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A pessoa portadora de insuficiência renal crônica em programa de

hemodiálise é levada, pelas circunstâncias, a conviver diariamente com o fato

de  possuir uma doença incurável, que a obriga a uma forma de tratamento

dolorosa, de longa duração e que geralmente provoca, juntamente com a

evolução da doença e suas complicações, limitações e alterações de grande

impacto, que repercutem tanto na sua qualidade de vida  quanto na de seus

familiares.

Ao utilizar uma abordagem qualitativa, sinto-me recompensado pelos

resultados  obtidos e considero ter alcançado o propósito deste estudo, além de

ter demonstrado a validade da utilização de um referencial metodológico

proveniente do campo da História.

Para MEIHY (1998), a História Oral implica a percepção do passado

como algo que tem continuidade hoje, e garante sentido social à vida de

depoentes e leitores, que passam a entender a seqüência histórica e a se

sentirem parte do contexto em que vivem. Salienta que a presença do passado

no presente imediato das pessoas é a razão de ser da História Oral, que, por

sua vez, é sempre uma história do “tempo presente” sendo reconhecida como

história viva.

Com a intenção de compreender as histórias de vida dos meus

depoentes, procurei realizar uma interpretação que me possibilitasse transitar

entre os pontos gerais e específicos por eles evidenciados. Posteriormente,

utilizei-me da trajetória da doença crônica proposta por BURY (1997), na
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tentativa de ancorar o conteúdo de cada narrativa, mesmo que em alguns

momentos, percebesse que as fases por ele descritas não se restringiam a um

curso seqüencial.

Dentro da perspectiva interpretativa que foi adotada para este

estudo, procurei descrever a experiência da maneira como ela foi vivenciada,

sem preconceitos, a partir daquele que a vive.

A experiência, na condição de ser que está no mundo, remete

diretamente ao corpo. É o corpo que fornece a perspectiva pela qual  os

indivíduos se colocam no espaço e manipulam o objeto. É por ter um corpo, ser

um corpo, que os objetos e o próprio espaço ganham sentido. É ele que

permite levar a cabo um projeto, buscar continuamente transcender a situação,

tendo como perspectiva o  futuro.

Nesse sentido, SANTOS, FENILI (2000) afirmam ser necessário

considerar, nas relações entre o "ser-cliente" e o "ser-enfermeiro", a

consciência que se tem sobre o corpo e, a partir do seu corpo, sobre si mesmo

e dentro do mundo, nos quais a auto-imagem e a auto-estima emergem da

consciência sobre o corpo.

A história de vida possui um papel fundamental, nas relações entre

os seres no mundo, pois influencia a consciência que se tem de si mesmo  e

dos outros, sendo esta percepção expressa pela linguagem. Considerando-se a

relação entre o "ser-enfermeiro" e o "ser-cliente", a consciência da valorização

da historicidade torna-se imprescindível, pois o corpo que se apresenta é

marcado pelas experiências (SANTOS, FENILI, 2000).
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Torna-se importante ressaltar o conceito de experiência como um

modo de estar no mundo. Assim, problematizar a idéia de experiência significa

assumir a maneira como os indivíduos se engajam ativamente nas situações em

que se encontram, ao longo de sua vida.

A trajetória da doença crônica é assimilada pelo curso da vida,

contribuindo para a construção de um modo de viver, e a doença se torna

inseparável da história de vida, muito embora ela possa até ser negada e

metaforizada.

Toda doença tem significados expressos de maneiras peculiares.

Alguns significados se mantém latentes, outros se manifestam em momentos

específicos da trajetória da doença crônica. Há ainda os que se modificam em

determinadas situações e são articulados aos aspectos relacionais. A trajetória

da doença crônica é mais que a soma de eventos particularizados. É uma

relação mútua entre um momento particular e o curso da doença.

Os significados não são de propriedade exclusiva da pessoa

acometida pela doença crônica. Eles pertencem também aos familiares, à rede

social e ao cuidador. Dessa forma evidenciam tantas ambigüidades quanto os

próprios relacionamentos. Estes significados compartilhados, direta ou

indiretamente, acentuam ou reduzem os sintomas, exageram ou diminuem as

incapacidades, impedem ou facilitam os tratamentos.

O sistema e os profissionais de saúde, calcados no referencial

materialista, comumente focalizam-se nos mecanismos biológicos da doença.

Os profissionais dificilmente se preocupam em decodificar os significados da

doença. Esta conduta ofusca o reconhecimento de problemas reais e potenciais,
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embora tratáveis, decorrentes da doença. Esta atitude inviabiliza o cuidado e

impede o doente de ter uma vida “saudável” apesar da doença. Há evidências

que a compreensão do significado possa quebrar o círculo vicioso da doença

que amplifica o distresse. Por outro lado, a sua interpretação pode contribuir

para um cuidado mais efetivo.

O desafio é justamente libertar o cuidador das amarras da

preocupação mórbida em relação aos processos do corpo e a visão técnica

reducionista e desumanizante do tratamento.

De acordo com KLEINMAN (1988) a proposta terapêutica

fundamentar-se-ia em ser testemunho empático das experiências daqueles que

sofrem, e trabalhar com eles as questões psicossociais geradas pela

cronicidade. Esta abordagem inclui a busca pelas histórias de vida e histórias

das doenças, acreditando que este conhecimento possa ser de grande valia

para o que cuida e o que é cuidado. Certamente, nem sempre isto é possível.

Mas quando for, o cuidado com certeza fará uma grande diferença.

Assim, as narrativas transformam-se num processo pelo qual a

experiência privada se faz pública e, esta não pode ser reduzida ao modelo

dicotômico, que contrapõe sujeito e objeto.

Acredito que, na condição de profissionais que valorizam o ser

humano, precisamos realmente compreender as respostas emitidas pelas

pessoas frente as diferentes situações vivenciadas em sua trajetória. Temos

que respeitar a singularidade de cada pessoa, principalmente num momento

tão delicado como o da doença e lhe garantir o direito de decidir sobre a sua

própria vida. Dessa forma, a relação se caracterizará pela parceria de pessoas,
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que buscam um objetivo em comum. Teremos, então, o privilégio de poder

compartilhar das experiências de outras pessoas que vivenciam a doença e,

com elas, aprenderemos novas lições, sem termos que passar pela experiência

da doença.

Todas as pessoas possuem a sua história de vida. A relação entre o

profissional e o indivíduo doente é, antes de tudo, uma relação interpessoal.

Neste contato, as histórias se cruzam, se encontram, se completam, se

confundem. Em alguns momentos, profissional e paciente constróem juntos

uma nova história, uma história viva. O final da história não é a história e nem

sempre, elas terminam com um final feliz.

Para finalizar cito FRANK (1995): “Ouvir aqueles que sofrem é uma

tarefa árdua para o ser humano, particularmente quando o ouvinte é uma

pessoa sadia. Suas vozes remetem às condições do corpo, que revelam a nossa

própria vulnerabilidade. Suas palavras são fáceis de serem ignoradas pois,

freqüentemente, são articuladas fora da cadência e trazem mensagens

conflitantes. No entanto, ouvir é um ato fundamentalmente moral, e demanda

uma atitude ética de ouvir por parte de outro ser humano. Ao escutar o outro

escuta-se a si mesmo, e cristaliza-se o compartilhar de necessidades de cada

um pelo outro”.
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Eu, __________________________________, concordo em participar do

estudo sobre “Qualidade de vida do paciente renal crônico em programa de

hemodiálise”. Autorizo a utilização dos dados da entrevista por mim concedida,

para a realização do estudo. Tenho conhecimento do seu caráter científico,

sendo minha participação estritamente voluntária. Estou ciente de que as

informações serão tratadas de forma anônima e sigilosa, caso assim o deseje e

de que não sofrerei nenhum tipo de sanção ou prejuízo, caso me recuse a

participar, ou me decida a qualquer momento, a desistir da minha participação.

                       _______________________________________

Assinatura

                                                                    São Paulo ____/____/_______.


