro 

propor um planejamento da assistência integral.  

Sua colaboração será importante no sentido de que, a partir das respostas 

obtidas, será possível adequar o cuidado de enfermagem aos clientes e cuidadores, de 

acordo com as necessidades apontadas por todos. Ou seja, sua ajuda será útil para que 

possamos melhorar a assistência de enfermagem no setor. Este é o benefício do estudo. 

Caso concorde em participar, realizarei uma entrevista gravada. É garantida a 

liberdade de não querer participar deste trabalho ou retirar o consentimento a qualquer 

momento. Ainda é garantido o direito de se recusar a responder a qualquer pergunta que 

ocasione constrangimento de qualquer natureza.  

As entrevistas serão registradas com gravador de voz (com programa de MP4) e 

os entrevistados terão direito ao anonimato, ou seja, não serão identificadas, tendo os 

seus nomes trocados por nomes de cores. As gravações serão apagadas do aparelho ao 

término de cinco anos. 

A entrevista acontecerá de acordo com a sua disponibilidade; será agendado dia, 

hora e local conforme você determinar. 

As informações obtidas de cada entrevistado serão analisadas em conjunto com 

as informações dos outros entrevistados, mantendo-se o devido segredo. Suas respostas 

serão utilizadas somente para esta pesquisa, ficando guardadas e sob inteira 

responsabilidade do pesquisador. 

Não será usado prontuário ou qualquer outro documento seu. Não utilizaremos 

imagens de pessoas. Você terá direito a conhecer o andamento da pesquisa a qualquer 

momento. Não haverá despesas pessoais para quem desejar participar, nem 

compensação financeira relacionada à pesquisa, uma vez que o trabalho possui baixo 

custo.  

Toda pesquisa possui riscos potenciais. Maiores ou menores, de acordo com o 

objeto de pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. A presente pesquisa não 

trará riscos adicionais. Caso ocorra risco de dano emocional e/ou circunstancial, 

apresentado pelos participantes, ao longo da entrevista, o pesquisador se responsabiliza 

pela oferta/ encaminhamento de apoio psicológico e, caso seja necessário, retirada do 

grupo de participantes. 

As perguntas que eu farei são: 

 Como é para você vir à consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia?  
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 O que você espera da consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia?  

 Quais são as ações educativas que você recebe na consulta de Enfermagem?  

 O que você tem em vista quando vem com seu familiar com Doença Renal 

Crônica (DRC) e recebe orientações educativas durante a consulta de 

enfermagem para cuidá-lo durante o tratamento?  

 Como é para você por em prática as ações educativas ao seu familiar com DRC 

de acordo com as orientações que o enfermeiro fornece na consulta de 

enfermagem? 

Os entrevistados ainda serão indagados sobre alguns dados, como: idade, sexo, 

grau de instrução, estado civil, renda familiar, vínculo com o cliente, mora com quem, 

quem ajuda, vida social e religião.  

Os pesquisadores responsáveis poderão ser encontrados nos seguintes endereços 

em qualquer etapa do estudo: Enfermeiro Harlon Menezes: 99547-0635 ou pelo e-mail: 

harlonmenezes@hotmail.com; Contato com a orientadora do estudo: Prof. Dra Ann 

Mary Machado Tinoco Feitosa Rosas, e-mail: annmaryrosas@gmail.com  Contato: 

22930528 - EEAN/UFRJ. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das seguintes instituições: 

 Comitê de Ética e Pesquisa EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293 8148 – 

Ramal: 228. E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. 

Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 

01D-46/1° andar - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 

horas, ou através do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br 

Muito obrigado. 

Enf.º Harlon França de Menezes 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com o Enfermeiro Harlon França de Menezes, sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a 

perda de atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. Eu receberei uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, 

estou ciente de que eu (ou meu representante legal) e o pesquisador responsável 

deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar na ultima folha.   

___________________________________  

              Nome do Participante da Pesquisa 

___________________________________                                                                                     

   Assinatura do Participante da Pesquisa 

mailto:harlonmenezes@hotmail.com
mailto:annmaryrosas@gmail.com
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
mailto:cep@hucff.ufrj.br


166 

 
  ___________________________________ 

         Nome do Pesquisador Responsável                                                                     

___________________________________                                                                             

      Assinatura do Pesquisador Responsável 

Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado cliente,  

 

Você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar desta 

pesquisa que se trata de uma Dissertação de Mestrado que está sendo desenvolvida pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(EEAN/UFRJ). E possui como objetivos descrever as ações educativas da Consulta de 

Enfermagem para o cliente renal crônico em tratamento conservador e para seu 

cuidador, analisar compreensivamente as ações educativas da consulta de enfermagem 

ao cliente renal crônico em tratamento conservador e para seu cuidador e compreender o 

significado das ações educativas da consulta de enfermagem para o cliente com doença 

renal crônica em tratamento conservador e para seu familiar/cuidador. 

Acredito que a troca de informações por meio das ações educativas que ocorre 

durante as consultas de enfermagem esclarece tanto clientes quanto cuidadores, 

ajudando esse ciclo social a fortalecerem hábitos de saúde para assim, o enfermeiro 

propor um planejamento da assistência integral.  

Sua colaboração será importante no sentido de que, a partir das respostas 

obtidas, será possível adequar o cuidado de enfermagem aos clientes e cuidadores, de 

acordo com as necessidades apontadas por todos. Ou seja, sua ajuda será útil para que 

possamos melhorar a assistência de enfermagem no setor. Este é o benefício do estudo. 

Caso concorde em participar, realizarei uma entrevista gravada. É garantida a 

liberdade de não querer participar deste trabalho ou retirar o consentimento a qualquer 

momento. Ainda é garantido o direito de se recusar a responder a qualquer pergunta que 

ocasione constrangimento de qualquer natureza.  

As entrevistas serão registradas com gravador de voz (com programa de MP4) e 

os entrevistados terão direito ao anonimato, ou seja, não serão identificadas, tendo os 

seus nomes trocados por nomes de cores. As gravações serão apagadas do aparelho ao 

término de cinco anos. 

A entrevista acontecerá de acordo com a sua disponibilidade; será agendado dia, 

hora e local conforme você determinar. 

As informações obtidas de cada entrevistado serão analisadas em conjunto com 

as informações dos outros entrevistados, mantendo-se o devido segredo. Suas respostas 

serão utilizadas somente para esta pesquisa, ficando guardadas e sob inteira 

responsabilidade do pesquisador. 

Não será usado prontuário ou qualquer outro documento seu. Não utilizaremos 

imagens de pessoas. Você terá direito a conhecer o andamento da pesquisa a qualquer 

momento. Não haverá despesas pessoais para quem desejar participar, nem 

compensação financeira relacionada à pesquisa, uma vez que o trabalho possui baixo 

custo.  

Toda pesquisa possui riscos potenciais. Maiores ou menores, de acordo com o 

objeto de pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. A presente pesquisa não 

trará riscos adicionais. Caso ocorra risco de dano emocional e/ou circunstancial, 

apresentado pelos participantes, ao longo da entrevista, o pesquisador se responsabiliza 

pela oferta/ encaminhamento de apoio psicológico e, caso seja necessário, retirada do 

grupo de participantes. 

As perguntas que eu farei são: 

o Como é para você vir à consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia? 
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o O que você espera da consulta de enfermagem no ambulatório de Nefrologia? 

o O que você tem em vista quando vem à consulta de enfermagem no ambulatório 

de Nefrologia? 

o Como é para você por em prática as ações educativas de acordo com as 

orientações que o enfermeiro fornece na consulta de enfermagem? 

Os entrevistados ainda serão indagados sobre alguns dados, como: idade, sexo, 

comorbidades, grau de instrução, estado civil, renda familiar, tempo de diagnóstico, 

mora com quem, dependência, quem ajuda, vida social e religião.  

Os pesquisadores responsáveis poderão ser encontrados nos seguintes endereços 

em qualquer etapa do estudo: Enfermeiro Harlon Menezes: 99547-0635 ou pelo e-mail: 

harlonmenezes@hotmail.com; Contato com a orientadora do estudo: Prof. Dra Ann 

Mary Machado Tinoco Feitosa Rosas, e-mail: annmaryrosas@gmail.com  Contato: 

2293-0528 (EEAN/UFRJ);  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das seguintes instituições: 

 Comitê de Ética e Pesquisa EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293 8148 – 

Ramal: 228. E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. 

Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 

01D-46/1° andar - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 

horas, ou através do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br 

Muito obrigado. 

Enf.º Harlon França de Menezes 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com o Enfermeiro Harlon França de Menezes, sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a 

perda de atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. Eu receberei uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, 

estou ciente de que eu (ou meu representante legal) e o pesquisador responsável 

deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar na ultima folha.   

___________________________________  

Nome do Participante da Pesquisa 

___________________________________                                                                                     

   Assinatura do Participante da Pesquisa 

        ___________________________________ 

         Nome do Pesquisador Responsável                                                                           

Data: ____/____/____ 

___________________________________                                                                             

      Assinatura do Pesquisador Responsável 

mailto:harlonmenezes@hotmail.com
mailto:annmaryrosas@gmail.com
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
mailto:cep@hucff.ufrj.br
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM NO 

AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO 

FRAGA FILHO  

DIVISÃO DE ENFERMAGEM  

 

Consulta de Enfermagem no Ambulatório de Nefrologia 

CÓDIGO 

DEN POPF 

  

ÁREA EMITENTE: 

Data de 

Emissão 

  

Data de 

aprovação  

Data de 

vigência  

Próxima 

revisão  

Versão n° 

01 

Pág. X de X 

 

1. Definição 

A Consulta de Enfermagem é uma atividade que: 

 É privativa do Enfermeiro, e respaldada legalmente pela Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem nº 7.498 de 25 de junho de 1986;  

 Visa identificar e atender as necessidades de saúde da clientela de doentes 

renais, como de sua família e comunidade, atendidos no ambulatório da 

Nefrologia pelo Programa de Prevenção de Doença Renal Crônica; 

 Utiliza componentes do método científico para identificar situações de 

saúde/doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que 

contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação, 

reabilitação, até finitude. 

 

2. Objetivo 

 Orientar quanto à atividade assistencial Consulta de Enfermagem e suas 

respectivas etapas no ambulatório de tratamento conservador de Nefrologia; 

 

3. Profissionais envolvidos 

 Enfermeiros que atuam no Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho; 
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4. Quando fazer 

 A Consulta de Enfermagem é realizada seguindo o “Fluxograma de acesso ao 

programa de prevenção de doença renal crônica” apresentado abaixo. 

 

 

Material necessário 

 Estetoscópio; 

 Esfigmomanômetro; 

 Termômetro; 

 Fita métrica; 

 Balança antropométrica. 

 

5. Descrição do Procedimento 

 

 Posicionar o cliente e seu acompanhante na cadeira; 

 Apresentar-se e identificar-se; 

 Iniciar com o preenchimento da ficha de consulta “Processo de Enfermagem 

em Nefrologia”; 

 Promover um ambiente tranquilo e estabelecer uma relação intersubjetiva, 

respeitando a privacidade do cliente. 
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Histórico 

 Identificação do cliente (dados socioeconômicos, ocupação, moradia, lazer, 

religião, estado civil, escolaridade)  

 Cuidador (nível de parentesco, escolaridade, tempo que é cuidador e 

perspectivas) 

 Antecedentes familiares e pessoais (agravos à saúde);  

 Medicamentos em uso (investigando horários e efeitos colaterais);  

 Hábitos alimentares;  

 Hábitos de vida (tabagismo, alcoolismo, drogadição, sono e repouso, higiene e 

eliminações);  

 Queixas atuais (alergias, taquicardia, tontura, dor pré-cordial, dispnéia, 

cefaleia); 

 Avaliação de exames não laboratoriais (ecocardiograma, eletrocardiogramas, 

ultrassonografias do aparelho urinário) e laboratoriais (Hemograma; Tipagem 

sanguínea e fator Rh; Glicemia de jejum; VDRL; Sorologia para HIV; Anti-

HbC, HbsAg; Urina I; Perfil Lipídico; Ácido Úrico; Uréia; Creatinina, Sódio, 

Potássio, PSA, Urina 24 horas; gasometria venosa; vacinas).  

 Percepção e perspectivas do cliente frente à patologia, tratamento e 

autocuidado; 

 Averiguação da rede social destes clientes; 

 Higienização das mãos; 

 Exame físico 

 Peso, estatura e estado nutricional;  

 Verificação de sinais vitais (Frequência Cardíaca (bpm), Frequência 

Respiratória (irpm), Temperatura (ºC), Pressão Arterial (mmHg);  

 Inspeção de pele e mucosas;  

 Palpação da tireóide e de gânglios;  

 Ausculta cardiopulmonar;  

 Exame do abdome e avaliação do perímetro abdominal;  

 Exame de MMII (pesquisa de edema e lesões); 

 Avaliação da presença e frêmito de Fístula Arteriovenosa (FAV); 

 Higienização das mãos; 
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6. Cuidados Relacionados 

 Avaliação da necessidade da realização de curativos: em cateter de duplo 

lúmen (CDL) ou em incisão cirúrgica de Fístula arteriovenosa (FAV); 

 Orientação quanto aos cuidados com a FAV; 

 Orientação quanto aos cuidados com CDL; 

 Apresentação e orientação sobre os tipos de Terapias Renais Substitutivas; 

 Realização do registro com informações referentes ao procedimento realizado; 

 Preenchimento do formulário com os Diagnósticos de Enfermagem; 

 Preenchimento do formulário com o Plano de Cuidados e os resultados 

esperados; 

 Identificação das orientações realizadas e quais os resultados esperados; 

 Realização dos encaminhamentos às especialidades multidisciplinares quando 

necessário, até avaliação conjunta;  

 Realização de estratégias didático-pedagógicas como: ambiência no Serviço de 

Nefrologia, folder acerca da Doença Renal Crônica, encontros interpessoais, 

rodas de conversas tanto para o grupo de clientes e de cuidadores;  

 Marcação de nova consulta conforme necessidade do cliente. 

 

7. Referências 
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Atenção Especializada e Temática. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente 

com Doença Renal Crônica – DRC no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2014. p.: 37. 

 

MENEZES, H. F. O significado da ação educativa na consulta de enfermagem ao 

cliente renal crônico e seu cuidador: uma análise compreensiva. Rio de Janeiro, 2016. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
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Nome Função Setor 

Flávia Silva de Souza Enfermeira Supervisão 
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Harlon França de Menezes Enfermeiro EEAN/UFRJ 

Dra. Ann Mary Machado Tinoco Feitosa Rosas Enfermeira EEAN/UFRJ 

 

Revisão pela equipe de enfermeiros da ....  

Validado por   



173 

 

9. Controle de Treinamento: 

Público alvo: Enfermeiros  

Periodicidade: anual. 
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Anexos 
 

 

ANEXO A – PARECERES CONSUBSTANCIADOS DE APROVAÇÃO PELOS 

COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 
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