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Introdução. As Doenças Crônicas não transmissíveis, atualmente, estão em primeiro lugar em causas de morte, e 
sua incidência e prevalência em estágio avançado tem aumentado no Brasil e em todo mundo, tendo recebido maior at-
enção dos profissionais de saúde nas últimas décadas. Objetivos. O Estudo tem como objetivo compreender o perfil 
das mulheres com doenças Renais crônicas com relação a sua imagem corporal. Tratou-se de uma pesquisa de campo 
com abordagem qualitativa realizada no Prontorim em Fortaleza no período entre Agosto de 2014 a julho de 2015. Para 
a coleta dos dados realizamos 10 entrevistas semi estruturada com mulheres que se encontravam em tratamento, usa-
mos diário de campo, gravação de voz e observação direta. Para a interpretação das entrevistas utilizamos a análise de 
discurso. A pesquisa teve início após a aprovação do comitê de ética do Centro Universitário Unichristus, com o parecer 
de número 684.954 e a Assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Método. As alterações físicas são 
vista com olhos de preconceitos, como relata da dona Violeta: Tem muito preconceito, [...] se eu pudesse eu nem vinha 
pra cá, [...] eu só saiu porque é obrigação. A depressão é o problema psicológico importante, visto que pode progredir 
para o suicídio ou para interrupção da diálise, se não for reconhecida e tratada, dona Hortência retrata isso: Não queria 
ta doente, [...] já tentei ate me matar duas vezes uma vez [...], não tenho mais vontade de viver. Resultados. No 
processo de análise, as entrevistas interpretadas deram origem a que permitiram uma descrição do objeto estudado e, 
sobretudo, mostraram-se articuladas a todo contexto da DRC e da incerteza e ansiedade das mulheres participantes 
da pesquisa sobre o processo de tratamento hemodialítico. Apresentamos a descrição dos trechos das entrevistas 
que retratam a experiência das dez informantes do estudo. A fim de garantir o sigilo das participantes, utilizamos uma 
nomeação de rosas, em substituição dos seus nomes. O impacto da doença e da hemodiálise causa um desconforto 
físico e estresse emocional, no entanto fica evidente que cada pessoa possui uma forma singular de conviver com a 
doença, o tratamento e com o desgaste que ela provoca na sua vida, na vida de familiares e amigos. Conclusão A 
partir dos relatos podemos considerar que o estudo foi muito importante, pois despertamos nelas que mesmo estando 
em tratamento podem reaprender a viver pois existe vida durante tratamento.  
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