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RESUMO

O  presente  artigo  consiste  numa  revisão  bibliográfica  desenvolvida  com  o  objetivo  de
compreender como os familiares de pacientes com Insuficiência Renal Crônica vivenciam o
processo de adoecimento e quais os danos emocionais trazido pelo adoecimento de seu ente
querido.  Visando entender o papel da psicologia  da saúde frente ao processo de adoecer.
Sabe-se que a família é o vínculo de contato afetivo e emocional que se constrói ao longo da
vida, por isso, é ela a primeira que, junto ao paciente, sente os abalos emocionais trazidos pela
doença.  A  Psicologia  da  Saúde  visa  trabalhar  nessa  tríade  –  paciente  família  e  equipe
multidisciplinar  –,  para  compreender  os  aspectos  que  influenciam  no  processo  de
adoecimento,  buscando  auxiliar  paciente  e  família  no  enfrentamento  da  enfermidade.  A
metodologia utilizada para a definição dessa revisão bibliográfica foi a pesquisa bibliográfica,
realizada em livros e artigos científicos, em bases de dados on-line Lilacs, Scielo, BVS Saúde,
utilizando os seguintes descritores: pacientes com Insuficiência Renal Crônica, Psicologia da
Saúde,  família,  adoecimento.  Os critérios  de inclusão  utilizados  na pesquisa  bibliográfica
foram a consulta a publicações de 2011 a 2016, em português, além de literatura cientifica
embasada em livros. Como resultado foi possível compreender que os familiares de pacientes
com Insuficiência Renal Crônica (IRC) vivenciam o processo de adoecimento compartilhando
as experiências e impactos psicológicos com seus familiares adoecidos.
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ABSTRACT

This article  is a literature review developed in order to understand how the relatives of pa-
tients with chronic renal failure experience the disease process. It is known that the family is
the affective and emotional contact bond that is built up over a lifetime, so it is the first one,
with the patient, feel the emotional upheavals brought on by the disease. The Health Psychol-
ogy aims to work in this triad - patient, family and multidisciplinary team - to understand the
factors influencing the disease process, seeking to help patients and families  facing the dis-
ease. The methodology used for the definition of this literature review was the bibliographical
survey in scientific books and articles in online databases Lilacs, Scielo, BVS Health, using
the following descriptors: patients with chronic renal failure,  Health Psychology, family ill-
ness. The inclusion criteria used in the literature search were the query the 2011 to 2016 pub-
lications in Portuguese, as well as scientific literature grounded in books. As a result it  was
possible  to understand that relatives of patients with chronic renal failure (CRF) experience
the disease process by sharing experiences and psychological impacts with their diseased rela-
tives.
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