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RESUMO 
 

O presente trabalho visa investigar a Psicossomática e o sofrimento psíquico 

do paciente assim como a noção de desamparo na teoria freudiana e o luto com 

suas perdas significativas, como fundamentação teórica para a reflexão, foi utilizada 

referencia psicanalítica. A partir das observações e das experiências dos médicos, 

psicólogos e pacientes, verificou-se uma serie de significações e saberes articulados 

na constituição das práticas para manterem vivos os pacientes na clínica de 

hemodiálise. As situações limites nessa unidade imprimem uma marca para o 

psicólogo, percebendo-se uma subjetividade vivida pelo paciente e suas 

experiências particulares. 

A pesquisa nos mostra como é o atendimento do psicólogo na clínica de 

hemodiálise, como deve ser suas intervenções e qual o objetivo do psicólogo. 

Finalmente a pesquisa traz o relato como é o tratamento dos pacientes com 

insuficiência renal crônica.    

 

 

Palavras – chave: Clínica de Hemodiálise; Sofrimento Psíquico; Atendimento 

Psicológico.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to investigate the psychosomatic and mental suffering of the 

patient as well as the helplessness notion in Freudian theory and struggle with their 

significant losses as a theoretical basis for reflection was used psychoanalytical 

references. From the observations and experiences of doctors, psychologists and 

patients, there was a series of meanings and knowledge articulated in the 

constitution of practices to keep alive patients on hemodialysis clinic. The extreme 

situations that drive print a mark for the psychologist, realizing up a subjectivity 

experienced by the patient and their particular experiences. 

 The research shows how the psychologist of care in hemodialysis clinic, how 

should their interventions and what the goal of the psychologist. Finally the research 

brings the story as is the treatment of patients with chronic renal failure. 

 

 

Key - words: Clinical Hemodialysis; Psychic suffering; Psychological care. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho constituiu-se para demonstrar o atendimento psicológico na 

clínica de hemodiálise, fazendo um relato sobre a doença renal crônica e a 

hemodiálise, o sofrimento psíquico do paciente em tratamento e a especificidade e 

as possibilidades da intervenção do psicólogo junto a esses pacientes. 

A temática escolhida para o presente trabalho originou-se após trabalhar durante 9 

anos em uma clínica de hemodiálise, não como psicóloga, mas como técnica 

administrativa, durante o período de minha formação na faculdade, o que me levou a 

uma observação cuidadosa da atuação dos profissionais de Psicologia naquela 

instituição. Durante a estadia no trabalho pude perceber o quanto o trabalho do 

psicólogo é necessário e se faz importante para o psíquico do paciente, contribuindo  

para o enfretamento da doença, e às vezes, até abrindo a possibilidade do paciente 

dar um novo sentido para sua vida.  

O objetivo geral do presente estudo foi mostrar a importância da escuta do psicólogo 

aos pacientes que são submetidos a um tratamento de hemodiálise e as 

intervenções do psicólogo para promover o bem estar do paciente e melhorar a sua 

qualidade de vida pós o adoecer. 

A partir do âmbito da clínica utilizou-se como fundamentação teórica para analisar o 

tema artigos e livros de autores como Freud, Lacan, entre outros para analisar o 

tema do estudo. O trabalho sintetiza a psicossomática, e como o paciente enfrenta o 

desamparo e o luto.  

A pesquisa teve como metodologia a análise de revisão bibliográfica, de livros e 

artigos sobre o tema em questão.   

Tal pesquisa apresenta um breve relato das atividades exercidas pelo Psicólogo na 

clínica de hemodiálise, mostrando o sofrimento psíquico do paciente renal crônico, e 

como o psicólogo acolhe tal sofrimento. Mostrando ainda como o acompanhamento 

psicológico aos pacientes de hemodiálise pode lhe dar a possibilidade de encontrar 

um caminho para lidar melhor com o sofrimento gerado pelo adoecer. 
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 Por fim através do estudo realizado podemos apresentar a discussão de 

como o profissional de psicologia desenvolve suas atividades na clínica de 

hemodiálise. 
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Capítulo 1 

Uma síntese sobre a doença renal crônica e a hemodiálise. 

           A doença renal crônica alcançou a dimensão de um problema de saúde 

pública. Trata-se de um tratamento individual, que exige grande complexidade de 

recursos terapêuticos, e que por isso que gera um custo muito alto para o sistema 

público de saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia a doença renal 

crônica é caracterizada pela perda progressiva e irreversível das funções renais e 

estima-se que cerca de 10 % da população adulta tem um grau de perda de função 

renal. Esse percentual pode aumentar para 30% a 50% em pessoas acima de 65 

anos, deixando evidente que o risco para seu aparecimento aumenta 

substancialmente com o envelhecimento. O rápido crescimento da doença renal 

crônica no Brasil aponta a necessidades de campanhas preventivas e estimativas de 

2011 revelam que cerca 10 milhões de brasileiros são portadores de doença renal 

crônica e a maioria não sabe disso. 

 

1.1 Insuficiência renal crônica 

  Algumas das patologias com índice levar um paciente ter Insuficiência Renal 

Crônica é Diabetes, Hipertensão Arterial e glomerunefrites e a grande maioria não 

ver como uma doença crônica  e com isso tem casos de pacientes que tem uma vida 

social normal e permanecem mascarados com essas doenças e com isso acaba 

ocorrendo a Insuficiência Renal Crônica o sujeito mascarrisa a doença, não toma os 

medicamentos, não vão nas suas consultas regulamente  não se cuida e quando ver 

a doença já se agravou cada vez mas e quando começam a fazer o tratamento de 

hemodiálise começa a reconhecer porque não se cuidou antes e com isso tente a ter 

mas sofrimento. 

Segundo Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, da National Kidney 

Foundation, sugeriu o estagiamento da doença renal crônica desde o estágio 1 (o 

mais leve) até o estágio 5 (o mais grave). Segue abaixo o quadro de estágios da 

doença renal crônica. 
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Quadro de estágios sugeridos pela Kidney Disease Outcomes Quality Initiative na 

doença renal crônica.        

         A doença renal crônica é caracterizada pela perda da função renal, que 

caracteriza a queda da TFG, que descreve o volume do ultra filtração plasmática 

apresentado pelo néfron por unidade de tempo no processo da formação da urina. A 

TFG declina progressivamente e os rins vão se tornando incapazes de manter as 

funções regulamente. 

        Os estágios mais discretos são o 1 e o 2, nos quais a taxa de filtração 

glomerular (TFG) ainda está acima de 60m/min/1,73m² - exigem evidências de lesão 

renal além da TFG reduzida. Os estágios mais graves da doença renal crônica são o 

3,4 e 5. Eles ocorrem quando a TFG é menor 60, 30 e 15 .  

 

Estágio Descrição Taxa de filtração 

glomerular (TFG) 

População Prevalência 

1 Lesão renal com 

TFG normal ou 

supranormal 

Superior à 90 5.900.000 3,3% 

2 Lesão renal com 

discreta redução 

da TFG 

60 à 89 5.300.000 3,0% 

3 Redução 

moderada da TFG 

30 à 59 7.600.000 4,3% 

4 Redução 

acentuada da TFG 

15 à 29 400.000 0,2% 

5 Insuficiência 

renal 

Menor do que 15 300.000 0,2% 
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A gravidade dos problemas de mal funcionamento dos rins pode ser avaliada 

considerando as funções vitais que eles desempenham em nosso organismo. Cito a 

seguir algumas funções que os rins são responsáveis: 

 Filtrar o sangue, eliminando as impurezas que o corpo produz ao longo 

do dia; 

 Fazer um balanço da quantidade de líquido em nosso corpo, para que 

não haja inchaços ou desidratação; 

 Regular a pressão, para que não fique alta e nem baixa; 

 Produz dois hormônios muito importantes: a vitamina D, que deixa os 

ossos fortes e a eritropoetina ( hemax) que não deixa aparecer anemia; 

Há alguns anos, quando os rins paravam de funcionar, infelizmente nada podia 

ser feito e as pessoas com insuficiência renal morriam. Com a evolução da medicina, 

foram descobertas alternativas para manter essas pessoas vivas com algum 

tratamento que substituísse os rins. 

Assim, foi desenvolvida a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. 

Os três são formas de tratamento e é importante ter em mente que nenhum deles 

representa a cura ou é igual a um rim natural. Mas, foi um avanço muito importante, 

capaz de prolongar a vida de muita gente. 

 

 Transplante renal 

Entre as três formas de substituição dos rins o transplante renal é considerado o 

mais eficaz, por ter como a principal vantagem a qualidade de vida, pois o 

transplante renal garante mais liberdade na rotina do paciente.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia o transplante renal é feito da 

seguinte forma: um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um 

paciente portador de insuficiência renal crônica avançada, através de uma cirurgia, 
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esse rim é implantado no paciente e passa a exercer as funções de filtração e 

eliminação de líquidos e toxinas.  

O transplante de doador vivo necessita que a pessoa tenha o desejo 

espontâneo e voluntário de ser doador e que tenha compatibilidade sanguínea  com 

o receptor, e testes para comprovar outras compatibilidade e no caso de doador 

falecido, é preciso que após o diagnóstico de morte encefálica ocorra o transplante 

dentro do tempo necessário para um paciente portador de insuficiência renal crônica 

avançada. Após o transplante é preciso que não ocorra nenhum tipo de rejeição, ou 

processo infeccioso ou de hipertensão, para que o transplante possa ser bem 

sucedido.  

  Além disso, nem todos os pacientes podem transplantar. As contra-indicações 

são impostas pelas condições de saúde do paciente, como qualquer outra cirurgia, 

as contraindicações para a cirurgia são os casos de portadores de doença 

hepáticas, cardiovasculares ou infecciosas que não se encontrem controladas e 

pacientes gravemente desnutridos. Também pacientes com abuso de álcool e 

drogas, distúrbios psiquiátricos ou problemas graves na estrutura familiar, são 

contra-indicados para transplante, pois essas condições podem comprometer o uso 

correto dos medicamentos e controle médicos e laboratoriais no pós- transplante.  

 

 Diálise peritoneal. 

A diálise peritoneal é uma opção de tratamento em que o processo ocorre dentro 

do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como substituto da função 

renal. Esse filtro é chamado de peritônio. É uma membrana porosa e 

semipermeável, que reveste os principais órgãos abdominais. O espaço entre esses 

órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido de diálise é colocado na cavidade e 

drenado, através de um cateter ( tubo flexível biocompatível).  

O cateter é permanente e indolor, implantado por meio de uma pequena cirurgia 

no abdômen. A solução de diálise é infundida e permanente por um determinado 

tempo na cavidade peritoneal, e depois drenada. A solução entra em contato com o 
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sangue e isso permite que as substâncias que estão acumuladas no sangue como 

uréia, creatinina e potássio sejam removidas, bem como o excesso de liquido que 

não está sendo eliminado pelo rim. 

A principal vantagem da diálise peritonel é que é feita em domicílio. Após um 

período de treinamento o paciente pode realizar na sua residência, de maneira 

independente. O familiar do paciente também recebe treinamento para poder ajudar 

o paciente quando necessário.         

 

  1.2 Hemodiálise  

Considerando que este trabalho se destina ao estudo da intervenção do 

psicólogo junto a pacientes que realizam hemodiálise, nos deteremos um pouco 

mais na descrição deste procedimento. 

  A hemodiálise é o método de depuração do sangue que é obtido por um 

acesso vascular ( cateteres ou fístulas arteriovenosas) sendo posto em contato com 

uma solução de diálise por meio de um filtro especial ( capilar ou dialisador) que usa 

uma membrana semipermeável artificial. O circuito de sangue começa no acesso 

vascular, a partir daí o sangue é bombeado através de um “equipo para a infusão de 

sangue arterial” até chegar ao dialisador. O sangue retorna do dialisador para o 

paciente através de um “equipo para infusão de sangue venoso”. 

 Esses termos são utilizados, embora, com freqüência, apenas o sangue 

venoso esteja sendo acessado (como quando se utiliza um cateter venoso). O mais 

preciso seria utilizar o termo equipo de “influxo” de sangue e equipo de “efluxo” de 

sangue, mas, como costuma ser o caso, os termos mais corretos são utilizados. 

Várias câmaras, portas laterais e monitores estão ligados aos equipos de influxo e 

de efluxo de sangue e são utilizados para infundir solução salina ou heparina, para 

medir as pressões e detectar qualquer entrada de ar.  

O circuito de solução da diálise inclui o sistema de aporte de solução de 

diálise, que forma a solução de diálise online a partir de água purificada e 

concentrada, e a seguir bombeia a solução através de um diferente compartimento 
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do dialisador. O circuito de solução da diálise inclui vários monitores que asseguram 

que a solução de diálise está na temperatura certa, apresenta concentração segura 

de sais dissolvidos e não está sendo exposta ao sangue ( devido a extravasamento 

na membrana do dialisador). 

  Entre os pacientes que se submetem a hemodiálise, uma das  intervenções a 

que eles tem que ser submetidos e que causa intensa resistência e mal estar, 

devido, entre outras coisas, ao seu caráter invasivo e incômodo, é o acesso 

vascular. 

 

1.3 O acesso Vascular e o paciente  

A necessidade de acesso vascular nos pacientes com insuficiência renal pode 

ser temporária ou permanente. A necessidade de acesso temporário pode variar de 

várias horas (diálise única) até alguns meses (se utilizada para diálise enquanto se 

aguarda a maturação da fistula arteriovenosa [AV]). O acesso temporário é 

estabelecido por meio da inserção percutânea de um cateter em uma veia calibrosa 

(jugular interna, femoral e, menos desejável, a subclávia). A confecção de um 

acesso vascular permanente permite o acesso vascular repetido durante meses e 

até anos, em alguns casos. 

O acesso permanente ideal facilita o fluxo adequado para a diálise prescrita, 

dura muito tempo e apresenta baixa taxa de complicação. A fistula AV autóloga é a 

que mais satisfaz esses critérios porque tem a melhor taxa de permeabilidade em 5 

anos e durante este período exige menos intervenções do que os outros métodos de 

acesso. Os acessos por próteses ( enxertos AV) consiste na inserção subcutânea de 

um tubo de configuração em alça, curvo ou reto, entre uma artéria e uma veia de 

membro. A inserção de um cateter com dupla luz, tunelizado com manguito (cuff) em 

uma veia jugular interna para acesso prolongado, também é realizado em alguns 

casos.(Allon, M e Work J. 2013) 
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Embora a fistula AV autóloga seja claramente o acesso desejado para 

pacientes que estão iniciando hemodiálise, o uso do enxertos AV é desproporcional 

e há uma dependência excessiva dos cateteres venosos que costumam ser 

utilizados para angioacesso agudo nos seguintes  pacientes: aqueles com a 

insuficiência renal aguda, os que necessitam de hemodiálise ou hemoperfunsão 

para overdose ou intoxicação; aqueles com insuficiência renal em estagio terminal 

que necessitam de hemodiálise em caráter de urgência, mas não tem um acesso 

maduro disponível; aqueles em hemodiálise de manutenção que perderam o uso 

efetivo de seu acesso permanente e que precisam de acesso temporário ate que a 

função do acesso permanente possa ser restabelecida.      
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Capítulo 2 

O sofrimento psíquico do paciente em tratamento 

O ser humano não se conforma com a morte e a doença e por isso desde o 

início da civilização busca meios para enfrentá-la. Assim, foi desenvolvendo um 

saber sobre a utilização de ervas terapêuticas, rituais religiosos, magias entre outros 

meios para escapar de um desfecho às vezes inevitável. Com o passar do tempo 

surge a Medicina que vem dando respostas e criando terapêutica que promovam 

curas, adiem a morte, aliviem dores, diminuindo o sofrimento humano. Contudo isso, 

existe algo nos processos de adoecimento que lhe escapa por extrapolar os limites 

do organismo, por ter relações com o sujeito e não a bactérias e vírus, ou 

disfunções, enfim, por estar além do discurso da ciência. É ai que entra a 

abordagem do psicólogo ( Ribeiro e Santana, 2003) 

 Diferente que ocorre na medicina, a abordagem que a psicanálise faz com o 

sujeito é diferente, no primeiro momento o sujeito é falado, no segundo momento, 

ele é escutado e despido no intimo do seu ser, uma vez que o desejo vai além de 

uma demanda de tratamento. A Medicina atua com o saber lógico e formal da 

ciência, enquanto o psicólogo atua com a escuta do Inconsciente. São saberes 

diferentes, porém que podem se somar. 

  Para a medicina o corpo é como uma máquina, um organismo que pode ser 

manipulado, abordado, dissecado pelo olhar da ciência, e para o psicólogo ele é um 

sujeito, que é marcado pela pulsão e pela linguagem. Antes do nascimento, quando 

o sujeito é desejado e sonhado os pais já o supõe, o imaginam,  e o sujeito já possui  

significantes e significados que interferirão em sua constituição futura. Nos primeiros 

anos de vida do sujeito ele é completamente dependente do cuidado de sua mãe e 

de seus parentes mas,  aos poucos, ele vai se apropriando dos meios para a sua 

sobrevivência. 

A psicossomática estuda o homem como ser histórico, constituído por corpo, 

mente e suas interações com o meio levando em conta sua totalidade para melhor 

entender os processos de adoecer. Nesse caso, as doenças psicossomáticas, são 
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abordadas como um mecanismo de defesa, no qual o sujeito transforma o problema 

psicológico em fisiológico. 

           O sofrimento é controlado pelas estratégias defensivas, para impedir que se 

transforme em patologia. Quando há uma falência ou uma deficiência nesses 

sistemas defensivos, aparecem as neuroses, psicoses e depressões ou sintomas 

orgânicos. 

 No caso dos pacientes com doença renal crônica (DRC), com o adoecimento, 

ocorre a interrupção imediata de suas atividades cotidianas, que passam a ser 

percebidas como punição, perda significativa da qualidade de vida. Esses pacientes 

são influenciados por numerosos fatores de estresse psicossocial. Esses fatores 

abrangem os efeitos da doença e do tratamento, incluindo limitações funcionais e 

disfunção sexual, restrições alimentares, limitação do tempo de morte. Alem disso, 

podem ocorrer conflitos conjugais, relacionamentos interpessoais tensos com os 

familiares e com a equipe administrativa ou clínica e preocupações socioeconômicas 

sobre os custos do tratamento e desemprego. 

  O paciente que apresenta este diagnóstico passa a ter varias restrições, que 

são vividas como uma perda, por não poder comer alguns alimentos, beber líquidos 

ou ter que preparar de forma diferente, ter vários limites e restrições que fazem com 

que o individuo se sinta cada vez mais angustiado.  Esse paciente, com freqüência 

precisa restringir e às vezes abandonar suas atividades laborativas. Sua autonomia 

pode ficar bastante restringida, algumas vezes passando à depender completamente 

do outro. Tudo isso faz com que ele se confronte com seu desamparo existencial, 

ele se encontra a mercê do saber médico que vai ajudar nas suas necessidades 

biológicas e da ajuda dos outros.    

            Além disso, podem apresentar-se co-morbidades de natureza psíquica.  

Segundo Cohen,S e Holder,V  e Kimmmel, P (2013) aproximadamente 10 % dos 

pacientes com doença renal em estagio terminal (DRET) que estão hospitalizados 

apresentam um transtorno psiquiátricos subjacente. As taxas de hospitalização por 

transtornos psiquiátricos são elevadas em relação aos outros pacientes com doença 
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crônica. Problemas freqüentes incluem depressão, demência e delirium, psicose, 

transtorno da personalidade e ansiedade e abuso de substancias psicoativas.  

        Muitos pacientes iniciam o tratamento de hemodiálise com intensos 

sentimentos de negação e raiva, porque é muito difícil para um paciente ficar deitado 

ou sentado em uma cadeira por quatro horas, sendo que poderia estar trabalhando, 

estudando tendo sua vida social, mas tem que fazer o tratamento para sua 

sobrevivência. A sensação de perda de tempo durante o tratamento causa 

sofrimento, e torna o paciente frágil e debilitado emocionalmente. Também 

observamos que no inicio do tratamento surgem várias dúvida, sobre a alimentação, 

medicação, direitos trabalhistas, etc.  

Devido à ansiedade e angustia desses pacientes, muitas vezes eles recorrem 

à sua rede de relacionamento (vizinhos, parentes e amigos), para solucionar suas 

dúvidas. Muitas vezes essas pessoas são leigas e acabam transmitindo informações 

inadequadas ao paciente. Quando o mesmo chega para atendimento está 

“contaminado” com o tipo de informação, e essas crenças instauradas são difíceis 

de serem modificadas. 

  Assim os pacientes apresentam muitas crenças populares, pensamentos do 

senso comum veiculadas sobre o tratamento, que o influenciam. Entre elas ouvimos 

com freqüência frases do tipo: “quem faz hemodiálise morre logo”, “começou a fazer 

hemodiálise, não vai durar muito tempo”, “ esse lugar é de morte”, “essa máquina me 

suga todo”, etc. 

Diante desse quadro, o paciente pode ter dois comportamentos: evitar ou 

enfrentar o tratamento. É nesse momento que o acompanhamento psicológico pode 

intervir buscando favorecer a elaboração subjetiva desse processo no paciente. O 

psicólogo acolhe o paciente em suas angustias e incertezas. Se nesse momento ele 

sentiu-se acolhido, sentindo que não está sozinho, poderá acreditar na possibilidade 

de vencer suas resistências ao tratamento e futuramente melhorar de forma 

significativa sua relação com a sua doença. 
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As recomendações e informações feita pelo psicólogo devem ser 

devidamente fornecidas, tanto para estimular o enfrentamento da doença, quanto 

para que lhe seja dada a possibilidade de consentir ou não com o tratamento, e 

mostrar-lhe que ele terá que ter responsabilidade com a mesma. 

   O renal crônico quando adoece, se depara com algo que modifica e destrói o 

seu corpo, é preciso reorganizar a concepção que se faz de si mesmo. Há 

sentimentos comuns aos pacientes pelo modo de se manifestar a patologia, a 

condição crônica da mesma, as intensas mudanças na rotina do paciente e sua 

família, o ambiente do ambulatório e o prolongado tratamento realizado. Isso tudo, 

precipita uma serie de conseqüências nos pacientes, que por si só já influenciam na 

dinâmica psíquica dos mesmos, tornando-a mais suscetível a conflitos e 

instabilidades, independente do histórico de vida de cada um.  

A qualidade do tratamento e da vida desse paciente está diretamente ligada 

ao modo como o paciente processa emocionalmente a doença renal crônica e suas 

conseqüências. Após o impacto do diagnostico, torna-se necessário adaptar-se a 

nova situação, evidenciando-se o perfil da personalidade do paciente, a qual 

influencia demasiadamente na evolução do tratamento. As características pessoas 

podem determinar melhor adesão ou não a diálise, o que vai predizer um melhor ou 

pior prognóstico (Silva, et al.,  2011). 

A preocupação em relação ao paciente renal crônico está diretamente ligada 

aos aspectos emocionais e qualidade de vida. Há algumas décadas atrás, os 

portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) eram estudados em termos de 

quantos sobreviviam em relação aos tratamentos disponíveis. Atualmente as áreas 

medicas possuem cada vez mais uma perspectiva biopsicossocial de homem, com o 

qual a Psicologia tem contribuído significativamente, assim tornou-se evidente o 

interesse pelas relações existentes entre os fatores psicológicos, e a incidência, a 

evolução e tratamento do portador de uma doença renal crônica. 

Verificamos então que, se diante do sofrimento humano, temos a ciência a 

religião e outras formas de tratamento do mal estar da subjetividade, a psicologia 

também pode ser uma das possibilidades do sujeito encontrar um caminho para lidar 
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melhor com esse sofrimento. Na maioria dos casos, o tratamento em uma clínica de 

hemodiálise é algo que desestabiliza não só o sujeito que faz o tratamento como 

também seus familiares, já que nunca estamos preparados para enfrentar a doença, 

a morte, o imprevisível. Nestes momentos, as respostas que sujeito sustenta já não 

são suficientes, pois algo aconteceu que vacilou suas certezas. A surpresa, o 

imprevisto, o acaso da doença, a possibilidade de morte, podem caracterizar um 

momento de crise. 

Segundo a teoria freudiana do psiquismo, na vivência da crise, a experiência 

traumática irrompe na vida da pessoa, quebrando violentamente o transcorrer 

natural da vida . É um momento onde a pessoa não tem escolha, a mudança já 

aconteceu, o que existe é um antes e um depois, ninguém está preparado para este 

encontro com o real, pois o real nos deixa sem palavras e o que emerge, se 

tornando insuportável, é a angustia em que a pessoa passa a se encontrar. 

Segundo Freud, em seu texto intitulado “Os mecanismos de defesa”, como o 

próprio nome diz, esses mecanismos surgem como uma forma de proteger os 

indivíduos contra seus instintos e também contra ataques de sofrimento vividos 

externamente pelo psiquismo. Trata-se basicamente de uma defesa contra os 

aspectos da ansiedade advinda de inúmeras situações, internas ou externas. 

Freud diz que os mecanismos de defesa são processos psíquicos, que tem a 

finalidade de afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente, os 

mecanismos de defesa são funções do psiquismo e, por definição, inconscientes. 

Como eles são gerados da angústia, o psiquismo se mobiliza quando sinaliza perigo 

e desencadeia vários mecanismos repressores que impedirão a vivencia de fatos 

dolorosos, que o organismo não está pronto para aceitar.  

É a partir desse referencial teórico que iremos abordar o acolhimento do 

paciente renal crônico numa clinica de hemodiálise, conforme desenvolveremos a 

seguir. 

 

2.1 Sofrimento do paciente renal crônico e a teoria freudiana do desamparo.  
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Freud utiliza a palavra Hilflorigkeit para designar o desamparo que pode ser 

traduzido como abandono, situação difícil, impotência, entre outros. Freud diz que o 

desamparo tratava de um dado essencial e objetivo: o bebê é considerado impotente 

porque não é capaz de compreender as coisas. Isso significa que ele está próximo 

do trauma e do desespero. O trauma está presente no desamparo do sujeito e 

produz um estado de impotência. 

Segundo Freud o desamparo é uma situação ou estado em que o sujeito 

necessita do outro para satisfazer suas necessidades, e se considera impotente 

para satisfazer suas próprias necessidades. O desamparo é uma situação inevitável 

vivida pelo sujeito por causa da condição de prematuridade em que nasce o sujeito 

humano, criando a necessidade de um longo período de assistência durante a 

infância para que o filhote humano possa sobreviver.      

 Freud(1930-1987), em “O mal-estar na civilização”, afirma que a decadência, 

ou adoecimento ou, em ultima instância, o mau funcionamento de nosso corpo é 

fonte de desamparo. O desamparo é ausência de defesas para lidar com a angústia 

que nos invade, é um estado primitivo do sujeito humano, que corresponde à 

dependência da mãe para a sobrevivência que pode acontecer em situações de 

dificuldade para o sujeito. 

         Segundo Freud (1930-1987), o sofrimento nos ameaça a partir de três distintas 

direções que são portanto, fontes do sentimento de desamparo humano. As fontes 

são portanto: 

 Do mundo externo, ou seja, as catástrofe da natureza, situações que não 

podemos controlar e nem prever; 

 Do sofrimento decorrente da relação com o semelhante, a alternativa do outro 

nos fere em nosso desejo, e 

 De nosso próprio corpo, condenado à decadência e a dissolução, que nem 

mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. 
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O conceito de desamparo, desenvolvido por Freud nos ajuda a compreender 

o sujeito atormentado por sua dor psíquica, que será levado à repetição das 

vivências do início de sua vida, que precisa do outro para atender suas 

necessidades e de seu cuidado, que é como um bebê que não possui meios de 

defesa.  

A dor e o desamparo estão sempre presentes como vivências humanas 

fundamentais e suas marcas se manifestam no sofrimento neurótico do nosso 

cotidiano, mas a sala de hemodiálise é um espaço privilegiado onde os pacientes se 

deparam com dor física e uma série de acontecimentos inesperados em suas vidas, 

acontecimentos indesejados, que afetam de forma muito radical o corpo e suas 

relações em geral e que, por isso, podem destituir o sujeito do seu ancoramento 

significante. 

           Decat de Moura (1996), ao tratar da singularidade do sujeito afetado por 

graves sofrimento físico, particularmente, nos hospitais,  afirma que o sujeito é 

lançado no estado inicial de desamparo, estado que pode repetir-se em qualquer 

momento da vida, revelando a precariedade da condição humana.  

 O mundo do humano é estruturado em palavras e no mundo simbólico da 

linguagem, enquanto seres falantes, os homens são iguais. Sua singularidade se 

coloca no campo do objeto. Singularidade “sublime” que confere ao real da vida 

pulsional uma satisfação diferente do seu alvo “natural”. Essa singularidade como 

dissemos, se constitui na relação com o objeto. A partir do momento em que o bebe 

se depara com o primeiro momento de desamparo, busca um objeto de satisfação 

para possa tirá-lo dessa condição e satisfazê-lo, eliminando a condição de 

desamparo. 

  Freud (1905), ao escrever sobre a vivência primária de satisfação, postula 

uma experiência originária, apaziguadora das tensões inevitáveis do organismo, a 

que o bebê muito pequeno é submetido. O apaziguamento é obtido graças a uma 

intervenção exterior criada pela necessidade. A satisfação, segundo o autor citado, 

passa a ser ligada à imagem do objeto que a propiciou. Quando retorna o estado de 

tensão, a imagem do objeto é reinvestida, produzindo-se uma alucinação do objeto 
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que lhe falta: leite, seio, mamadeira, voz, olhar. A mãe suficientemente boa, 

possibilitará ao bebê ter a ilusão de que o seio é parte dele. Assim desenvolve-se no 

bebê um objeto subjetivo. 

Esse desamparo e a ilusão que o supera, como estrutural e estruturante, nos 

possibilita compreender que a estrutura humana é, pois, uma ficção, da qual deriva a 

singularidade, que nessa estrutura está inserida, sendo a existência humana, como 

escreve Castiel(1994), um drama, uma luta para reencontrar esse objeto perdido 

desde sempre e para sempre. 

  Na clínica de hemodiálise, o desamparo estrutural do sujeito humano se 

apresenta na medida em que o paciente se encontra diante de um prognóstico 

bastante desfavorável para sua enfermidade e diante de uma máquina da qual 

passará a depender para sua sobrevivência.  

 Ligado a essa máquina, passa depender das pessoas,de vários funcionários    

envolvidos no seu atendimento, sendo que estes funcionários estão voltados 

especialmente para os procedimentos técnicos que devem ser desenvolvidos com 

bastante rigor, para o bem estar do paciente. Dessa forma, esses profissionais não 

tem estrutura psíquica para lidar com as questões que se referem a singularidade do 

sujeito, com suas dificuldades, necessidades e desejos, e o sofrimento psíquico que 

a doença determina.  

Diante desse quadro alguns pacientes colocam esse desamparo em forma de 

raiva, como uma criança chorando, necessitando de sua mãe, fazendo incessantes 

demandas à equipe, apresentando muita dificuldade de aderir ou de colaborar com o 

tratamento. Às vezes os pacientes chegam a manifestar atitudes de raiva e revolta 

em relação à equipe a ao tratamento com atitudes agressivas ou auto-agressivas,  

falando alto,e ate mesmo humilhando alguns profissionais. 

 Na clínica de hemodiálise as práticas de saúde, facilmente são perceptíveis 

diferentes e interativos de atendimento. Corpos humanos sofrem e, nas palavras de 

Benoit (1989), “ O sofrimento do corpo é relativo não apenas à própria doença, mas 

também à mobilização do mundo arcaico do sujeito que funciona na própria base de 

sua estrutura”.  
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  Decat de Moura (1996), os médicos com sua pratica, com objetos concretos 

como os medicamentos, vêem o doente como um corpo orgânico, Os médicos junto 

com os profissionais da saúde vão tratar o paciente através se seus atos, ações 

remédios que fazem cessar males ou mesmo diminuir sofrimento do paciente.  Nem 

sempre o medicinal do paciente funciona em harmonia com o medicinal do 

profissional de saúde porque alguns pacientes vêem o profissional só como aquele 

que o coloca em uma máquina para fazer o tratamento para manter sua vida. Nem 

mesmo o médico, com suas prescrições na maioria das vezes não sustenta um 

vínculo para além dos seus procedimentos de rotina. É nesse momento que se 

insere a abordagem da psicóloga para auxiliar no processo de abordar as questões 

emocionais envolvidas no tratamento, mantendo esse vinculo com o paciente. 

Porque não é só um sujeito em uma máquina fazendo um procedimento, mas sim 

um sujeito bastante fragilizado que necessita de compreensão e cuidado.  

A intervenção do psicólogo consiste no acolhimento que busca contribuir com 

o processo de elaboração subjetiva do sofrimento psíquico causado pela doença, 

buscando favorecer o desenvolvimento de uma atitude mais favorável ao tratamento, 

buscando a implicação subjetiva do paciente com suas próprias questões e com o 

tratamento. A psicóloga escuta a singularidade do sujeito que fica evidenciado pela 

linguagem que constitui o inconsciente. Então podemos destacar que não são os 

médicos e nem os profissionais de saúde que vão escutar a singularidade e 

subjetividade do sujeito e sim a psicóloga.    

  A função, do psicólogo, de escutar, por si só pode ser terapêutica, 

proporcionando uma certa contenção, Alem do mais, não se trata apenas de 

escutar, mas sobretudo de levar quem fala a se escutar. À medida que o paciente 

fala, ele também ouve, assim pode surgir algo novo, acarretando modificações de 

sua posição subjetiva. 

O psicólogo na clínica de hemodiálise não tem como objetivo, fazer com que 

o paciente faça análise, o que pode até ocorrer, mas em outro momento. O 

psicólogo inicia e sustenta um discurso, para que dele resultem não efeitos 

imediatos e impressionantes, mas com a visada de que, para o sujeito, a doença se 

torne uma possibilidade de seu desejo despertar. 
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 É muito comum na clínica de hemodiálise o paciente tentar enganar sua 

demanda de amor com a satisfação da necessidade. É aquele paciente que pede, 

todo o tempo, “estou com calor”, “coloca o ar para gelar”, “estou com frio”, “me 

cobre”. Este tipo de solicitação, às vezes, confunde os profissionais que lidam com 

ele, já o paciente necessita de aportes que são objetos reais, que vem para acalmá-

lo, porque ele precisa ser atendido. Mas, como dissemos, juntamente com a 

satisfação dessas necessidades está a demanda de amor. Assim, as pessoas que 

estão ao redor do paciente podem qualificar estes pedidos como “manha”, ora 

atendendo, ora recusando sua solicitação. Isto causa um mal-entendido e um 

incômodo, ficando uma pergunta no ar: atende-se ou não aos pedidos do paciente? 

          A situação do paciente neste estado nos remete à primeira experiência de 

satisfação, quando a criança, em estado de necessidade, precisa da presença do 

outro para responder com o objeto de satisfação. As manifestações corporais da 

criança são interpretadas pelo outro como uma demanda. Portanto, essa demanda 

estará submetida ao desejo desse outro. O lugar da criança é, basicamente, o lugar 

da demanda, já que cada um de nós entra no mundo demandando. 

        De modo geral, podemos falar que quando alguém pede algo, pede para ser 

satisfeito. Por exemplo, quando o paciente reclama que está com calor e pede para 

colocar o ar para gelar é porque está calor. Entretanto. Lacan vai esclarecer que 

mais importante do que o objeto da necessidade é a mão que dá. O mais importante 

na demanda não é a satisfação da necessidade em si, mas o fato de o Outro 

responder.  

       É o amor deste outro que suporta um a mais de prazer, possibilitando à criança 

desejar através da fantasia pela demanda endereçada ao Outro. 

 

2.2 Luto: perdas significativas de pacientes em tratamento hemodiálitico. 

  Freud (1917 [1915]) estuda a questão das diversas perdas que podem 

conduzir a um processo de luto. Ele esclarece que essas perdas podem ter um 

papel simbólico, pode se tratar de uma realidade abstrata.  O luto ocorre no 
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momento em que o individuo perde o seu objeto de desejo, o qual pode ser 

representado pela perda de amor, um ideal, ou da noção de liberdade, o luto ocorre 

a partir de  representações simbólicas, quando a perda é significativa. O luto não é 

só a perda pela morte de pessoas queridas, mas de toda a perda que ocorre na vida 

do sujeito. 

         Segundo Freud os traços mentais do luto são um desânimo profundamente 

penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo – na medida em que este não 

evoca esse alguém, a perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor (o 

que significa substituí-lo) e o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que 

não esteja ligada a pensamento sobre ele.  

  A perda que ocorre na vida do sujeito que faz tratamento de hemodiálise pode 

ser representada como a perda da separação, nos casos de rompimento de relações 

amorosas, perda do emprego, abandono de seus filhos e devido à gravidade dessa 

doença crônica, que remete todo o tempo as lembranças de morte. Essa morte já se 

aproxima de forma simbólica no momento que o sujeito percebe o seu corpo sendo 

transformado. Entre essas transformações destacam-se as cicatrizes no braço por 

causa da fistula, as cicatrizes no pescoço e na virilha por causa do cateter, pele seca 

e pálida, inchaços pelo excesso de liquido no corpo. E ainda necessitam de uma 

dieta rigorosa que torna restrito o consumo dos alimentos, e exige substituições dos 

alimentos que mais gostam, pelos que não são tão agradáveis ao paladar. E além 

dos alimentos serem restritos, ainda há recomendações rigorosas sobre as formas 

de preparo.   

          Quando a dieta não é feita pode ocasionar algumas reações no paciente, pois 

ingerindo os alimentos que não são orientados pela nutricionista prejudica-se o 

organismo e acaba-se promovendo um mal estar no paciente. 

  Outrossim, o tratamento com hemodiálise pode ocasionar tanto nas mulheres 

quanto nos homens uma redução da libido, dos hormônios e infertilidade, por quanta 

de tantos medicamentos, altera o sistema nervoso do paciente, esses medicamentos 

podem ser alterados conforme a necessidade de cada paciente, O paciente deve ter 
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ciência de quanto deve respeitar a orientação médica do medicamento e a dieta 

nutricional. 

          O modo como o indivíduo lida com o luto do corpo, bem como com sua rede 

de apoio social, influencia na adesão ao tratamento, a qual também será 

influenciada por aspectos sociais que perpassam a vida do paciente com doença 

crônica  (Silva, et al.,  2011)  

          O paciente renal crônico vivencia o luto em relação ao seu corpo, pois o 

tratamento é vivenciado através de perdas simbólicas e efetivas que fragiliza o 

sujeito e traz diversas conseqüências em relação ao meio social, o sujeito elabora o 

significado dessas perdas de forma singular, a maneira que o sujeito vai lida com o 

luto é uma só, o que pode identificar sua identidade e estrutura psíquica.            

  Ao mesmo tempo em que o tratamento melhora os sintomas clínicos ele 

também pode promover uma desordem emocional. A doença tem tantas restrições 

que o sujeito se ver incapaz de tomar decisões e com isso afeta cada vez, mas sua 

identidade como sujeito ele está todo momento a mercê do outro e com isso ver sua 

inutilidade, e fica cada fez, mas depressivo, inseguro por ver sua saúde debilitada, 

angustia pela incapacidade e dependência do outro, o medo do que pode vir por 

causa da mudança inesperada em sua vida entre outras a sensação de prisão a 

maquina, revolta, inconformidade e pânico o sujeito fica impedido de fazer suas 

atividades diárias e suas escolhas devido tantas restrições que a doença impõe para 

o sujeito. 

Essas restrições afetam diretamente o psicológico, o fisiológico e o social do 

sujeito que faz o tratamento hemodialítico fragilizando-o devido às perdas e 

alterações físicas. Nem todo paciente reage o tratamento da mesma forma as 

variações vão principalmente depender de sua constituição psíquica. 

 Segundo Pascoal et al. (2009), o psicólogo inserido em uma clínica de 

hemodiálise visa trabalhar com os conteúdos emocionais relacionados à 

insuficiência renal crônica, possibilitando uma busca de soluções para mudanças 

advindas da doença e melhorando a compreensão do paciente em relação ao 
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tratamento. Isso favorece sua adesão aos novos hábitos e rotinas que devem ser 

adquiridos em decorrência da doença.  

          A psicanálise também pode intervir com os pacientes renais crônicos ativando 

estratégias de ressignificação para promover o bem estar do paciente e a qualidade 

de vida e tem como objetivo buscar reestruturação psíquica do paciente e a 

manutenção do tratamento. 

  A psicanálise contribui um espaço em relação à escuta clínica, e coloca para 

o sujeito que é possível lidar com o enfrentamento da doença, posicionar-se à 

elaboração do luto, e construir um sentido novo para sua vida. 
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Capítulo 3 

Os Saberes e práxis da psicologia na clínica de hemodiálise. 

Segundo Freud, o que possibilita a abordagem clinica de um sujeito é a 

transferência. Ele a conceituou como uma troca entre a libido narcísica e a libido 

objetal. O objeto oferecido se posicionará como causa de desejo, possibilitando, com 

isso, a circulação da libido entre o sujeito e o mundo externo. Quando não há uma 

transferência, o sujeito se torna prisioneiro de suas amarras narcísicas, fortalecendo 

suas representações internas e permitindo o domínio mortífero da pulsão de morte 

fixada a essas representações. 

 

 Freud (1914-1916) Afirma é do conhecimento de todos, e eu aceito como 
coisa natural, que uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico 
deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que 
não dizem a respeito a seu sofrimento. Uma observação mais detida nos 
ensina que ela também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos: 
enquanto sofre, deixa de amar(...) o homem enfermo retira suas catexias 
libidinais de volta para seu próprio eu, e as põe para fora novamente 
enquanto se recupera.  

 

 

           Freud (1914-1916) também fala “Que um egoísmo forte constitui uma 

proteção contra o adoecer, mas num ultimo recurso, devemos começar a amar a fim 

de que não adoeçamos, e estamos destinados a cair doentes se, em conseqüência 

da frustração incapazes de amar”  

          Como é a transferência analítica em uma clínica de hemodiálise? Na clinica 

de hemodiálise, como em qualquer outra instituição, ocorre a transferência 

amorosa em relação aos profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes. 

Entretanto essas transferências não tem o mesmo caráter da transferência 

analítica, que só pode ser encontrada no setting analítico propriamente dito. Elas 

são espontâneas, e os diversos profissionais envolvidos só a manejam de forma 

intuitiva.  
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O psicólogo deve conhecer as questões transferenciais, que estão na base de 

sua atuação. Ele deve saber suscitar e manejar a transferência.  Lacan fala que com 

a oferta se cria a demanda. Se há um ouvido para escutar, há um corpo que fala 

além das palavras. A oferta é criada na própria relação com o paciente, a partir da 

escuta especifica que aponta para um determinado saber que faz causa, que faz 

com que o sujeito queira saber.           

         Na clínica de hemodiálise temos uma equipe composta de médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionista e psicólogo, 

sem falar no pessoal administrativo, de limpeza e outros, que também mantém 

contato, de alguma forma, com o paciente. Cada um destes profissionais, sem 

constituir um saber sobre isso, mas espontaneamente, suscita algum tipo de 

transferência, que pode ser positiva ou negativa. Cada um, então, irá manejá-la de 

acordo com suas possibilidades, e de formas espontânea e intuitiva . No momento 

da instalação da transferência, o paciente colocará esse outro que se aproxima dele 

no lugar do Outro que sabe sobre ele e que pode dar resposta às interrogações 

sobre seu sofrimento. É comum haver alguma perda de juízo crítico e uma entrega a 

uma instancia ideal por parte do paciente.                   

         Freud (1912) nos dizia a respeito da transferência que ela está presente em 

todas as relações das nossas vidas, todos os profissionais podem suscitá-la e 

mesmo, manejá-la intuitivamente. Porém não possuem conhecimento para manejá-

lo tal como a psicanálise se propõe a fazer. Isto porque, ao ser colocado no lugar de 

saber o psicólogo não responde de uma posição de saber. Ele não tem um discurso 

de reeducação e nem de adaptação do paciente ao meio em que vive. Ao contrário 

disso, ele faz um trabalho que busque uma dialética do sujeito com seu desejo, 

passando por questões acerca da sua constituição como sujeito, alienado ao desejo 

do outro.  

  Na conversação entre os saberes é necessário transmitir à equipe de saúde o 

saber do psicólogo acerca daquilo que determina a realidade psíquica e que conduz 

as ações dos sujeitos. O psicólogo aposta que sustentando a ética do desejo pode 

intervir nas equipes buscando o bem do sujeito. 
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Lacan ( 1959-1960) afirma que a hipótese freudiana do inconsciente supõe 

que a ação do homem tem um sentido escondido para o qual se pode dirigir . A ação 

do homem se direciona em relação ao desejo, e esse desejo inclusive pode ser 

mortífero, o que pode ser difícil de ser compreendido e assimilado na equipe de 

saúde. É por isso que é importante que o psicólogo possa intervir junto à equipe, 

através da transferência de trabalho. Essa transferência  deve ser suscitada a partir 

de sua prática no interior da equipe, onde o lugar ocupado pelo psicólogo deve ser 

sempre um lugar de não saber. No interior das equipes de saúde, marcadas sempre 

pela presença maciça dos saberes que velam pela vida e pelo bem estar do 

paciente, é fundamental a presença daquele que se dispõe a ouvir e interrogar 

esses saberes. A posição do psicólogo na equipe aponta sempre para esse limite do 

saber, e abre o espaço para que possa emergir a subjetividade, a dor, o sofrimento, 

para que eles possam ser ouvidos.  

          Para ter um direcionamento do tratamento, no atendimento em uma clínica de 

hemodiálise a psicóloga precisa se inserir na equipe multidisciplinar através da 

transferência do trabalho, respeitando as subjetividades e abrindo espaço para que 

as subjetividades possam ser ouvidas, mesmo quando se trata dos membros da 

equipe. Portanto é preciso que o tempo do sujeito esteja implicado.   

          O trabalho do psicólogo na clínica de hemodiálise é privilegiar o tempo do 

sujeito em dano a outros tempos que se dirigem ao paciente, mas que  o privilegio 

não implique nenhum risco à saúde do paciente. 

           Podemos destacar dentre os diferentes tempos que se impõe ao sujeito na 

clínica de hemodiálise, o tempo da realização do procedimento, propriamente dito. O 

momento que o paciente entra para a sala de hemodiálise pode ser para ele um 

momento de apreensão, expectativas e duvidas. A duração do tratamento pode 

gerar angustia pelo fato, de desejar ir embora o mais rápido possível, e tem que ficar 

ali sentado à maquina por  4 horas a mercê das decisões médicas. 

Na clínica de hemodiálise a questão do tempo subjetivo esta presente, não 

apenas o cronológico, como estamos acostumados a verificar no relógio, mas com o 

contato com o tempo se dá pelo encontro da castração, com a finitude, com a 
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urgência, e com a demora que pode ser fatal, com o erro que não pode ser corrigido, 

com o momento que não volta. 

 Esse tempo que não volta que não pode ser deixando para depois, coloca o 

psicólogo frente a uma temporalidade não mensurada, não adiável e ao mesmo 

tempo particular para cada paciente, cada profissional da equipe de saúde e para o 

próprio psicólogo. 

Já na escuta do psicólogo, o tempo do sujeito deve acompanhar a lógica de 

sua produção subjetiva, pois uma vez que  não diz respeito ao tempo cronológico, 

não pode ser mensurado. Em cada atendimento ele é considerado, mesmo que seja 

o único ou o ultimo. É a inserção de outra temporalidade no ambiente hospitalar, no 

qual o sujeito se vê como um objeto, sem autonomia,  sem vontades próprias e com 

varias necessidades físicas, sem poder reagir como gostaria. O tempo do 

atendimento deve  permitir que o sujeito entre em contato com seu desejo e finitude, 

com a castração que se presentifica com a doença física. 

O tempo na transferência segundo Freud (1914) em “recordar, repetir e 

elaborar”, nos diz que há vivências nas quais, na maioria das vezes, é impossível 

despertar uma recordação. Trata-se de vivencias que ocorreram em infância muito 

remota e não foram compreendidas na ocasião, mas que, com efeito retardado, 

foram interpretadas. Tem noticias delas através dos sonhos e a estrutura da neurose 

faz com que acreditemos na sua existência.  

Freud fala que o analisando não se recorda, em geral, nada do que esqueceu 

e recalcou, mas sim atua. Não reproduz como uma recordação, mas como uma 

ação, repete sem saber que está repetindo. Por exemplo o analisando não se refere 

a ter sido desafiador e critico frente a autoridade dos pais e, no entanto, se comporta 

assim diante do analista. Essa é a maneira que o paciente se recorda afirma Freud. 

Freud em “Fragmento da análise de um caso de histeria”, ele define a 

transferência como reimpressões, copias das emoções e das fantasias que devem 

ser despertadas e tornadas consciente á medida dos processos da análise.” “A 

transferência é ela própria, apenas uma peça da repetição e a repetição é a 
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transferência do passado esquecido, não apenas sobre o médico, mas também 

sobre todos os outros âmbitos da situação presente”Freud, (1914) 

Essa repetição que é a transferência não se da só em relação da análise, mas 

em todos os momentos da vida do sujeito. Freud afirma que a enfermidade do 

paciente não pode cessar com o início de sua análise e devemos tratar a sua 

doença não como um acontecimento do passado, mas como uma força atual”, 

demonstrando a inexistência de uma distinção clara entre presente, passado e futuro 

para a psicanálise.  

Algo recalcado do passado do sujeito esta direcionando a neurose, que o 

sujeito vivencia como atual. O paciente mostra que o passado e presente se 

confundem, ou melhor dizendo, se fundem, na repetição e na transferência. Freud 

(1914) admite a transferência como uma arena onde se apresenta tudo que diz 

respeito às dificuldades que o sujeito tem para investir com os objetos com a libido. 

Na repetição, somos levados até o despertar das lembranças, que aparecem após a 

resistência ter sido superada. Nesse mesmo texto Freud ressalta que a maneira de 

transformar a repetição do paciente num motivo para recordar o que está sendo 

repetido, reside no manejo da transferência. 

Com o tempo o paciente se familiariza com sua resistência e passa a elaborar 

o trabalho analítico segundo a regra fundamental da análise é a associação livre. 

Quando a resistência esta no auge é que o analista pode trabalhar junto com o 

paciente, descobrir moções pulsionais recalcadas que alimentam a resistência. 

Freud, (1914). 

Freud (1912) “A dinâmica da transferência” mostra que a relação do sujeito 

com as figuras parentais é revivida na transferência, principalmente com 

ambivalência pulsional que a caracteriza. O que é transferido não é aquilo que 

efetivamente aconteceu, mas a realidade psíquica, ou seja, desejos inconscientes  e 

fantasias. Na condição analítica, a transferência se dá no momento em que 

conteúdos recalcados ameaçam se revelar. 

Na transferência os neuróticos repetem todas as suas experiências 

indesejadas e situações afetivas dolorosas, de uma forma geral as vivencias infantis, 
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que repetem com grande freqüência.  Freud fala que a impressão que o paciente 

tem diante da repetição é de que estão diante de um destino que as persegue, para 

a psicanálise esse destino diz respeito a um traço de uma experiência infantil, que é 

constantemente reatualizada pela repetição.  

No atendimento à pacientes na clinica de hemodiálise não nos encontramos 

no setting analítico propriamente, mas a terapia ocorre de uma maneira na qual há 

uma intermediação do paciente, com a família e a equipe da saúde. Tal 

intermediação ocorre através do acolhimento do sofrimento psíquico do paciente em 

tratamento de hemodiálise, juntamente com o acolhimento.  

O psicólogo nesse contexto procura proporcionar a harmonia, diante do 

paciente, da família e da equipe, através da escuta da singularidade e da 

subjetividade do sujeito, buscando contribuir com o processo de elaboração 

subjetiva do sofrimento psíquico causado pela doença.  

Na clinica de hemodiálise o psicólogo busca favorecer a elaboração subjetiva 

das questões trazidas pelo paciente, contribuindo para que este desenvolva 

recursos para o enfrentamento de suas dificuldades atuais, que devem ser 

abordadas sempre no caso a caso, pois não existe uma única forma de resposta 

diante da doença e não existe um modelo de atuação eficaz. 

Além de atuar junto ao paciente, o psicólogo deve também atuar junto à 

equipe, e muitas vezes, intermediando conflitos entre pacientes e equipe e até no 

interior da própria equipe. 

Outra frente muito importante de atuação é junto aos familiares, que sempre 

necessitam de orientações e muitas vezes de acolhimento, que pode ter importantes 

efeitos no tratamento do mal estar na clinica de hemodiálise. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O paciente renal crônico assim como qualquer individuo diante do 

adoecimento físico, sem dúvida nenhuma apresenta inúmeros conflitos emocionais. 

Com a doença o paciente se depara com o luto que são as perdas e o medo da 

morte, o paciente com o adoecer se depara com diversas situações físicas, 

psíquicas e sociais, que acabam mudando sua rotina e vida de uma hora para a 

outra. 

 Para abordar o sofrimento do paciente renal crônico usamos a noção do 

desamparo, buscando compreender o sujeito atormentado em sua dor psíquica. O 

desamparo na clínica de hemodiálise ocorre quando o paciente encontra-se diante 

de um prognóstico bastante desfavorável para enfermidade e se depara com uma 

máquina na qual passará a depender para sua sobrevivência. 

 Diante desse quadro alguns pacientes expressam  esse desamparo em forma 

de raiva, como uma criança chorando, necessitando de sua mãe, fazendo 

incoerentes demandas à equipe, apresentando muitas dificuldades de aderir ao 

tratamento. 

 O  Psicólogo na clínica de hemodiálise se configura com a psicoterapia breve, 

que tem por objetivo amenizar os conflitos e a ansiedade causados pelo adoecer. O 

psicólogo não apenas atua na reestruturação psíquica do paciente, mas visa 

também manutenção do tratamento e a relação com a equipe de saúde e o paciente. 

  O psicólogo na clínica de hemodiálise não tem como objetivo que o paciente 

faça análise, o que pode até ocorrer, mas em outro momento. O psicólogo inicia e 

sustenta um discurso, para que dele resultem não efeitos imediatos e 

impressionantes, mas visando que a doença se torne uma possibilidade de seu 

desejo despertar. 

Na clínica de hemodiálise, freqüentemente, o encontro do paciente com o 

psicólogo se dá através de um terceiro: o médico, a enfermeira ou um familiar. 

Dificilmente é o paciente que solicita a presença de um psicólogo, apesar de 

vivenciar um momento de crise. 

O atendimento do Psicólogo ao paciente renal crônico é de extrema 

importância, para o seu emocional, pois como vimos no presente trabalho, a doença  

gera sofrimento e acaba por se constituir um ciclo vicioso, que agravar a patologia. 
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 Tal atendimento visa minimizar e superar os limites trazidos pela doença e 

controlar os sentimentos que provocam desconforto ao paciente, tendo em vista que 

o psicólogo deve trabalhar em conjunto com a família do paciente. A família do 

paciente tem um papel muito importante na sua estabilidade psíquica, pois está com 

mais frequência e em conjunto com o psicólogo pode ajudar o paciente a ter uma 

melhor qualidade de vida.  

 A qualidade do tratamento e da vida do paciente após o adoecer está 

diretamente ligada à como o paciente processa emocionalmente a doença e a sua 

nova realidade de vida.  

  O psicólogo se insere na clinica não com o intuito de fazer terapia, mas sim 

com o intuito de ajudar o paciente na recuperação em relação ao seu sofrimento 

psíquico, e na reestruturação do seu bem estar biopsicossocial e, sobretudo na 

promoção da saúde do paciente. 

 De modo geral podemos destacar que o psicólogo com a sua escuta 

psicanalítica pode levar o paciente, à uma melhor elaboração da situação vivida 

devido ao adoecer. O psicólogo tem o papel de mostrar ao paciente que é possível 

lidar com a doença e construir um novo sentido para sua vida, e assim diminuir as 

desordens emocionais, proporcionando uma melhora na compreensão do paciente 

com a doença e a sua vida. 

 A psicologia ajuda o paciente a encontrar uma maneira de lidar com a doença 

e o adoecer, só o escutar do psicólogo muita das vezes já faz um efeito terapêutico, 

mostrando que a pessoa não é solitária à sua dor e assim o paciente pode se 

escutar, o que já possibilita mudanças. 
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