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Artigo Original

OS SENTIMENTOS DA CLIENTELA ASSISTIDA COM ATIVIDADES LÚDICAS DURANTE A
SESSAO DE HEMODIÁLISE

THE FEELINGS OF PATIENTS ASSISTED WITH FUN ACTlVITIES DURING THE
HEMODMLygSSESgON

LOS SENTIMIENTOS DE LOS CLlENTESATENDIDOS CONACTIVIDADES LÚDICAS DURANTE
LA SESÍON DE HEMODIÁLlSIS

Renata Brítes Teíxelra-, Zél¡a Marílda Rodrigues Resck-

Este estudo tem como objetivo apreender os sentímentos gerados por atívídades lúdicas desenvolvídas durante a hemcdiálíse.
Adotou-se a abcrdagem qualítatíva fenomenológica, considerando 12 clientes que se enccntravam durante o tratamento hemodia
lítico em um Hospital Geral, de médío porte, situado em Alfanas, Minas Cerats. Utilizo u-se entrevista aberra ccm a seguinte questáo
ncrteadora: Como vocé se sente ccm as ativídades lúdicas desenvclvídas durante a sessao de hemodiálíse? Foram apreendidos na
tctalidade das entrevistas semente sentímentos positivos, estos expressos pelos núcleos de sentidos: felicídadeyalegria: entrete
nímento/díversáo: amízada/gratídác. O desenvclvímentc de ativídades lúdicas mostrou-se benéfico, despertando alegria, risos e
amenizando as quatro horas de hemodiálise. Os relatos obtídos mostram a importancia do desenvolvímentc do vinculo, da escuta e
da humanízacác estabelecídos por atívidade extensionista, como articuladora no processo de cuidar e, aínda permite a ímplemen
tacáo de estrategias para o fortalecímentc do processo de humanízacác da asststéncta.
Descrltores. Enfermagem; Humanízacáo da Assísténcla: Recreacáo.

Thís study aims to capture the feelíngs generated by recreatíonal actívítíes during hemodíalysis. VIJe adopted a phenomenological
qualítatíve apprcach, consídertng 12 patíents who were doing hemodialysis in an average síze general hospital, located in Alfanas
Minas Gerais. An íntervíew was opened with the foHowing questíon. How do you feel about the recreatíonal actívíties durtng the
dialysis sesston? In all the íntervíewed people only posftíve feelíngs were expressed, líke the following: happinesa/joy; entertaín
ment/fun, fríendship and appreciation. The development of recreational activíties proved to be beneflcial arcusing jcy and laughter
to brighten up the four hours of dialysis. The reports obtaíned show the ímpor'tance of developíng the bond and lísteníng. The hu
manízatíon estahllshed by extensíon activítíes as organizer in the care process allcws the implementation of strategies for streng
theníng the process of care qualíty; The development of recreatíonal activitíes preved to be beneflcial, awakening joy; laughter and
soothing the four hours of hemcdialysis. The reports obtained show the ímportance of develcpíng the bond of llsteníng and of the
humanízation established by extensión activitíes as organizer in the care process and also enables the implementatíon of strategies
for strengthening the process of care qualtty
Descrípturs: Nursing; Humanízatíon of Asslstance: Recreatíon.

Este estudio tiene como objetivo captar los sentimientos generados por las actividades lúdicas desarrolladas durante la hemo
diálisis. Hemos adoptado el enfoque fenomenológico cualitativo, considerando 12 dientes que estaban durante el tratamiento
de hemodíálísís en un Hospital General, de porte medio, situado en Alfanas, MG. Se utilizó la entrevista abierta con la siguiente
pregunta: lCómo se siente con las actividades lúdicas desarrolladas durante la sesión de hemodiálisís? Fueron captados en todas
las entrevistas sólo sentimientos positivos expresados por los núcleos de sentidos: la felicidad/ alegría, entretenimiento/diversión;
amistad y gratitud. El desarrollo de actividades lúdicas se mostró provechoso, despertando alegría, risas y entreteniendo las cuatro
horas de hemodiálisis. Los relatos obtenidos indican la importancia del desarrollo del vínculo, del dar oídos y de las humanízacío
nes establecidas por la actividad de extensión, como enlace en el proceso de cuidar y hasta permite la aplicación de estrategias para
fortalecer el proceso de humanización de la asistencia.
Descriptores: Enfermería; Humanízacíón de la Asistencia, Recreación.
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INTRODU~ÁO

No modelo assistencial cm saúde ainda predomi

na o atendímcnto individual, clínico e curativo, com 50

fisticadas tecnologías e altamente intervencionista. Este

paradigma tern se mostrado insuficiente e vem sofrendo

transforrnacóes, principalmente após a criacáo da Políti

ca Nacional de Humanízacáo.

A assisténcia hurnaruzada é destacada nas Diretri

zes Curriculares Nacionais que regulamenta a formacáo

dos profissionais de saúde e tern exigido reformas nos

currículos dos cursos de graduacáo cm Enfermagem. A

cornpreensáo e a implementacáo dessas novas diretrizes

pelas instítuícóes formadoras podem garantir a formacáo

de profissionais mais comprometidos com a qualidade da

assísténcía integral, bem como devem contribuir com o

desenvolvimento de profissionais dos servicos, que tam

bérn carecern compreender e desenvolver habilidades

para uma atitude humanistal-J.

Para humanizar a assísténcía, investir em equi

parnentos e tecnologías nao é suficiente, o tratamento é

mais eficaz quando a pessoa é acolhida, ouvida e respei

tada pelos prcfissionais de saúde(2).

A Insuficiencia Renal Crónica (lRC) é considerada

urn problema de saúde pública, caracterizado por altas

taxas de incidencia e prevalencia crescentes nos últimos

anos e alta morbimortalidade. A 'RC consiste em urna le

sao renal, com perda progressíva e irreversível da funcáo

dos rins, Na sua fase mais avancada, denominada fase

terminal de insuficiencia renal crónica ('RC), os rins nao

conseguem manter a normalidade do meio interno do

índívíduot'". Dentre as principais causas da insuficiencia

renal crónica cstáo a hípertensao arterial e o diabetes

rnellitus,

A hernodiálise constitui o tratamento de escolha

para os clientes reriais crónicos e representa uma espe

ranca de vida para eles. As sessóes de hemodiálise duram

em média 4 horas e devem ser realizadas tres vezes por

semana. No entamo, dificuldades de adesáo ao tratamen

t.o exístem e estas estáo relacionadas geralmente, a nao

aceitacáo da doenca, a percepcáo de si próprio e ao re

lacionamento interpessoal com familiares e ao convívio

social(4).

o impacto do diagnóstico de uma doen¡;a cronica

como a 'RC gera situa¡;oes de adapta¡;<1o no cotidiano de

vida do individuo, iTnposto pela necessidade de subme

ter-se a um tratamento longo com pouca perspectiva de
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futuro e a límitacóes físicas que ccncorrem para a dímí

nuicáo da vida social.

Neste contexto, estudos apresentam que o clien

te se obriga a convíver com uma doenca incurável, que o

remete adependencia a um tratarnento doloroso, de du

racao e consequéncias íncertas e que, corn a evolucáo da

doenca, ocorre mudancas importantes na sua vida e na

de seus familiares, além de estabelecer uma dependencia

a urna equipe especializada, aquí destacando a equipe de

enfermagern, e a obrigatoriedade de seguir um esquema

terapéutico rigoroso para a manutencáo de sua vida(5).

O papel do enfermeiro nao se restringe a executar

técnicas ou procedimentos e sim propor uma acao de cui

dados abrangente, que implica, entre outros aspectos, de

senvolver a habílídade de comunicacáot'". No contexto da

comunícacáo terapéutica podem ser ínseridas as ativida

des lúdicas, recurso utilizado para auxiliar os pacientes

renais na minirnízacáo das tensóes e ansiedade geradas

pela docnca e pelo tratamento, como parte do proccsso

de humanízacáo da assísténcía,

O lúdico junto aos clientes renais favorece trans

formar o tempo despendido para a rcalízacáo da hemcdí

álise que ora se mostra negativo, dissipador, em produtí

vo e criatívo, em momentos de alegrías'"!

Complementando, as atividades lúdicas prorno

vern a renovacao do exercício da liberdade e das grandes

realizacóes pessoais e grupais, constituem oportunida

des impares de expressáo da criatívidade humana, de

ocupacáo do ternpo para o brincar, descentran; rír, enfim,

divertir-se. 5<10 momentos de cuidado de si, dos outros,

sao momentos de víver!",

O significado do lúdico assccía-se a jogo, ao brin

quedo e a atividades que provocam riso, graca e bem

-estar. A música também é um recurso lúdico utilizado,

capaz de provocar efeitos compensatórios para o ser do

ente em tratamento,

Platáo e Pitágoras, na Grécia Auriga descreviam

a música como um recurso capaz de harmonizar o ser

humano e, Nightingale, em 1859, mencíonava o uso da

música como um cuidado asaúde. A terapia pela músi

ca é um processo que se destina facilitar a comunicacáo.

é bastante ampla e pode ser definida, em enfermagem,

como a visualizacáo criteriosa da música, enquanto re

curso complementar no cuidado ao ser humano, visando

á restaura¡;<1o do equilíbrio possível, do bem-estar e, em

nnütos casos, á amplia¡;<1o da consciencia individual no

processo saúde/doen¡;a(8). Assim, pode-se identificar o
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riso, o humor e a música como elementos terapéuticos

para o cuidado, bem como a sua relacáo com o bem estar

e a saúde,

O lúdico produz uma excitacáo mental agradável

e exerce urna influencia altamente fortificante. E a feli

cidade assim obtida é o melhor dos tónicos, acelerando

a circulacáo do sangue, facilitando o cumprimento de

todas as funcóes, tentando, portanto, nao só alimentar

e aumentar a saúde, quando existente, mas restaura-la

quando perdidalB),

Durante as sessóes de hemodiálise, o uso do lúdi

co pode representar o retorno dos clientes ao entusias

mo, a novas perspectivas de vida de forma singela, com

alegria e encantamento. Estudos recentes mostram que

tanto clientes adultos como enancas apreciaram o desen

volvimento de atividades lúdicas no ambiente hospítalar,

apresentando boa aceítacáo'?'. Assim faz-se necessário,

porérn, que existam iniciativas para que os profissionais

de saúde afirmcm cornpromisso com a humanizacáo.

Justifica-se este estudo, poís. no desenvolvímen

to das atividades extensíonistas do Projeto Cuidando da

Gente da Unifal-MG, ern um hospital geral, eujo objetivo é

levar o lúdico ao paciente hospitalizado para minimizar

as tensóes e ansiedade causados pelo ambiente hospita

lar, pode-se viven ciar o cotidiano do paciente renal cróni

co em Terapia Renal Substitutíva,

Durante o contato com esta clientela foi possível

perceber a existencia de um universo de sentímentos e

apreensóes que os tornam tristes, muítas vezes deprimi

dos, com fuga no sono, nao exteriorizando o que lhes in

comodam ou causam temor. Observou-se tambérn duran

te as práticas extensíonistas que havia apenas a televisño

como entretcnímcnto para eles.

Agucen-se o interesse em investigar esse universo

e apreender os sentírnentos que a contribuicáo das atíví

dades lúdicas proporciona para esta clientela, o que pode

subsidiar a implernentacáo do processo de humanizacáo

da assisténcia,

As atividades lúdicas desenvolvidas envolvem te

rapia pelo riso com bríncadeiras realizadas por palhacos,

a musicoterapía com tocadores de viola estilizados e o

diálogo, com distribuícáo de mensagens de valorízacao

da vida. Estas atividades extensíonistas acontecem serna

nalmente, aos sábados, no período da tarde.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo

apreender dos clientes de um servi<;o de Terapia Renal

Substitutiva os sentimentos gerados pelo desenvolvi-
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mento de atividades lúdicas durante a sessáo de hemcdí

álise por urna equipe extensionísta, composta por gradu

andes de enfermagem.

METODOLOGIA

Ocaminho metodológico percorrido nainvestíga <;ao

foi o da pesquisa qualitariva na vertente fenomenológica,

fundamentada na Fenomenología Existencialt-'".

Essa vertente tem como enfoque primordial a in

vestigacáo direta e a descricáo de fenómenos que sao

experíenciados pela consciencia, sern preocupacáo sobre

sua explicacáo causal, Iívre de preconceitos e pressupos

toS(1O). Visa redescohrir o que sao as coisas nelas mes

mas, tais como se mostram ou aparecern a consciencia

perceptiva.

A fenomenología descreve a experiencia do ho

mem tal como ela é, e nao segundo as proposicóes pré

-estabelccidas pelas ciencias naturais. Para se conhccer

a experiencia humana, nao se pode adotar os mesmos

procedimentos pelos quais se conhece a realidade física

ou biológica. Seudo assím, é necessário um método pró

prio, que focalize a experiencia vivida e a sua significacáo.

A tarefa da fenomenologia é a explicitacáo da correlacáo

entre consciencia e mundot!",

Para o exame das experiencias vividas e dos signifi

cados a elas atribuidos, a Fenomenologia Existencial, aluz

de Merleau- Ponty, como método de pesquisa, fica caracte

rizada pela descricáo, rcducáo e comprecnsáo, seudo que

o último momento apunta para urna interpreta.<;<1o[12-13).

O prímeíro momento da trajetória na pesquisa é a

descricáo fenomenológica, que compñe-se por tres ele

mentos que sao a pcrcepcáo, a consciencia que se dirige

para o mundo-vida e o sujeito que se ve capaz de experi

mentar o corpo vivido por meío da consciencia. Assim, o

discurso obtido, constituído de elementos estruturais do

fenómeno a ser desvelado, representa o que está articu

lado na inteligibilidade do sujeíto e que se mostra através

da fala(12-13).

A rcducáo fenomenológica é o segundo momento

da trajetória e objetiva apreender as partes da descricáo

que sáo consideradas essencíaís, utilizando-se a varíacáo

imaginativa. Consiste entáo, na busca, pelo pesquisador,

das proposícoes que lhe sao significatrvas e que permí

tem cornpreender aquilo que é essencial ao fenómeno

em questáo, a partir do discurso do sujeito. Por cense

gllÍnte, o pesquisador imagina cada parte como estando



presente ou ausente na experiencia, até que a descrícáo

seja reduzida ao essencial para a existencia da conscien

cia da experiencia. É um procedimento planejado para se

retornar a experiencia vivida pelos sujeitos, deixando de

lado qualquer crenca, teoría ou explica~ao(12-13}.

O próximo momento é a cornpreensáo fenome

nológica, que ocorre quando as expressóes ingenuas do

discurso sao substituídas por expressóes próprias do

pesquisador; que representam aquilo que está sendo

buscado. É um pensar sobre os significados, contemplado

pela análise ideográfica e nomotética. Na análise ideográ

ñca, o alvo é a aprcensáo da ideologia que subjaz nos re

latos de cada sujeíto pesquisado; na análíse nomotétíca, é

a apreensao geral do que se mostra nos casos individuais,

Com esta cornpreensáo interpretativa elabora-se a cons

trucáo final dos resultados, objetivando apropriar-se da

quilo que se estuda em sua íntencao total(12.13).

A realizacáo deste estudo foi apoiada pelo Pro

grama Institucional de Bolsas de Inícíacáo Científica

FAPEMIG [Fundacáo de Amparo aPesquisa do Estado de

Minas Gerais), por meio de bolsa de iniciacáo científica.

A pesquisa foi autorizada pela Administracáo da

Casa de Caridade de Alfenas "Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro", e aprovada pelo Comité de Ética em Pesquisa,

da Universidade Federal de Alfenas- MG, conforme Proto

colo número 230870001916/2009-16. Cumprindo aínda

o protocolo de aspectos éticos exigidos pela Resolucáo

196/96lH}, sobre a regulamentacáo de pesquisas ern

seres humanos, o sujeito da ínvestigacáo foi voluntário,

seudo esclarecido sobre o tema e a finalidade da pesqui

sa. Assím os clientes que aceítaram participar da pesqui

sa com autorízacáo para gravar em audio a entrevista as

sinaram o Termo de Conscntimento Livre e Esclarecido,

que garante o anonimato, sigilo e o direito de desistencia

durante a realízacáo do estudo,

A coleta de dados deste estudo foi realizada du

rante a sessáo de hernodiálise, com a clientela de urna das

salas de diálise, em um hospit.al geral, de medio porte,

conveniado ao SUS, situado na cidade de Alfenas, sul de

Minas Ccraís, no mes de abril de 2010. Neste scrvico nao

sao permitidos acompanhantes durante o tratarnento, e a

sala com capacidade para atender 12 clientes dispóe de

quatro profisstonais de enfermagem, seudo tres técnicos

e um enfermeiro e o médico nefrologista.

Os sujeítos desta investigacáo forarn os 12 clientes

que realizam hernodiálise, em urna mesma sala, no sá

bado a tarde. A cscolha destes é explicada pelo fato dos

leoem R8, Ru:úZMR

mesmos participarem das ativídades lúdicas realizadas

pelo grupo de extensáo há mais ou menos um ano, aos sá

bados. Todos aceitararn partícipar do estudo após escla

recímento e assínatura do Termo de Conscntímento Lívre

e Esclarecido. Foram identificados com a sigla E (entre

vistado) a fim de garantir o seu anonimato, seguido de

um número arábico de acordo com a ordern cronológica

da realizacáo da entrevista.

Num prirneiro momento a equipe extensíonista

realizou a apresentacao de seus perscnagens, estando

presentes os palhacos que realizaram br incadeiras bus

cando provocar o riso e a descontracáo: os cantores es

tilizados utilizando-se do violáo apresentaram cancócs

atendendo aos pedidos dos clientes; e os personagens

responsáveis ern estabelecer o diálogo e o acolhimento,

entregaram mensagens de valorízacáo da vida, consoli

dando o vínculo e o respeito aclientela que utiliza da Te

rapia Renal Substitutiva.

O tcmpo destinado ao desenvolvimento das atíví

dades lúdicas no día da ínvestígacao foi de aproximada

mente 90 minutos. Ao final das atividades lúdicas, após

cumprimento dos aspectos éticos, iniciou-se um segun

do momento, o da investigacáo. com a aplicacáo da ques

tao norteadora aos clientes que aceítaram participar do

estudo,

Utilizo u-se como técnica de ínvestígacáo a entre

vista aberta que assegura possibilidades indefinidas de

aprofundamento dos entrevistados no tema, seudo uti

lizado junto aos sujeitos o uso de um gravador. E, para

direcionar a abordagem dos sujeitos durante a investí

gacáo, utilizou-se a seguinte questáo norteadora: Como

vecé se sente com as atividades lúdicas desenvolvidas

durante a sessáo de hemcdiálise?

Osclientes foram bastante receptivos e colaborativos.

No prímeiro momento da trajetória fenomenológi

ca, den-se a descricáo do fenómeno, ou seja, os discursos

obtidos foram transcritos integralmente. Em um segundo

momento, os discursos foram reduzidos e esquematiza

dos por meio de unidades de significado que expressa

ram os scntímentos do cliente renal crónico assistido

com atividades lúdicas durante a sessáo de hernodiálise.

RESULTADOS E D1SCUSSOES

Os participantes foram 12 clientes, sendo 10 ho

mens e 2 mulheres: encontravarn-se na faixa etária de

34 a 81 anos. O ternpo médío de diálíse realizada era de
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lerem RB, RUSCi<n.A,R

aproximadamente 4 anos; 61%) eram moradores de Alfe

nas, os demais residiarn em cidades vizinhas: 85% pos

suíam renda famíliar de até 2 salários mínimos, e 88%

estudaram até o ensíno fundamental.

Foram apreendidos na totalidade das entrevistas

semente sentírnentos positivos no que se refere ao desen

volvimento do lúdico durante a sessáo de hemodiálise.

Os sentimentos positivos para este estudo é todo

sentimento de bem estar revelado pelo cliente. Apreen

demos como sentírnentos expressos pelos núcleos de

sentidos: felicidade / alegria; entreterumento/ diversáo:

amizade/gratidáo,

Pelícldada/Alegria

A capacidade de alegrar-se, vivendo com prazer,

além de liberar endorfinas, que sao relaxantes muscu

lares, ativa o sistema tmunológtcol'". As atividades lúdi

cas por meío das bríncadeiras, da música prcporcíonam

vivencia positiva. É o que expressa El, E3, ES e E12 ao

relatar: ... cuando a gente está triste. voces vem aquí, a gente

[íca alegre ,.. (El) .... eu sínto alegría e umas horas mois alegres,

nao vejo o tempo nassar ... (ES). Acho muíto bonito... Stnto felíz ...

(E1). É boa, anima a gente, espanta um pouco da tristeza que a

gente passa aqui.: (El2) .... traz uma alegría para gente ... (E3)....

cuando voces estilo aquí, passamos umas horas boas... (El).

As quatro horas de hemodiálise referidas por vá

rios pacientes como tempo ocioso, devido ao fato de ñcar

parado, sem atividades, é motivo de ansíedade e angústia

para esses clientes. Com a presenca das atividades lúdi

cas, a angústia e a ansiedade em relacáo a espera pelo

final da sessáo se tornam menor, pois o foco de atencáo

no tcmpo é desviado, o que completa ES: ... voces vem, oí a

gente escuece a tetevtsao e escuece as 4 horas de hemcdiálise ..

É importante ressaltar que algumas experiencias

cornprovaram que acóes criativas, como as atividades lú

dicas, com foco mais na conscientizacáo da equipe pro

fissional do que nos recursos financeiros, sao capazes de

produzir resultados recompensadores, náo só para os pa

cientes, mas tambérn para os profissionais de saúde(15).

Sobre a música ElO e Ell falam: ... a gente ouve

bem .. as músícas que eles (o grupo extensfcnista] cantam e te

mm aquÍ, sao boas, é muíto bom para gente ...(ElO) .... come(am

a cantaras horas passam mais rápido... (Ell). A música repre

senta urna fuga da realidade, dos sentimentos negativos e

das tristezas. Podenws observar que est.es entrevistados

sente m e reconhecem o efeito terapeutico da música.
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A audicáo musical alegra o ouvínte e o torna sutil

mente ligado ao ambiente sonoro. A música leve, de fun

do, pode aliviar o estresse e a ansicdade, simplesmente

por capacitar a harmonía ou síntoma corn o ambiente.

Esta síntonia entre o ambiente musical e o cliente explica

como ondas cerebrais, frcquéncia cardíaca, respíracáo,

tom emocional e outros ritmos orgánicos podem mudar

sutilmente de acordo com o que se ouve(16).

Entretenimentoylnversáo

A atividade lúdica altera o estado de animo do

cliente, prornove a expressao nao-verbal de sentímentos,

inclusive, inconscientes, favorece a fantasía, e diz ainda,

que promove a oportunidade de partícípacáo em grupo,

entretenímento e diversáol'", como evidencíam as falas

de E2 e E7: ... é bom demaís ... (EZ). ...tem sido muito bom, a

gente se sen te bem ... díverte, nassa o tempo ... (E7).

Sornando-se a essas falas, ES completa: ... pra mím

é uma dístracíío... porque quem está aquí nao pode dormir, nao

pode porque ou aumenta mi abatxo a presstio. ti ftcar só olharuio

televísáo, enjoa e dá sono... Na sala de hemodiálise, a televi

sáo se constituí na única forma de entretenirnento, tor

nando a sessáo rotineira. Com a insercao das atívídades

lúdicas aos sábados atarde, criou-se urna opcáo de diver

sáo e a quebra desta rotína,

Algumas artes como a enfermagem podem con

siderar-se úteis, urna vez que diferem das outras artes,

como por exemplo, as artes que resultam em produtos.

A enfermagem se propóe voluntariamente ao bem es

tar; ao incremento das qualidades humanas, a saúde, ao

conforto e crescímento, est.es sao os resultados da arte

da enfermagem, seudo que o lúdico atuou como meio do

enferrneiro obter os efeitos desejados, ou se¡a, promover

a humanízacño da assísténcía'!".

Amízade/Gratídáo

A cornunícacáo é um proccsso de cornpreensáo,

compartilhamento de mensagens, sondo que as pró

prias mensagens e o modo ern que se dá seu intercambio

exercem influencia no comportamento das pessoas nela

envolvidas. Estas afirma<;oes evidenciam a importancia

do processo comunicativo e de trocas na intera<;<1o en

fermeiro-cliente, e a ludicidade promove esta intera<;ao

entre o profissional e o cliente C-1 8 ).



o sentímento positivo no núcleo da amizade é

manifestado por carínbo, atencáo e reciprocidade, con

forma dernonstra os relatos seguintes: ." 11 gente gosta

muíto, porque é uma misa que traz uma ativídade... traz um

ccninho com as pessoas (E3) .. " sínal que a gente tem amizade...

vocésgostam muito da gente e a gente de vocés .. (E4J .... Muttos

amigos __ (E6).

Aenfermagem, na percepcáo teórica, é uma relacáo

humana entre o diente que necessita dos servícos de saú

de e a equipe de enfermagern para reconhecer e respon

der a sua necessidade de ajuda, Urn born relacionamento

dientejenfermagem pode ajudar significativamente na

aceitacáo da doenca, na adesáo ao tratamento e, princi

palmente na melhora do ambiente de tratarnentot-?'.

Nas falas de E5 e EI0 podemos apreender que atre

lado ao sentimento de amizade desvela-se tambérn a gra

tidáo: ...a gente traca uma tdéío com as íovens cue estudom, estilo

fazendo enicrmoqem.; eu áevo muitasgrm;:as a voces tOdO.L. para

mim é uma grande satisiüdio ... (E5). ... muíto abrigado ... (E10).

As relacóes de trucas estabelecidas pelas pessoas,

baseada na autentícidade, conferern um significado úni

co ao homem. As relacóes fluem de uma forma positiva,

ocorrendo tambérn a transformacáo do próprio ambien

te, a sala de diálise, Este ambiente, que antes se mostrava

hostil, agora mostra outra perspectiva. A enfermagem vai

além da competencia técnica, ao relacionar-se, ocorre o

compartilbarnento daquele encontro enquanto momen

to exístencíalt!", E aínda, E7 e Ell acrescentam: Sentimos

que está incentivando a gente ... (E7) .... a companhia de voces...

no sábado que voces nao vemftca ruim . .(E 11).

A presenca do grupo faz com que os dientes se

síntam acolhidos, mínimiza o sentímento de solidáo e

tristeza vivenciado durante o tratamento,

Corroborando com os depoimentos de E7 e E11,

alguns trabalhos apresentam que a presenca de grupos

que colaboram para a humanizacáo hospitalar propicia o

surgimento de "paixóes alegres", prcduzindo resultados

positivos para sua saúde e estada no hospital, Podemos

questionar se as "paixóes alegres" nao teriam um efeito

semelhante aquele de medicamentos como analgésicos e

opióides, trazendo a sensa<;ao de bem-est;rr e interferindo

no estado emoclonal e nas queixas de dor dos paclentes(20).

CONSIDERA~OES FINAIS

Na interpreta<;fio dos depoiTnentos dos participan

tes deste estudo pode-se apreender que os sentimentos

leoem R8, Ru:úZMR

gerados pelas atividades lúdicas desenvolvidas durante a

sessáo de hernodiálise Ioram positivos.

Como sentímentos positivos forarn considerados

os sentímcntcs de bem estar revelado pelo diente. Foram

apreendidas manifestacóes de fehcidadeyalegria: entre

tenímcnto jdivers<1o; amizade jgratid<1o.

A felicidade desvelada pelos sujeitos refere-se ao

sentimento vivenciado de alegria estimulada pelas atí

vidades lúdicas desenvolvidas pela equipe. A diversáoy

enrrctenímento diz respcito a sentimentos manífestos de

bem estar e prazer, mesmo limitados a máquina de he

modiálise por horas.

A amízade e a gratidáo referidas reportam para a

existencia de vínculo e escura. desvelados por carínho,

atencáo, reciprocidade consequentes a urna relacáo har

moniosa entre os memhros da equipe lúdica e os sujeítos

do estudo.

Os profissionais de saúde que desejarn prestar

urna assísténcía holística podem e dcvem considerar a lu

dicidade como um importante recurso terapéutico para

a assisténcia, As atividades lúdicas proporcionam urna

maíor interacáo na relacáo entre profissional de saúde

-cliente, subsidiando urna assísténcía integral,

Quando as atividades lúdicas fazem parte da assís

téncia ao diente, a visáo de que só existe tristeza, dor e

ansiedade no ambiente hospitalar é relativizada. A posí

tividade dos sentírnentos desvelados permite inferir na

estrategia humamzadora estabelecida por essa ativídade

extensíonísta, como articuladora na assísténcía e ainda

permite incentivar a implernentacáo de outras acoes para

o fortalecimento do processo de humanizacáo.
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