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RESUMO: 

As doenças crônicas não transmissíveis são doenças de longa duração e que demandam 
engajamento não somente da equipe de saúde, mas principalmente dos pacientes. Dentre 
as doenças crônicas têm-se a doença renal que, a partir de seu estágio 5, exige  terapia 
renal substitutiva. Sendo a hemodiálise uma das possibilidades de terapia, onde o 
paciente é submetido a três ou mais sessões por semana, com duração aproximada de 4 
horas cada. O processo de comunicação permeia a relação entre pacientes, familiares e 
equipe de saúde. Objetiva-se, nesta pesquisa, analisar o processo de comunicação entre 
a equipe de saúde e os pacientes que realizam tratamento hemodialítico. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, a amostra foi composta por cinco 
membros da equipe de saúde e 53 pacientes de uma clínica particular de hemodiálise da 
capital paranaense. A coleta de dados foi realizada com um questionário desenvolvido 
pelos pesquisadores e composto por 22 perguntas. Com a realização desta pesquisa 
encontrou-se o Ensino Fundamental como grau de escolaridade da maior prevalência 
entre os pacientes e estratégia mais utilizada é a orientação individual. A comunicação 
eficaz entre paciente e equipe favorece o tratamento da doença e por consequência a 
adesão ao mesmo. Este estudo poderá contribuir com maiores informações acerca do 
processo de comunicação equipe de saúde-pacientes em hemodiálise e adesão ao 
tratamento dos doentes renais crônicos. 
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