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RESUMO
Dinâmica de personalidade depende de potencialidades herdadas, fatores genéticos e está sujeita ao desenvolvimento, o qual é influenciado pelas condições
ambientais. Crianças em hemodiálise (HD) vivenciam inúmeras perdas e mudanças que tendem a interromper seu crescimento e desenvolvimento. Objetivos: 1. Descrever a dinâmica de personalidade de crianças e adolescentes submetidos à HD e 2. Analisar a influência das variáveis sexo, idade e tempo
em HD. Metodologia: 1.Pacientes: crianças e adolescentes em HD, com idade entre 6 a 19 anos; 2. Instrumentos: Entrevistas semi-estruturadas para
cuidadores e pacientes; Hora Lúdica Diagnóstica; Instrumentos Projetivos de Personalidade: (H-T-P, Desenho Temático da Pessoa Doente). Resultados:
Análise de 24 (vinte e quatro) características de personalidade e 9 (nove) mecanismos de defesa em 20 (vinte) pacientes. Constatamos que pacientes que
iniciavam diálise, quando comparados àqueles com mais de 1 ano de tratamento, apresentavam maior freqüência de medo (100 X 55%, p=0.02) e introversão (90 vs 44%, p=0.04). Mecanismos de defesa:compensação no sexo feminino, fantasia e negação. Conclusões: Pudemos constatar que crianças e adolescentes submetidos à HD apresentaram dinâmica de personalidade com características psicopatológicas. (J Bras Nefrol 2006;28(1):31-38)
Descritores: Psicologia. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. Crianças e adolescentes. Personalidade.

ABSTRACT
Introduction: Personality dynamics depend on inherited endowment, genetic factors and are subjected to development under influence of environmental factors. Children in hemodialysis (HD) experience a number of losses and changes and tend to interrupt their growth and development. Objectives: 1. To
describe the personality dynamics of children and adolescents undergoing HD and 2. To analyze the influence of sex, age and time of HD on personality
dinamics. Methodology: 1. Patients: children and adolescents in HD, between 6 and 19 years old; 2. Tools: semi-structured interviews for caregivers and
patients; entertainment diagnostic time; Projective Personality Instruments: (theme drawing of a sick person). Results: Analysis of 24 personality characteristics and 9 defense mechanisms in 20 patients revealed that patients beginning HD presented fear with greater frequency (100 X 55%, P=0.02) and introversion (90 vs. 44%, P=0.04) than those under treatment for more than a year. Defense mechanisms: compensation among girls, fantasy and denial. Conclusion: Personality dynamics of children and adolescents undergoing hemodialysis exhibit psychopathological aspects. (J Bras Nefrol 2006;28(1):31-38)
Keywords: Psychology. Chronic renal insufficiency. Hemodialysis. Children and adolescents. Personality.
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INTRODUÇÃO
A definição de dinâmica de personalidade não se
torna completa se levarmos em conta apenas a individualidade biológica. São necessárias outras noções tão importantes quanto essa, como a genética própria de uma
espécie e o ambiente sócio-cultural e econômico no qual
o indivíduo se desenvolve. A constituição da personalidade depende dos atributos e potencialidades herdadas,
mas também das relações interpessoais que o indivíduo
estabelece durante sua vida1,2.
Os períodos particularmente determinantes nessa
construção são a primeira infância, porque a criança está
totalmente dependente de seu ambiente e particularmente
receptiva, e a adolescência, porque ela corresponde a um
período de transição, que inclui a organização do que se
adquiriu na infância; portanto, muitos momentos de hesitação nos quais as respostas do meio ambiente adquirem
fundamental importância nesse processo de desenvolvimento e formação de identidade2,3.
Desenvolvimento é um conceito que une os aspectos anatômicos, fisiológicos e de comportamento em um só
organismo, o que resulta em complexa identidade. Serve
para tornar inseparáveis termos como hereditariedade e
ambiente, mente e corpo, conduta e personalidade2.
Quando crianças e adolescentes tornam-se portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) e passam a pertencer ao programa de tratamento de Hemodiálise (HD),
vivenciam inúmeras perdas e mudanças em suas rotinas de
vida em função dos horários de diálise e em suas relações
interpessoais, uma vez que hospitais, profissionais, medicações, restrições hídricas e alimentares, com máquinas
de HD, passam a fazer parte de seu dia-a-dia, além de terem
ainda seus corpos transformados pela doença4-9.
Visto a pouca quantidade de pesquisas no Brasil que
forneçam dados para a compreensão da forma como esses
pacientes integram a condição de doente crônico e da
dinâmica de personalidade que passam a apresentar quando
submetidos à HD, constatamos a necessidade de realizar
esse estudo para contribuir com conhecimentos adicionais
advindos de uma outra perspectiva teórica e prática aos
profissionais que os assistem. Acreditamos que com o
entendimento de suas características de personalidade e seus
mecanismos de defesa, os profissionais da área da saúde
poderão ter subseqüentes atuações, que poderão reverter em
melhor qualidade de vida a essas crianças e adolescentes.

influência das variáveis sexo, idade e tempo em hemodiálise nas características de personalidade e mecanismos
de defesa.

METODOLOGIA
Sujeitos
Analisamos 20 pacientes assistidos no Setor de Nefrologia
Pediátrica do Departamento de Pediatria da Universidade Federal
de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, de janeiro de 1998 a
janeiro de 2001 (tabela 1). Nossos critérios de exclusão dirigiramse a pacientes portadores de amaurose e deficiência auditiva crônica, deficiência mental, aqueles que não aceitaram participar dessa
pesquisa ou quando da não permissão de seus responsáveis
Instrumentos
Este estudo consistiu na somatória de dados obtidos na
análise de:
Entrevistas e aplicação de questionário;
Hora Lúdica Diagnóstica (HLD);
Aplicação de Instrumentos Projetivos de Personalidade;
House – Tree – Person e Desenho Temático da Pessoa
Doente.
Estrutura das Entrevistas e Hora Lúdica Diagnóstica
Nas entrevistas com os pais ou responsáveis pelo
paciente, seguimos um roteiro com perguntas fechadas que
abordavam etapas do seu crescimento e desenvolvimento, bem
como suas reações emocionais em relação ao tratamento. O
questionário para os pacientes englobava questões sobre o
entendimento de aspectos da doença, do tratamento e de suas
vivências na condição de doente crônico. Observávamos não
apenas o que o entrevistado dizia, mas como o dizia.
Na HLD, analisávamos expressão de sentimentos e
reações comportamentais dos pacientes. O paciente escolhia
livremente os brinquedos e as brincadeiras.
Técnicas Projetivas de Personalidade
Fizemos a inclusão dessas técnicas padronizadas cientificamente com o objetivo de obtermos maiores informações quanto ao material consciente e inconsciente que os pacientes
fornecem, revelando características de personalidade, percepções
de aspectos de atitudes (sentimentos, crenças e valores) significativas para esses pacientes.
Análise dos desenhos temáticos sobre a representação de uma
casa, uma árvore e uma pessoa (House – Tree – Person)

OBJETIVOS
Analisar a dinâmica de personalidade de pacientes
pediátricos submetidos ao tratamento HD e verificar a

Analisamos as características formais do desenho (proporção, perspectiva, detalhes, tempo, tamanho em relação ao
espaço, atitudes em relação à tarefa, crítica, ritmo, traçado,
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Tabela 1. Dados demográficos.
N=

20

Sexo

Masculino= 10
Feminino= 10

Idade

X= 13 anos
Mediana= 13,9 anos
(Variando de 6–19 anos)

Tempo em hemodiálise

X= 2,75
mínimo de tempo HD= 0,08 anos
máximo de tempo HD= 5,75 anos

Escolaridade
(anos de estudo)

X= 4,75 anos
Mediana= 4,5 anos
(Variando de 0 meses a 12,0 anos)

cores) como expressão do seu auto-retrato e de características de
sua personalidade4.
Análise da Pessoa Doente
Investigávamos fatores emocionais ligados a conceitos
de si mesmo. Comparávamos atitudes, sentimentos e grau de
satisfação do indivíduo com seu corpo e processos do organismo.
Tratamento dos Dados
Os resultados obtidos seguiram análise seqüencial, dos
seguintes dados dos pacientes:
• informações fornecidas na anamnese realizada com os
familiares responsáveis e pacientes;
• reações comportamentais dos pacientes nas entrevistas, na relação com as máquinas de diálise, com os
profissionais, com a unidade de diálise e com a sua
família;
• análise dos instrumentos projetivos: H-T-P e Pessoa
Doente (somatória da análise gráfica e dos conteúdos
verbais das respostas dos inquéritos);
Finalmente, analisamos o impacto das variáveis idade,
sexo e tempo em hemodiálise na dinâmica psicológica de
pacientes pediátricos, que foram divididos em subgrupos:
Sexo: masculino (n= 10) e feminino (n=10);
Idade: de crianças (n= 8, com 6 a 12 anos) e adolescentes (n= 12, com 12 a 19 anos completos);
Tempo de diálise: de 0 a < 1 ano (grupo I) e mais que 1
ano (grupo II).
Como a população estudada foi formada por
pacientes desse hospital público (Hospital São Paulo), que
reconhecidamente possui usuários com nível sócio-financeiro
classificados como baixo, entendemos que o estudo do
impacto dessa variável na dinâmica de personalidade não
seria pertinente.
As definições das características de personalidade, das
manifestações psíquicas e comportamentais e dos mecanismos
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de defesa, foram descritas segundo o Manual de Psiquiatria e o
Vocabulário de Psicanálise.
Análise Estatística
Os resultados foram expressos em percentagens ou
como média e desvio padrão (X ± DP) quando apropriado. O
teste do Qui-quadrado e o teste de Fisher (163) foram utilizados
na análise de tabelas de contingências, com o objetivo de estudar as associações entre as variáveis estudadas. Utilizamos o
teste t de Student com a finalidade de compararmos as variáveis
de diferentes grupos.
Em todos os testes, fixou-se em 0,05 ou 5% o nível para
rejeição da hipótese de nulidade. As análises estatísticas foram
realizadas por meio do software True Epistat (Tracyl
Gustaffson, Richardson, Texas, 1994).

RESULTADOS
Para análise da dinâmica de personalidade, optamos pelo estudo da somatória de 24 características de personalidade e 9 mecanismos de defesa que se apresentaram
com maior freqüência nos instrumentos acima citados, ou
aqueles que, por experiência clínica, poderiam causar
maior impacto na sobrevida e qualidade de vida dessa
população.
A tabela 1 mostra os dados demográficos dos
pacientes estudados, incluindo as variáveis analisadas
como possíveis fatores de influência na dinâmica de personalidade dessas crianças (sexo, idade e tempo em HD).
A tabela 1 inclui, ainda, informações importantes a serem
observadas, as quais são referentes ao tempo de estudo
(anos com aprovação escolar).
Pudemos constatar dinâmica psicopatológica tanto
na análise das características de personalidade (tabela 2)
quanto nos mecanismos de defesas empregados por esses
pacientes (tabela 3).
Item 1: Quanto ao Sexo
Ao analisarmos a variável sexo, não observamos
diferenças significantes quanto às características de personalidade. Constatamos que o mecanismo de defesa de
compensação foi mais freqüente no sexo feminino (100%
vs. 70%, p= 0,03).
Item 2: Quanto à idade
Não observamos diferenças dos dois grupos quanto a idade (13,3 ± 4,4 vs. 12,8 ± 3,3 anos, F e M respectivamente), tempo em hemodiálise (7,0 ± 4,6 vs. 15,8 ±
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Tabela 2. Características de personalidade.

Regressão
Insegurança
Auto-imagem diminuída
Sentimentos de inferioridade
Impulsividade
Medo
Dependência
Introversão
Extroversão
Conflitos na área sexual
Ambivalência afetiva
Submissão
Raiva
Depressão
Ansiedade
Agressividade auto-dirigida
Não estabelece inter-relação
Agressividade alo-dirigida
Sentimentos de rejeição
Comportamentos fóbicos
Traços obsessivo-compulsivos
Rupturas psicóticas
Expectativas de futuro

Tabela 3. Mecanismos de defesa.

Nº Pacientes

Freqüência

19
19
18
18
17
16
15
14
6
14
13
13
12
11
8
10
8
7
7
0
10
0
16

95
95
90
90
85
80
75
70
30
70
65
65
60
55
40
50
40
35
35
0
50
0
80

23,3 meses, NS) e tempo de estudo (4,2 ± 2,8 vs. 5,4 ± 4,1
anos, NS).
Ao compararmos o grupo de crianças e de adolescentes, não observamos diferenças significantes nas características de personalidade e mecanismos de defesa.
Entretanto, como era de se esperar, os adolescentes apresentaram tempo de estudo maior (6,2 ± 3,4 vs. 2,7 ± 2,5
anos, p= 0,01) e estavam há mais tempo em hemodiálise
(16,2 ± 20,7 vs. 4,0 ± 1,6 meses, p= 0,05).
Item 3: Quanto ao tempo em HD
Ao analisarmos a variável tempo de diálise, observamos que o grupo < 1 ano, quando comparado ao grupo
> 1 ano em HD, apresentou maior freqüência de medo da
morte e do futuro, de introversão e menor freqüência de
extroversão.
Não houve diferença entre esses dois grupos quanto ao sexo e tempo de estudo. Entretanto, os pacientes
com mais de um ano em diálise eram mais velhos (12,2 ±
4,0 vs. 15,2 ± 1,7 anos, p= 0,02).
Não constatamos, ainda, diferenças significantes
nos mecanismos de defesa apresentados pelos pacientes
dos 2 grupos.

DISCUSSÃO
Na última década, observou-se grande avanço tecnológico no tratamento dialítico com conseqüente aumen-

Repressão
Dissimulação
Fantasia
Compensação
Isolamento
Negação
Projeção
Formação reativa
Racionalização
Dissociação

Nº de Pacientes

Freqüência

20
18
16
15
12
10
7
7
5
4

100
90
80
75
60
50
35
35
20

to da sobrevida desses pacientes, de modo que atualmente
devemos direcionar o foco da atenção para a qualidade de
vida dessas crianças e adolescentes.
Dinâmica de personalidade constitui fator relacionado à qualidade de vida na medida em que as reações
comportamentais e emocionais resultantes dessa dinâmica podem facilitar a concretização de benefícios para o
indivíduo nas situações e relações por ele estabelecidas.
Nossa opção por estudarmos pacientes submetidos
à hemodiálise se deu em função da necessidade de obtermos mais conhecimentos sobre os aspectos psicológicos
de pacientes pediátricos nefropatas, os quais, apesar de
poderem se tornar fatores de risco para adesão ao tratamento e, portanto, trazerem implicações negativas para
saúde e desenvolvimento dessas crianças, possuem lacunas na literatura existente.
Optamos pelas técnicas projetivas de personalidade, H-T-P e Desenho da Pessoa Doente, para complementarmos impressões clínicas e informações obtidas nas
entrevistas e HLD, por serem instrumentos padronizados
cientificamente e porque o estudo do desenho tem a óbvia
vantagem de ter maior aplicabilidade a crianças e adolescentes, pois permitem a expressão de sentimentos, necessidades básicas e conflitos, mais do que palavras10-14.
Além disso, os testes não verbais são também mais
vantajosos entre indivíduos sem escolaridade. Conforme
observado anteriormente, a população estudada foi formada por pacientes de um hospital público com nível
sócio-cultural classificado como baixo e com poucos anos
de estudo. As pessoas incluídas em classes sociais inferiores freqüentemente se sentem inadequadas em relação à
sua capacidade de expressar-se verbalmente, podendo
apresentar bloqueios emocionais nas áreas verbais e se
embaraçar em performances como as dos Testes de
Rorschach (Ro) ou Teste de Apercepção Temática
(TAT)12.
Nossos dados revelam que pacientes pediátricos
submetidos à HD apresentam alterações importantes de
insegurança, regressão, medo, sentimentos de inferioridade e de raiva, dissimulação, impulsividade, autoimagem diminuída e introversão.

J Bras Nefrol Volume XXVIII - nº 1 - Março de 2006

A regressão se configura como a reação natural de
todo indivíduo que se fecha em si mesmo em caso de
agressão e de sofrimento. Toda doença gera reação de
proteção. Segundo Jeammet e col.2, a regressão se caracteriza, além do retraimento, pela realização de comportamentos infantis, como redução de interesses, egocentrismo, dependência do meio social, pensamentos mágicos.
O retorno ao estado infantil é muito útil e necessário para
que o doente possa lutar contra a doença, centralizando
suas forças sobre si mesmo, aceitando ajuda e apoio
social. Entretanto, a regressão traz efeitos negativos para
o indivíduo, quando o fixa numa conduta passiva,
esperando que familiares ou profissionais realizem seus
desejos ou necessidades.
Nossos resultados demonstram que 90% da população estudada retornou a etapas ultrapassadas do seu
desenvolvimento, não participando ativamente de seu
tratamento. Não utilizavam suas capacidades e habilidades para proporcionar melhor qualidade de vida para si
próprios. Aguardavam condutas produtivas para seu
desenvolvimento dos seus familiares e da equipe.
Constatamos que os pacientes não se percebiam
como possuidores de recursos internos saudáveis. Comportavam-se como se esses recursos tivessem terminado
concomitantemente à função renal, o que despertava sentimentos de inferioridade e desencadeou maior dependência do que a esperada para essa faixa etária.
Assim, constituía-se auto-imagem negativa. Sentiam-se desvalorizados, apresentavam-se carentes, acreditando, ainda, que por atitudes submissas receberiam afeto
e atenções. Como conseqüência, solicitavam tanto a pais
e aos profissionais que, muitas vezes sobrecarregados em
suas tarefas, não atendiam às expectativas dos pacientes,
o que ocasionava, em grande parte das situações, dificuldades nas relações interpessoais estabelecidas por eles.
Passavam a se isolar e a apresentar comportamentos característicos da introversão. Alguns autores15-17, ao
estudarem personalidade de adolescentes e adultos em
HD, constataram que doenças renais crônicas provocam
elevação da introversão social com o passar dos anos,
além de sentimentos de inferioridade, atitudes egocêntricas, defesas primitivas e diminuição de auto-imagem.
Constatamos, ainda, alto índice de medo, que estava relacionado ao futuro e à morte, em congruência com
os achados de Koch & Muthny18. Identificamos, também,
temor ocasionado pela perda de sua identidade anterior.
Através do enfrentamento da condição de doente renal
crônico, o paciente sente-se invadido em toda sua estrutura bio-psico-social, que funciona de forma dinâmica e
integrada.
Nos preocupamos em analisar se esses medos persistiam e se multiplicavam, de tal modo que levassem
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esses pacientes a um estado de pânico quando em contato
com as máquinas de HD, com a unidade ou com os profissionais, o que constituiria fobia, segundo o Manual de
Psiquiatria19, que poderia prejudicar a adesão ao tratamento da IRC e conseqüentemente comprometer, ainda
mais, a saúde. Constatamos que o medo, apesar da alta
freqüência de apresentação na população estudada, não se
tornou fobia para nenhum paciente.
Interessante verificarmos, ainda, os altos índices
de ambivalência afetiva. A relação com as máquinas de
HD despertava sentimentos conflituosos, estabelecendose, na maioria das vezes, uma relação de amor e ódio. Os
pacientes, ao mesmo tempo em que possuíam sentimentos
de gratidão por reconhecerem que a máquina substituía a
função renal, permitindo sua sobrevivência, sentiam também raiva por se perceberem em situação de objeto submetido ao sujeito. Desde que o mundo iniciou seu desenvolvimento, os objetos foram criados para satisfação dos
desejos e/ou necessidades dos seres humanos. Assim, em
nossa perspectiva, a máquina de HD foi construída e
desenvolvida para se adaptar às necessidades dos
pacientes portadores de IRC. Porém, conforme observa
Lima e cols.20, “o indivíduo renal crônico deve obrigatoriamente permanecer em posição passiva, aguardando o
funcionamento da mesma, que surge nele a sensação de
que tornou-se um objeto e abandonou a posição de sujeito
com objetos a sua mercê”.
Ao analisarmos a canalização desses sentimentos
conflituosos, notamos que os pacientes tornavam-se
agressivos. Constatamos, em metade dos pacientes,
repressão da raiva e conseqüente agressividade autodirigida. Sentiam-se responsáveis por terem se tornado
doentes crônicos e, portanto, a submissão obrigatória ao
tratamento era um castigo merecido. A agressividade
auto-dirigida pode tornar-se negativa para o paciente, pois
a contenção desta pode levá-lo, ainda, a infringir alguns
limites físicos para castigar-se, como, por exemplo,
ingerir alimentos ou líquidos com conseqüente prejuízo
para sua saúde.
Uma porcentagem menor de pacientes apresentava
agressividade alo-dirigida, na maioria das vezes direcionada aos familiares que os acompanhavam nas sessões
de HD, ou ainda aos profissionais. Constatamos que essa
agressividade causava atritos e conseqüentes rupturas de
relações importantes, acarretando perdas adicionais aos
pacientes. Sampson21 afirma, em conformidade com nossos resultados, que o medo da dor e de alterações corporais fornecem, freqüentemente, a hostilidade em pacientes
pediátricos.
Em função dessas perdas e mudanças, constatamos, ainda, que 55% dos pacientes apresentavam-se
depressivos, com sintomas como perda de interesse habi-
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tual por atividades e situações, fadiga excessiva como se
tudo requeresse um esforço extra e sem planos de
futuro19.
Sabemos ser a depressão um transtorno praticamente inevitável, pelo menos em grau mínimo, quando
analisamos pessoas doentes crônicas. A doença representa sempre ataque à imagem de si e uma prova de que nós,
seres humanos, somos falíveis. A perda da função renal
concretizava, para esses pacientes, falha do corpo.
A literatura psicanalítica22,23 oferece variadas explicações dinâmicas da depressão, e a psiquiatria confirma
que existem vários tipos de depressão. Conforme afirma
Solomon19, “dentro de um enfoque psicodinâmico e psicanalítico, podemos resumir que todos os sintomas mentais
da depressão estão relacionados a uma perda da auto-estima, real ou simbólica, e torna-se vulnerável a essa perda,
em função, principalmente, de necessidades de proteção”.
A disfunção renal e a conseqüente dependência e
submissão causavam, em nossos pacientes, extrema tristeza e desânimo. Winnicott24 comenta que “quando a
posição depressiva foi alcançada e plenamente estabelecida num indivíduo, a reação à perda é a de dor, ou tristeza”. A nossa preocupação com esse sofrimento depressivo é que ocorra prejuízo no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes nos aspectos físico, psicomotor, cognitivo, psicossocial, no qual suas habilidades necessárias
para aprendizagens e crescimento não sejam praticadas.
Analisamos, ainda, traços obsessivo-compulsivos
e pudemos, surpreendentemente, constatar essa característica em metade da população estudada. Observamos
que, ao sentirem-se cerceados por tantos limites e
restrições, passavam a temer a destruição do “eu” saudável e independente pela doença. Na tentativa inconsciente
de se protegerem contra essas angústias, criavam rituais
estereotipados, que pudemos constatar serem compulsão
de repetição. Assim, esse entrave mental fazia com que
esses pacientes, quando com sede, por exemplo, anulassem a necessidade de obediência às restrições hídricas
e passassem a ingerir líquido repetidas vezes.
Constatamos, ao estudar a influência das variáveis,
que sexo e idade não trouxeram diferenças significantes
para as características de personalidade. Interessante
focalizarmos esse dado que constata que, apesar de o grupo
de adolescentes possuir mais tempo de doença do que o
grupo de crianças com idade menor, não se observou maior
impacto negativo na dinâmica psicológica desses adolescentes, apesar de já ter sido constatada nesse estudo como
psicopatológica em todos esses pacientes. Esse dado parece
sugerir que a doença fornece regressões emocionais acentuadas, a ponto de as crianças passarem a pertencer ao grupo
de adolescentes apenas em função dos dados cronológicos,
portanto nunca em consideração ao “corpo psíquico”.

Entretanto, verificamos que o tempo de submissão
do indivíduo ao tratamento hemodialítico modifica a
dinâmica psicológica, podendo ocasionar condutas negativas que podem vir a colaborar para a não adesão ao
tratamento global da I.R.C. Observamos que os pacientes
que estavam há menos de um ano em HD apresentaram
maior freqüência de medo da morte ou futuro, como citado anteriormente. O grupo com menos de um ano em HD
apresentou, ainda, maior freqüência de introversão e
menor na extroversão. Constatamos que a fase inicial de
submissão ao tratamento em HD, ao incluir a necessidade
de utilização da máquina como suporte vital, medicações
e assistência profissional constante, provoca um desequilíbrio psíquico, interrompendo o caminho natural de
autonomia, tão importante de ser experimentado por crianças e adolescentes. Desperta sentimentos de fragilidade, impotência e dificuldades para o estabelecimento de
novas relações. Há menor investimento no mundo, permitindo que esses pacientes permaneçam, inicialmente,
retraídos sobre seu mundo interior, onde não se sintam
invadidos. Isolam-se, passando a apresentar comportamentos característicos da introversão.
Todavia, essa diferença pode ser parcialmente
explicada pelo fato de esses pacientes serem mais jovens,
portanto mais dependentes dos familiares e, assustados
com máquinas e procedimentos, buscavam proteção em
seus cuidadores, não estabelecendo relações interpessoais.
Os pacientes que apresentavam maior índice de
extroversão eram os que possuíam mais que 1 ano em
HD. Nos parece que esses, até por terem mais experiências em várias situações e relações, terem vivenciado o
prazer das conquistas realizadas por recursos próprios e
independentes, mesmo que sentissem insegurança, estabeleciam relações interpessoais, colocando seus desejos e
necessidades e apresentando comportamentos característicos da extroversão. O fator tempo parecia ter proporcionado a eles maior organização interna e conseqüente
percepção da importância vital que possuíam de adaptação à HD. Verificamos que conseguiam identificar
quais condutas facilitavam, ou não, a obtenção de saúde.
Constatamos, ainda, que esse grupo fazia maior
utilização de mecanismos de defesa, provavelmente
como forma de resolução de conflitos, apesar de não
constatarmos diferenças significantes com outro grupo
(< 1 ano em HD).
Verificamos que 100% da população estudada utilizava-se da repressão de sentimentos e pensamentos conflituosos em relação à doença, sendo que 80% deles utilizavam-se da fantasia, idealizando situações e relações
aonde apareciam como personagens dominadores, salvadores ou “campeões”, portanto autônomos e sadios, o
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oposto de suas condições atuais. Tentavam, assim, equilibrarem-se e protegerem sua integridade psíquica diante
dos sentimentos de menos valia que possuíam, por serem
renais crônicos. Bellodi8 também constatou fantasia em
pacientes pediátricos submetidos à HD.
Verificamos, ainda, independentemente da faixa
etária e tempo em HD, a compensação, o isolamento e a
negação como os mecanismos de defesa mais utilizados. A
compensação indicou diferença significante e foi mais freqüente no sexo feminino. As meninas, ao perceberem sua
feminilidade ameaçada, colocavam forte ênfase em algum
outro atributo seu, compensando, assim, a deficiência física
renal e as mudanças que a doença e o tratamento causaram
em sua imagem corporal, o qual é percebido fragmentado,
passando a ser subestimado e desvalorizado por elas.
Em suma, os resultados obtidos nesse estudo
retratam dinâmica de personalidade psicopatológica que
evidencia, principalmente, regressão, insegurança, autoimagem diminuída, sentimentos de inferioridade, dependência acentuada em relação aos familiares, medo (nos que
estavam há menos de 1 ano em diálise), introversão, e, em
metade dos pacientes, estados depressivos. Constatamos,
ainda, ambivalência afetiva em relação aos profissionais,
agressividades auto e alo-dirigidas, conflitos na área sexual
e acentuada dissimulação de sentimentos subjacentes, com
submissão conseqüente. Verificamos, ainda, que a condição
de doente renal crônico, submetido à HD, gera uma reação
de proteção natural no indivíduo fazendo surgir mecanismos de defesas variados, os quais podem fornecer implicações negativas para a adesão ao tratamento, como compensação, fantasia, isolamento e negação.

CONCLUSÃO
Concluímos que a presença do psicólogo na equipe
multiprofissional que assiste esses pacientes pediátricos é
fator facilitador para que ocorra desenvolvimento e qualidade de vida. Através de ações planificadas e continentes a todos que estão envolvidos nessa difícil e complexa situação de doença crônica, o psicólogo poderá
colaborar com pacientes, familiares e profissionais.
Com pacientes e familiares, através de condutas
clínicas individuais e/ou de grupo, psicoprofiláticas, psicoterapêuticas e readaptativas, as quais deveriam ocorrer
desde o momento do diagnóstico de IRC, quando o indivíduo se torna para sempre um “ser doente” e seus familiares também possuem estrutura e dinâmica abalada.
Prosseguir acompanhando mudanças de modalidades terapêuticas ou crises emocionais e, ainda, colaborar com
atividades reabilitadoras para que percebam a importância
do desenvolvimento de suas potencialidades, mesmo
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nessa situação de perdas, frustrações e mudanças.
Com os profissionais, demonstrando através uma
visão psicodinâmica as interferências da dinâmica de personalidade na adesão ao tratamento. Seriam indicações de
valor diagnóstico sobre a demanda implícita de seus
pacientes, as quais poderão fornecer subsídios para o
tratamento mais adequado para esses pacientes.
Poderia colaborar, também, realizando grupos
operativos, onde poderiam elaborar suas atuações profissionais, limitações e aspectos éticos.
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