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ETAPAS DO PROCEDIMENTO

1.  Normatização

De acordo  com a  resolução  RDC nº  154  (ANVISA -  Agência  Nacional  de 

Vigilância  Sanitária),  de 15 de junho de  2004,  um psicólogo deve constar  entre  os 

membros vinculados à equipe que compõe os serviços de hemodilálise.

2.  Contextualização da Unidade de Tratamento Dialítico-UTD HU/UFSC 

– Regime ambulatorial (segunda a sexta-feira) e sobreaviso (urgências).

– Três turnos (3 a 4h de duração cada turno).

– Equipe:  Médicos  Nefrologistas,  Enfermagem,  Assistente  Social, 

Nutricionista e Psicólogo(a).

– Média de 30 a 40 pacientes, alguns com indicação de transplante renal.



3. Caracterização: 

Este  procedimento  caracteriza-se como um acompanhamento  psicológico  dos 

pacientes  que  realizam  hemodiálise,  cuja  finalidade  é  proporcionar  aos  mesmos  a 

oportunidade de  lidar, da melhor maneira possível, com o quadro emocional que está 

associado ao processo de hemodiálise.  È uma atividade subsidiada em dados colhidos e 

analisados à luz de instrumental técnico e referencial teórico e científico adotado pelo 

profissional.

4. Método: 

Neste  processo  de  acompanhamento,  realiza-se  primeiro  uma  entrevista  de 

anamnese onde se avalia o histórico de saúde mental, estado emocional atual e aspectos 

psicológicos importantes da história de vida e do processo de adoecimento,  além da 

motivação e do conhecimento do paciente sobre o tratamento. Esta entrevista deverá ser 

realizada em até 45 dias após o início da hemodiálise pelo paciente.

O profissional  também poderá  solicitar  um encontro  com a  família,  visando 

avaliar  qual o impacto e repercussão que a doença tem no grupo ao qual o paciente 

pertence. 

O acompanhamento psicológico posterior aos pacientes, terão seu número, sua 

duração e sua frequência determinados pelo profissional responsável em cada caso. 

O registro de todo esse processo deverá ser feito no módulo da Psicologia do 

software de Admnistração Hospitalar do HU/UFSC.


