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Quando nasce, o homem é fraco e flexível.  

Quando morre, é forte e rígido.  
A firmeza e a resistência são sinais de morte.  

A fraqueza e a flexibilidade, manifestações de vida.  
Lao Tsé, Tao Te Ching 
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APRESENTAÇÃO 
 

Ao ingressar no mestrado de psicologia social comunitária pensei em desenvolver um 

estudo que permitisse a pesquisa sobre o trabalho, que sempre foi uma das áreas de maior 

interesse dentro da psicologia e com a qual trabalhei a maior parte da minha vida profissional. 

Pensei também que a comunidade com a qual eu viesse a trabalhar deveria sair efetivamente 

beneficiada com o resultado da minha pesquisa.  

Aliado a esses primeiros objetivos, eu estava vivendo um momento histórico de 

agravamento da minha própria doença renal crônica, que prometia uma grande alteração na 

minha vida em geral e rondava uma ameaça de alteração da vida laboral. 

Naquele momento entendi o significado/sentido que o trabalho tinha para mim e me 

perguntei como seria para os demais colegas, participantes dessa comunidade tão específica. 

Embora a minha escolha para tratamento fosse a diálise peritoneal (porque dá maior 

autonomia e controle sobre o tratamento), escolhi fazer a pesquisa com os doentes em 

hemodiálise, por se tratar da modalidade de tratamento da doença renal mais restritiva sob 

vários aspectos. 

Ao fazer um primeiro contato com a instituição coparticipante sobre a pesquisa, 

descobri que algumas pessoas frequentavam turnos específicos de hemodiálise para se 

manterem trabalhando. Algumas perguntas e reflexões foram surgindo: Por que elas se 

mantêm no trabalho? Qual é o significado do trabalho para elas? Há benefícios no 

enfrentamento da doença? Quais são os reflexos da história de vida nessa relação com o 

trabalho? Quais são os impactos sociais e familiares da ausência e da presença do trabalho? 

Tinha o mesmo significado que eu encontrava (apesar de outra modalidade de tratamento)? 

Era tão importante para eles como para mim? 
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Pesquisadora e “quase” sujeito da pesquisa, decidi, juntamente com a minha 

orientadora, que este seria o tema do primeiro artigo. 

Depois de pesquisar o trabalho na população de doentes renais em hemodiálise que 

permanecem com atividades laborais, foram encontrados os seguintes significados: a 

subsistência e o consumismo para manutenção da qualidade de vida, a preservação da 

dignidade e da independência, a preservação da saúde mental e a manutenção da identidade de 

trabalhador. 

Tais significados do trabalho e a sua manutenção têm papel preponderante no auxílio 

no enfrentamento da doença, respeitadas as diferenças individuais de condições físicas e 

psicológicas. 

Os doentes renais crônicos em tratamento de diálise e hemodiálise contam com o 

benefício de aposentadoria por invalidez, temporária ou definitiva, que auxilia o doente e as 

famílias, haja vista as restrições e as consequências da doença e do tratamento. Embora não 

possam abrir mão do valor do benefício – a doença tem altos e baixos –, aqueles que estão em 

idade economicamente ativa e estabilizados no tratamento não estão incapacitados de 

trabalhar e alguns optam por atividades informais, que os marginalizam e os deixam inseguros 

em relação a serem descobertos e perderem o benefício. 

As novas reflexões decorrentes da presente pesquisa foram: Quais são as atuais 

legislações de trabalho para doentes renais crônicos? É necessária a revisão das atuais 

legislações de trabalho para doentes renais crônicos? Poder-se-ia manter o benefício e 

também o trabalho sob condições e critérios bem definidos? Os doentes renais poderiam ser 

beneficiados com uma nova proposta? As empresas poderiam ser beneficiadas com uma nova 

proposta? Estas são questões que foram abordadas no segundo artigo desta dissertação. 
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ARTIGO I   

Os Significados do Trabalho para Doentes Renais Crônicos em Tratamento de 
Hemodiálise que Mantêm a Vida Laboral 

 

Resumo  

A doença renal crônica caracteriza-se pela deficiência de funções, como a filtragem de 
resíduos, a regulação de água e de outros elementos químicos e a produção de hormônios. O 
programa de hemodiálise, como terapia renal substitutiva, utilizado para doentes renais 
crônicos é destacado na literatura como uma modalidade sofrida e que impõe limitações de 
ordem física, psicológica e social. Entre os diversos aspectos que se alteram na vida dos 
doentes renais, o trabalho é apontado como um dos que sofrem profundas consequências na 
sua continuidade, modificando o cotidiano e a rotina do paciente que, embora não fique 
imediatamente incapacitado para as atividades laborais, variando as condições físicas de cada 
um, necessita muitas vezes lançar mão de benefícios sociais, como auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez. A presente pesquisa pretendeu compreender, utilizando como 
base teórica a psicologia sócio-histórica, o significado que os doentes renais, que utilizam 
dessa modalidade de tratamento e permanecem na vida laboral, atribuem ao trabalho. Como 
objetivo específico, foram pesquisados ainda os motivos para a manutenção do trabalho e se 
ele auxilia no enfrentamento da doença. A metodologia definida para a realização desta 
investigação científica foi qualitativa, utilizando-se para a coleta de dados entrevistas 
semiestruturadas com foco na história de vida relacionada ao trabalho, na vivência da doença 
e no trabalho, além da observação participante. A amostra da pesquisa foi de sete pessoas 
(uma mulher e seis homens), com idades entre 32 e 85 anos, que fazem uso da hemodiálise 
como método de tratamento da insuficiência renal, em clínica especializada na cidade de 
Curitiba/PR, e que mantêm a vida laboral. Os resultados encontrados sobre os significados do 
trabalho e os motivos da sua manutenção apontaram para a subsistência e consumismo, a 
dignidade/independência, a preservação da saúde mental e a manutenção da atividade pelo 
trabalho e a identidade de trabalhador. Entre os pesquisados, houve o reconhecimento do 
trabalho como benéfico para o enfrentamento da doença e para o tratamento. 

Palavras-chave: Significados do trabalho. Doença renal. Insuficiência renal crônica. 
Psicologia Social Comunitária. 

 

Abstract 

Chronic kidney disease is characterized by impairment of functions such as filtering waste, 
regulation of water and other chemicals and the production of hormones. The hemodialysis as 
renal replacement therapy used for chronic renal failure patients is highlighted in the literature 
as a modality and imposes limitations suffered physical, psychological and social. Among the 
various aspects that change the lives of kidney patients, the work is described as one of 
suffering profound consequences in its continuity, and modifying the daily routine of the 
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patient, although it is not immediately incapacitated for work activities under varying 
conditions physical each, often need to resort to social benefits such as sick pay or disability 
retirement. This research aimed to understand, using as a basis the theoretical socio-historical 
psychology, meaning that kidney patients who use this treatment modality and remain in 
working life, ascribe to the work. Specific objectives were also searched the grounds for 
maintenance work and if it helps in fighting the disease. This methodology for conducting this 
scientific research was qualitative, using for data collection semistructured interviews 
focusing on life story work-related, the experience of illness and work, and participant 
observation. The survey sample was seven people (one woman and six men), aged between 
32 and 85, who make use of hemodialysis as a method of treatment of renal failure, in clinical 
specialty in Curitiba/PR, and sustain life labor. The results of the meanings of work and the 
reasons for its maintenance pointed to the subsistence and consumerism, 
dignity/independence, the preservation of mental and maintenance activity at work and the 
identity of the worker. Among the respondents there was recognition of the work as beneficial 
for coping with the disease and treatment.  

Keywords: Meanings work. Kidney disease. Chronic renal failure. Community Social 
Psychology. 

 

Introdução 

A doença renal crônica aparece no cenário brasileiro como um grande problema de 

saúde pública dada a alta incidência e as altas taxas de mortalidade. Ela é considerada de 

evolução progressiva e sem prognóstico de melhora rápida, cujas consequências alteram 

sobremaneira a vida em geral. 

Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2013), retirados do censo 

realizado em 2012, demonstram que o total de pacientes em tratamento dialítico (diálise e 

hemodiálise) ultrapassa a casa dos 97.000. Segundo Vieira, Gomes, Frota, Andrade, Vieira, 

Moura e Vieira (2005), o crescimento de pacientes que ingressam em programas de diálise e 

hemodiálise no Brasil é da ordem de 10%, numa incidência de mais de 100 pacientes novos 

por milhão de habitantes/ano. Entre as modalidades de tratamento, a hemodiálise é a mais 

utilizada, alcançando índices de 89,4% do total de pacientes em terapia substitutiva dialítica 

(Madero, 2010). 
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No Brasil, apesar dos avanços tecnológicos para tratamento da Insuficiência Renal 

Crônica (IRC), as taxas de mortalidade são expressivas. Segundo dados epidemiológicos 

coletados por Sesso (2006), a insuficiência renal crônica apresenta mortalidade superior, em 

números absolutos, a de algumas neoplasias, como as de colo de útero, colon/reto, próstata e 

mama.  

Pesquisa realizada por Queiroz et al. (2009) relaciona registros da base nacional de 

dados em tratamento renal substitutivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da 

Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) e do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), e aponta a mortalidade de 87,9% dos pacientes que 

estavam realizando terapia renal substitutiva entre os anos de 2000 e 2004. No entanto, não 

foram encontrados dados mais atualizados sobre taxas de mortalidade entre os doentes renais 

crônicos o que demonstra a necessidade de pesquisas neste sentido.  

Frente aos dados epidemiológicos, às características da doença renal e do tratamento 

hemodialítico, tornou-se plausível questionar sobre a qualidade de vida e as possíveis formas 

de enfrentamento da doença. A manutenção da vida laboral, embora não se aplique a todos os 

casos, pode estar ligada a essas formas de enfrentamento, que, vinculadas à subjetividade de 

cada paciente, podem trazer ou não sentido e significado à vida. Assim surgiu o tema da 

presente pesquisa: o significado do trabalho para doentes renais crônicos em tratamento de 

hemodiálise e que mantêm a vida laboral.  

A psicologia sócio-histórica foi escolhida para fundamentar teoricamente porque 

estuda os processos psicossociais, concebe a doença e o adoecer como fenômenos históricos e 

psicossociais, entende que as pessoas podem ser geradoras de transformações em suas 

próprias vidas, quer no âmbito individual ou no social, e enfatiza a ampliação da consciência, 

da ética e da solidariedade. 
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Insuficiência renal crônica  

A insuficiência renal crônica surge do progressivo e irreversível comprometimento da 

função renal e é originária de diversas doenças, sendo as mais frequentes as diabetes, a 

hipertensão e as glomerulonefrites, segundo Riella (1996). A doença renal se manifesta 

lentamente, de forma variável e sem a presença de sintomas que alertem sobre a perda da 

função, dificultando a descoberta e o acompanhamento preventivo que poderia retardar o 

desenvolvimento da doença e ampliar a vida útil do referido órgão (Pró-Renal, 2011). 

A insuficiência renal crônica se caracteriza pela deficiência de funções, como a 

filtragem de resíduos do corpo, a eliminação de toxinas, a regulação do volume de água e de 

outros elementos do sangue, como creatinina, ureia, potássio, e a liberação de hormônios no 

sangue (National Kidney Foundation, 2013). 

No momento em que a função renal se resume a 15% ou 10%, a vida do paciente 

precisa ser mantida pela adesão de um tratamento substitutivo da função renal. Esse 

tratamento pode ser o transplante, realizado através de doação do órgão entre vivos ou de 

doador falecido, ou a diálise, apresentada nas modalidades peritoneal (Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Contínua – DPAC – e Diálise Peritoneal Automatizada – DPA) e hemodiálise 

(Thomé, Karol, Gonçalves, & Manfro, 1999). Esses tratamentos disponíveis não são 

curativos, mas aliviam os sintomas da doença e preservam a vida do paciente. 

A hemodiálise, modalidade de tratamento escolhida no presente estudo por ser a 

terapia mais restritiva fisicamente, procede a compensação da função renal através da 

filtragem do sangue por um acesso arteriovenoso, que liga o paciente a uma máquina 

computadorizada capaz de monitorar o trabalho de eliminação do excesso de sal, água e 

toxinas de forma extracorpórea (Fayer, 2010; SBN, 2013). Na hemodiálise, para que as veias 

do braço adquiram um calibre maior, necessário para o acesso vascular, precede um 

procedimento cirúrgico de junção entre uma veia e uma artéria chamada de fístula. O 
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amadurecimento da fístula, até que possa ser utilizada para punção (uma agulha que retira e 

outra que devolve o sangue) e realização da hemodiálise, leva aproximadamente seis meses. 

Nos tratamentos emergenciais, o acesso é feito pelo pescoço, onde permanece um cateter 

implantado, que em geral causa certo desconforto e risco de contaminação (SBN, 2013). 

Os pacientes podem permanecer anos submetidos à hemodiálise e precisam 

comparecer a hospitais ou clínicas especializadas, de duas a três vezes por semana, durante o 

período de duas a quatro horas, de acordo com a prescrição médica para cada paciente. Além 

disso, é necessária a administração de medicamentos e a manutenção de rigorosas dietas 

líquidas e alimentares (Fayer, 2010). 

Com a adaptação do organismo ao tratamento e o seguimento das recomendações 

médicas, a hemodiálise objetiva, com sucesso, dar equilíbrio ao organismo, permitindo a 

sobrevida do paciente com relativa qualidade (SBN, 2013). 

A doença incurável e o tratamento de longa duração provocam uma sucessão de 

situações que comprometem, além do aspecto físico, o psicológico, cujas repercussões 

atingem os mais variados aspectos da vida, entre eles o familiar, o social e o laboral (Cesarino 

& Casagrande, 1998). 

 

Trabalho 

Trabalho é uma atividade especificamente humana e é inquestionável o lugar que ele 

tem ocupado na vida do homem, que desde o início dos tempos buscou satisfazer suas 

necessidades e garantir a própria sobrevivência, tornando impossível desvincular o trabalho 

do seu papel histórico ligado à produção com impacto direto no desenvolvimento humano e 

nas diversas formas de organização social em todos os tempos (Oliveira, 2003). 

O trabalho figurou de diferentes formas na história. Apresentou-se, inicialmente, como 

exclusivamente complementar à natureza e voltado à sobrevivência humana. Depois, de posse 
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de instrumentos e mais tarde de técnicas de crescente complexidade, surge a diversificação do 

trabalho voltado à produção agrícola, ao artesanato, à pecuária e ao comércio. O aparecimento 

das cidades traz novas demandas de organização do trabalho e novas relações e, a partir do 

século XIV, gradativamente surge o capitalismo que se caracteriza pela crescente produção e 

circulação de mercadorias e do comércio (Krawulski, 1998). 

O advento da Revolução Industrial consolida o capitalismo como a atual forma de 

organização produtiva e a decorrente transformação do trabalho em mercadoria, surgindo 

“uma nova ordem econômica que passou a dominar e a controlar o tecido institucional e 

social, alterando, em consequência os valores substanciais relativos ao trabalho e a sua 

significação para os indivíduos.” (Krawulski, 1998, p. 1). 

A nova organização do trabalho trouxe o emprego, levou o trabalhador à dependência 

e à submissão das máquinas e da indústria, ao controle e à determinação das atividades, à 

alienação e eliminação da criatividade, e destituiu o trabalho de significado (Ramos, 1981). 

A relação do indivíduo-trabalho hoje é mais complexa e, segundo Codo (1994, p. 

150), há uma “contradição engendrada pelo duplo caráter do trabalho, entre a alienação, a 

tortura do trabalho que virou mercadoria, e o ser/vir a ser que representa o Homem 

construindo a si mesmo.” Codo (1997) destaca que o “trabalho é o ato de transmitir 

significado à natureza... de construir o mundo à própria imagem e semelhança onipresentes e 

eternos como qualquer dos deuses que a humanidade já inventou.” (p. 45).  

Bendassolli e Borges-Andrade (2010) apontam, da mesma forma, que na tradição do 

pensamento Ocidental existem, entre tantas, duas representações sobre o significado do 

trabalho e de trabalhar que se sobressaem: a ideia de emprego, como um trabalho alienante, 

porque o sujeito não possui controle sobre o próprio trabalho e as atividades são desligadas da 

sua vivência; e a ideia do trabalho como emancipação, em que o sujeito está de corpo e mente 

na prática de uma atividade que levará a uma obra da qual se imprimi e extrai significado. 
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O significado do trabalho certamente varia de cultura para cultura e o sentido vai 

depender de cada indivíduo devido à dimensão multifatorial que o constitui, como as 

experiências, a história de vida e a própria cultura em que se encontra imerso. Nesse contexto, 

a presença da doença renal é mais uma dimensão que se impõe no conjunto das demais e que 

impacta provocando possíveis alterações do sentido/significado do trabalho. 

 

Trabalho e seu(s) significado(s) a partir da psicologia sócio-histórica 

A psicologia sócio-histórica estuda o trabalho a partir de múltiplos determinantes e 

busca na história a forma como foram engendradas as condições de sua constituição. 

Compreende o homem como ser genérico, historicamente determinado, mas ao mesmo tempo 

singular, porque se expressa constituindo a própria história através da transformação da 

natureza, da atividade produtiva e consciente (o trabalho), elevando o trabalho à categoria 

fundante do ser humano (Furtado, 2003). Assim, “a atividade externa cria possibilidades de 

construção de atividade interna” (subjetividade) e “a atividade de cada indivíduo é 

determinada pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho.” (Aguiar, 2011, pp. 98-

99). 

A capacidade de simbolizar diferencia o homem de outras espécies animais e o 

habilita a (de)codificar a realidade. A aquisição dessa capacidade de significar o mundo é 

fruto da capacidade de trabalhar (Furtado, 2003).  

Trabalho é uma atividade humana, mas se diferencia da simples atividade, pois entre a 

dupla transformação homem-natureza reside uma terceira dimensão, que é o significado. “O 

significado se define pela permanência além e apesar da relação com o objeto, ou seja, se 

define pela transcendência à relação sujeito-objeto.” (Codo, 1997, p. 5).  

Para Marx, conforme Dias (2011), a relação homem-trabalho tem uma dimensão 

transformadora da natureza e do próprio homem, e o homem atua/cria através do trabalho, 
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modifica o mundo/natureza e, ao modificá-lo, muda simultaneamente a própria natureza e a si 

próprio, numa constante relação dialética. 

Segundo Furtado (2003), o homem em certo momento da história pôde apropriar-se 

simbolicamente do mundo e transformar a natureza de forma consciente e planejada, 

construindo a própria subjetividade.  

A atividade humana ganha o seu estatuto ao mesmo tempo em que é criada na forma 

de trabalho. É a condição de modificação consciente da natureza através do trabalho 

que permite a constituição da atividade consciente do homem. Ao conquistar essa 

possibilidade de transformação consciente da natureza ganha possibilidade de realizar 

a atividade para além da sobrevivência, usando-a na própria constituição da 

humanidade. (Furtado, 2003, p. 71). 

Configura-se aqui a dimensão ontológica e epistemológica da psicologia sócio-

histórica, em que o homem é um ser ativo que pensa, atua e constrói – um ator social –, e isso 

se dá pelo movimento dialético de transformação da realidade pela ação, que, por sua vez, 

transforma o homem, num movimento sucessivo e contínuo (Montero, 2004).  

No processo dialético e na formação da consciência, “o homem, ao internalizar alguns 

aspectos da estrutura da atividade, internaliza não apenas uma atividade, mas uma atividade 

com significado, como um processo social que, como tal, é mediatizado semioticamente ao 

ser internalizado.” (Aguiar, 2011, p. 102). A consciência é, portanto, constituída de 

linguagem, de pensamento e de emoções.  

A linguagem tem papel crucial de mediação entre o mundo interno e externo, já que é 

através das palavras que são transmitidas as formas de pensamento, que, por sua vez, incluem 

processos de cognição, afeto e memória (Vigotski, 2009). 

O significado permite a transição do pensamento em palavras, porque é produzido 

social e historicamente, é relativamente constante, estável, nomeia as coisas do mundo e 
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permite a comunicação entre os homens, socializando as experiências e tornando-se essencial 

na constituição do psiquismo (Aguiar, 2011; Aguiar, Liebesny, Marchesan, & Sanchez, 

2009). 

O significado tem esse aspecto objetivo e ao mesmo tempo tem outro, subjetivo, que 

se dá nos processos de atividade e de consciência dos indivíduos. Nesse último, os 

significados são individualizados, adquirem singularidade, “sentido”, sem perder o 

movimento dialético significado/sentido, mundo externo/mundo interno (Aguiar et al., 2009). 

A presente pesquisa se ateve a essa conceituação, mas priorizou aquilo que é o 

significado compartilhado e comum apontado entre os doentes renais acerca do trabalho. 

Obviamente que esses significados foram internalizados e transformados em sentidos e que 

pelo movimento dialético não podem ser desarticulados do significado. 

 

Método 

O estudo é de natureza qualitativa executada pela interação do observador com o 

sujeito de pesquisa, com vistas a compreender o significado que os doentes renais em 

hemodiálise e em atividade laboral atribuem ao trabalho.  

A concepção de pesquisa a partir da perspectiva da psicologia sócio-histórica implica a 

posição de um pesquisador interessado em focalizar e compreender a realidade de um sujeito, 

permitindo-lhe a participação ativa no processo (Gonzalez-Rey, 1999). Em acordo a essa 

perspectiva, as estratégias metodológicas utilizadas foram: a entrevista semiestruturada em 

profundidade (Anexo I) e a observação participante. A primeira permitiu o acesso aos 

processos psicológicos enfocados na pesquisa – história de vida relacionada ao trabalho, 

vivência da doença e trabalho e significados do trabalho – e ainda o diálogo e a progressão 

das informações, na coparticipação ativa do processo, que levou a respostas e a novas 

perguntas, ampliando a reflexão e possibilitando novos sentidos (Dias, 2011).  
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A observação participante permitiu o conhecimento prévio das pessoas, do ambiente 

hospitalar, da rotina dos procedimentos da hemodiálise e possibilitou a interação/participação 

da pesquisadora no cotidiano dos sujeitos durante as sessões de hemodiálise e na residência de 

um dos participantes, a fim de compreender os problemas enfrentados pelos mesmos. 

Foram entrevistadas sete pessoas (uma mulher e seis homens), sendo seis deles em 

idade economicamente ativa, que fazem uso da hemodiálise em clínica especializada na 

cidade de Curitiba/PR e se mantêm no trabalho, configurando os critérios de inclusão e 

exclusão da pesquisa. A caracterização detalhada dos participantes encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. 

Nome1 Idade Anos 
HD* Profissão Aposentadoria Escolaridade Naturalidade Estado 

Civil 
Nº 

filhos 

Edmundo 32 3 Pintor Invalidez 
Ens. Fund. 
Incomp. Curitiba casado 4 

Laura 37 4 Diarista Invalidez 
Ens. Fund. 
Incomp. Curitiba solteira 3 

Antonio 48 13 
Téc. Manut. 
Comput. Invalidez Ensino Médio Interior Paraná casado 2 

João 49 4 Pedreiro Não tem 
Ens. Fund. 
Incomp. Interior Paraná casado 2 

Ângelo 56 4 Motorista Invalidez Ensino Médio 
Interior Rio 
Grande do Sul casado 2 

Marcos 61 1 
Corretor de 
Imóveis Invalidez Ensino Médio Interior Paraná casado 3 

Álvaro 85 8 
Coord. 
Eventos Tempo serviço Ens. Superior Curitiba casado 1 

* HD: Hemodiálise. 

 

A interpretação dos dados oriundos das entrevistas e observações foi realizada por 

meio da análise de conteúdo. Segundo Bardin (1979), a análise de conteúdo visa a decifrar 

1 Para preservar o anonimato dos participantes desta pesquisa, ao longo deste texto serão utilizados nomes 
fictícios. 
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significados explícitos e implícitos das informações obtidas por meio de interpretação. Para 

efeito dessa análise de conteúdo, foram utilizadas três categorias de análise definidas a priori, 

denominadas: história de vida relacionada ao trabalho, a vivência da doença e o significado do 

trabalho. Categorias a posteriori surgiram no decorrer da pesquisa e foram classificadas como 

subcategorias por se tratarem dos desdobramentos das categorias vivência da doença e 

significado do trabalho. Descobrimento tardio e adesão ao tratamento; reações ao tratamento e 

dificuldades de sua manutenção; e mudanças na vida – familiar, social e laboral – se referem a 

subcategorias da matriz vivência da doença. Enquanto que subsistência e consumismo; 

dignidade e independência; saúde mental e a manutenção da atividade pelo trabalho; e 

identidade de trabalhador se referem a subcategorias da matriz significado do trabalho. 

 

Resultados e Discussão 

A história de vida relacionada ao trabalho 

Considerando que o homem se constitui social e historicamente, o percurso em relação 

à concepção e ao significado do trabalho dado por ele foi construído em boa parte na sua 

história de vida.  

Segundo Vigostki (2009), o funcionamento psicológico estrutura-se a partir das 

relações do indivíduo com o mundo, representado primeiramente pela família, num contexto 

histórico e social que retrata uma cultura, possibilitando a representação da realidade para 

aquele indivíduo.  

Nos relatos dos sujeitos desta pesquisa, a educação que receberam, os exemplos, os 

valores familiares e as próprias experiências formaram a base e permaneciam presentes e 

atuais no significado atribuído à vida laboral que eles mantinham. 

trabalhar foi o que eu aprendi desde pequeno, que pra você ser independente tem que 
trabalhar. (João, 49 anos). 
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Na análise das falas dos sujeitos desta pesquisa, a subsistência familiar apareceu como 

a razão mais frequente (em quatro dos sete relatos) para justificar o abandono precoce dos 

estudos e a prioridade do trabalho na vida da criança, sem que houvesse qualquer preocupação 

por parte dos pais com prejuízos ou “perda da infância” de seus filhos. Ao contrário, 

evidenciou-se a exigência/valorização das famílias na participação do sustento e a atribuição 

de importante papel do trabalho no desenvolvimento do caráter/dignidade da pessoa. 

E aquele tempo com doze, treze anos a gente já ia trabalha, já ia carpi, roçá então a 
cabeça era ocupada, trabalhava de tarde e estudava de manhã, estudava de manhã e 
de tarde ia pra lavoura trabalha. Não tinha tempo pra bagunça pra coisa errada. 
Então os pai tudo sempre fizeram isso, todo mundo fazia... hoje que que é diferente. 
(Ângelo, 56 anos). 

Quando eu tava com... dez anos nós voltamos pra Curitiba. Daí a mãe não arrumou 
escola pra mim, daí a mãe foi trabalhar de diarista....daí eu já tinha mais dois irmãos 
mais novo do que eu, daí minha mãe ia trabalhar e eu tinha que cuidar dos meus 
irmão, cuidar dos deveres da casa... (Laura, 37 anos). 

Quando eu era pequenininho eu carpia terreno, eu carpia terreno dos outros, eu 
sempre trabalhei. (Edmundo, 32 anos). 

Segundo Campos e Alverga (2001), as necessidades decorrentes da insuficiência de 

condições de sobrevivência familiar deflagram a inserção infantil no trabalho, a despeito das 

consequências nefastas que a atividade produtiva prematura impõe. De acordo com os 

autores,  

tendo em vista a inserção precoce no trabalho produtivo, as deficitárias condições de 

vida têm recebido a parceria e o estímulo fundamentais de uma ideologia reificadora 

do trabalho, a tal ponto que um dos mais famosos ditos populares da nossa cultura 

ocidental, de que ‘o trabalho dignifica o homem’, muitas vezes assume um caráter 

inquestionável, possibilitando que o trabalho, até mesmo quando exercido de forma 

indigna, seja visto como um valor supremo, como formador do espírito, educador. (p. 

228). 
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Por outro lado, o trabalho na infância foi sentido pelos entrevistados de forma 

paradoxal ao “dito” pela família, como aquele que interrompe e sacrifica a infância, porque 

sobrecarrega a vida de responsabilidades, de atividades e de seriedade. 

... tinha uma infância tranquila mas até uns dez, onze, depois só trabalhando. Até os 
dez anos por aí tive infância... depois só trabalho e estudo. (Ângelo, 56 anos). 

Ah! A minha infância foi ótima. Trabalhava bastante, mas também se divertia 
bastante... sete ano já ia, mas... oito ano que começou a ficar sério o negócio. (João, 
49 anos). 

... eu não tive infância porque... tinha que ajudar a mãe nas tarefas de casa. (Laura, 
37 anos). 

Os valores em relação ao trabalho ensinados e preservados pela família apontaram 

para a honestidade, a disciplina, a obediência, o trabalhar e a honra, e alguns deles foram 

observados nos relatos acerca do significado atual do trabalho.  

Ah, meu pai prezava muito a honra do homem, tinha que fala, tinha que cumprir. Se 
você falasse que ia carpi cinco rua de milho, pra ele tinha que carpi. Porque senão 
depois no outro dia ele cobrava. (João, 49 anos). 

A educação formal era valorizada no discurso dos pais, mas se contradizia quando da 

priorização do trabalho em detrimento da educação. 

Ah, pra minha mãe o importante era nóis estudar... tanto é que ele (o pai) vendeu tudo 
e foi pra cidade pra nóis estuda. (João, 49 anos). 

Ah, porque não tinha condições né... tinha que trabalha e não dava tempo...o patrão 
segurava até muito tarde no serviço (em resposta à pergunta sobre a descontinuidade 
dos estudos apesar da mudança de cidade). (João, 49 anos). 

A relação dos pais com o trabalho variou entre os extremos de gostar e não gostar das 

atividades/funções que exerciam e invariavelmente apresentaram a subsistência familiar como 

fator principal que os levava a trabalhar, no entanto, em alguns relatos, houve a presença do 

orgulho pelo trabalho desempenhado. 
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A influência da história de vida no significado e nos motivos que levam os doentes 

renais a permanecerem no trabalho foi evidenciada nos relatos obtidos nesta pesquisa sobre o 

significado do trabalho, que serão apresentados adiante. 

 

A vivência da doença 

A hemodiálise, que é um dos tratamentos disponíveis para pessoas com insuficiência 

renal crônica, configura-se, segundo a SBN (2013), como uma modalidade restritiva em 

diversos aspectos da vida e do cotidiano, pois os pacientes vivenciam perdas e mudanças 

biopsicossociais, como funções orgânicas, trabalho, lazer, imagem corporal, alterando 

diretamente a qualidade de vida (Martins & Cesarino, 2005). 

A vivência da doença é uma experiência subjetiva, diferente para cada pessoa, o que 

foi passível de perceber durante as observações participantes no ambiente hospitalar. Das 

observações realizadas e anotadas no diário das visitas, pode-se destacar que alguns pacientes 

durante a hemodiálise destinaram o tempo para conversar, interagir com os colegas e com a 

equipe de enfermagem, lidando com a situação da hemodiálise de forma “alegre” e 

“descontraída”. Estes, ao falarem sobre o futuro, demonstraram mais otimismo, incluindo a 

possibilidade de realização de transplante renal. Já outros pacientes, que usualmente 

mantiveram o isolamento e uma indisponibilidade social, preferiram atividades de natureza 

solitária (oferecendo inclusive certa resistência para responder à entrevista, dando respostas 

objetivas e rudes) e demonstraram uma visão mais “pesada” da doença, encarando o 

tratamento como mais difícil e as perspectivas futuras inexistentes ou de possibilidades 

remotas. 

Mesmo constatando a subjetividade da experiência da doença, alguns aspectos se 

mostraram comuns, dadas as características, sintomas e tratamento da hemodiálise. 
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A matriz “vivência da doença” abrange, entre os sujeitos pesquisados, achados sobre o 

descobrimento tardio e adesão ao tratamento, reações ao tratamento e dificuldades de sua 

manutenção, e mudanças na vida – familiar, social e laboral –, configurando subcategorias 

dessa matriz. 

 

Descobrimento tardio e adesão ao tratamento 

A ausência de sintomas da doença renal, do hábito de monitoramento, dos cuidados da 

saúde, do conhecimento prévio da doença se evidenciou e se repetiu em cinco das sete 

histórias relatadas pelos participantes desta pesquisa sobre o “aparecimento repentino” da 

doença renal e da emergência do tratamento dialítico/hemodialítico.  

Quando eu descobri a doença é quando eu já tava na beira da morte... eu não sentia 
dor, eu não sentia diferença, não sentia nada. (Laura, 37 anos). 

Nunca fui de ir em médico... essas coisas assim... já  tinha feito mais exames assim... 
mas checape mesmo, exame mesmo, nunca. (Ângelo, 56 anos). 

Não. Quando eu vi assim, eu já... perdi muito rapidamente assim... sem saber assim eu 
perdi (a função renal) (em resposta ao conhecimento prévio da doença). (Edmundo, 32 
anos). 

...foi uns seis meis assim... sofrendo. Um falava que era cachaça demais, outro falava 
que era era... pé inchado...e eu levando na brincadeira fui indo mas... a hora que a 
coisa pegou mesmo daí não teve jeito... (João, 49 anos). 

Eu fui um dia pescar lá na... nuns tanque lá em Quatro Barras, mordeu muito 
mosquito no meu pé e começou uma pipoca pelo corpo inteiro. Daí eu fui no médico, 
que pediu inzame, tudo e eu achei que não era nada, né. Começou em Janeiro, mês de 
Junho é que fui ver isso aí... daí era o rim. (Marcos, 61 anos). 

Os cuidados pré-dialíticos podem promover intervenções e adequação de tratamentos, 

incluindo os das doenças de base (diabetes, hipertensão etc.), assim como retardar a 

progressão da doença renal através do acompanhamento e do equilíbrio do organismo, 

evitando o tratamento emergencial e diminuindo os riscos de mortalidade nos primeiros meses 



21 

 

em que o paciente permanece em diálise (Pfuetzenreiter, Hammes, Braatz, & Gonçalves, 

2007; Sesso & Belasco, 1996; Bastos & Kirsztajn, 2011). 

Quando os sintomas se revelam (inchaço, falta de apetite, indisposição, cansaço, 

palidez), a falência renal já é fato e o paciente recebe a notícia do tratamento necessário, 

causando com frequência impacto e resistência, o que pode ocasionar o adiamento da adesão 

aos procedimentos de tratamento, levando o organismo ao limite. Isso pôde ser visto em 

alguns relatos dos sujeitos participantes desta pesquisa, que passaram por experiências de 

emergências graves, como internações em UTI, estados de coma e sessões de hemodiálise 

urgentes e desgastantes.  

... eu fiquei em... coma dois dias, dois dias e meio.... eu fiquei oito dias na UTI. (Laura, 
37 anos). 

... não aceitei aquilo como verdade, nem sabia o que era essa tal de hemodiálise né, 
fui para Goiânia, fiz mais uma bateria de exames lá... e comprovou. Aí peguei o avião 
cheguei aqui meu pai foi me buscar no aeroporto disse que deu dois passos pra trás, 
assustado né, se assustou que eu tava inchado, tava esverdeado e tal né... aí ainda 
assim eu relutei, não comecei a fazer hemodiálise. (Antonio, 48 anos). 

...eu tava trabalhando senti aquelas dores daí eu procurei um médico fiz uns exames, 
repeti de novo, ai não levei os exames. Passado um tempo depois, a minha esposa 
levou os exames pra uma médica, a médica falou que eu não tinha mais rim daí... eu 
falei bom agora vou ter que ir lá, então né? (Edmundo, 32 anos). 

...na verdade em dois mil e oito já era pra eu fazer hemodiálise mas dai eu fui 
insistindo, insistindo, foi indo, foi indo... só que daí quando foi em metade de dois mil 
e nove por ai não foi mais. Ai a ureia minha tava muito alta, a creatinina muito alta, o 
potássio, tudo tudo, tudo alterado o coração queria disparar e coisa, tudo, daí tive 
que ir pra hemodiálise. (Ângelo, 56 anos). 

Além da escassez de sintomas característicos da doença renal crônica e a consequente 

busca tardia de médicos, um dos fatores mais comuns para a demora do início da terapia renal 

substitutiva, segundo Sesso, Belasco e Ajzen (1995), diz respeito à resistência dos pacientes 

frente às modalidades de tratamento. 

A hemodiálise é um tratamento doloroso, por tempo indeterminado e que provoca 

alterações de grande impacto. Segundo Higa, Kost, Soares, Morais e Polins (2007, p. 204),  
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... ao organizarem-se física e mentalmente, ao absorverem e se adaptarem às novas 

informações, indicações e prescrições, os pacientes ficam em estado de alerta e tensão, 

o que desencadeia reações de ansiedade devido a constante exposição a situações 

estressoras como a diálise, dietas, transplante e a permanência frequente em ambiente 

hospitalar alterando portanto a qualidade de vida. 

Pereira e Guedes (2009) destacam o momento do conhecimento do diagnóstico de 

doença renal crônica como um dos mais difíceis para o paciente e que surgem sentimentos de 

angústia frente ao desconhecido, bem como o medo frente ao sofrimento e à possibilidade de 

morte. 

Além disso, Sesso et al. (1995) apontam ainda que também são motivos da busca 

tardia de recursos de tratamento da doença renal crônica as falhas do médico clínico geral na 

interpretação dos indicadores da doença e encaminhamento ao nefrologista. 

Os relatos de quatro dos sete sujeitos desta pesquisa evidenciaram os problemas de 

identificação da doença, das orientações médicas aos pacientes e da condução do tratamento 

por parte dos médicos, levando à piora do quadro dos pacientes.  

Simplesmente de uma hora pra outra parou o meu xixi e eu comecei a inchar, inchar, 
inchar e daí eu procurei o médico do posto de saúde e ele falou que eu tava com 
problema no coração, e ele me deu remédio pro coração... e aí eu fiquei tomando uma 
semana remédio pro coração e ai em vez de melhorar eu só inchava, só inchava e a 
boca amarga e virava aquilo um fel e eu perdia as noites de sono, ai me dava muita 
falta de ar... (Laura, 37 anos). 

Eu tinha problema de pressão alta e não sabia assim também né. Uma vez uns três 
anos atrás antes de aparecer a doença em mim, eu tava meio ruim daí o médico 
mandou eu medir a pressão e mandou eu acompanhar uns quinze dia... medir a 
pressão tudo dia e anotar num papel aí... é... eu medi aqueles quinze dia, uma semana. 
Por exemplo assim a pressão normalizou a... veio pra normal assim, não sei se era 
nervoso, não sei o que que era e... daí o médico disse: ta boa a pressão assim, dai eu 
nem me importei mais. (Ângelo, 56 anos). 

... a hora que a coisa pegou mesmo daí não teve jeito... fui no médico o médico disse 
que era distúrbio muscular. Quase me matou. Paguei a consulta tudo, pra atender 
rápido né, me deu o remédio daí que piorou tudo mesmo. (João, 49 anos). 
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... com a idade comecei a ter problema de próstata. Comecei a tratar. Um médico me 
tratou durante quase quatro anos e... não deu resultado. Daí a próstata me bloqueou, 
bloqueou a uretra e bloqueou a urina e ai foi que eu tive o problema renal eu... entrei 
em coma, fui pro hospital e lá descobriram o que era... (Álvaro, 85 anos). 

A negligência em relação aos cuidados preventivos com a saúde, a resistência ao início 

do tratamento, as características assintomáticas da doença e os problemas de diagnóstico 

correto puderem ser percebidos, nesta pesquisa, como principais causadores do descobrimento 

tardio da doença renal crônica, bem como de problemas com a adesão à hemodiálise.  

 

Reações ao tratamento e dificuldades de sua manutenção  

Após a compreensão das novas condições de vida, alguns pacientes relataram reações 

de revolta, comportamento agressivo e sintomas de depressão. Contudo, é importante destacar 

que a forma de enfrentamento inicial da doença variou de pessoa para pessoa e se contaram 

ou não com o apoio familiar. 

... no começo fiquei meio... meio revoltado assim sabe. Uns seis, sete meses mais ou 
menos, meio que desisti de tudo, achei que ia morrer. Desisti de tudo, dei as 
ferramentas pros meus filhos... depois eu vi que não ia morrer mesmo, né (risos) 
comecei a ficar em pé de novo... (João, 49 anos). 

Daí, depois da doença eu entrei em depressão e eu... não saio mais (referindo-se à 
vida social). (Laura, 37 anos). 

... não foi fácil pra mim na época... que eu era sozinha não tinha apoio de ninguém, 
não tinha estrutura de ninguém. (Laura, 37 anos). 

A resposta à doença se dá de forma variável entre os pacientes, no entanto, em virtude 

de uma conjunção de perdas diversas na vida, com o passar do tempo podem surgir reações de 

raiva, revolta ou depressão (Meireles, Goes, & Dias, 2004). O apoio social e familiar pode 

combater o estresse da situação de crise e é considerado por Abrunheiro (2005) potencial 

inibidor do desenvolvimento de doenças ou ter papel de recuperação naquelas que já estão 

estabelecidas. 
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A manutenção do equilíbrio do organismo que está em hemodiálise exige do paciente 

restrições hídricas e alimentares que foram vivenciadas com certa dificuldade pelos pacientes 

de modo geral e impactaram na qualidade de vida. 

... mas essa aqui você não pode beber muito líquido, essa aqui você passa vontade de 
comer as coisa, de beber liquido (referindo-se à hemodiálise em comparação com a 
diálise peritoneal). (Ângelo, 56 anos). 

... a gente já nem pode comer muito mesmo... então mudou bastante... (referindo-se às 
mudanças na vida social). (Edmundo, 32 anos). 

... você fica meio isolado da família. Você tem que pegar e dizer: ó vão que eu fico em 
casa. Vão se divirtam, isso e aquilo e façam... que nem agora fim de ano mesmo: ó, 
vão pra praia, vão vocês, se divirtam, isso aquilo.... não adianta eu ir lá pra ficar 
olhando vocês beber cerveja, beber água de coco, beber isso e aquilo e não poder 
beber. Então é melhor ficar em casa, assistir televisão com os meus bichos, do que ir 
lá, entende? Então é isso aí que acontece, você tem que se afastar um pouco porque 
você não pode acompanhar. (Ângelo, 56 anos). 

As fontes de estresse do paciente em processo dialítico são muitas. Segundo Almeida e 

Melero (2000), podem corresponder àquelas de ordem psicológica, social, mas também 

àquelas que se referem às restrições oriundas da doença renal, tais como as dietéticas e 

hídricas, que se configuram como rigorosas na hemodiálise, comparativamente com outras 

modalidades. A obediência a essas condições interfere diretamente na manutenção e no 

sucesso do tratamento. 

A doença crônica exige tratamento permanente e a adesão adequada é condição para o 

controle da doença e o sucesso da terapia. A adesão pode ser definida, conforme Maldaner, 

Beuter, Brondani, Budó e Pauletto (2008), como aquele comportamento que atende às 

recomendações médicas, prescrições e indicações de tratamento, além do comparecimento 

adequado às consultas para acompanhamento próximo da doença. Maldaner et al. (2008) 

apontam a adesão como um processo multifatorial fundamentado na parceria cuidador-

paciente, e elencam em pesquisa os fatores que favorecem/desfavorecem a adesão. São eles: a 

confiança na equipe de profissionais, a rede de apoio (familiares e amigos), a aceitação da 
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doença, o nível de escolaridade, os efeitos colaterais da terapêutica, o tratamento longo, a falta 

de acesso aos medicamentos, o esquema terapêutico complexo e a ausência de sintomas. 

O paciente vive uma situação paradoxal, pois se por um lado manter os cuidados e as 

prescrições é imprescindível para o equilíbrio do organismo, por outro os mesmos cuidados 

são causa do aparecimento de “desequilíbrios” de ordem psicológica, como o estresse, a 

agressividade e a depressão. A linha do “ideal” do equilíbrio físico e psicológico é tênue e 

certamente favorecida pelo apoio de toda ordem para que a manutenção ao tratamento se faça 

da melhor forma. 

 

Mudanças na vida – familiar, social e laboral 

São inegáveis as consequências da doença renal crônica e da hemodiálise na vida dos 

pacientes, causando profundas e generalizadas mudanças no cotidiano. 

A condição crônica da saúde implica a irreversibilidade da doença, a incurabilidade, a 

degeneração, entre outros atributos característicos citados por Moreno (2008). Frente a essa 

realidade, a família assume papel preponderante no cuidado e acompanhamento do cotidiano 

do paciente e carrega em si “um conjunto de valores, crenças, conhecimentos, práticas que 

orientam as ações dos membros da família na busca da promoção da saúde, prevenção e 

tratamento da doença.” (Moreno, 2008, p. 50). 

Nos relatos dos sujeitos desta pesquisa, a relação com a família depois do advento da 

doença, em geral, se manteve estável, com eventuais dificuldades principalmente no período 

de adaptação ao tratamento. 

Mesma coisa, no começo eu fiquei meio... meio revoltado assim sabe (resposta à 
pergunta sobre mudanças nas relações familiares ocasionadas pela doença/tratamento). 
(João, 49 anos). 

Eu acho que se estreitou... se já era estreita apertou mais ainda (risos)... porque todo 
mundo claro quer ajudar. (Antonio, 48 anos). 
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bom... agora... tá mais light, no começo foi um pouco difícil, mas agora já tamo tudo 
de bem... levando a vida. (Edmundo, 32 anos). 

Contudo, as mudanças na vida social depois do início da hemodiálise foram mais 

evidentes, apontando uma interferência significativa na qualidade das relações sociais nas 

histórias dos pacientes entrevistados. 

... tem uma festa, tem um churrasco tudo, você evita de ir, um aniversário, você não 
pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, 
então você ir lá pra passar vontade ou passar raiva é melhor ficar em casa, entende? 
Então é melhor você se acostumar que, a minha vida é assim e eu não posso 
acompanhar... deixa que eles vão. (Ângelo, 56 anos). 

Então... foi meio complicado no início mas depois fui me adaptando, fui me adaptando 
e hoje eu não saio porque eu não quero né...porque eu acho assim que... não tem 
graça eu sair porquê... eu não posso beber bebida alcóolica, não posso dançar, não 
posso tomar friagem, então eu tenho que cuidar de mim então eu já não saio. (Laura, 
37 anos). 

... acabei parando de beber definitivamente, churrasco a gente já nem pode comer 
muito mesmo... então mudou bastante...já não dá pra fazer todo final de semana por 
causa da doença, né... você acaba exagerando e passando mal depois. (Edmundo, 32 
anos). 

Antes eu descia, fazia piquenique, posava no mato com as minhas criança, ia pesca... 
quase todo final de semana... depois daí diminuiu bastante aqui né. Teve que cortá um 
monte de coisa né... (João, 49 anos). 

As restrições alimentares e hídricas interferem sobremaneira na convivência social de 

modo geral.  

A alimentação ultrapassa a necessidade básica de nutrientes e calorias que mantêm em 

funcionamento o corpo e adquire um significado exclusivamente humano representativo de 

diversas etnias, maneiras de se viver e um cerimonial que estreita relações (Souza, 2012). 

As práticas alimentares são mediadoras das relações sociais, se situam no campo da 

cultura como criações humanas simbólicas produzidas para a vida em sociedade. A 

alimentação é fonte de prazer e de afeto, se dá como um ato coletivo que envolve pessoas na 

produção e na comensalidade, proporcionando momentos de manutenção da sociabilidade e 

de identificação grupal (Romanelli, 2006). 
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Cada família tem sua forma peculiar de lidar com as dificuldades geradas pelo estado 

doentio, mas os relatos desta pesquisa indicaram que a vida familiar sofreu menos “danos” e 

menores impactos do que a vida social, que, por sua vez, ficou mais sacrificada especialmente 

pelas restrições alimentares e hídricas que limitaram a participação dos indivíduos nos 

diversos grupos sociais e, consequentemente, provocaram um abalo na redução do prazer da 

convivência e das relações. Isso, certamente, não está desarticulado da vida em família. 

Outro fator de mudança na vida foi o trabalho, que é apontado neste estudo e em 

diversos outros (Carreira & Marcon, 2005; Kusumoto, Marques, Haas, & Rodrigues, 2007) 

como um dos aspectos relacionados à qualidade de vida diretamente afetado pelas 

consequências do tratamento hemodialítico, em razão do comprometimento físico, do tempo 

destinado às sessões de hemodiálise e demais cuidados (Bertolin, 2007). 

A mudança de vida no trabalho depois do início do tratamento hemodialítico foi 

bastante comum no discurso dos entrevistados que relataram a parada (temporária) das 

atividades e as necessárias adaptações que precisaram ser feitas para a continuidade da vida 

laboral. As limitações apontadas pelos que as sentiram de forma mais intensa foram da ordem 

da diminuição da mobilidade, da força física, do ritmo de trabalho, da utilização do braço que 

possui a fístula e de outras indisposições que eventualmente apareciam e que podiam 

interferir na produtividade. 

Hoje eu vou pegar um saco de cimento tem que pegar em cinco ou seis vezes, né, tem 
que dividir ele. Vou dividindo, vou diminuindo, diminuindo, diminuindo até eu pegar 
ele. Vou pegar uma caixa de cerâmica é a mesma coisa, né. Tenho que ir pegando 
uma por uma, uma por uma, até chegar no final... diminuiu uns sessenta por cento 
(referindo-se ao ritmo de trabalho). (João, 49 anos). 

... a gente não tem mais aquela força que a gente tinha, não tem aquela estrutura que 
a gente tinha antes. O físico já ficou mais fraco, já ficou mais debilitada, já não tenho 
mais aquela força que eu tinha antes, sem contar que eu não posso pegar peso por 
causa do braço né... então... já me debilitou bastante né... (Laura, 37 anos). 

Precisei parar pra eu ficar internado né, recuperar... fiquei mais ou menos uns seis, 
sete meses parado foi bem difícil e... depois eu fui voltando a trabalhar aos poucos né, 
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porque eu não sabia como funcionava a fistula, se podia fazer força, se não podia, até 
aonde ela aguenta e até hoje a gente ainda tem medo que acabe estourando e volte o 
cateter no pescoço e daí muda tudo de novo a vida né...e aquele cateter é terrível. 
(Edmundo, 32 anos). 

... daí eu voltei a trabalhar, aos pouco né, tô tentando me adaptar até agora... eu não 
posso assim catar um balde de tinta... (Edmundo, 32 anos). 

Os reflexos da vivência da doença e da alteração das atividades no trabalho ainda se 

fizeram presentes na diminuição do padrão de vida que se ouviu nos depoimentos dos 

pacientes pesquisados, assim como a preocupação em recuperar minimamente melhores 

condições para prover o sustento da família.  

Então daí eu tive que parar de trabalhar porque... aí então entrei com o pedido de 
auxilio doença recebendo um salário mínimo, padrão de vida né foi lá em baixo e... 
também não tinha condições de trabalhar... (Antonio, 48 anos). 

E eu me senti podado disso daí, nesse período de mudança, né. Daí os filhos: ah pai! 
Queria tal coisa! Não que eu não soubesse dizer não, eu sempre procurava explicar e 
tal mas aquela explicação me MACHUCAVA... aquela coisa assim DOÍA então isso aí 
é um motivo a mais pra você também buscar trabalhar né. (Antonio, 48 anos). 

Os pacientes pesquisados trabalhavam de forma autônoma e, com exceção de um que 

estava aposentado por tempo de serviço e de outro que não conseguiu o benefício, os demais 

estavam impedidos de manter qualquer vínculo formal de trabalho, já que recebiam 

aposentadoria por invalidez. O benefício foi entendido pelos pacientes como muito 

importante, dada a instabilidade da saúde que pode estar em equilíbrio, mas repentinamente 

desequilibrar-se em decorrência do tratamento, variando o estado físico de pessoa para 

pessoa. 

As jornadas de trabalho cumpridas pelos sujeitos dessa pesquisa eram de no mínimo 6 

horas diárias e, muitas vezes, em função das tarefas acumuladas pela diminuição do ritmo de 

trabalho e/ou das saídas antecipadas nos dias de hemodiálise, se ampliavam para reposição 

das horas/atividades em até 10 horas de trabalho.  

... segunda-feira eu trabalho das sete até as quatro, daí eu venho pra cá. Agora 
amanhã não, amanhã... daí tem que recuperar o dia de hoje né... daí amanhã é até a 
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hora que dé...só que até meio dia é duro de aguentar sabe, até meio dia. Eu não sei se 
é fraqueza por causa da máquina ou o que que é mas é DURO. Aí... depois eu almoço, 
daí fica melhor. (João, 49 anos). 

Segundo Carreira e Marcon (2005), embora a insuficiência renal crônica não 

impossibilite diretamente o trabalho e traga limitações importantes ocasionando muitas vezes 

afastamento e aposentadoria, o trabalho principalmente para os adultos tem grande relevância 

na vida tanto como autorrealização profissional quanto como financeira na manutenção da 

família (Kusumoto et al., 2007). Embora os participantes desta pesquisa não tenham 

mencionado a autorrealização profissional, foi possível perceber certo entusiasmo durante as 

entrevistas, por parte de três participantes, quando o assunto versava sobre as atividades 

relativas aos seus respectivos trabalhos. 

 

Os significados do trabalho 

Os significados são produções históricas e sociais, frutos do desenvolvimento da 

linguagem, e são relativamente estáveis, possibilitando a comunicação porque são 

compartilhados entre os homens. No momento em que os significados são apreendidos 

através do processo de comunicação, se transformam em sentidos, tornando o objetivo, 

subjetivo (Aguiar et al., 2009). O processo de conversão significado/sentido, externo/interno é 

contínuo e tem caráter eternamente transformador – dialético.  

Segundo Vigotski (2009, p. 466), 

... o significado abstrato da palavra se limita e se restringe àquilo que ela significa num 

determinado contexto... o sentido real de cada palavra é determinado, no fim das 

contas por toda a riqueza de momentos existentes na consciência e relacionados àquilo 

que está expresso em uma determinada palavra. 

A psicologia sócio-histórica apresenta o conceito de significado/sentido como base da 

formação do mundo subjetivo e é impossível, mesmo abordando apenas os significados do 
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trabalho, como pretende esta pesquisa, descolar em alguma medida o sentido atribuído pelos 

participantes. 

Os significados dados ao trabalho pelos doentes renais em hemodiálise e em atividade 

laboral vão desde a necessidade de subsistência pessoal e familiar, do consumismo até a 

preservação da dignidade/independência, da identidade de trabalhador, da preservação da 

saúde mental e da própria vida. 

  

Subsistência e consumismo 

O significado relativo ao sustento apareceu diretamente ligado à manutenção de uma 

vida com mais qualidade para a família e para a obtenção de lazer, sendo insuficiente o 

benefício recebido sob a forma de aposentadoria por invalidez, levando o paciente a buscar 

alternativas, ainda que informalmente e ilegalmente, para melhorar as próprias condições de 

vida. 

Eu não posso ficar só nessa de receber o auxílio doença...não dá pra nada. E hoje eu 
recebo um salário mínimo (risos) que é a aposentadoria (risos) que continua não 
dando pra muita coisa. (Antonio, 48 anos). 

Agora quem trabalha pouco... ganha menos, não pode levar os filhos pra passear, não 
pode comer bem então... (João, 49 anos). 

...eu acho que hoje se você não trabalhar você não tem dinheiro. E se você não tem 
dinheiro você não tem vida não tem estrutura não tem nada... que tudo o que você vai 
fazer você precisa de dinheiro eu acho que agora vai chegar uma época até pra 
pensar você vai ter que pagar porquê... paga pra nascer, paga pra viver, paga pra 
morrer. Então tudo se precisa de dinheiro.... E a gente consegue o dinheiro da onde? 
Do trabalho. (Laura, 37 anos). 

A garantia de sobrevivência e a satisfação de necessidades humanas estão intimamente 

relacionadas ao trabalho desde os primórdios até os dias de hoje e, ainda que a história 

trouxesse diferentes arranjos e modos de produção, ferramentas e tecnologia de toda a 

natureza, o trabalho mantém papel preponderante no provimento da subsistência. 
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Segundo Borges (1999, p. 118), “a sobrevivência pessoal e familiar está atrelada à 

ideia de função do trabalho sob a forma de garantia de sustento do indivíduo e da família. 

Tem uma conotação econômica e fisiológica ligada à noção de que é preciso trabalhar para 

estar vivo.”  

O ganho financeiro, fruto do trabalho, é associado também à perspectiva de 

conquistas, de independência e autonomia vinculada ao presente e ao futuro através do 

progresso profissional e da conquista de sonhos (Morin, Tonelli, & Pliopas, 2007).  

Assim, o trabalho não está atrelado apenas à subsistência, mas também ao 

consumismo, denotando submissão a uma força externa maior que alienou o querer, o desejar 

individual e definiu uma forma específica de convívio social (Bauman, 2008). 

Os relatos, a seguir, apontam a presença do consumismo como motivador e 

mobilizador para o trabalho antes e depois da doença renal. 

Minha casa, meu carro, meus filhos criei tudo dando do bom e do melhor, mas 
TRABALHANDO, né... mas dei do bom e do melhor. Tudo que eu tenho foi pelo 
trabalho (falando sobre o que o trabalho lhe trouxe). (João, 49 anos). 

Dinheiro, (risos) dinheiro, acho que conforto, ter o que eu quero...as minhas coisas, 
conquistar tudo, isso aí... (respondendo sobre os motivos que o levavam a trabalhar). 
(Edmundo, 32 anos). 

O consumo, segundo Bauman (2008), está diretamente relacionado à sobrevivência, é 

uma condição perene e histórica dos seres vivos (incluindo o homem), sob a ótica do “ciclo 

metabólico”, biológico. De outro lado, o mesmo autor destaca na história a passagem do 

consumo para o consumismo e o define como: 

um arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 

rotineiros, permanentes e, por assim dizer, ‘neutros quanto ao regime’ transformando-

os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a 

reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação dos 

indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos 
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processos de auto-identificação individual e de grupo assim como na seleção e 

execução de políticas de vida individuais. (Bauman, 2008, p. 41). 

O primeiro significado do trabalho apontado nesta pesquisa, portanto, foi o da 

subsistência, que aparece nos relatos como diretamente vinculada ao trabalho e ao ganho 

financeiro. No entanto, é evidente, nos mesmos relatos, que esse significado extrapola e toma 

uma dimensão que ultrapassa somente a pura sobrevivência, mas que se rende ao 

consumismo, ao que se definiu socialmente como conquistas, sonhos, qualidade de vida, 

conforto, lazer, aquilo que é o bom e que é o melhor, subjugado a uma ordem econômica 

maior e vigente. 

 

Dignidade/independência 

Apesar de estarem doentes e com limitações relativamente restritivas das atividades 

laborais, a preservação da dignidade foi o segundo significado atribuído ao trabalho e que 

justifica a sua manutenção.  

A palavra ‘dignidade’, conforme o dicionário Aurélio, é definida como honra, 

honradez, nobreza, decência, respeito a si próprio e, segundo Santos (1998, p.1), “está ligada 

ao ser humano por uma abstração intelectual representativa de um estado de espírito.”  

Nos depoimentos, foi possível perceber a dignidade sob várias faces: a de 

nobreza/honra, a de caráter/decência, a de independência e o orgulho de si próprio. 

o trabalho é dignidade de qualquer ser humano... (Antônio, 48 anos). 

Bom... jargão conhecido é que o trabalho enobrece o homem né é... o sentido maior 
eu acho que não tem como fugir muito desse, desse próprio jargão e... (Antônio, 48 
anos). 

eu acho que qualquer ser humano precisa de uma dignidade dele, do caráter dele e 
isso ele consegue tudo através do trabalho. (Laura, 37 anos). 

se você não trabalha né, você tem que ficar dependente de... doação... mas se você 
quiser ter o mínimo de dignidade... (João, 49 anos). 
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Ah! eu acho que é tudo né... tudo porque... eu não vejo outro meio de se ganhar a 
vida, conquistar o teu sonho, realizar teu sonho, sem ser por meio do trabalho... daí 
você pode olhar pra trás e dizer ó... eu trabalhei eu suei a camisa pra ta aqui. 
Ninguém pode me acusar de nada porque eu consegui com o meu trabalho né... 
porque deve ser doído a pessoa pegar algo de alguém e depois ser humilhado porque 
pegou aquilo de alguém... então eu acho que o trabalho é o maior orgulho. (Laura, 37 
anos). 

A honra é um sentimento que traz um conjunto de noções morais que se interligam e 

se refletem na forma de agir do indivíduo. Esses preceitos são herdados do grupo do qual 

fazem parte, normalmente a família, do qual necessitam de amparo, de aprovação (Febvre, 

1998). 

A independência de outras pessoas se destacou como significado importante do 

trabalho entre os pacientes e apareceu de forma recorrente no discurso, trazendo no bojo a 

ideia da independência como a de ser capaz de manter financeiramente a família e de não 

precisar que ninguém assuma as responsabilidades que encaram como suas, mesmo estando 

com certa debilidade física.  

você precisa de ajuda dos outros e eu acho isso terrível porque sabe é bem 
constrangedor assim sabe...e eu acho que se eu tivesse até hoje precisando disso eu já 
tinha morrido... não sei se de vergonha. (Edmundo, 32 anos). 

ah... independência, (referindo-se ao significado do trabalho) eu ODEIO depender dos 
outros... se eu ficar dependendo eu prefiro morrer. (João, 49 anos). 

Porque se chegar no final do mês um filho, um parente tem que pagar as suas 
contas...não dá. Eu vou nem que seja só com uma perna trabalhar. (Edmundo, 32 
anos). 

Sempre gostei de trabalhar pela, pela... liberdade econômica financeira né, pela 
independência melhor dizendo. (Antonio, 48 anos). 

A independência se articula também com a preservação do papel social na família e na 

sociedade e essa articulação recíproca entre a dimensão subjetiva e a objetiva (trabalho) tem 

papel social expressivo na constituição/manutenção da identidade (Jacques, 1996). “O 

ingresso no mundo do trabalho confere valor social reproduzindo o imaginário coletivo de 

valorização moral ao ser trabalhador.” (Jacques, 1996, p. 3). 
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A dignidade, quando se refere ao trabalho, apareceu nesta pesquisa impregnada de 

vários significados, alguns de ordem moral, como a honra, a nobreza, o orgulho de si próprio, 

provavelmente vinculados às raízes familiares e culturais. No entanto, o significado que mais 

se sobressaiu foi o da independência que preserva o papel e o lugar social que inclui o ser 

provedor ou participante do sustento familiar.  

 

Saúde mental e a manutenção da atividade pelo trabalho 

O significado do trabalho, nas circunstâncias da doença renal crônica, se apresentou 

também entre os sujeitos da pesquisa como o da preservação da saúde psíquica. Com o 

agravamento da saúde física, com o grande esforço que é necessário para a manutenção da 

vida pela hemodiálise (e distanciar-se da ameaça de morte) e os impactos em vários aspectos 

da vida, os reflexos na saúde psíquica são inevitáveis, mas podem ser mais intensos ou não, 

dependendo das condições de enfrentamento de cada pessoa.  

eu chegava em casa e ficava deitado e aquela depressão ia me matando... eu não 
podia fazer nada daí por isso eu resolvi mudar pra noite (a hemodiálise) pra eu poder 
trabalhar um pouquinho... (Edmundo, 32 anos). 

a pessoa fica parada... você começa a... a... ver o mundo embotar na tua frente, né.... 
começa a criar minhoca na CABEÇA. (Marcos, 61). 

MAL. (risos). Mal...eu queria o quanto antes ir pro hotel (sobre como se sentiu 
quando teve que parar o trabalho). Porque eu queria atividade entende? eu queria 
atividade...sempre fui assim eu sempre quis atividade, não posso parar. (Álvaro, 85 
anos). 

Eu saio mostrar os terrenos pros caras mostrar casa, tudo. Vê terreno... tá andando  
e... a cabeça da gente tá girando...  não pensa. A pessoa que é muito deprimido 
demais, cai em depressão. Então eu falo pra pessoa. Eu não pego depressão, tô dando 
risada o dia inteiro com o pessoal. É muito bom pra gente isso aí. (Marcos, 61 anos). 

O enfrentamento da doença renal e do programa de hemodiálise demanda uma 

reorganização física e mental para que a pessoa se adapte às prescrições e indicações, levando 

a estados de tensão, de ansiedade e de estresse que são constantes devido às características do 
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tratamento (doloroso, restritivo, sofrido), à vulnerabilidade do estado físico e à alteração da 

vida e das relações sociais (Higa et al., 2007). 

A depressão é uma manifestação psicológica comum entre os doentes renais crônicos 

e, de acordo com Almeida e Melero (2000), quase metade dos pacientes em diálise 

apresentam sintomas depressivos (pessimismo, autoimagem prejudicada) e 25% destes têm 

diagnóstico comprovado por sintomas suficientemente graves. 

Os impactos da depressão podem redundar em problemas de aderência e 

(des)continuidade do tratamento, levando à mortalidade e ao suicídio, que aparece em taxas 

expressivas se comparado à população em geral (Almeida & Meleiro, 2000). 

A forma como cada pessoa vive e se relaciona com a doença é particular e única e está 

relacionada à constituição histórica e social de sua subjetividade, levando à “escolha” de 

respostas mais ou menos adaptativas. A escolha pela manutenção do trabalho/atividade pelo 

doente renal tem se mostrado eficaz no enfrentamento da doença, segundo os próprios 

pacientes. Todos os pesquisados tinham a ideia de que o trabalho auxilia no enfrentamento da 

doença. Apontaram alguns benefícios como “não ficar de cabeça vazia” e manter-se em 

atividade de trabalho, reafirmando a ideia de que é através da atividade laboral que as pessoas 

se mantêm como atores sociais, interferindo e modificando a vida pela ação, pela prática, 

inserindo-se no mundo social/cultural. 

a gente tem que ter alguma ocupação. Pessoa que ficar vegetando em casa na frente 
de uma televisão é... pra mim tá vegetando. (Ângelo, 56 anos). 

ah! gosto porque era um... serviço que eu fazia antes, é quase a mesma coisa só que... 
que nem eu te falei, pra mim não ficá parado em casa. (Ângelo, 56 anos). 

...se eu ficar em casa parado... eu fico aguniado. Aquela rotina de trabalho é 
necessária pra mim. (Álvaro, 85 anos). 

ah! agora não pode sair de casa mais, tem que ficar só em casa, você não pode sair... 
QUE NADA. Se eu ficar em casa eu morro mais ligeiro. Eu não guento. (Marcos, 61 
anos). 
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você não fica com a mente vazia, você fica com ela ocupada e isso é muito bom, ao 
invés de você ficar lá num quarto deitado esperando a morte chegar. (Edmundo, 32 
anos). 

Sim não dá pra parar... parar pra ficar esperando a morte chegar não... (em resposta 
a pergunta sobre a manutenção do trabalho). (Álvaro, 85 anos). 

Manter-se em atividade por meio do trabalho e com isso preservar a saúde mental foi 

outro dos significados atribuídos ao trabalho pelos pesquisados. A experiência de parar a 

atividade laboral, normalmente no início da doença e do tratamento, sempre foi relatada como 

difícil e como causadora do aparecimento de sintomas de depressão e de pensamentos ruins. 

A escolha pela manutenção do trabalho pelos doentes renais crônicos pesquisados tinha como 

um dos motivos manter-se em atividade, com a cabeça ocupada, como uma maneira de 

enfrentamento da doença. 

 

Identidade de trabalhador 

Entre os significados do trabalho que surgiram no discurso de alguns dos participantes 

da pesquisa, ainda se destaca a identidade de trabalhador, que apareceu sob a forma de “gostar 

de trabalhar”, e que está relacionado à presença do trabalho na história de vida como parte 

fundamental e constitutiva dela. 

eu chegava em casa e ficava deitado e aquela depressão ia me matando... eu não 
podia fazer nada daí por isso eu resolvi mudar pra noite pra eu poder trabalhar um 
pouquinho... eu sempre gostei de trabalhar eu gosto de trabalhar eu tenho que 
trabalhar não consigo ficar em casa. (Edmundo, 32 anos). 

o trabalho pra mim é... eu gosto, sempre gostei de trabalhar, eu tô com cinquenta e 
cinco ano e desde os dez, doze ano eu trabalho. (Ângelo, 56 anos). 

Sempre gostei. Quando eu era pequenininho eu carpia terreno, eu carpia terreno dos 
outros, eu sempre trabalhei. (Edmundo, 32 anos). 

Eu trabalho, mais de quarenta anos, então quer dizer que se eu, se eu amanhã ou 
depois não puder me arrastar com as minhas próprias pernas e fazer alguma coisa, 
ah! prefiro morrer. (Ângelo, 56 anos). 
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Por identidade pode-se entender um processo de construção social, histórica e cultural 

que o indivíduo reconhece como dele mesmo e que na trajetória de vida sofre novas 

significações e ressignificações dadas pelas relações sociais às quais o sujeito está imerso. O 

mundo do trabalho constitui-se em um dos locais onde se dão essas relações que possibilitam 

a construção e reconstrução da identidade (Carlos, Jacques, Larratéa, & Herédia, 1999). 

A identidade na sua constituição está ligada a uma pressuposição de uma identificação 

que é reposta a cada momento num processo contínuo, e também está ligada às relações 

sociais que se estabelecem entre os membros e com o meio onde vivem, e é representada 

pelas práticas, pelo agir, pelo trabalho – ao trabalhar surge o trabalhador (Ciampa, 1989). 

A importância conferida ao trabalho na sociedade ocidental o privilegia entre os papéis 

sociais representativos e a identidade do trabalhador pode ser construída prematuramente 

através de modelos adultos, como também pela inserção no mundo do trabalho propriamente 

dito (Jacques, 1996). 

Ainda segundo a análise de Jacques (1996, p. 24), “na vida adulta a inserção no mundo 

concreto do trabalho aparece como sequência lógica de uma vida ‘adaptada’ e ‘normal’ e 

como atributo de valor em uma sociedade pautada pelo valor produtivo.” 

Para Costa, segundo Paiva (2013), há um sentimento de identidade e há a fixação da 

identidade que nos diferencia na sociedade, que são pontuais, provisórios e estabelecidos 

como reações pessoais e históricas. A identidade social é uma fixação construída social e 

historicamente, assim como a noção de identidade de trabalhador. 

O trabalho, portanto, para os doentes renais crônicos está investido de significados 

como os que foram encontrados: a dignidade, a preservação da saúde mental e da qualidade 

de vida (física, material, psicológica e social), reiterados pela presença de planos de um futuro 

de esperança e de melhores condições de saúde (pela possibilidade de transplante) e que neles 

estão incluídos o trabalho sob as mais diversas formas. 
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Conclusão 

A partir dos dados recolhidos e analisados sob a ótica da psicologia sócio-histórica, 

conclui-se que o significado atual do trabalho para os participantes da pesquisa estava 

relacionado com dados da história de vida, como a experiência precoce na participação do 

sustento e os valores familiares, que apontam o trabalho como parte da formação de caráter.  

Os dados relativos à vivência da doença também apareceram como fatores que 

influenciam o significado atual do trabalho e a manutenção da vida laboral por parte dos 

doentes em hemodiálise. O aparecimento da doença normalmente ocorre de forma repentina e 

com repercussões na adesão à hemodiálise, trazendo mudanças bruscas em todos os aspectos 

da vida, provocando reações emocionais iniciais diversas e a necessidade de um período de 

adaptação às novas limitações e à manutenção do tratamento. A interrupção (temporária) do 

trabalho foi inevitável, mas os sujeitos pesquisados optaram por voltar às atividades de 

trabalho e os motivos que os levaram a isso foram equivalentes ao significado que atribuem 

ao trabalho: a subsistência/consumismo que os leva a obter mais qualidade de vida para si e 

para a família; a dignidade sob a forma de nobreza, caráter, orgulho de si próprio e 

principalmente de independência; a preservação da saúde mental pela realização, pela 

atividade, pelo trabalho; a preservação da identidade de trabalhador, que confere/mantém um 

papel e um lugar social, e como consequência podem participar, transformar, superar as 

próprias dificuldades (numa relação dialética) e enfrentar a doença e o tratamento. 

A manutenção do trabalho preserva, em parte, a “normalidade”, a vida como era antes, 

uma modificação menor da rotina, além de manter preservada a identidade, a vida psíquica 

mais saudável e a manutenção da dignidade e da independência (papel e lugar na família e na 

sociedade), traduzidas pela capacidade de manter o sustento e com isso melhorar a qualidade 

de vida. 
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Talvez o trabalho adquira um significado diferente na presença de uma doença 

terminal – um significado de vida, de permanecer nela, dar sentido a ela, “de ter algo a 

terminar” –, mas isso demandaria uma investigação mais aprofundada do sentido que o 

trabalho toma individualmente. 
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ARTIGO II 
Legislação de Trabalho para Doentes Renais Crônicos: uma Nova Proposta 
 

Resumo 

A partir da análise de pesquisa realizada com doentes renais crônicos que fazem uso da 
hemodiálise como tratamento substitutivo da função renal e que permanecem exercendo 
atividade laboral, este artigo apresenta as leis que garantem os benefícios relacionados ao 
trabalho para esses doentes, considerando os impactos e reflexos da doença e dos tratamentos 
disponíveis na vida laboral, pontuando os obstáculos para se manter o emprego, a diminuição 
dos recursos econômicos e do padrão de vida, assim como outros significados atribuídos ao 
trabalho que são ligados à preservação da saúde mental, à identidade e à dignidade. A 
pesquisa de base deste estudo foi realizada com sete pessoas (uma mulher e seis homens), seis 
deles em idade economicamente ativa, com idades entre 32 e 85 anos, que fazem uso da 
hemodiálise como método de tratamento da insuficiência renal em clínica especializada na 
cidade de Curitiba/PR e que mantêm a vida laboral. A partir da referida pesquisa, o presente 
artigo pretende ainda apresentar proposta de nova lei que favoreça a manutenção do trabalho 
daqueles doentes que entendem a atividade laboral como necessária e útil ao enfrentamento da 
doença renal, por meio da implementação da isenção de tributos para as empresas que 
mantiverem em seus quadros pessoas em tratamento da insuficiência renal crônica, sem que 
haja prejuízo do pedido do benefício de aposentadoria por invalidez para o doente renal 
crônico sem condições de vida laboral, a qualquer tempo, o que irá também proporcionar 
ganhos para o Estado com a diminuição de pedidos do benefício precocemente. 

Palavras-chave: Legislação. Doença Renal Crônica. Trabalho. Aposentadoria por Invalidez. 
 

 

Abstract 

From this analysis of survey of chronic renal failure who make use of hemodialysis as renal 
replacement treatment and remain exercising labor activity, this article presents the laws that 
guarantee benefits for work-related chronic renal failure patients, considering the impacts and 
effects of the disease and the treatments available in working life, highlighting the obstacles 
to maintaining employment, diminishing the economic resources and the pattern of life, as 
well as other meanings assigned to work that are linked to the preservation of mental health, 
identity and dignity. The research from this study was performed with seven people (six men 
and one woman), six of them of working age, aged 32 and 85, who make use of hemodialysis 
as a method of treatment of renal failure in clinical specialty in Curitiba/PR and keeping 
working From that research, this article will also submit proposed new law that favors the 
maintenance work of those patients who understand labor as necessary and useful to fighting 
kidney disease, implementing the tax exemption for companies which maintain its cadres 
people on treatment of chronic renal failure, without any prejudice to the application for 
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disability retirement benefit for chronic kidney disease without conditions of working life, at 
any time, and providing further gains for the state with decreasing order of benefit early. 

Keywords: Law. Chronic Kidney Disease. Work. Disability Retirement. 

 

Introdução 

Em pesquisa realizada, na cidade de Curitiba/PR, com doentes renais crônicos que 

fazem uso da hemodiálise como tratamento substitutivo da função renal, pretendeu-se 

compreender o significado do trabalho para aqueles que permanecem em atividade laboral e, 

ainda, conhecer os motivos que os levaram a manter o trabalho, bem como se este auxilia no 

enfrentamento da doença. 

Fizeram parte dessa pesquisa, que utilizou a metodologia qualitativa e teve a 

psicologia sócio-histórica como base epistemológica, sete pessoas, uma mulher e seis homens, 

com idades entre 32 e 85 anos (média de 52 anos), com nível de escolaridade que variou entre 

o ensino superior (um participante), o ensino médio (três) e o ensino fundamental incompleto 

(três), que se mantêm trabalhando nas seguintes ocupações/profissões: diarista, técnico em 

manutenção de computadores, pedreiro, motorista, corretor de imóveis, pintor e coordenador 

de eventos. Dos sete participantes da pesquisa, seis têm aposentadoria (um por tempo de 

serviço e cinco por invalidez) e o tempo que estão em hemodiálise variou entre 1 e 13 anos, 

com uma média de 5,3 anos. 

A partir dos dados coletados, observou-se que o trabalho figura como uma das 

principais mudanças, já que permeia largamente a vida das pessoas e impacta nas condições 

de subsistência e na qualidade de vida, tendo grande valor simbólico ao relacionar-se com a 

própria identidade do sujeito, com seu papel social, seu valor próprio, sua autoestima. 

A doença renal crônica, no entanto, assim como os tratamentos disponíveis, 

especialmente a hemodiálise, traz em si uma situação de ameaça à vida e consequentemente 

de mudanças de toda ordem. 
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A doença renal crônica, via de regra, impõe limitações e restrições, dificultando para 

alguns doentes a permanência no trabalho, considerando aqui a individualidade, história de 

vida, experiências sociais e culturais, além das particularidades do desenvolvimento da 

doença e do estado físico de cada um. 

Por outro lado, a pesquisa realizada apontou que, respeitando as mesmas 

especificidades, há aqueles que veem na atividade laboral condições de manutenção de 

qualidade de vida, de autonomia, de dignidade, além de perceber o trabalho como uma forma 

de auxílio ao enfrentamento da doença. No entanto, essas pessoas pedem a aposentadoria, 

porque há a presença constante da instabilidade no estado de saúde, especialmente no período 

de adaptação às modalidades de tratamento. 

As atuais leis que se referem ao trabalho e que garantem os direitos do doente renal 

crônico favorecem em alguma medida a manutenção da inatividade, afastando-o por vezes do 

trabalho precocemente, podendo agravar, em alguns casos, o estado emocional e geral com o 

aparecimento da depressão, que é, segundo Almeida e Melero (2000), provavelmente a 

complicação psiquiátrica mais comum entre os doentes renais crônicos. 

Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar as leis existentes que 

garantem os direitos aos doentes renais crônicos no que se refere ao trabalho, especialmente 

aquelas de âmbito federal, e propor nova lei, de forma a favorecer a manutenção do trabalho, 

que, embora não seja para todos os doentes renais crônicos, pode beneficiar àqueles que 

puderem e quiserem manter a atividade laboral, sem que haja qualquer prejuízo na garantia 

futura da obtenção dos direitos previdenciários. 

 

Legislação 

Nos regimes democráticos, o Estado pode ser entendido como aquele que agrega 

instituições permanentes – legislativas, judiciárias e executivas –, cujas atribuições principais 
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são: a construção e manutenção de normativas que assegurem a soberania da justiça para 

todos; a aplicação das leis concretamente, garantindo a justiça nas relações sociais; e o 

comando do país nas bases da Constituição Federal, respectivamente (Höfling, 2001; Portal 

da Câmara dos Deputados, 2013).  

Por outro lado, segundo Höfling (2001), diferentemente do Estado, mas apoiado nos 

poderes que o constitui, o Governo propõe projetos e programas para a sociedade por um 

dado período, obedecendo a uma orientação política. 

Assim, o processo legislativo se apoia no aparato do Estado, que é o Congresso 

Nacional (Câmara e Senado), e no Governo que, através de representantes eleitos pelo povo, 

elabora e fiscaliza as leis (Portal da Câmara dos Deputados, 2013). 

A regulação, pelas normas, das relações entre os indivíduos, as instituições, públicas 

ou privadas, pode pertencer às esferas municipais, estaduais ou federais (Tagliamento, 2012). 

Para se criar ou modificar uma lei, é necessária a apresentação de um projeto, proposto 

por deputados, senadores, comissões da câmara, comissões do senado, pelo(a) Presidente(a) 

da República e ainda pelo Judiciário, pelo Procurador-Geral da República ou por iniciativa 

popular (Portal da Câmara dos Deputados, 2013). 

Para Tagliamento (2012), uma das diferenças entre a legislação e a política pública é 

que a primeira “muitas vezes é elaborada por uma minoria sem a consulta pública”, enquanto 

que a segunda é “desenvolvida pelo debate com a população” (p. 33), podendo ou não 

transformar-se em lei. 

Segundo o Portal da Câmara dos Deputados (2013), a aprovação de um projeto até que 

se torne lei depende de muitos interesses, políticos e populares e percorre um caminho 

extenso, incluindo diversas análises. A comissão técnica analisa, dá seu parecer propondo 

modificações ao projeto, aceitando-o ou rejeitando-o. Em seguida, passa pela comissão de 

justiça para verificação da proposta sob a perspectiva da concordância com a Constituição 
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Federal, seguindo depois para a Câmara, para o Senado e por último para o(a) Presidente(a) 

da República, que sanciona ou não a lei.  

Segundo Tagliamento (2012), historicamente, o Brasil viveu um processo de 

democratização a partir dos anos 1980 e num contexto de grandes movimentos e de amplos 

debates sociais, especialmente na área da saúde, foi elaborada em 1988 a Constituição 

Federal, lei maior, cujos princípios regem e norteiam as demais normatizações, e a qual 

“introduziu avanços que buscaram corrigir históricas injustiças sociais acumuladas ao longo 

da história do país.” (p. 34). 

A Constituição Federal, que organiza o Estado e garante os direitos e deveres dos 

cidadãos, pode ser modificada através de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), 

solicitada por deputados, senadores, pelo(a) Presidente(a) da República ou pelas assembleias 

legislativas com apoio da maioria dos deputados estaduais. 

Embora a legislação no seu processo de elaboração prescreva uma participação 

mínima da população, a sociedade deve e pode mobilizar-se para a busca do atendimento das 

suas necessidades, e melhoria e ampliação dos direitos do cidadão, quer através dos 

representantes legais, quer através de propostas de políticas públicas e sociais. Está se falando 

da corresponsabilidade pela participação ou pela omissão – lugar que ocupamos ou deixamos 

de ocupar – e de construção da cidadania. 

 

A Doença Renal Crônica 

As doenças crônicas são multifatoriais, se desenvolvem durante a vida, se 

caracterizam por ser de longa duração, de evolução lenta e evidenciam alguns atributos, como 

o da irreversibilidade, incurabilidade e degeneração, necessitando de tratamento persistente e 

permanente (Maldaner, Beuter, Brondani, Budó, & Pauletto, 2008; Moreno, 2008). Seguindo 

a tendência mundial, o Brasil tem apresentado índices de mortalidade por doenças crônicas 
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não transmissíveis que alcançam a marca de 72% (Ministério da Saúde [MS], 2013). A 

doença renal, quando crônica, compõe esse grupo e apresenta comumente a diabetes e a 

hipertensão arterial como doenças de base. 

A doença renal crônica consta de um decréscimo expressivo e gradativo da capacidade 

de manter a homeostase do corpo humano, pela deficiência na tarefa de limpar o sangue, 

filtrar os resíduos, remover toxinas do corpo, bem como de regular o volume de água e de 

elementos do sangue, e normalmente é assintomática. (National Kidney Foundation [NKF], 

2013).  

O agravamento do quadro, à medida que a doença avança, ocorre pelo acúmulo de 

substâncias tóxicas no organismo, proporcionando o aparecimento de sintomas como: cansaço 

excessivo, perda de apetite, perda de concentração, problemas de sono, falta de ar, 

hipertensão, câimbras e náuseas, que desvendam o quadro da nefropatia2 (NKF, 2013).  

O comprometimento das funções de regulagem e excreção pode ser fatal e desemboca 

na necessidade de tratamento substitutivo da função renal, como a diálise e a hemodiálise, que 

possibilitam a sobrevida do paciente, bem como a melhoria da qualidade de vida até que seja 

possível a realização de um transplante renal (Godoy, Balbinotto Neto, & Ribeiro, 2006).  

A diálise e a hemodiálise realizam a função renal em parte e são tratamentos que 

demandam grande investimento de tempo e de cuidados para que sejam bem-sucedidos em 

seu propósito de manutenção da vida. 

A diálise peritoneal limpa o sangue pela infusão de um líquido especial através de um 

cateter implantado que alcança o peritônio (membrana que reveste os órgãos), que por sua vez 

elimina substâncias acumuladas, fazendo as vezes do rim (Sociedade Brasileira de Nefrologia 

[SBN], 2013).  

2 Nefropatia é sinônimo de doença renal. 
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A hemodiálise, terapia substitutiva mais frequente entre os doentes renais crônicos, é 

um procedimento de apoio à função renal que faz a remoção das substâncias tóxicas do 

sangue por difusão através de uma membrana semipermeável (máquina computadorizada com 

filtro dialisador) e para isso exige uma cirurgia prévia que liga uma veia a uma artéria 

(fístula), de forma a engrossá-las e permitir o acesso vascular à máquina dialisadora (SBN, 

2013). O comparecimento do paciente a clínicas especializadas ocorre algumas vezes por 

semana, variando de duas a quatro horas cada vez, de acordo com o estado clínico do 

paciente. 

Segundo Thomas e Alchieri (2005), o impacto do diagnóstico, a adaptação e a adesão 

ao tratamento são etapas que levam o paciente a um desgaste emocional devido à submissão a 

um tratamento que modifica a vida em muitos aspectos: desde os físicos, pelas restrições 

alimentares e hídricas, até aqueles que envolvem a vida familiar, social e laboral (Almeida & 

Melero, 2000). 

O portador de doença renal crônica em tratamento de hemodiálise convive com 

alterações no cotidiano e alguns fatores podem causar estresse ou depressão, como: a natureza 

crônica e progressiva da doença; alteração da imagem corporal; a presença do medo de 

morrer; a alteração do desempenho do seu papel na família e na sociedade, aumentando o 

nível de dependência; atividades físicas limitadas; e dificuldade de exercer a atividade 

profissional com a possibilidade de perda do emprego (Almeida & Meleiro, 2000). 

 

O Trabalho e a Doença Renal Crônica 

Diversos estudos (Carreira & Marcon, 2005; Kusumoto, Marques, Haas, & Rodrigues, 

2007) apontam o trabalho como um dos aspectos mais afetados no que se refere às alterações 

da qualidade de vida em razão da doença e do tratamento hemodialítico. Além do tempo 

destinado aos cuidados com a saúde comprometida, há a presença da diminuição da 
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mobilidade, da força física, do ritmo de trabalho, da utilização do braço (em virtude da 

fístula), além de outras indisposições decorrentes do quadro da doença, que, dependendo da 

função exercida pelo paciente, redunda em alteração dos resultados e da produtividade no 

trabalho, podendo gerar afastamento parcial ou total das atividades ou mudanças de 

função/atividade quando da manutenção da vida laboral. 

Segundo Godoy et al. (2006, p. 3),  

as implicações econômicas da doença renal crônica (DRC) também são importantes, 

pois ela irá influenciar, de modo marcante e decisivo, o comportamento dos agentes 

econômicos no mercado de trabalho, estando associada à redução nas horas 

trabalhadas, a menores taxas de salário, à aposentadoria precoce, à saída antecipada do 

mercado de trabalho e a programas de transferência de renda.  

Em pesquisa realizada por Manen, Korevaar, Dekker, Reuselaars, Boeschotenm, 

Krediet e Necosad Study Group (2001), na população holandesa, 35% dos pacientes no início 

da diálise estavam empregados e depois de um ano houve um decréscimo da proporção, 

reduzindo para 25% os pacientes empregados que eram submetidos à hemodiálise. A pesquisa 

indica também que a modalidade de tratamento (hemodiálise ou diálise peritoneal) não 

influencia na capacidade de manutenção do emprego, mas o emprego pode influenciar a 

escolha da hemodiálise ou da diálise peritoneal.  

Há tipos de ocupações/atividades exercidas pelos pacientes que podem adaptar-se 

facilmente a uma ou outra modalidade de tratamento; por exemplo, atividades administrativas 

em geral, desde que sejam realizadas em salas individuais, podem favorecer a escolha da 

diálise peritoneal, que permite a independência do paciente que realiza o procedimento por 

intermédio de uma máquina portátil chamada cicladora. Estando bem treinado, para garantir a 

assepsia necessária para o sucesso da diálise, o paciente tem autonomia para realizar as 

sessões diárias no trabalho e em casa. Por outro lado, quando a atividade ocupacional 
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proporciona flexibilidade de horário e pouca rotina do trabalho, a hemodiálise pode ser aquele 

recurso mais adequado ao tratamento da doença renal crônica (SBN, 2013). Naturalmente, a 

decisão do tipo de tratamento deve ser realizada juntamente com o médico que assiste o 

paciente, já que outros fatores devem ser considerados, como condições físicas, psicológicas, 

condições de acesso venoso ou perotineal etc. 

Noutra pesquisa realizada no Brasil, mais especificamente na cidade de Curitiba, os 

dados demonstram que a maior parte da população de doentes renais crônicos em hemodiálise 

pesquisados encontra-se aposentada por invalidez ou recebe auxílio-doença (76,74%) (Lara & 

Sarquis, 2004). A mesma pesquisa demonstra ainda que os pacientes possuem dificuldades 

em manter as jornadas de trabalho, apresentam fraqueza após as sessões de hemodiálise e sem 

o vínculo empregatício se alteram as condições de subsistência e de identidade pessoal.  

Situação que também foi relatada pelos entrevistados participantes desta pesquisa, 

uma vez que eles apontaram a subsistência e a identidade pessoal como fatores para, mesmo 

fazendo hemodiálise, permanecer realizando atividade laboral, além de outros motivos que 

serão apresentados e que sustentam os ganhos dos pacientes que optam pela continuidade do 

trabalho. 

Para Lara e Sarquis (2004, p 104), 

a hemodiálise traz mudanças não só para o estilo de vida do indivíduo em tratamento 

mas como também para a adequação da nova renda que muitas vezes é bem menor que 

a anterior ao período de instalação da doença crônica. 

Os pacientes enfrentam obstáculos para manter o emprego, porque, além do 

funcionamento físico e emocional, das doenças coexistentes, dos rigores do tratamento, há a 

preocupação com a perda de benefícios (Hirth, 2003).  

Na pesquisa de base deste artigo, também foram apontados os reflexos da doença e as 

consequentes alterações nas atividades de trabalho, que levam ao pedido de aposentadoria por 
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invalidez, muitas vezes precocemente. Com isso, entre outras perdas, há a consequente 

diminuição do padrão de vida do doente renal e da sua família, configurando um dos fatores 

relevantes de manutenção e permanência no trabalho, mesmo que ilegalmente.  

Segundo os doentes renais entrevistados, o benefício é entendido como importante, 

dada a instabilidade do estado de saúde, mas o consideram insuficiente, levando alguns deles 

a optarem pela informalidade, submetendo-se por vezes a condições desgastantes de trabalho, 

incluindo jornadas compensatórias. Alguns dos pacientes entrevistados chegam a cumprir até 

dez horas de trabalho, nos dias que não têm o compromisso da hemodiálise, e não raro 

apresentam dificuldades físicas na manhã subsequente ao tratamento, o que dificulta o 

trabalho, demonstrando a necessidade de adaptações às funções/ocupações e jornadas. 

Os doentes renais crônicos no Brasil possuem direitos garantidos por leis e decretos de 

âmbito federal, estadual e municipal, que dão acesso a diversos tipos de benefício que estão 

atrelados ao estágio de desenvolvimento e agravamento da doença (SBN, 2013), os quais 

serão apresentados detalhadamente na sequência.  

 

Direitos e Benefícios dos Doentes Renais Crônicos 

A Constituição Brasileira de 1988, a lei suprema que rege o Estado, tem como 

finalidade assegurar direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-estar, a igualdade, o 

desenvolvimento e a justiça como valores supremos. Os três poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário, devem trabalhar pelo direito à saúde, de acordo com a Constituição: 

Art. 196. A saúde é direito de todos é dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  
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Ainda na Constituição brasileira, no art. 198, o Sistema Único de Saúde (SUS) passa a 

existir para garantir as ações e os serviços de saúde com bases em diretrizes de atendimento 

integral a todos os cidadãos, de gratuidade dos serviços que são financiados por recursos 

públicos e de descentralização, incluindo todas as esferas de governo. 

A Previdência Social, também descrita na Constituição, serve para garantir a 

seguridade social, tem caráter contributivo e filiação obrigatória, e prevê a cobertura para 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 

Os doentes renais crônicos, quando em estágio avançado da doença e em tratamento 

dialítico, têm direito e acesso aos benefícios previdenciários, como a aposentadoria por 

invalidez e o auxílio-doença.  

Aposentadoria por invalidez é um benefício contributivo de um salário-benefício 

àqueles que mantêm vínculo com a Previdência Social, como empregado, contribuinte 

individual, trabalhador avulso ou segurado especial (Lei nº 8.213/1991), e que sejam 

considerados incapazes para o trabalho, insuscetíveis de reabilitação para o exercício de 

atividades que lhes garantam subsistência. Se houver recuperação da capacidade laborativa 

(transplante renal) identificada pela perícia médica, fica suspenso o benefício. 

O auxílio-doença é um benefício que assegura uma contribuição àqueles segurados 

que estão incapacitados temporariamente (mais de 15 dias seguidos) em virtude de 

enfermidade recuperável e é suspenso tão logo haja melhoria ou a identificação da 

permanência da doença. Ambos os benefícios requerem perícia médica (Lei nº 8.213/1991). 

Os doentes renais crônicos ainda gozam de mais alguns benefícios previstos em lei, 

como: o benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/1993) – para pessoas acima de 70 

anos, portadoras de alguma deficiência (insuficiência renal), incapacitadas para o trabalho e 

que não têm fonte de subsistência (a família recebe até ¼ de salário por pessoa); a isenção de 

pagamento de imposto de renda pessoa física (Lei nº 11.052/2004); a quitação de 
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financiamento imobiliário – Sistema Financeiro de Habitação (SFH) (Lei nº 11.977/2009); e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode ser solicitado quando já possui a 

aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.036/1990). Ainda há a gratuidade de remédios de uso 

contínuo e de alto custo (Portaria GM nº 2.577, de 27 de outubro de 2006), e acesso ao 

programa Farmácia Popular que oferece remédio a baixo custo (Lei nº 10.858/2004).  

A maioria das legislações voltadas ao atendimento das necessidades das pessoas com 

insuficiência renal crônica é focada na deficiência causada pela doença, no impedimento da 

continuidade do trabalho e na questão econômica precária. 

 

Uma Nova Proposta 

A doença renal crônica traz limitações importantes aos mais diversos aspectos da vida 

e repercute em alterações físicas, psíquicas e sociais, sendo que o sofrimento gerado pelo 

tratamento dialítico corrobora com esse quadro de modificações gerais na vida do paciente. 

É bastante comum que os pacientes com nefropatia grave se afastem do trabalho por 

causa da doença, lancem mão dos benefícios, aposentem-se precocemente por invalidez e, 

como consequência, experimentem o isolamento social, a redução da autoestima e o 

empobrecimento financeiro (Mariotti, 2009). 

A diminuição do padrão de vida em consequência da aposentadoria, por vezes, 

acarreta novas preocupações, como a de recuperar minimamente melhores condições e 

promoção da subsistência com mais qualidade para si e para a família.  

Os doentes renais crônicos em hemodiálise e que se mantêm trabalhando, 

entrevistados nesta pesquisa, indicaram que, além dos aspectos de subsistência, da melhoria 

das condições da vida familiar, mantêm o trabalho porque este está investido de outros 

significados, como: o consumismo, a preservação da dignidade/independência, a manutenção 

de identidade de trabalhador e a preservação da saúde mental. 
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O consumismo está associado ao ganho financeiro, ao progresso profissional e, mesmo 

que aliene o desejo e o querer do indivíduo a uma forma de conivência social, gerada pelo 

modo como se organiza a vida atual produtiva (o capitalismo) (Bauman, 2008), ele é um dos 

significados atribuídos ao trabalho, fator motivador da permanência do trabalho na vida do 

doente renal em hemodiálise, conforme os entrevistados nesta pesquisa.  

A preservação da dignidade, outro dos significados do trabalho para os doentes renais, 

aparece no estudo sob as faces de nobreza/honra, de caráter/decência, de orgulho de si 

próprio, mas principalmente sob a forma de independência, que está relacionada com o ser 

capaz de manter a família, sem precisar que outros assumam papéis que lhes cabem, 

fortalecendo assim o papel social na família e na sociedade, bem como na constituição e 

manutenção da própria identidade. 

O significado do trabalho, nas circunstâncias da doença renal crônica, se apresentou 

também entre os sujeitos da pesquisa como o da manutenção da identidade de trabalhador 

que, como um processo de construção contínuo em meio às relações sociais, diferencia e 

individualiza o sujeito. “A articulação entre identidade e trabalho vem de uma tradição que 

confere ao papel social expressividade na constituição da identidade.” (Carlos, Jacques, 

Larratéa, & Herédia, 1999, p. 85). 

A preservação da saúde mental, o último dos significados atribuídos ao trabalho na 

pesquisa, motiva a busca/manutenção da atividade laboral entre os doentes renais em 

hemodiálise que foram entrevistados. O enfrentamento das condições e imposições da doença 

e do tratamento, que refletem inequivocamente na saúde mental, varia entre as pessoas. A 

pesquisa demonstrou ainda que os recursos pessoais são influenciados pela história de vida, 

pelas condições físicas e mentais de adaptação ao tratamento (vivência da doença), pelas 

relações sociais, circunstanciais e pelos recursos próprios de enfrentamento de cada indivíduo. 
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O trabalho apresentou-se, entre os pacientes estudados, como um recurso que auxilia 

positivamente no enfrentamento da doença. 

A pesquisa indicou ainda que os pacientes que mantêm o trabalho (juntamente com a 

hemodiálise) o fazem de forma autônoma e informalmente, já que temem comprometer o 

recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez. 

O direito adquirido à aposentadoria por invalidez pelos doentes renais crônicos em 

fase terminal (tratamento dialítico e hemodialítico), garantido pela Previdência Social, é 

bastante importante, já que a doença e o tratamento hemodialítico podem impossibilitar as 

atividades de um trabalho sob diversos aspectos.  

No entanto, se considerarmos variáveis como características físicas e mentais, 

presença de comorbidades, grau de comprometimento e desenvolvimento da doença, fases de 

melhoria ou piora do estado geral, adaptação ao tratamento de hemodiálise, horário das 

sessões, categorias profissionais, tipo de trabalho executado, entre outras, podemos considerar 

que, em alguns casos, o doente renal poderia manter o trabalho por escolha própria e desde 

que sob condições especiais e adaptadas às necessidades do tratamento, adiando até quando 

conseguisse os benefícios da Previdência Social. 

Assim, já que o direito de requerer a aposentadoria por invalidez pode se dar a 

qualquer momento, desde que comprovada a condição incapacitante para o trabalho do 

paciente, a proposta é de que os empregadores que mantivessem ou contratassem doentes 

renais crônicos em seus quadros de funcionários e adequassem as funções, as jornadas de 

trabalho e a carga horária às necessidades de atendimento da doença e do tratamento, além de 

realizar pagamento de salário adequado à função/situação, pudessem gozar de isenção de 

todos os impostos que incidem na manutenção de funcionário contratado pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), à exceção do FGTS, que é pago em benefício do 

trabalhador. 
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A proposta configura uma série de vantagens: para o empregador, tem-se a 

possibilidade do exercício da responsabilidade social, bem como a manutenção/contratação de 

funcionário sem todos os encargos sociais; para o empregado, a possibilidade de obter/manter 

o/um emprego/trabalho cujo significado contribua para seu bem-estar, para a qualidade de 

vida sob os mais variados aspectos e ainda podendo definir, sem temer que não seja mais 

possível, o momento que realmente necessitará solicitar sua aposentadoria por invalidez; para 

o Estado, a diminuição do número de aposentadorias precoces e do custo do possível 

agravamento da doença em virtude de consequências advindas da situação do tratamento e da 

falta de atividade, no caso o trabalho, como a depressão, por exemplo. 

Segundo a pesquisa realizada, a escolha pela manutenção do trabalho/atividade pelo 

doente renal tem se mostrado eficaz no enfrentamento da doença, segundo os próprios 

pacientes. Foi unânime entre os pesquisados a ideia de que o trabalho auxilia no 

enfrentamento da doença. Eles apontaram alguns benefícios, como “não ficar de cabeça 

vazia”, não “ficar esperando a morte chegar” e manter-se em atividade de trabalho, 

reafirmando a ideia de que é através da atividade laboral que as pessoas se mantêm como 

atores sociais, participativos e modificadores da vida pela ação e pela prática, fazendo parte 

do mundo social e cultural. 

 

Conclusão 

Frente à situação de grandes mudanças, de ameaça à vida e de limitações de ordem 

física, psíquica e social geradas pela presença da doença renal crônica e pelo tratamento por 

meio da hemodiálise, há a necessidade de pensar e agir em prol da minimização de cada 

problema ligado à vida do doente, seja qual for sua natureza ou dimensão. 

Os dados apontados na pesquisa realizada sobre os significados do trabalho para 

doentes renais em tratamento de hemodiálise demonstram que o trabalho pode adquirir papel 
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relevante no enfrentamento da nefropatia grave e do seu tratamento, guardadas as formas 

particulares oriundas da constituição histórica e social de como cada pessoa experimenta e se 

relaciona com a atividade laboral e com a situação da enfermidade.  

Pensar em nova legislação que facilite a manutenção da atividade laboral para aqueles 

doentes cujas respostas adaptativas incluam o trabalho pode favorecê-los nos aspectos que 

tangem a sua subsistência, sua qualidade de vida e da família, sua inserção social e 

manutenção de identidade de trabalhador, sua autonomia e dignidade. 

A proposição de novo projeto de lei que preserva o trabalho para aqueles doentes que 

puderem fazê-lo não os privaria dos direitos de solicitação de aposentadoria por invalidez, 

quando for necessário, a qualquer tempo. Além disso, os empregadores e o Estado também se 

beneficiariam, com a isenção de tributos e diminuição de gastos da Previdência Social, 

respectivamente. 
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ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Data da entrevista: 
Local da entrevista: 
Duração da entrevista: 
Nome: 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Naturalidade: 
Ocupação/ Profissão: 
Trabalha na profissão desde: 
Estado Civil: 
Número de filhos: 
Anos de trabalho: 
 
 
História de vida 

1. Como foi sua infância? 

2. Qual é a história da sua família? 

3. Como era o relacionamento com sua família na infância? 

4. Quais eram os valores da sua família? 

5. Qual a sua escolaridade/educação? 

6. Qual a profissão de seus pais? 

7. Como era a vida profissional deles? 

8. Qual a relação que os seus pais tinham com o trabalho? 

 
Vivência da doença  

9. Você já sabia da existência da sua doença? 

10. Como descobriu a doença? 

11. Como era sua relação familiar antes da doença? 

12. Como é sua relação com a família depois da doença? 

13. Como era sua vida social/lazer antes da doença? 
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14. Como é sua vida social/lazer depois da doença? 

 
Trabalho 

15. Qual é a sua profissão? 

16. Qual é a jornada de trabalho? Carga horária diária? 

17. Quanto tempo trabalhou nessa profissão? 

18. Como era seu trabalho antes da doença? 

19. Como é o seu trabalho agora, depois da doença? 

20. O que é o trabalho para você? Qual o significado do trabalho na sua vida? 

21. Sempre foi o mesmo significado? 

22. Se não, por que mudou? 

23. Quando mudou? 

24. Quais eram os motivos que o levavam a trabalhar antes da doença? 

25. Se ficou sem trabalho um tempo: o que significou ficar sem trabalhar neste período? 

Como se sentiu?  Como a família viu isto? 

26. Voltou a trabalhar: Sentiu-se melhor fisicamente com a volta ao trabalho? Sentiu-se 

pior? E psicologicamente, sentiu-se melhor? O trabalho a auxilia no enfrentamento 

da doença? 

27. O que significa o trabalho para você depois do início do tratamento de hemodiálise? 

28. Quais os motivos que o levam a permanecer no trabalho atualmente? Por que você 

trabalha? 

29. Quais são os resultados do seu trabalho que você valoriza/que os outros valorizam? 

30. Qual é a interferência da doença nas suas atividades de trabalho atualmente? 

31. Como sua família vê sua relação com o trabalho? 

32. Qual é o grau de importância que você atribui ao trabalho nas suas condições atuais? 

Por quê? 
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33. A doença modificou a importância que você dá ao trabalho? 

34. O que você planeja para o seu futuro em termos de trabalho? 

35. Quais os benefícios que o trabalho traz para o enfrentamento da doença? 

36. Quais os malefícios que o trabalho traz para o enfrentamento da doença? 
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