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S A U D A D E 
 

A saudade é um sentimento, 
Que surge sorrateiramente. 

Aos poucos invade a vítima! 
E domina o coração, inesperadamente. 

 
Como se explicar? Quando não há convivência 
Como pode se sustentar? Se não há presença! 

São fatos isolados? Claro que não 
Somente o puro amor, substitui a ausência! 

 
Meu AMOR, minha perfumada flor! 

Como posso suportar? Tamanha provação! 
Se estou refém da “máquina...” 

Que mantém o rim... e sufoca o coração. 
 

Deus na sua soberania 
Sabe do atual desencontro! 

Todavia, no tempo determinado, 
Providenciará o nosso encontro! 

 
O saber esperar, é virtude 

Não tanto quanto Jacó! 
Mas tem a compensação 

Apesar do sofrer... Oh, dó! 
 

O fato é que não há distância 
Que resista o amor! 

Mesmo enfrentando obstáculos 
Supera-se, toda dor! 

 
 

Oséas Álvares Soares 
 

Jacareí - SP, 27/12/2018 
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RESUMO 

Este relatório deu apoio à realização de uma grande reportagem para a web 

sobre a vida de brasileiros com insuficiência renal crônica grave que realizam o 

tratamento da hemodiálise e a espera destes por um transplante. Também são 

abordadas as experiências de pessoas que antes faziam o tratamento da diálise 

e agora já realizaram o transplante de rim, sendo livres dessa prática. Na 

execução do trabalho, além de dados específicos encontrados no portal da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, alguns autores foram utilizados como auxílio 

no entendimento do paciente com doença renal, como Magda de Mattos e Sônia 

Maruyama e da própria teoria jornalística, dentre eles, Cremilda Medina e Henry 

Jenkins. No país, enquanto as filas para o transplante renal aumentam e o tempo 

de espera também, grande parte devido à pequena taxa de doação de órgãos, 

cada vez mais pacientes aguardam meses e anos pela chegada de um novo rim 

e, assim, seguem dependendo de uma máquina para viver. Diante dessas 

constatações, a grande reportagem para site “A espera pela vida” buscou, por 

meio do jornalismo humanizado e de saúde, trazer visibilidade e destacar a 

relevância de uma temática pouco discutida nos noticiários, mas que atinge 

direta e diariamente a realidade de mais de 130 mil pessoas no Brasil, também 

chamando a atenção da população para a importância de ser um doador.   

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Ciberjornalismo, 2. Grande reportagem, 3. Paciente 

renal crônico, 4. Hemodiálise, 5. Transplante.  
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ABSTRACT 

This report supported the achievement of a long report for the web about the lives 

of Brazilians with severe chronic renal failure who undergo hemodialysis 

treatment and how long these people have been waiting for a transplant. This 

report also discussed the experiences of people who previously had undergone 

dialysis treatment before they had a kidney transplant and nowadays they are 

free from this practice. In carrying out this work, in addition to specific data found 

on the website of the Brazilian Society of Nephrology, some authors were 

consulted as a resource to understand better the patients with kidney disease, 

such as Magda de Mattos and Sônia Maruyama, and concerned about the 

aspects of the theory of journalism the following authors were consulted: 

Cremilda Medina and Henry Jenkins. In our country, while the queues for kidney 

transplant increase as well as the waiting time, largely due to the small rate of 

organ donation, more and more patients await months and years for the arrival 

of a new kidney, and thus, contintue depending on a machine to live. Considering 

all these facts, this long report on the website “A espera pela Vida” through 

humanized journalism and related to the health, sought to bring visibility and 

highlight the relevance of a theme that is little discussed in the News, but it affects 

directly the daily life of over 130 thousand people in Brazil, and also to draw the 

attention of the population to the importance of being a donor. 

 

KEYWORDS: 1. Cyberjournalism, 2. Long report, 3. Chronic renal patient, 4. 

Hemodialysis, 5. Transplant.  
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INTRODUÇÃO 

Este relatório dá suporte à realização de uma grande reportagem para a 

web sobre a vida de brasileiros com insuficiência renal crônica grave e a espera 

destes por um transplante. Segundo dados do Registro Brasileiro de 

Transplantes (RBT), veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de 

Órgãos (ABTO), em 2018, o Brasil contava com mais de 30 mil pacientes 

cadastrados em lista de espera para um transplante, sendo que mais da metade, 

quase 22 mil, aguardavam por um rim.  

Em 2019, foi constatado também pela ABTO que, mesmo com tantas 

pessoas à espera do órgão, a taxa de transplantes renais no país não cresce há 

sete anos. Ainda de acordo com a mesma fonte, em 2012, a taxa de transplantes 

foi de 28,5 por milhão de pessoas e, no primeiro trimestre de 2019, esse 

panorama não teve melhora e diminuiu: foram realizados apenas 27,8 

transplantes por milhão de pessoas. 

No quadro clínico da insuficiência, o processo de filtração do rim se 

compromete de tal forma que, para sobreviver, é necessário que a pessoa se 

submeta à terapia renal substitutiva, podendo esta ser feita na forma de diálise 

peritoneal ou hemodiálise, sendo a segunda a mais realizada. As sessões de 

hemodiálise são realizadas pelo menos três vezes por semana, entre três a cinco 

horas por dia. Nelas, uma máquina faz o papel de um rim e recebe todo o sangue 

do paciente por um acesso vascular, o qual pode ser feito na forma de um cateter 

(tubo) ou por uma fístula (ligação entre artéria e veia).  

Entretanto, todo esse procedimento da hemodiálise é uma medida 

provisória e que aos poucos vai debilitando o organismo do doente. A única 

forma de não necessitar mais dela é com a chegada de um novo rim através do 

transplante. Sendo assim, o presente trabalho possui como principal objeto de 

estudo a vida de pacientes renais crônicos que se submetem à hemodiálise 

regularmente e estão na fila para um transplante.  Por meio destes relatos, será 

possível visibilizar toda a realidade que rodeia uma pessoa que depende de uma 

máquina para viver.  

           A partir dessas informações, se torna necessário o questionamento: uma 

grande reportagem para a web poderia retratar com eficiência e veracidade o 
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drama de cidadãos brasileiros que fazem hemodiálise e estão na fila de um 

transplante de rim? 

          Tendo em vista o discutido acerca deste tema, o objetivo principal deste 

projeto foi realizar uma grande reportagem para a web sobre a batalha diária de 

pessoas que precisam fazer hemodiálise regularmente para sobreviverem a 

aguardam por um transplante de rim, expressando, por meio de um jornalismo 

humanizado a esperança dos pacientes com doença renal crônica e chamando 

a atenção da população para a importância de ser doador e a de autorizar a 

doação de órgãos antes da morte.  

Os objetivos secundários foram: 

- Revelar as lacunas do sistema de saúde brasileiro no que atende às longas 

filas de espera e direitos dos pacientes renais crônicos e mostrar a importância 

da prevenção da doença. 

- Conscientizar a população, principalmente as famílias, para que vejam a 

doação de órgãos como uma ação solidária, benéfica e livre de preconceitos e, 

assim, permitam o ato.  

- Estudar o gênero do jornalismo para internet e a criação de conteúdos para 

plataformas digitais, bem como as especificidades de uma grande reportagem.  

           No Brasil, mais de 130 mil pessoas têm insuficiência renal e fazem 

hemodiálise, número que cresceu 100% nos últimos dez anos. De acordo com 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (2018, web), a cada ano, 21 mil pessoas 

entram nesse grupo por causas diversas. São crianças, jovens, adultos e idosos. 

Muitos passam anos à espera de ser chamado para o transplante e receber um 

novo rim, mesmo que este possa ser rejeitado pelo próprio organismo. De 

qualquer forma, permanecem invisíveis.  

 A informação com o objetivo de prevenir, remediar e ajudar outro ser 

humano é uma das prerrogativas dessa profissão. Assim, o jornalismo sempre 

possuiu um papel fundamental na área da saúde. Todavia, para Tabakman 

(2013), nenhuma universidade prepara os estudantes para atender a essa 

temática emergente, que pode empoderar ou vulnerabilizar situações, doenças 

e pessoas. Pensando nesse cenário, o presente trabalho serviu como um meio 
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de discussão para a construção de um jornalismo de saúde mais maduro e 

humano, que sirva à população e se atente em primeiro lugar para o que há de 

mais precioso: a vida.  

          Por meio desse projeto, também foi possível destacar a realidade e, assim, 

gerar visibilidade para um quadro social e clínico que depende muito da ajuda 

da sociedade para que possa mudar. Segundo informações disponibilizadas no 

Ministério da Saúde (2018, web), um dos principais fatores que limita a doação 

de órgãos é a baixa autorização da família. Em muitos desses casos, a pessoa 

poderia ter sido um potencial doador. Grande parte desse resultado se deve ao 

fato de que o assunto não é quase nada discutido entre as famílias e amigos. 

Desta forma, este projeto atuou como um passo a mais na conscientização da 

população sobre a importância da doação de órgãos, além de ampliar o interesse 

da sociedade pelo tema.  

           A peça produzida, uma grande reportagem para web, foi escolhida pela 

qualidade de possuir variados meios de transmitir as diferentes facetas do tema, 

pois pode apresentar conteúdos audiovisuais e textuais. Por ser um produto para 

internet, é possível a realização de um conteúdo dinâmico e não linear, além de 

uma junção de gêneros jornalísticos trabalhados como crônicas, matérias, 

vídeos e fotografias.  

           Para a construção deste trabalho alguns autores que discorrem acerca do 

fazer jornalístico para internet foram utilizados como ponto de partida da 

discussão. São eles o teórico Henry Jenkins e sua obra “A Cultura da 

Convergência”, que aborda o conceito de transmídia e a influência da internet 

nos meios de comunicação e o professor doutor Kevin Kawamoto, que em seu 

livro intitulado “Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons 

of Journalism” explica algumas características do jornalismo digital e o uso de 

ferramentas online para pesquisar, produzir e distribuir notícias e informações 

para os internautas.  

           Com o intuito de aprender sobre a estrutura de uma grande reportagem, 

do jornalismo humanizado e sobre o próprio indivíduo em meio à realidade da 

doença renal crônica se tornou necessária a leitura do livro da jornalista e 

escritora Daniela Arbex, “O Holocausto Brasileiro”, o estudo do artigo de 
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Cremilda Medina, “Narrativas da contemporaneidade, caos e diálogo social”, a 

leitura  do trabalho intitulado “O significado de conviver com a insuficiência renal 

crônica” dos autores Jaqueline Barbosa, Olga Aguillar e Magali Boemer e “A 

experiência de uma pessoa com doença renal crônica em hemodiálise”, de 

Magda de Mattos e Sônia Maruyama. 

A realização da grande reportagem se deu por meio de entrevistas com 

profissionais da saúde relacionados, como a médica nefrologista, doutora 

Jovânia Panerari, que lida diretamente com os doentes renais que realizam 

hemodiálise toda semana e a psicóloga hospitalar Sandra Amorim, que trabalhou 

com pacientes renais cerca de 10 anos. Também foram realizadas entrevistas 

com os pacientes no local das sessões de diálise, no Instituto de Nefrologia de 

São José dos Campos (SP), Inefro. Em virtude do isolamento social estabelecido 

pela pandemia do novo coronavírus, as demais entrevistas com os pacientes 

renais e pessoas transplantadas ocorreram de forma virtual, com os meios 

existentes para o contato à distância.    

1. Referencial Teórico 

1.1 Entendendo a doença renal crônica  

Os rins possuem diversas funções de extrema importância no corpo 

humano, dentre elas estão filtrar o sangue, regular a pressão, eliminar toxinas, 

controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que 

evitam a anemia e as enfermidades ósseas, entre outras. Segundo Ministério da 

Saúde (2018, web), a doença renal crônica (DRC) é silenciosa e inicialmente 

assintomática, mas tem registrado maior prevalência, alta mortalidade e 

elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. Existe, ainda alguns 

fatores de riscos que podem desencadear o desenvolvimento da insuficiência 

renal, como diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade e histórico de DRC na 

família.  

 Atualmente, o Ministério da Saúde (2018, web) ainda estima que mais 

de 10 milhões de brasileiros tenham DRC, ou seja, cerca de 5% da população. 

Destes, 90 mil estão em diálise regularmente, número que cresceu mais de 

100% nos últimos dez anos. Além da grande quantidade, essa taxa está em uma 

rota crescente porque a cada ano, cerca de 21 mil pessoas entram nesse grupo. 
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Pelo fato da doença se desenvolver sem sintomas característicos, muitos 

pacientes têm o diagnóstico tardio, retardando os cuidados necessários e assim, 

gerando uma piora súbita no seu quadro clínico.  

No caso do paciente renal crônico, a descoberta da doença se dá de 

maneira relativamente rápida, pois muitas vezes quando o paciente 

descobre que é portador de insuficiência renal crônica ele já necessita 

submeter-se ao tratamento dialítico. Além de ser uma doença crônica, 

que veio para ficar, ela traz consigo um tipo de tratamento inevitável, 

inadiável e que tem consequências diretas em toda a sua vida. 

(BARBOSA, 1999, p.295) 

 

Em conformidade com Mattos (2010), a necessidade da filtração artificial 

do sangue por meio da hemodiálise ou diálise peritoneal (no qual os resíduos do 

corpo são drenados pelo peritônio, membrana que reveste o abdômen e cobre 

os órgãos abdominais) é um processo que desencadeia diferentes emoções e 

uma verdadeira transformação de costumes e hábitos de vida do paciente. Estes 

necessitam de controle rigoroso da dieta e líquidos, o trabalho por muitas vezes 

é restrito, o que reduz o orçamento da casa e devem acessar os serviços de 

saúde constantemente. Dessa maneira, “as repercussões afetam a dimensão 

pessoal, familiar e social” (MATTOS, 2010, p.429). Além das limitações físicas, 

os portadores de DRC são acometidos de múltiplas variações psicológicas, 

consequentes de uma existência que depende de uma máquina.  

1.2 A perspectiva de uma grande reportagem para web 

“A história nunca termina. As histórias nunca morrem” (VOYEUR, 2017). 

As palavras de Gay Talese, renomado jornalista e escritor norte-americano, 

revelam a crença na sobrevivência de um jornalismo que procura mais do que 

apenas noticiar um acontecimento. A preocupação com uma qualidade notável 

e a sensibilização da escrita ao longo do tempo determinou o que se conhece 

por grande reportagem. De acordo com Lima (2009), esta configura-se numa 

abordagem multiangular para uma compreensão da realidade, a qual ultrapassa 

o enfoque linear, fazendo a abordagem ganhar contornos sistêmicos para o 

estabelecimento das relações entre as causas e as consequências em torno de 

um problema. 
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Assim, para o pesquisador, o interesse está não somente no que é factual: 

se faz necessário que haja mais tempo para apuração, no intuito de reunir 

detalhes, perspectivas opostas, variadas fontes diretas e indiretas. Pode-se, 

enfim, fugir um pouco da pirâmide invertida na estruturação do texto: a grande 

reportagem nem sempre segue uma linha cronológica dos acontecimentos. 

Dessa forma, Medina (1978) afirma que o jornalista é responsável por prolongar 

a contextualização do fato, com a missão de não deixá-lo cansativo ou repetitivo, 

além de levar o leitor/ouvinte/telespectador a ter uma interpretação única: 

As linhas do tempo e do espaço se enriquecem: enquanto a notícia fixa 
o aqui, o já, o acontecer, a grande reportagem abre o aqui num círculo 
amplo, reconstitui o já no antes e depois, deixa os limites do acontecer 
para um estar acontecendo atemporal ou menos presente. Através da 
contemplação de fatos que situam ou explicam o fato nuclear (...) a 
reportagem leva a um quadro interpretativo do fato. (MEDINA, 1978, p. 
134) 

 

           Segundo Jenkins (2012), há alguns anos, muito do espaço físico de 

publicação de reportagens, assim como de grande parte dos conteúdos 

noticiosos, foi se tornando virtual. A web já é considerada a maior forma de 

disseminação rápida de informações, sejam elas jornalísticas e fundamentadas 

ou não. Mas isso não significa o fim do jornal impresso, das revistas e 

principalmente, das grandes reportagens. Assim como defende o teórico, “os 

velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, 

suas funções e seus status estão sendo transformados pela introdução de novas 

tecnologias” (JENKINS, 2012, p.40).  

           Assim, ainda em consonância com Jenkins (2012), a não limitação do 

número de caracteres, a inserção de áudio, foto, vídeo no texto ou a continuação 

da história em outra plataforma são aspectos que ganharam força no jornalismo 

online. Na contramão do que se pensava, as grandes reportagens não ficaram 

para trás. Pelo contrário, absorveram essas características por meio da 

interatividade e narrativas literárias, para conquistar seu espaço e atrair a 

atenção do público. Em 2013, Eliane Brum, renomada jornalista e ganhadora de 

prêmios como Esso, Vladimir Herzog, Ayrton Senna e Líbero Badaró, e autora 

de dezenas de grandes reportagens, muitas veiculadas na web, trouxe seu olhar 

sobre o tema em uma entrevista para o portal Comunique-se:  
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É um grande equívoco acreditar que a internet só foi feita para notícias 
curtas. A suposição de que o leitor não gosta ou não tem tempo para 
ler textos longos é um outro equívoco que a internet ajudou a desfazer. 
Grandes reportagens têm sido publicadas na internet. A Agência 
Pública é um exemplo de novas alternativas de financiamento e de 
compartilhamento de reportagens. Pela primeira vez é possível 
publicar artigos, entrevistas e reportagens com o tamanho que 
precisam ter, sem que isso represente custo adicional. (BRUM, 2013, 
web). 

1.3 Ciberjornalismo e transmídia 

           Com o mundo cada vez mais conectado, a emergência de um jornalismo 

para a internet se tornou realidade. Para Pinho (2003), o ciberjornalismo nasce 

com a proposta de explorar novos formatos e diferentes linguagens. Este se 

diferencia do jornalismo praticado nos meios de comunicação tradicionais devido 

a vários aspectos críticos, dentre eles: “não-linearidade, fisiologia, 

instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de veiculação, 

interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo” (PINHO, 2003, 

p.49).  

           Diferentemente de seus colegas, os jornalistas desta área utilizam 

características peculiares da Internet no seu trabalho diário, como a transmídia 

e o hipertexto. Como explica Jenkins (2012), a narrativa transmídia refere-se a 

uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias, esta que 

faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de 

comunidades de conhecimento. O jornalista, assim, precisa decidir qual formato 

ou quais formatos de mídia irão se adaptar melhor a uma determinada estória.  

           Já o hipertexto, conforme aponta Bardoel e Deuze (2000), traz a 

possibilidade de interconectar palavras através de links. Entretanto, mais do que 

isso, os autores chamam a atenção para a possibilidade de se criar novas formas 

de relacionar uma estória a outras, com links que levam o leitor a outros 

conteúdos e oferecem acesso a informações que se estendem ou 

complementam o texto principal, chamados no meio digital de hiperligações.   

           De acordo com Mielniczuk (2003), é fácil perceber que o recurso da 

hipertextualidade se faz presente em grande número dos webjornais atuais e 

proporciona ao internauta certa liberdade informacional.  

Diante desta forma de organização da informação, o leitor / usuário 
participa de uma situação de interatividade ao poder escolher, dentre 
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a malha hipertextual, aqueles links que ele deseja e que lhe darão a 
continuidade da informação. A partir disso conclui-se que a 
interatividade é um elemento constitutivo do hipertexto (MIELNICZUK, 
2000, p. 5) 

 

           Longhi (2015) defende que, embora o ciberjornalismo, no Brasil, tenha se 

destacado internacionalmente por conteúdos infográficos, especialmente na 

Folha de S. Paulo, no G1 e no Estadão, conquistando reconhecimentos 

importantes, através de prêmios internacionais, por exemplo, é com a grande 

reportagem multimídia que se percebe um amadurecimento da linguagem 

ciberjornalística. Assim, até os veículos considerados tradicionais adquirem 

novas práticas na produção e disseminação de notícias, unindo os temas 

relevantes em diferentes plataformas.  

1.4 Um caráter mais humanizado para o jornalismo de saúde 

           O filósofo canadense McLuhan (1974) considerou que os meios de 

comunicação servem de janela do mundo. Para ele, a quantidade de 

informações transmitidas pela imprensa excede, de longe, a quantidade de 

informações transmitidas pelos textos escolares. Partindo desse pressuposto, o 

jornalismo pode ser considerado uma lente pela qual se enxerga a realidade, 

entretanto, a forma como os fatos são mostrados tem grande influência na 

sociedade.  

Um grande exemplo de narrativa humanizada é o livro da jornalista 

Daniela Arbex, “Holocausto Brasileiro”. Por meio da sua escrita, a autora traz a 

empatia do leitor para uma realidade dura, sofrida e, por muito tempo, invisível. 

Sendo assim, mais do que apenas “contar” um fato, dar a notícia, quando 

escolhida uma pauta, cabe ao jornalismo pensar em como a sua abordagem 

pode contribuir para a formação do cidadão, para o bem comum, para a 

solidariedade (PENA, 2011, p.14). Humanizar, no sentido mais óbvio, consiste 

em tornar mais humano, e, para isso, é necessário, por exemplo, uma 

perspectiva que se preocupe em olhar não apenas como fonte, mas como 

pessoa, com sentimentos, lutas e sonhos.   

O fazer jornalístico como processo de significação e ressignificação 
exige observação/percepção, reflexão e expressão de mundo. (...) O 
jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir 
textos diferenciados, com linguagem que usufrui dos recursos da 
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literatura, que valoriza personagens. Mais que isso, busca a essência 
das ações humanas – é um olhar, uma perspectiva, um ponto de 
partida diferenciado. (ALVES; SEBRIAN, 2008, p.2) 

           Medina (1999) também traz em sua literatura a teoria da elaboração do 

perfil humanizado pelo jornalista. O entrevistado deve estar livre para falar, à 

vontade para expressar o que pensa e sente. De tudo isso depende a qualidade 

da entrevista e, por consequência, de toda a reportagem.   

           De acordo com os estudos de Pena (2011), esse jornalismo humanizado 

também pode ser visto no âmbito literário. Assim, o jornalista não ignora o que 

aprendeu no jornalismo diário. Os bons princípios da redação, como a apuração 

rigorosa, a observação atenta, a abordagem ética e a capacidade de expressar 

claramente, entre outros, continuam extremamente importantes. Seu desafio é 

construir novas estratégias profissionais, desenvolvê-las de forma que 

ultrapasse os limites do acontecimento cotidiano, rompendo com as 

características da periodicidade e da atualidade. 

           Para Vasconcelos (2005), o jornalismo especializado na cobertura da 

saúde vem ganhando formas mais concisas e conquistando seu espaço nos 

veículos midiáticos. O autor ainda afirma que, assim como em Portugal, tem se 

verificado em outros países um processo de desenvolvimento e autonomização 

dessa área, cujos conteúdos deixaram de estar dispersos em várias agendas 

para se aglomerarem num jornalismo de saúde, fazendo os órgãos de 

comunicação social considerarem uma agenda deste tema.  

           Todavia, há diversas críticas a esse âmbito jornalístico, como expõe 

Kuscinsky (2002), ao discorrer sobre a mercantilização da saúde na era 

neoliberal. De acordo com o autor, os jornalistas em geral procuram os médicos 

ou as autoridades de saúde para legitimar uma ideia preconcebida, uma 

concepção, um discurso que já elaborado. Dessa forma, os comunicadores não 

ouvem os movimentos populares de saúde e outros trabalhadores, como 

enfermeiros e paramédicos. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde muitas 

vezes usam os jornalistas como autopromotores, para se destacarem no meio 

científico e acadêmico.  

Assim, essa forma de pensar a saúde não favorece o desenvolvimento 
dos processos da Promoção da Saúde, que pretendem desenvolver a 
autonomia dos indivíduos. Os meios de comunicação, assim 
considerados, distanciam-se dos problemas que realmente afligem a 
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população e da sua causalidade múltipla. (BYDLOWSKI; WESTPHAL; 
PEREIRA, 2004, p.22) 

           Como afirma Kuscinsky (2002), “a função central do jornalismo é 

desenvolver nas pessoas um profundo espírito crítico de tudo, a consciência dos 

seus direitos”. Partindo dessa perspectiva, é necessário se voltar para o objetivo 

da profissão para que haja uma mudança no relacionamento dos jornalistas com 

a saúde. Assim, como entendem Bydlowski, Westphal e Pereira (2004), 

informações menos tendenciosas e comerciais, mais humanas, no intuito de ser 

um exercício de cidadania e promoção de qualidade de vida, são algumas 

dessas ações.   

2. Desenvolvimento da peça 

2.1 Grande reportagem para web: A espera pela vida 

 Conforme descrito no referencial teórico com Pena (2011) e Medina 

(1999), o estilo jornalístico deste trabalho se pautou prioritariamente no texto 

humanizado, utilizando do caráter literário para compor sua estrutura, com foco 

no paciente e em suas experiências no tratamento renal. Com um olhar mais 

detalhado e preocupado com a pessoa por trás da informação cedida, o objetivo 

destacado foi expor ao público histórias de pessoas que lutaram e lutam pela 

vida, de maneira empática e responsável, obstante do sensacionalismo. 

 Para aproximar o leitor, seja ele quem for, dos termos técnicos de uma 

doença que é pouco destacada nas mídias e nas rodas de conversa, e de um 

contexto que pode se diferir do seu por completo, a linguagem transmídia 

empregada na construção da grande reportagem para o site foi de fácil 

entendimento, contando com recursos mais informais, sem deixar de lado o 

profissionalismo próprio da escrita da profissão. Além do texto escrito, no intuito 

de propiciar uma interação dos conteúdos on-line, a grande reportagem fez o 

uso de infográficos, vídeos e fotos, todos os recursos estando inter-relacionados 

direta ou indiretamente com o tema central da doença renal crônica.  

2.2 Fontes e entrevistas  

 Tendo as fontes como protagonistas de toda a narrativa da peça, o 

conteúdo para a elaboração dos textos e vídeos da grande reportagem foi 
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coletado a partir de entrevistas com os dois lados de uma realidade que se 

interliga: os portadores da doença renal crônica que fazem hemodiálise e 

pessoas transplantadas, que também já dependeram desse mesmo processo de 

filtração do sangue para sobreviver. Sobre estes, pode-se citar os nomes de 

Guilherme Silva, Maria Rosely Mendes, Davi Barbosa, Maria Luisa Villela, 

Umberto Ibraim, Gabriella Moreira, Ana Luiza Araújo, Edna Oliveira, Luiz Carlos 

Guimarães, Flávia Cavale, Artur Neto e Camila Bandeira.  

 Profissionais de saúde especializados na área da nefrologia também 

foram parte integrante do corpo de entrevistas. Com suas análises teóricas a 

respeito da doença e, principalmente, da situação emocional dos pacientes, 

contribuíram para o embasamento das informações apresentadas. Assim, os 

profissionais entrevistados foram a médica nefrologista do Instituto de Nefrologia 

de São José dos Campos (Inefro), Jovânia Panerari e a psicóloga especialista 

em Psicologia Hospitalar, Sandra Amorim.  

 Algumas entrevistas com os pacientes foram realizadas in loco, durante 

as sessões de hemodiálise na clínica Inefro e, após a deflagração da quarentena 

devido à pandemia da Covid-19, todas as entrevistas passaram a ser à distância, 

de forma online, compreendidas entre o final do ano de 2019 e todo o primeiro 

semestre de 2020. As entrevistas com as especialistas, médica nefrologista e 

psicóloga foram feitas presencialmente em seus ambientes de trabalho, nas 

salas de consultório das mesmas.  

2.3 Execução da grande reportagem: textos e recursos audiovisuais 

 No que tange à execução da peça jornalística, o processo teve início a 

partir das entrevistas presenciais com quatro pacientes em dezembro de 2019, 

na clínica em que realizavam hemodiálise, a Inefro. Com uma apresentação 

prévia da minha pessoa feita pela médica Jovânia Panerari ao paciente, e este 

concordando na concessão de uma entrevista, eu me sentava em um banquinho 

ao lado da máquina e do leito do paciente e iniciava uma conversa primeiramente 

falando de mim e explicando o motivo do meu trabalho. Conforme a fonte ficava 

mais confortável, fazia perguntas no intuito de conhecer a história de cada 

pessoa. Para isso, foi-se questionado sobre o processo da descoberta da 

insuficiência renal, dos desafios enfrentados durante o tratamento com a 
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hemodiálise, das mudanças de vida em decorrência da doença, do tempo de 

espera para o transplante e sobre as vontades e sonhos para o futuro. 

Posteriormente, os relatos gravados eram transcritos para o texto, para compor 

a grande reportagem. 

 Também foi feita uma lista com os hospitais e clínicas que faziam 

hemodiálise na cidade de São Paulo e que seriam visitadas, para as quais foram 

enviados e-mails solicitando a permissão para entrevistas. Entretanto, com a 

chegada da covid-19 no Brasil, prezando pela segurança dos pacientes e em 

respeito ao isolamento social estabelecido pelo Ministério da Saúde, as mesmas 

tiveram de ser repensadas. Com razão, os centros de saúde não permitiram a 

entrada para a realização de qualquer entrevista. Assim, a alternativa encontrada 

foi partir para as redes sociais em busca de pacientes que aceitassem depor seu 

relato. Com a “ajuda” do Instagram, pesquisei por perfis de pessoas portadoras 

de insuficiência renal que realizavam hemodiálise e outras que já eram 

transplantadas, e felizmente, algumas se mostraram solícitas em responder às 

perguntas. Desta forma, muitas entrevistas foram realizadas à distância, mesmo 

aquelas em formato de vídeo.  

 Na elaboração dos produtos audiovisuais foi pedido aos entrevistados que 

se gravassem com o próprio smartphone (já que não possuíam câmeras de 

filmagem) respondendo às perguntas previamente enviadas por mim. Também 

foi enviado um roteiro de gravação, com dicas e orientações básicas para a 

obtenção de uma melhor qualidade dos vídeos. Depois, com todo o conteúdo 

em mãos, coube a mim fazer as corretas edições de áudio e imagem, aplicar 

vinhetas de introdução, finalização e informações em texto ao longo das 

gravações que elucidassem o raciocínio do que foi dito, além de dividir os relatos 

em “partes”, nas quais temas específicos são abordados. Em sua maioria, os 

vídeos possuem uma duração entre dois a quatro minutos, no intuito de não 

serem cansativos ou maçantes e completarem como um todo a grande 

reportagem. 

  Assim, foram produzidos 15 vídeos no total, sendo cinco com os 

depoimentos da Dra. Jovânia Panerari e, portanto, referentes aos processos 

técnicos da DRC e hemodiálise. Os restantes foram divididos entre pessoas que 
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fizeram o transplante de rim e pacientes renais em hemodiálise. Importante 

ressaltar que, com os entrevistados transplantados, as principais questões se 

deram em torno de como eram as idas à hemodiálise, como foi a realização 

desse transplante, as diferenças diretas e indiretas que isso trouxe no dia a dia 

e sobre seus planejamentos futuros.  

 Com o impedimento de fotografar presencialmente os pacientes no 

tratamento renal foi realizado um infográfico animado composto por ilustrações 

que explicam de forma bem didática o processo da hemodiálise. Nele, o sangue 

com toxinas sai do acesso (fístula) no braço do paciente e vai para a máquina, 

local onde acontece a filtração e depois volta purificado pelo outro acesso 

também no braço do paciente. Assim, a partir deste recurso, torna-se mais fácil 

ao internauta entender as etapas do tratamento hemolítico e aprender de forma 

prática sobre o tema do trabalho.  

 No intuito do leitor “conhecer” as fontes e caracterizar figurativamente os 

textos das variadas histórias discorridas, como não foi possível um encontro com 

as fontes, as fotos presentes no site foram enviadas pelos próprios pacientes 

entrevistados.  Quanto ao design do website, o trabalho se iniciou no segundo 

semestre de 2020 e contou com o apoio de Isabela Priante, estudante de Design 

Gráfico, sendo a ilustração do infográfico realizada pela ilustradora Bianca 

Lontro.   

2.4 Layout do website  

 O site “A espera pela vida” foi pensado com o objetivo de ser uma 

plataforma informativa, mas que também contasse, por meio de um jornalismo 

humanizado, histórias de vida de pacientes renais crônicos, seu dia a dia no 

tratamento hemolítico e o processo de realização de transplante de rim, quando 

houvesse. A fim de atingir o propósito estabelecido, o website da grande 

reportagem é constituído de um design moderno e limpo, com recursos gráficos 

inspirados no estilo line art. As linhas, além de compor esteticamente, fazem uma 

alusão aos fios utilizados para levar e trazer o sangue do paciente da máquina 

de hemodiálise. A palheta de cores foi composta de tons de azul claro, branco e 

vermelho, se relacionando com o contexto de saúde e de um tratamento feito por 

meio da filtração do sangue, respectivamente. 
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 Realizado no modelo de página única, é importante destacar que há no 

site palavras e termos sublinhados, em forma de hiperlink, que, ao clicar em 

cima, abre-se uma tela na qual o leitor pode saber o significado de tal expressão. 

Esse recurso foi utilizado porque o tema da doença renal crônica e seu universo 

é conhecido em grande parte por médicos e enfermeiros da nefrologia, mas não 

pela maioria da população, e assim variadas pessoas conseguem ter mais 

praticidade e facilidade no entendimento do conteúdo, sem precisar procurar na 

internet determinado termo técnico.  

 O site inicia apresentando um contexto do tema que será abordado e 

explicando didaticamente o que é a hemodiálise e como é feita, com a ajuda de 

um infográfico dinâmico sobre o processo, no qual o sangue se move de forma 

contínua na tela. Em seguida, tem-se os vídeos produzidos com a entrevista da 

médica nefrologista Jovânia Panerari, cada um tratando de um assunto diferente, 

como a função dos rins, fatores de risco e formas de prevenção à DRC, os tipos 

de diálise existentes, as restrições de líquido e outros.  

 Após essa parte, é disponibilizada uma linha do tempo feita com o período 

em hemodiálise que cada paciente possui ou, no caso dos transplantados, 

possuiu antes do transplante. Ao clicar nos pontos em cima da linha, o leitor é 

direcionado a uma outra página em formato de “ficha médica”, a qual contém 

uma foto, dados principais e o relato da história do paciente em texto.  Com isso, 

pretendeu-se transmitir a ideia de como o tempo é visto de forma diferente por 

pessoas que precisam esperar, tanto na filtração das diálises, quanto em uma 

fila enorme, para assim conseguirem ter uma vida.  

 A próxima seção é composta de 10 vídeos de dois pacientes e dois 

transplantados renais, separados por temáticas distintas. Neles, muitas vezes os 

entrevistados abordam o tema proposto a partir das próprias experiências com 

a insuficiência renal crônica, contando e discutindo a partir do próprio ponto de 

vista assuntos muito relevantes, como o dia a dia na hemodiálise, o processo do 

transplante, a importância da doação de órgãos e a resiliência no tratamento da 

doença.   

 Continuamente, a parte seguinte apresenta como título “Cuidar da mente 

também faz parte do tratamento renal” e se refere à relevância de um 
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acompanhamento psicológico dos pacientes, durante a hemodiálise e mesmo 

após o tratamento. De início, aparece somente o primeiro parágrafo no site, de 

tal forma que o leitor interessado clique em “leia mais” para ser direcionado a 

outra página com a continuação do texto.  

 Também nessa seção há os cinco maiores problemas que os pacientes 

renais crônicos enfrentam, a partir de informações retiradas da entrevista com a 

psicóloga Sandra Amorim. Os dados são dispostos separadamente em blocos 

de texto e acompanham a ordem numérica crescente, no objetivo de elencar de 

forma direta e de fácil entendimento os principais pontos colocados pela 

especialista. Finalmente, após o conteúdo exposto, tem-se uma breve conclusão 

em forma de fechamento de toda a narrativa, feita no mesmo estilo gráfico que 

a introdução no começo do site, para gerar também uma simetria e performance 

estética ao site como um todo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um ano abatido e de certa forma, transformado, pela pandemia do 

novo coronavírus, o jornalismo exerceu fortemente sua missão de manter a 

população informada, sobretudo na área da saúde, prezando pela qualidade e 

veracidade das informações apresentadas, e assim, demonstrando mais ainda 

sua relevância no papel de dar visibilidade a temáticas necessárias.  

Entretanto, mesmo com o crescimento dos grandes números de 

incidência da doença renal crônica no país a cada ano e só 7% das cidades 

possuindo serviços de diálise para atender aos pacientes que precisam destes 

recursos para continuar vivendo (SENADO, 2020), o espaço que o tema ocupa 

nos veículos midiáticos ainda é escasso, ocorrendo, em grande parte, somente 

nos dias festivos, como o Dia Mundial do Rim, comemorado anualmente na 

segunda quinta-feira do mês de março.   

Dessa forma, no que concerne ao questionamento feito no início do 

trabalho, esta grande reportagem cumpre o seu propósito e destaca ainda mais 

sua importância ao utilizar das práticas informativas e jornalísticas para retratar 

com profundidade as experiências e relatos de cidadãos brasileiros que fazem 
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hemodiálise e estão na fila de espera para um transplante, expondo à população 

um cenário de interesse público, mas que não é abordado como deveria. 

Além disso, é importante ressaltar o destaque humanizado que o assunto 

propõe. Os pacientes renais enfrentam dificuldades de adaptação com a fístula, 

a rotina de hemodiálise e todas as severas restrições alimentares e de líquido 

que são impostas no tratamento. Muitos são impossibilitados de cumprir sua 

carga horária de trabalho, pois precisam comparecer às sessões no mínimo três 

vezes por semana. Quando não residem em um município que tenha clínicas ou 

hospitais que fazem a diálise, estes ainda tem de viajar a outra cidade para 

efetuar o tratamento. Assim, abordar um tema tão complexo do âmbito social é 

também uma forma de demonstrar empatia pela causa do outro, facilitando os 

meios destes terem suas necessidades vistas e atendidas pelas autoridades 

regionais e nacionais.  

 Como bem elucida Ricardo Kotscho, em seu livro “A prática da 

reportagem”, o repórter não está imune aos sentimentos no exercício da sua 

profissão e nem deve fazê-lo. Afinal, ademais de ser jornalista, é também um ser 

humano que precisa transmitir não somente os acontecimentos, mas as 

emoções da própria pauta que cobre. Com toda a certeza, tal constatação pôde 

ser compreendida pela autora na execução do presente trabalho. O processo de 

apuração, escrita e edição das histórias contadas na grande reportagem para 

web “A espera pela vida” demandaram certo esforço em áreas distintas, mas 

complementares.  

 Por um lado, com as interferências diretas da pandemia da covid-19 no 

atual cenário, no que concerne à prática jornalística, foi preciso seguir novos 

caminhos para a busca das fontes e até mesmo na realização das entrevistas, 

para a efetuação de um trabalho de qualidade, mesmo presencialmente distante 

dos pacientes, clínicas e hospitais. Por outro, houve demandas também 

relacionadas ao lado pessoal. Ao adentrar em uma temática até então conhecida 

de maneira superficial, é que foi possível obter a grandeza da dimensão de uma 

doença crônica e sentir o verdadeiro impacto das influências desse processo na 

vida de pessoas reais, a fim de externar ao público as discussões acerca dos 

desafios de um panorama sofrido e, por vezes, silenciado.  
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 Finalmente, além de todos os impasses e dificuldades diárias que a 

doença renal crônica impõe, se faz necessário destacar a força e determinação 

destes e de outros milhares de pacientes inspiradores não citados no trabalho 

mas que, todos os dias, não desistiram e não desistem de continuar, seja nas 

clínicas dialisando ou na fila para um transplante do órgão, demonstrando que, 

na espera pela vida, também há vida.  
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