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INTRODUÇÃO 
 
A Doença Renal Crônica (DRC) consiste na falência dos rins, geralmente irreversível, e implica na 

necessidade de tratamento hemodialítico. A enfermidade acomete especialmente adultos idosos, 

hipertensos, com diabetes e doença cardiovascular. Entre as razões, as comorbidades impulsionam a 

realização de avaliações psicológicas frequentes e são praticamente inexistentes com métodos de 

autoexpressão. Considerando o exposto, este estudo objetivou avaliar as características psicológicas 

de adultos mais velhos em hemodiálise com o uso do teste de Zulliger. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Participaram oito homens, com 65 anos e mais idade, em tratamento de hemodiálise, em um 

hospital no interior do estado do Rio Grande do Sul. Como instrumentos foram utilizados o teste de 

Zulliger no sistema compreensivo (ZSC) e a Escala de Depressão Geriátrica (GDS). O estudo foi 

autorizado pelo hospital e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UPF). Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam aos instrumentos 

individualmente, durante a hemodiálise. Os dados foram analisados por meio de freqüência e 

percentual. Os resultados do ZSC evidenciaram: a) um estilo introversivo de vivência 

(M>WSumC), caracterizando a preferência em usar a ideação ou deliberação racional para resolver 

problemas; b) baixo controle em situações estressantes, e dificuldades na tomada adequada de 

decisões (EA<es); c) a presença de afetos que estão sendo internalizados ao invés de serem 

expressos, sentimentos dolorosos e desagradáveis (↑SumC’); d)tendência a interpretar 

inadequadamente as ações e intenções dos outros (↑X-%); e) percepções negativas e distorcidas dos 

relacionamentos interpessoais (GHR<PHR). Os resultados do GDS não indicaram depressão. 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 



 

Diante dos resultados obtidos, verifica-se a necessidade de se realizar intervenções de caráter 

interdisciplinar, a fim de que estes pacientes possam ser melhor assistidos em relação às 

dificuldades cognitivas, afetivas, de relacionamento interpessoal, no sentido de potencializar seus 

recursos para o melhor enfrentamento da doença. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
VIEIRA, C; FAY, S. M. E; NEIVA-SILVA, L. Avaliação psicológica, neuropsicológica e recursos 

em neuroimagem: novas perspectivas em saúde mental. Aletheia, n. 26, p. 181-195, 2007.  

 

LAZARETTI, C. Insuficiência renal crônica: da diálise ao transplante renal, uma reconstrução 

subjetiva. In: SCORTEGAGNA, S. A.; BENINCÁ, C. R. (Org.). Interfaces da Psicologia com a 

saúde. Passo Fundo: UPF, 2004. p.140-174. 

 

VILLEMOR-AMARAL, A. E.;  CARDOSO,  L. M. Validade Convergente do Tipo de Vivência 

(EB) no Teste de Zulliger/SC. Psico, Porto Alegre, v. 43, n.01, p. 109-115, 2012. 

 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA ( para trabalhos de pesquisa): 169.507 
 
 
 
 


