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RESUMO 

 
Cordeiro, J.A.B.L. Fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde 
do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico. [tese]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG; 2014. 132p. 
 

A doença renal crônica é considerada problema mundial de saúde pública em razão 
das elevadas taxas de mortalidade e das limitações físicas, sociais e emocionais que 
interferem de modo significativo na qualidade de vida das pessoas. A avaliação da 
qualidade de vida do portador de doença renal crônica tem demonstrado 
comprometimento em vários aspectos da vida desses indivíduos, tendo sido 
direcionada principalmente a pacientes em tratamento dialítico. O número de 
pessoas encaminhadas para acompanhamento pré-dialítico, resultante de 
complicações advindas de comorbidades como a hipertensão arterial e o diabetes 
mellitus é crescente, e impõe que o foco da assistência não seja mais somente o 
diagnóstico precoce e tratamento da doença, mas também, aspectos pertinentes à 
subjetividade, às percepções dos indivíduos em relação ao seu bem-estar e à sua 
qualidade de vida (QV). Na atualidade não existe instrumento específico que avalie a 
QV dos indivíduos em tratamento pré-dialítico. Objetivou-se analisar os fatores 
associados à QV relacionada à saúde do portador de doença renal crônica em 
tratamento pré-dialítico. Foi desenvolvido um estudo transversal analítico em três 
ambulatórios de nefrologia de hospitais de grande porte da cidade de Goiânia/Goiás, 
com 130 pacientes em estágios IV e V da doença renal crônica. A coleta de dados 
foi feita por meio da aplicação de questionário sócio-demográfico-clínico-laboratorial 
e do instrumento de QV específico para a doença renal, KDQOL-SF. O total de 
57,7% dos pacientes era homem e a média da idade do grupo foi de, 
aproximadamente, 64 anos. A maioria dos pacientes foi classificada no estágio 4 
(69,2%) e não tinha instrução escolar (54,6%). Dentre as comorbidades detectadas 
a hipertensão foi mais prevalente, seguida do diabetes mellitus e, 28,5% dos 
pacientes apresentaram níveis de hemoglobina abaixo do esperado. As dimensões 
da qualidade de vida “papel profissional” (25,38) e “função física” (28,08) 
apresentaram menores valores, enquanto que “estímulo por parte da equipe do 
ambulatório” (88,37) e “função cognitiva” (86,00) obtiveram as maiores médias. A QV 
está mais comprometida nas mulheres, e naqueles pacientes com cinco ou mais 
filhos, que não trabalham e não têm renda, obesos, hipertensos e que apresentam 
alterações, especialmente, de ureia e creatinina. Foi evidenciado que a QV é 
influenciada pela doença renal crônica, principalmente, quando há alteração dos 
parâmetros laboratoriais, cujo controle pode prorrogar o início da terapia dialítica ou 
mesmo minimizar possíveis desajustes orgânicos. O KDQOL-SF mostrou-se 
adequado para avaliação da QV dos indivíduos em tratamento pré-dialítico. As 
lacunas evidenciadas pela avaliação da QV nesse estudo apontaram a importância 
do cuidado ao renal na fase pré-dialítica, necessitando de atenção mais efetiva para 
as demandas subjetivas. Isso poderá ser alcançado se o indivíduo for ensinado a 
gerenciar sua doença, sendo fundamental acompanhamento multiprofissional que 
considere o nível de entendimento do paciente, para que ele consiga transformar as 
informações fornecidas em benefícios para sua saúde.  
Palavras-Chave: Insuficiência Renal Crônica; Qualidade de Vida, Enfermagem em 

Nefrologia. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cordeiro, J.A.B.L. Factors associated with quality of life related to health of 
chronic kidney disease carrier in pre-dialysis. [thesis]. Goiânia: Nursing 

Faculty/UFG; 2014. 132p. 
 

Chronic kidney disease is considered a worldwide public health problem because of 
the high mortality rates and the physical, social and emotional limitations that 
interfere significantly in quality of life. The evaluation of the quality of life of chronic 
kidney disease carrier has demonstrated commitment to many aspects of life of these 
individuals and it was directed mainly to patients on dialysis. The number of referrals 
for pre - dialysis monitoring, resulting from complications due to comorbidities such 
as hypertension and diabetes mellitus is growing, and it requires that the focus of 
assistance is not only early diagnosis and treatment of disease, but also, aspects 
related to subjectivity, the perceptions of individuals in relation to their well - being 
and quality of life (QOL). At present there is no specific instrument to assess QOL of 
individuals in pre- dialysis treatment. This study aimed to analyze the factors 
associated with QOL related to the health of the chronic kidney disease carrier in pre- 
dialysis treatment. An analytical cross-sectional study was developed in three 
nephrology clinics of large hospitals in the city of Goiânia/Goiás, with 130 patients in 
stage IV and V of chronic kidney disease. Data collection was done through the 
application of socio - demographic - clinical - laboratory questionnaire and the 
specific QOL instrument for kidney disease, KDQOL -SF. A total of 57.7% of patients 
were male and the group average age was approximately 64 years old. Most patients 
were classified as stage 4 (69.2%) and some had no schooling (54.6 %). Among the 
comorbidities detected hypertension was more prevalent, followed by diabetes 
mellitus and 28.5% of patients had hemoglobin levels lower than expected. The 
dimensions of quality of life "the professional role" (25.38) and "the physical function" 
(28.08) showed lower values while "the stimulus by the clinic staff" (88.37) and "the 
cognitive function" (86.00) had the highest average. QOL is more compromised in 
women and in patients with five or more children who do not work and have no 
income, who are obese, hypertensive and show alterations especially in urea and 
creatinine. It was shown that QOL is influenced by chronic kidney disease, especially 
when there is change in laboratory parameters which control may extend the start of 
dialysis therapy or even minimize possible organic misfits. The KDQOL -SF was 
adequate to evaluate the QOL of individuals in pre- dialysis treatment. The gaps 
shown by the assessment of QOL in this study showed the importance of care to the 
kidney patient in the pre- dialysis phase, requiring more effective attention to the 
subjective demands. This could be achieved if the individual is taught to manage his 
condition, and it is essential a multidisciplinary monitoring to consider the level of 
patient understanding, so he can transform the information provided in benefits for 
his own health. 
Keywords: Chronic Kidney Failure; Quality of Life; Nursing in Nephrology. 
 

 



 

 

RESUMEN 

 
Cordeiro, J.A.B.L. Factores asociados a la calidad de vida relacionada a la salud 
del portador de enfermedad renal crónica en tratamento pre-dialítico. [tese]. 
Goiânia: Facultad de Enfermería/UFG; 2014. 132p. 
 
La enfermedad renal crónica es considerada problema mundial de salud pública 
debido a los altos porcentajes de mortandad y de las limitaciones físicas, sociales y 
emocionales que interfieren significativamente en la calidad de vida de las personas. 
La evaluación de la calidad de vida del portador de enfermedad renal crónica ha 
demostrado comprometimiento en varios aspectos de la vida de esos individuos, 
habiendo sido dirigida principalmente a pacientes en tratamiento dialítico. El número 
de personas encaminadas para  acompañamiento pre-dialítico, resultado de 
complicaciones provenientes de co-morbidades como la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus es creciente, e impone que el foco de la asistencia no sea más 
apenas el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad, sino que también, 
aspectos pertinentes a la subjetividad, a las percepciones de los individuos en 
relación a su bienestar y a su calidad de vida. (CV). Actualmente no existe un 
instrumento específico que evalúe la calidad de vida de los individuos en tratamiento 
pre-dialítico. Se propuso analizar los factores asociados a la CV relacionada a la 
salud del portador de enfermedad renal crónica en tratamiento pre-dialítico. Fue 
desarrollado un estudio transversal analítico en tres ambulatorios de nefrología de 
hospitales de grande porte de la ciudad de Goiânia/Goiás, con 130 pacientes en 
fases IV y V de la enfermedad renal crónica. La recogida de datos fue hecha por 
medio de la aplicación del cuestionario socio-demográfico-clínico-laboratorial y del 
instrumento de CV específico para la enfermedad renal, KDQOL-SF. Un total del 
57,7% de los pacientes era hombre y el promedio de la edad del grupo fue de 
aproximadamente, 64 años. La mayoría de los  pacientes fue clasificada en la fase 4 
(69,2%) y no tenía instrucción escolar (54,6%). Entre las co-morbidades detectadas 
la hipertensión fue más  prevalente, seguida de la diabetes mellitus y, el 28,5% de 
los pacientes presentaron niveles de hemoglobina abajo de lo esperado. Las 
dimensiones de la calidad de vida “papel profesional” (25,38) y “función física” 
(28,08) presentaron menores valores, mientras que “el estímulo por parte del equipo 
del ambulatorio” (88,37) y “la función cognitiva” (86,00) obtuvieron los mayores 
promedios. La CV está más comprometida en las mujeres, y en aquellos  pacientes 
con cinco o más hijos, que no trabajan y no tienen una renta, obesos, hipertensos y 
que presentan alteraciones, especialmente, de  urea creatinina. Se ha evidenciado 
que la CV es influenciada por la enfermedad renal crónica, principalmente, cuando 
hay alteración de los parámetros laboratoriales, cuyo control puede prorrogar el 
inicio de la terapia dialítica o inclusive minimizar posibles desajustes orgánicos. El 
KDQOL-SF se ha mostrado adecuado para la evaluación de la  CV de los individuos 
en tratamiento pre-dialítico. Los vacíos evidenciados por la evaluación de la CV en 
este estudio señalaron la importancia del cuidado al renal en la fase pre-dialítica, 
necesitando atención más efectiva para las demandas subjetivas. Eso podrá ser 
alcanzado si el individuo es enseñado a gestionar su enfermedad, siendo 
fundamental el acompañamiento multiprofesional que considere el nivel de 
entendimiento del paciente, para que él pueda transformar las informaciones 
fornecidas en beneficios para su salud.  
Palabras Claves: Insuficiencia Renal Crónica; Calidad de Vida, Enfermería en 

Nefrología. 
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Muitos anos da minha vida se passaram dentro de clínicas de hemodiálise. 

Diariamente, me deparava com diversas pessoas que eram surpreendidas pelo 

problema renal e submetidas a um tratamento invasivo, em todos os sentidos que a 

palavra “invasivo” possa assumir. No sentido técnico, tem relação com o fato de ser 

uma terapêutica que exige a presença da pessoa num mesmo local, no mínimo três 

vezes por semana, quatro horas por dia. Nestes dias, durante este tempo, ela é 

invadida por agulhas de amplo calibre e, o seu sangue, revoltado pela intoxicação 

dos metabólitos, passeia pela máquina de hemodiálise para ser filtrado, retornando 

em seguida, obediente e livre de impurezas aos seus vasos sanguíneos. No sentido 

emocional, seria "invasivo" por invadir a vida e, especialmente, a qualidade de vida 

desses indivíduos, modificando-as impiedosamente. 

São inúmeros os comprometimentos impostos pelo tratamento hemodialítico 

e, a convivência com pessoas tão especiais, que necessitam de uma terapêutica 

agressiva e desumana, em que muitas vezes a máquina vale mais que a vida que 

ela preserva, me fez sentir um incômodo que tangenciou certo mal-estar. A partir 

desse momento, tentei encontrar estratégias que pudessem minimizar a sensação 

de tristeza, angústia e sofrimento que eu vivenciava e compartilhava com essas 

pessoas, por terem a qualidade de suas vidas subtraídas pela doença e por 

perceber que eles se sentiam, incontáveis vezes, derrotados pela vida. Nesse 

momento, fui à busca de conhecimentos que poderiam me respaldar e me fortalecer, 

objetivando cuidar de maneira ainda mais humana das pessoas que estavam sob a 

minha responsabilidade profissional. Busquei inicialmente essa resposta realizando 

um estudo no mestrado em Enfermagem nessa temática. Nele, aprendi que o mais 

admirável e relevante não é a quantidade de pessoas de quem cuidamos, mas a 

qualidade com que cuidamos e o amor que colocamos no cuidado. A publicação dos 

resultados do estudo parece ter motivado mudança de conduta de vários colegas 

enfermeiros nefrologistas que trabalham nas clínicas de hemodiálise em 

Goiânia/GO, quiçá em outras partes desse grande Brasil. 

A investigação à época do mestrado também me alertou para a quantidade 

de clínicas de hemodiálise existentes em Goiânia. Hoje são aproximadamente 14 e 

cada uma delas atende entre 100 a 250 pacientes. A preocupação com o 

quantitativo de renais crônicos e com o número crescente de pessoas que se tornam 
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doentes renais todos os anos, me levou aos seguintes questionamentos: aqueles 

que ainda não estão submetidos à hemodiálise sofrem também influência do 

tratamento conservador na qualidade de suas vidas? As alterações laboratoriais 

pertinentes à situação de cronicidade renal interferem na qualidade de vida desses 

indivíduos? Qual influência o tratamento pré-dialítico exerce nas suas atividades 

laborais?  

Incomodada com esses questionamentos, me senti estimulada a continuar 

meu trabalho, considerando a lacuna que identifiquei no conhecimento referente à 

qualidade de vida de renais crônicos em tratamento conservador da função renal, ou 

seja, no período pré-dialítico. A intenção é que, os resultados do presente estudo, 

possam contribuir para que maior atenção seja dispensada à qualidade de vida do 

portador de doença renal crônica que está em tratamento conservador; e ainda, 

colaborar com iniciativas cuja intenção seja promover a saúde e reduzir o elevado 

número de pessoas que necessitam ser encaminhadas para qualquer terapia de 

substituição renal. Quem sabe seja possível, inclusive, estimular essas pessoas a se 

atentarem para a necessidade de se integrar na terapêutica proposta, ou seja, para 

o autogerenciamento da doença. 

O presente estudo é vinculado ao Núcleo de Estudos em Paradigmas 

Assistenciais e Qualidade de Vida (NEPAQ) da Faculdade de Enfermagem / UFG e 

tem originado outros projetos em vários níveis da formação acadêmica, como 

iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e dissertação de mestrado. 
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“O saber a gente aprende com os mestres e 

os livros. A sabedoria se aprende é com a 

vida e com os humildes.”  

(Cora Coralina) 
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A Organização Mundial de Saúde registrou, em 2008, a morte de 35 milhões 

de pessoas no mundo por doenças crônicas, o que corresponde ao dobro de mortes 

relacionadas às doenças infectocontagiosas, sendo ainda esperado o aumento de 

80% dos casos nos países em desenvolvimento até o ano 2020 (WHO, 2010; 

SCHMIDT et al., 2011). 

As doenças crônicas têm múltiplas causas, além de curso prolongado que 

envolve um conjunto de agravos e, devido à quantidade significativa dos fatores de 

risco envolvidos, impõem ao indivíduo monitoramento constante e tratamento 

permanente em sua vida (ULBRICH et al., 2012). Tal fato tem feito com que o foco 

da assistência aos portadores de doenças crônicas não seja mais somente o 

diagnóstico e tratamento da doença, mas também, aspectos pertinentes à 

subjetividade; às percepções dos indivíduos em relação ao seu bem-estar e à sua 

qualidade de vida (QV), visando atendimento significativo e integral (COSTA NETO, 

2002; CASTRO et al., 2003).  

Dentre elas está a doença renal crônica (DRC), considerada problema 

mundial de saúde pública em razão das elevadas taxas de mortalidade (SILVA et al., 

2008; BASTOS et al., 2009),  e das limitações físicas, sociais e emocionais que 

interferem de modo significativo na qualidade de vida das pessoas (BASTOS; 

KIRSZTAJN, 2011).  

Por definição, a DRC é entendida como lesão renal caracterizada por 

anormalidades estruturais ou funcionais, com ou sem diminuição da taxa de filtração 

glomerular (TFG), evidenciada por anormalidades histopatológicas ou marcadores 

de lesão renal (alterações sanguíneas ou urinárias e ainda exames de imagem), 

presentes por período mínimo de três meses. Dessa forma, é considerado doente 

renal crônico aquele indivíduo que apresentar TFG menor que 60 mL/min/1,73m2 

associada a pelo menos um marcador de dano renal, como alteração do nível sérico 

da ureia e creatinina (KDIGO, 2012; 2013). Essa definição também estabelece o 

grau de comprometimento renal, usualmente classificado em cinco estágios ou 

estadiamentos, levando em consideração o valor da TFG. 

Os dados disponíveis não permitem identificar a real situação da DRC na 

fase pré-dialítica no Brasil (SESSO et al., 2012), mas estima-se que 

aproximadamente 30 milhões de pessoas tenham algum comprometimento renal, 
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estando nos estágios II e III da doença (REMBOLD et al., 2009; MEDEIROS; SÁ, 

2011). Em 2011, o senso de diálise nacional evidenciou que há aproximadamente 

92.091 indivíduos em terapia de substituição renal, com gasto aproximado de dois 

bilhões de reais para o sistema de saúde brasileiro (SESSO et al., 2010; 2012). É 

cada vez maior o número de pessoas encaminhadas ao nefrologista para 

acompanhamento pré-dialítico, resultante de complicações advindas de 

comorbidades como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Mais da metade de 

pessoas com DRC submetidas à diálise, atendidas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), se enquadram nessas condições (OPAS, 2010; BRASIL, 2011). 

Estudo recente aponta que mais da metade dessas pessoas encontrava-se 

na região Sudeste com taxa de prevalência 475 pacientes (pmp); na região Centro-

Oeste esse número chegou a 530 pacientes (pmp), sendo a segunda maior 

prevalência do país (SESSO et al., 2012). 

A DRC é uma doença que avança silenciosamente e o indivíduo não 

percebe, a princípio, os sinais e sintomas. Na maior parte dos casos, a 

sintomatologia impõe mudanças e restrições bruscas na vida dos indivíduos por ela 

acometidos (THOMÉ; MEYER, 2011). 

Diversas situações contribuem para o agravamento deste quadro, incluindo 

a ausência do diagnóstico precoce e de tratamento adequado (BASTOS; 

KIRSZTAJN, 2011), que geram subdiagnóstico e subtratamento da DRC, 

culminando com evolução desfavorável e gastos públicos exorbitantes com o 

tratamento (KUSUMOTA, 2005; PACHECO; SANTOS; BREGMAN, 2006; GRICIO; 

KUSUMOTA; CÂNDIDO, 2009; PAGELS et al., 2012). Até pouco tempo a atenção à 

DRC no Brasil se restringia quase que exclusivamente ao estágio em que o paciente 

já necessita da terapia de substituição renal, apesar de se saber que a evolução da 

DRC depende do atendimento ofertado, muito antes da ocorrência da falência 

funcional renal (GIPSON et al., 2011).  

O acompanhamento da evolução da doença é possível por meio de 

marcadores laboratoriais que merecem atenção especial dos profissionais 

envolvidos no tratamento pré-dialítico, principalmente por serem de baixo custo, se 

comparados à diálise, e de fácil realização. Devem ser considerados importantes 

indicadores para a conduta terapêutica, uma vez que o seu monitoramento e 

controle podem prorrogar o início da terapia dialítica e minimizar os desajustes 

orgânicos que influenciam diretamente na QV desses indivíduos. 
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Embora sejam reconhecidas as vantagens do controle clínico rigoroso, o 

estabelecimento de medidas que retardam a progressão da DRC e o tratamento de 

suas principais complicações e comorbidades ainda estão aquém do desejado 

(SANTOS et al., 2008a; SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013). Essas são 

algumas das razões, em função das quais o Ministério da Saúde instituiu, 

recentemente, critérios para a organização da linha de cuidado da DRC e as 

diretrizes clínicas para o cuidado à pessoa com DRC no âmbito do SUS, objetivando 

o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno (BRASIL, 2014). A Portaria que 

estabeleceu a linha de cuidado instituiu incentivo financeiro de custeio destinado ao 

cuidado ambulatorial pré-dialítico e reforçou a responsabilidade multiprofissional da 

atenção primária à saúde, pois tem o primeiro contato com os portadores de DRC 

nos estágios iniciais e com aqueles que apresentam fatores de risco para a 

progressão da doença (BRASIL, 2014).  

É presente também a preocupação com o controle das comorbidades que 

levam o indivíduo a desenvolver problemas renais, como a hipertensão, diabetes e 

as glomerulonefrites (CASSINI et al., 2010). A DRC aumenta de oito a dez vezes a 

mortalidade por doença cardiovascular e é fator multiplicador de risco em pacientes 

com diabetes e hipertensão (CARVALHO; SANTOS, 2009; BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011; COUSER et al., 2011). Apesar de recomendações anteriores do Ministério da 

Saúde relacionadas às medidas preventivas das comorbidades que elevam  o risco 

para a DRC, pouca resolutividade tem sido obtida nos atendimentos realizados na 

atenção primária (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2013). 

Pela falta de resolutividade na atenção primária, as orientações ficam a 

cargo da atenção secundária, ou seja, nos ambulatórios especializados na 

preservação do funcionamento renal ou tratamento pré-dialítico, na tentativa de 

evitar a redução da TFG ao ponto de ser necessário o início de alguma modalidade 

de substituição renal (BRASIL, 2013; 2014; SILVA et al., 2008; BRASIL, 2014). É 

nesta fase que o indivíduo experimenta comprometimento de vários aspectos da sua 

vida, incluindo as condições clínicas, nutricionais, emocionais que geram limitações 

físicas, sociais e laborais, e que podem estar influenciando negativamente  a 

qualidade de sua vida. Os vários componentes que podem interferir na vida dessas 

pessoas precisam ser identificados e analisados com o intuito de nortear e otimizar 

ações efetivas para melhor adesão ao tratamento e consequentemente para o 

autocuidado (MALDANER et al., 2008; MUJAIS et al., 2009). 
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Vista como desfecho em saúde, a QV permite visão ampliada para o cuidar 

diferenciado (BOINI et al., 2011; REEVE et al., 2013). A sua importância no cenário 

clínico é crescente, pois serve como marcador da qualidade do tratamento para 

muitas doenças crônicas (FRUCTUOSO et al., 2011). Sua avaliação permite 

quantificar as consequências da doença de acordo com a percepção subjetiva do 

paciente e permite o ajuste de condutas para as necessidades físicas, emocionais e 

sociais (KUSUMOTA et al., 2008).  

Por outro lado, compreender o que significa QV também é necessário, para 

que o profissional tenha a exata noção do que está sendo buscado. A ausência de 

consenso sobre o conceito, a subjetividade e a multidimensionalidade que envolve a 

QV, fizeram com que a Organização Mundial da Saúde buscasse construir, com 

auxílio de pesquisadores de vários países, um conceito que fosse considerado 

transcultural, que foi apresentado como "a percepção que o indivíduo possui de sua 

vida e que envolve um sistema de cultura e valores nos quais ele vive, relacionando-

os com seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL 

GROUP, 1995, p. 1405).  

Mas, se a percepção do indivíduo é única e reflete a autoavaliação para os 

vários aspectos de suas vidas, somente ele pode avaliar ou qualificar sua vida e 

dizer quais componentes estão sendo afetados pela nova condição de saúde. Para 

tanto, perguntas são feitas por meio de instrumentos genéricos ou específicos, e 

permitem avaliar tanto os aspectos que compõem a vida (funcionamento físico, 

cognitivo, emocional, atividades sociais), quanto as percepções do estado de saúde 

de acordo com situações advindas de patologias específicas, ou seja, o impacto de 

uma doença na QV do indivíduo (ANDRADE et al., 2007; HANSEN et al., 2009). 

Essa última é identificada como qualidade de vida relacionada à saúde. 

A QV de doentes renais crônicos submetidos à diálise ou hemodiálise tem 

sido avaliada por meio desses instrumentos e evidenciado comprometimento em 

vários aspectos das suas vidas (ZHANG et al., 2007; CONDÉ et al., 2010; 

THEOFILOU, 2011; ELHAFEEZ et al., 2012). Por outro lado, a preocupação com 

aqueles que estão na fase pré-dialítica crônica é recente e tem sido objeto de 

estudos internacionais, que também apontam prejuízos em diversas dimensões da 

qualidade de vida (CHIN et al., 2008; MUJAIS et al., 2009; ELHAFEEZ et al., 2012; 

ROSANSKY, 2012).  
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Contudo, no Brasil não foram encontrados estudos que tenham utilizado 

instrumentos específicos para esse grupo. É como se a abordagem pré-dialítica 

ainda não tivesse despertado para a utilização de estratégias terapêuticas que 

possam contextualizar a qualidade da vida daqueles que se encontram próximos do 

início da diálise. Pode-se questionar então, se o tratamento pré-dialítico juntamente 

com seus aspectos laboratoriais exerce influência na qualidade de vida dos 

indivíduos renais crônicos. Existe, portanto, lacuna no conhecimento sobre quais 

aspectos da QV das pessoas, a doença renal crônica na fase pré-dialítica tem 

influenciado.  

Por essas razões, o interesse para a realização deste estudo foi direcionado 

para indivíduos no período pré-dialítico, especialmente aqueles que se encontram 

nos estágios finais (IV e V) da doença, e mais próximos do início da terapia dialítica. 

Espera-se que a avaliação da QV desse grupo possa identificar as 

repercussões da doença nas suas vidas, bem como identificar a possibilidade de 

autogerenciamento da doença, intervir na prorrogação do início da terapia dialítica e, 

melhorar o desfecho da proposta terapêutica. Afinal, cada ser é único com idade, 

inteligência, grau de atenção e aprendizagem variáveis, merecendo a assistência 

que atenda às suas necessidades individuais.  

Os profissionais necessitam dispor de competência e sensibilidade para 

exercer compreensão integral e valorizar a vida conforme sua amplitude, 

respeitando a opinião do paciente, inserindo-o verdadeiramente no autocuidado para 

alcance da melhor qualidade de vida que ele deseja e possa alcançar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você aproveitar o tempo a fim de 

melhorar-se, o tempo aproveitará 

você para realizar maravilhas.” 

(André Luiz) 
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2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde do 

portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Verificar o valor atribuído pelo portador de doença renal crônica em 

tratamento pré-dialítico às diversas dimensões da sua qualidade de vida. 

- Investigar a associação dos níveis séricos bioquímicos, das variáveis 

sociodemográficas e clínicas com as dimensões da qualidade de vida do 

portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós devemos atribuir o mais alto 

valor não em viver, mas em viver bem.” 

(Sócrates) 
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Neste capítulo serão abordados conceitos e referenciais teóricos que 

subsidiaram esse trabalho, relacionados à doença renal crônica, ao tratamento pré-

dialítico, à qualidade de vida e aos instrumentos que permitem avaliá-la. 

 

3.1 Aspectos Gerais da Atenção ao Doente Renal Crônico 

A incidência da doença renal crônica é calculada por meio da razão entre o 

número de pacientes que entram em terapia renal substitutiva (TRS) e a população 

total no início do ano; a prevalência inclui pacientes novos e os que já estão em 

TRS. Mas, o aumento significativo de ambas a cada ano, tem repercussões tanto no 

Brasil quanto no resto do mundo (SESSO; GORDAN, 2007; BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011).  

Os Estados Unidos apresentaram crescimento da prevalência da DRC de 

10% para 13% num período de três anos compreendidos entre 2001 a 2004; na 

população idosa foi de 44%. Apesar dessa condição alarmante, observou-se que a 

consciência da população em relação à doença era baixa (CORESH et al., 2007). 

De acordo com a United States Renal Data System (USRDS, 2011), o custo com a 

doença renal crônica terminal aumentou 8,0% em 2010, totalizando gasto de 33 

bilhões de dólares (6,3 % do orçamento). 

Na Inglaterra houve crescimento significativo nos gastos com a DRC entre 

os anos de 2009 e 2010 perfazendo aumento de um bilhão de euros (KERR et al., 

2012). Na população japonesa, 200 mil pessoas se encontravam nos estágios IV e V 

da doença renal e a prevalência foi significativamente maior em indivíduos que 

apresentaram comorbidades como hipertensão e diabetes (IMAI et al., 2007). 

Registros significativos foram apresentados na América Latina relatando o 

crescimento da prevalência de DRC em 6,8% a partir de 2003. A incidência 

aumentou de 33,3 pacientes / milhão de habitantes em 1993, para 167,8 / milhão de 

habitantes em 2005. Esse fato tem sido relacionado ao aumento da prevalência de 

diabetes tipo 2, às mudanças no estilo de vida, ao aumento da obesidade e à 

movimentação da população de áreas rurais para as grandes cidades (CUSUMANO; 

BEDAT, 2008).  

Na Europa e Estados Unidos o diabetes mellitus é a primeira causa de DRC 

e o risco para evoluir para DRC é de 30% para diabéticos tipo 1 e 20% para tipo 2 
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(CUSUMANO; BEDAT, 2008; CUSUMANO; GARCIA; BEDAT, 2009). No Brasil o 

diabetes é a segunda doença de base para a progressão da DRC (CHERCHIGLIA et 

al., 2010; USRDS, 2011). 

A hipertensão arterial também está fortemente associada à doença renal, 

levando em consideração que ela pode ser tanto causa como complicação da 

doença. Em países desenvolvidos como os EUA, a hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) é o segundo diagnóstico de base mais frequente (USRDS, 2011). Na 

população adulta brasileira é superior a 25% e é considerada a principal doença 

para a deterioração renal, que impõe aos pacientes o início da terapia dialítica 

(SESSO; GORDAN, 2007). Merece destaque o fato de que muitos desses indivíduos 

não sabem que são hipertensos e muitos daqueles que sabem, não conduzem o 

tratamento de maneira adequada, aumentando assim o risco para o 

desenvolvimento da DRC (BORTOLOTTO, 2008; CHERCHIGLIA et al., 2010). 

O fato da DRC ser uma doença silenciosa em suas fases iniciais e, de os 

marcadores da lesão renal muitas vezes não serem os mais sensíveis para 

identificar graus menores de comprometimento renal, pode comprometer seu 

controle, tratamento e desencadear mortalidade precoce. Por isso vem sendo objeto 

de estudo de várias pesquisas e preocupação de vários profissionais que atuam 

nesta área em todo mundo (BLACK et al., 2010; ROSANSKY, 2012; MARKS et al., 

2012).  

No Brasil, a recém publicada linha de cuidado da pessoa com doença renal 

crônica (BRASIL, 2014) atende ao crescimento mundial da prevalência da DRC e de 

pessoas com risco aumentado para desenvolver a doença, bem como a 

necessidade de atenção especializada e de tecnologia de alto custo exigida pela 

terapêutica dialítica. Essa ação integra a organização da rede de atenção às 

pessoas com doenças crônicas em eixos temáticos dentro dos quais estão sendo 

desenvolvidas as linhas de cuidado para as doenças/fatores de risco mais 

prevalentes (doenças renocardiovasculares; diabetes; obesidade; doenças 

respiratórias crônicas; câncer de mama e câncer de colo de útero) (BRASIL, 2012b; 

BRASIL, 2013). 
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3.2 Aspectos Fisiopatológicos da Doença Renal Crônica 

O sistema de filtragem do nosso organismo é de responsabilidade do 

sistema renal que filtra aproximadamente 190 litros de sangue por dia, eliminando os 

resíduos dos produtos metabólicos proteicos e o excesso de líquido existente em 

forma de urina (RIELLA, 2010). 

Além disso, os rins também controlam o equilíbrio eletrolítico mantendo a 

homeostase por meio de elementos químicos existentes no sangue como sódio, 

potássio, fósforo e cálcio, estimulam a produção de hormônios, mantém níveis 

adequados da pressão arterial, controlam o equilíbrio acidobásico, ativam a 

produção de glóbulos vermelhos e participam na ativação da vitamina D (MOREIRA 

et al., 2008).  

Por isso, quando os rins perdem suas funções regulatórias, excretórias e 

endócrinas, todo o organismo fica comprometido prejudicando a vida dos indivíduos 

não só quanto aos aspectos clínicos, mas também em outros que podem influenciar 

sua qualidade de vida (CRUZ et al., 2011). 

A perda dessas funções pode se apresentar de maneira abrupta, 

caracterizando a doença renal aguda, que normalmente tem prognóstico satisfatório 

pela sua característica reversível, sem grandes alterações para outros órgãos. A 

perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais, que compromete a 

manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e metabólico do paciente, caracteriza a 

doença renal crônica (SBN, 2011). 

Apesar da existência de causas comuns para a evolução da DRC como 

cálculos renais, recidivas de infecção urinária, malformações do sistema urinário, 

uso abusivo de anti-inflamatórios e rins policísticos, as principais etiologias da 

doença nos adultos são a nefropatia diabética, a hipertensão arterial sistêmica e as 

glomerulopatias (RIBEIRO; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2008; MARIOTTI, 2009). O tempo 

que leva para o portador de lesão renal atingir fases avançadas da DRC é variável e 

depende da etiologia, de aspectos raciais, do controle da hipertensão, sobrecargas 

proteicas advindas da dieta, entre outros (DRAIBE; AJZEN; ROMÃO JÚNIOR, 2004; 

ROMÃO JÚNIOR, 2004). 

Nos estágios mais avançados da DRC os sintomas urêmicos se exacerbam 

mesmo com restrições dietéticas e, as manifestações clínicas, se dividem em 

sintomas que melhoram ou persistem ao longo do acompanhamento do estágio de 

comprometimento renal.  
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Devido ao comprometimento de vários órgãos e à deposição de resíduos 

metabólicos na circulação corpórea pela progressão da doença renal, os indivíduos 

apresentam sintomas como fadiga, espasmos musculares, anemia, edema, redução 

do débito urinário, náuseas, hipertensão, inapetência, alteração na coloração da pele 

(CASSINI et al., 2010), que impõem a necessidade de terapia dialítica para reduzir a 

sintomatologia e proporcionar ajustes orgânicos compatíveis com a vida.  

Quando a TFG diminui a valores menores que 15 mL/min/1,73m2, é comum 

o aparecimento de complicações próprias da perda funcional, tais como anemia, 

doença óssea, desnutrição, acidose metabólica e a ocorrência de complicações 

cardiovasculares (NKF, 2002). 

A padronização do estadiamento da DRC (Quadro 1) é importante para 

uniformização da linguagem utilizada pelos profissionais e pesquisadores da área, 

evitando desentendimento na comunicação entre os profissionais envolvidos neste 

contexto, pacientes e familiares (BASTOS et al., 2009). 

 

Quadro 1. Classificação dos Estágios da Doença Renal Crônica (KDIGO, 2013; 

INKER et al., 2014). 

Estágio Descrição TFG (mL/min/1,73 m²) 

I Lesão renal com TFG normal ou aumentada ≥90 

II Lesão renal com TFG levemente diminuída 60-89 

III - A Lesão renal com TFG de levemente a 
moderadamente diminuída 

45-59 

III - B 
Lesão renal com TFG de moderada a 
gravemente diminuída 

30-44 

IV Lesão renal com TFG severamente diminuída 15-29 

V IRC estando ou não em TRS < 15 

*TFG= Taxa de Filtração Glomerular; IRC= Insuficiência Renal Crônica; TRS=Terapia Renal Substitutiva 

A TFG representa a taxa de filtração dos néfrons (unidades morfofuncionais 

dos rins); por isso é uma medida aceita para avaliar o grau de comprometimento ou 

funcionamento renal. Sua mensuração é feita pela estimativa do cleareance urinário, 

considerado marcador renal significativo para classificar a DRC (NUNES, 2007; 

MALAGUTTI; FERRAZ, 2012). A queda na filtração renal precede a sintomatologia 

típica da doença, aponta as possíveis complicações e indica o ajuste adequado para 

medicamentos e dietas. 
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O clearance de creatinina sérica é amplamente utilizado na prática clínica, 

por ser realizado em vários laboratórios com baixo custo. Entretanto, esta medida 

tem limitações significativas devido a interferências nos métodos de medida, além de 

baixa sensibilidade para detectar graus leves de perda de função renal. Por isso, 

alguns autores consideram como padrão ouro para o cálculo da TFG a depuração 

da inulina, que é um polímero da frutose encontrado em alguns vegetais. É um 

marcador exógeno, livremente filtrado a nível glomerular e não secretada nem 

reabsorvida pelos túbulos, nem sintetizada nem degradada pelo organismo 

(BARBOSA; FERREIRA; SALGADO FILHO, 2008; KIRSZTAJN, 2009). Porém, é de 

alto custo, a padronização do método para sua utilização é restrita e, existe ainda a 

possibilidade de reações de hipersensibilidade, dificultando sua realização de 

maneira rotineira para determinar a TFG. 

Estudos têm indicado a cistatina C como marcador confiável e de rápida 

execução na análise da função renal em diversas situações clínicas. É um marcador 

endógeno da TFG considerado superior à creatinina. Ela é uma proteína produzida 

numa taxa constante nas células, filtrada livremente nos glomérulos e reabsorvida e 

catabolizada nos túbulos proximais. Por isso, a filtração glomerular determina sua 

concentração sérica e por esse motivo é considerada bom marcador para a 

verificação da TFG (PRATES et al., 2007; BARBOSA; FERREIRA; SALGADO 

FILHO, 2008). 

Na prática clínica, para estimar a TFG em adultos os profissionais utilizam as 

equações de Cockcroft-Gault e a Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) para 

mensurar a função renal pela dosagem sérica da creatinina (SODRÉ; COSTA; LIMA, 

2007; SBN, 2011). Essas equações são realizadas para identificar o estadiamento 

da DRC nos ambulatórios de tratamento pré-dialítico (CABRERA, 2004): 

 

 Equação de Cockcroft - Gault (CG): 
 
TFG(mL/L) = [140 - idade (anos) × peso (kg)] 

 ---------------------------------------- × 0,85 (para mulheres) 

   72 × creatinina sérica (mg/dL) 

 
 Equação Modification of Diet in Renal Disease (MDRD): 

 
MDRD = 186 [creatinina sérica (mg/dL)]1,154 × [idade] - 0,203 × [0,742 para mulheres] 

× [1,21 para negros] 
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Na equação de Cockcroft-Gault são necessários ajustes de variáveis como 

sexo, idade e superfície corporal, pois interferem na produção de creatinina. 

Habitualmente, é utilizada com maior frequência nos ambulatórios pré-dialíticos para 

estadiamento da DRC por ser mais prática e seu cálculo mais executável. 

A National Kidney Foundation recomenda que a avaliação da TFG seja 

realizada em todos os indivíduos com risco aumentado para desenvolver DRC: 

pacientes diabéticos, hipertensos, com histórico familiar de DRC, com idade acima 

de 60 anos e grupos étnicos de risco. Recomenda ainda, a validação de outras 

equações que avaliam a TFG incluindo a cistatina C, que já se mostrou superior e 

mais sensível para identificar graus leves de perda da função renal do que a 

creatinina (PRATES et al., 2007; BARBOSA; FERREIRA; SALGADO FILHO, 2008; 

KIRSZTAJN, 2009; SBN, 2011). 

 

3.3 Abordagens do Tratamento Pré-dialítico 

Apesar de a DRC ser frequentemente relacionada a terapias de substituição 

renal como diálise, hemodiálise ou transplante renal, muitos pacientes apresentam 

problemas renais que não necessitam desse tipo de tratamento, mas precisam de 

controlar e minimizar a progressão da doença (CANHESTRO et al., 2010). 

Esse tratamento é conhecido como conservador da função renal ou pré-

dialítico que, além de reduzir o ritmo da progressão da doença, tem como objetivo 

orientar os pacientes quanto aos aspectos nutricionais, medicamentosos, controlar 

os distúrbios metabólicos e de eletrólitos, como sódio e potássio, os sintomas 

urêmicos advindos da patologia, a hipertensão e a anemia além do suporte 

psicológico (GRICIO; KUSUMOTA; CÂNDIDO, 2009). 

O tratamento pré-dialítico mantém o paciente em condições clínicas 

compatíveis com o estadiamento que o indivíduo se encontra, no intuito de prorrogar 

o início da terapia dialítica. Para o alcance dessas metas é necessário a adesão do 

paciente e apoio da família, pois são indispensáveis ao tratamento vários exames 

laboratoriais e de imagem, dietas restritas e a utilização de vários medicamentos. 

Por isso, é essencial que o profissional que atua no tratamento pré-dialítico 

utilize estratégias para minimizar a progressão da DRC que retardam o início da 

terapia dialítica, e ainda, alerte os indivíduos para a possibilidade da terapia de 
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substituição renal, reduzindo possíveis complicações advindas das comorbidades e 

da própria doença renal (SANTOS, 2007; ROSO, 2012).  

Quando acompanhado por equipe multiprofissional, o paciente em 

tratamento pré-dialítico obtém melhores resultados terapêuticos e melhora da 

qualidade de vida do que quando é acompanhado apenas pelo médico, pois é um 

problema multifatorial (GOLDSTEIN et al., 2004; SANTOS et al., 2008b; BASTOS; 

KIRSZTAJN, 2011; LUCIANO et al., 2012; MORTON et al., 2012; PEREIRA et al., 

2012).  

Para prevenir a progressão da DRC ao estágio terminal, é importante 

ressaltar três ações fundamentais que necessitam de atenção especial dos 

profissionais que avaliam pacientes nestas condições: realizar o diagnóstico precoce 

da doença (CHAN et al., 2007), classificando o grau de comprometimento renal; 

encaminhar de imediato para o tratamento nefrológico e promover orientação sobre 

as medidas utilizadas para preservar a função renal, como medicamentos, dietas, 

controle dos distúrbios metabólicos e das comorbidades (BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011; LUCIANO et al., 2012; BRASIL, 2014).  

Os profissionais envolvidos no tratamento pré-dialítico ainda precisam 

considerar que os medicamentos de maneira isolada não resolvem a demanda dos 

pacientes renais; é preciso efetiva intervenção observando o letramento funcional 

para melhor aderência ao tratamento (SANTOS et al., 2012). O letramento funcional 

em saúde é conceituado como a habilidade do indivíduo em obter, processar e 

entender as informações de saúde necessárias para a tomada de decisões 

adequadas às suas necessidades, que auxilia a pessoa a alcançar melhor condição 

de saúde (SORENSEN et al., 2012; PASSAMAI, 2012). Quando o indivíduo 

apresenta letramento satisfatório consegue entender a importância das orientações 

feitas pelos profissionais e tenta segui-las (PASSAMAI, 2012), prorrogando muitas 

vezes o início da terapia dialítica.  

Na atualidade, há variação nas condutas nos cuidados prestados aos 

pacientes com DRC na atenção primária (BRITO, 2009; BARRETT et al., 2011). As 

divergências deveriam ser minimizadas por meio da prática baseada em evidências 

e pelo autogerenciamento da enfermidade pelo paciente. Nesse contexto, o 

enfermeiro tem papel fundamental de cuidador e educador (TRAVAGIM; 

KUSUMOTA, 2009), fazendo com que os pacientes consigam identificar as suas 

necessidades e se responsabilizem pela melhora da qualidade de suas vidas. 
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3.4 Aspectos Conceituais da Qualidade de Vida  

Existe interesse crescente dos pesquisadores quanto à avaliação da 

qualidade de vida de pessoas com doença renal crônica pelo fato desta enfermidade 

provocar profundas alterações na rotina de vida dos indivíduos por ela acometidos 

(FERREIRA; ANES, 2010; CRUZ et al., 2011; FRUCTUOSO et al., 2011). O motivo 

de várias pesquisas apontarem a necessidade dessa abordagem está 

provavelmente, associado ao fato de que a resolução de problemas relacionados à 

QV relacionada à saúde de pacientes com DRC pode melhorar os resultados de 

saúde com redução da mortalidade, das hospitalizações e, consequentemente, 

melhora da qualidade do cuidado prestado (MUJAIS et al., 2009). 

Apesar dos avanços relacionados à compreensão do que significa qualidade 

de vida, ainda é uma variável de difícil definição. Em algumas situações seu conceito 

é utilizado de maneira superficial, pois a mídia utiliza o termo indiscriminadamente, 

proporcionando visão distorcida e reducionista do conceito. 

A ideia de qualidade de vida é apresentada desde a Antiguidade, quando 

Aristóteles referia que a felicidade é individual e está de acordo com as virtudes que 

levam a esta felicidade. Desta forma, o indivíduo é visto como um ser capaz de se 

adaptar às modificações ocorridas em seu cotidiano e alcançar integração social e 

psicológica segundo sua necessidade, utilizando para isso, suas potencialidades 

intelectuais e emocionais e também sua individualidade (NORDENFELT, 1994). 

Outro filósofo que se preocupou com a qualidade de vida foi Sócrates, ao 

afirmar temer coisas piores que a morte, pois não era somente a vida que contava e 

sim a qualidade da vida. Essa qualidade, na sua opinião, era determinada pelo 

mérito moral (BRASIL, 2001; TEMPSKI, 2010). 

Ainda neste contexto, o teórico Maslow, da psicologia existencialista 

humanista, referiu que todo ser humano possui necessidades básicas que variam de 

intensidade, de pessoa para pessoa e que são independentes das diferentes 

culturas existentes. As necessidades básicas destacadas por ele são as fisiológicas, 

as de amor, as de segurança, as de estima e as de autorrealização (MASLOW, 

1968). 

Após a Segunda Guerra Mundial foi utilizado o conceito de boa vida como 

sinônimo de conquista de bens materiais, ou seja, ter casa própria, carro, entre 

outros. Posteriormente, este conceito foi modificado para indicar o nível de 
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desenvolvimento econômico de uma sociedade. Desta maneira, os indicadores 

econômicos surgiram e foram utilizados para se comparar e mensurar a qualidade 

de vida entre cidades, países e culturas (PASCHOAL, 2000). 

Este mesmo autor sugeriu ainda, que as necessidades básicas são 

organizadas em um grau diferenciado de importância e a cada momento vivido pelo 

ser humano, surgem novas expectativas e novas necessidades. Assim, elas servem 

como método organizacional para o comportamento humano, deixando claro que as 

necessidades humanas realizadas possuem relatividades pertinentes a cada 

pessoa. 

Também, na opinião de outros autores, o termo é repleto de variáveis, pois 

abrange vários significados que sugerem conhecimentos, bem como experiências e 

valores individuais e coletivos que se diferenciam em épocas e culturas, sendo 

assim, constante construção pessoal com a marca da relatividade social (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 

A partir da década de 1970 os serviços de saúde se preocuparam com a 

aplicabilidade da avaliação da QV e seus instrumentos de mensuração, na tentativa 

de identificar quais são os aspectos comprometidos na vida das pessoas por 

determinada patologia. Essa identificação pode apontar várias estratégias para 

mudança de conduta dos profissionais, bem como a introdução de novas técnicas de 

tratamentos e procedimentos (ZHANG et al., 2007). 

Cianciarullo, Fugulin e Andreoni (1998, p. 32) consideram a QV como 

“[...] um indicador competente do resultado dos serviços de saúde prestados 

ao cliente, principalmente por ser determinado pelo processo da doença ou 

agravo em si, como pelos procedimentos utilizados para o seu tratamento, 

cuidado e cura”. 

Nos cuidados prestados pelos profissionais de saúde, principalmente a 

indivíduos acometidos por doenças crônicas, medir a qualidade de vida surgiu como 

metodologia para valorizar as percepções dos pacientes sobre os vários aspectos da 

sua vida, e não simplesmente avaliar seu estado de saúde (BAMPI; GUILHEM; 

LIMA, 2008). 

Segundo Moreira (2001): 

“[...] atentar para qualidade de vida provavelmente exigirá de todos nós a 

consciência de cultivar o interesse pela vida das outras pessoas e do nosso 

planeta, quer no momento presente, quer nas gerações futuras. Qualidade 

de Vida é compromisso em aperfeiçoar a arte de viver e de conviver”. 
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Mesmo com as diferenças conceituais sobre o termo qualidade de vida, 

pode-se observar que é algo interdisciplinar e que precisa da contribuição de 

diferentes áreas do conhecimento para seu aprimoramento metodológico e utilização 

prática (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). 

Para Flanagan (1982), o conceito pode ser determinado pelos valores e 

julgamentos que cada indivíduo dá à sua vida. E cada pessoa, não possui 

simplesmente crenças e valores diferenciados; sua individualidade faz com que cada 

situação vivida produza impacto variado em sua qualidade de vida. 

Ainda importante na compreensão do termo, é o enfoque de sua 

temporalidade, individualidade e localidade, ou seja, como o indivíduo vivencia seu 

espaço e seu tempo, pois qualidade de vida não é um objeto ou coisa qualquer, mas 

um julgamento de valores referentes a determinadas circunstâncias. É algo que o 

ser humano julga ser e muda a cada vez que modifica seus pensamentos 

(MORREIM, 1992). 

Para Ferrans e Powers (1993) a qualidade de vida “é uma sensação de bem 

estar da pessoa, causada pela satisfação ou insatisfação nas áreas de vida que são 

consideradas importantes para ela”.  

Já para Farquhar (1995) “antes de avaliar qualidade de vida, é necessário 

definir quais qualidades tornam a vida e a sobrevida valiosas.” E, para que 

possamos identificar esses aspectos, além de utilizar instrumentos que avaliam as 

facetas que compõem a vida, é fundamental a individualização do cuidado, pois o 

que é valioso na vida de algumas pessoas pode não ser na vida de outras. 

Qualidade de vida ainda pode ser descrita como uma condição da existência 

do ser humano que se refere à maneira como este ser vive em sociedade, ou seja, 

como ele vive dentro dos limites que são colocados em cada época de sua vida. 

(PADILHA; SOUZA, 1999). Os autores afirmam ainda que esta qualidade envolve 

tanto os atributos quanto as propriedades que qualificam a vida, e principalmente o 

sentido que cada ser confere a ela. 

Com tantos conceitos e tentativas de definir o que de fato significa qualidade 

de vida, a OMS na década de 1990, formou um grupo multicêntrico, WHOQOL-

GROUP, que envolveu vários países com o objetivo de definir conceitos, criar 

instrumentos com capacidade de identificar a QV de indivíduos em vários contextos 

de vida e conduzir pesquisas sobre medidas que avaliam a QVRS de maneira 
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individual e coletiva (CHAVEIRO, 2011). Para este grupo, o conceito de QV envolve 

a percepção que a pessoa tem da sua vida considerando a cultura, os valores, os 

sentimentos, as expectativas e as necessidades dos indivíduos (THE WHOQOL 

GROUP, 1995). 

Essa definição de qualidade de vida adotada pela OMS tem sido utilizada 

por vários estudos e será adotada igualmente na presente pesquisa.  

Apesar de o constructo ser de difícil definição, três aspectos fundamentais 

devem ser considerados: a subjetividade, a multidimensionalidade e a presença de 

dimensões positivas e negativas (ZÚÑIGA et al., 2009; PLAZA et al., 2011).  

Sobre subjetividade pode-se ressaltar que a percepção de cada indivíduo é 

definida de acordo com a situação que ele se encontra, com a abordagem de 

diferentes interesses e as várias formas que percebem a vida (KUSUMOTA, 2005). 

Por isso é percepção única para cada indivíduo, que reflete sua autoavaliação para 

os vários aspectos de suas vidas, ou seja, somente o indivíduo pode avaliar ou 

qualificar sua vida. 

Sobre a multidimensionalidade pode se ressaltar a abordagem de aspectos 

relacionados à saúde, mas, também, dimensões que fazem parte do constructo da 

qualidade de vida como as relaciondas ao físico, ao psicológico, ao social, ao 

econômico e ao espiritual (FERREIRA; ANES, 2010; PLAZA et al., 2011). 

Percebe-se que é um tema abrangente, subjetivo, multidimensional, que 

varia de indivíduo, época, sociedade e cultura; o sentido maior deve ser proporcionar 

não somente anos à vida, mas vida aos anos que serão vividos por cada ser 

(FLECK, 2000). Para uma “boa qualidade de vida” é fundamental a presença de 

alguns elementos e a ausência de outros (FLECK, 2008).  

Apesar de a qualidade de vida ser caracterizada multifatorialmente, 

apresentando diversidade conceitual entre os autores, todos concordam que é de 

suma importância incluir aspectos físicos como aqueles relacionados à capacidade 

funcional, interações sociais, comportamento afetivo e emocional, bem como à 

saúde mental, incorporando desta maneira todos os aspectos da vida humana 

(CASTRO et al., 2003). 

Segundo estes mesmos autores, a multidimensionalidade das condições de 

vida de pessoas que se encontram em estado de enfermidade, sugere que a QV não 

se limita apenas aos acontecimentos e modificações físicas. É fundamental que se 

considere também a relação com outras pessoas, a intimidade, os hábitos de vida, 
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as crenças, a individualidade e a dignidade das pessoas envolvidas no contexto. 

Assim, quando se pensa em QV, é necessária reflexão sobre as várias formas e 

dimensões que envolvem a vida. 

Por esse motivo, a equipe multiprofissional precisa se inteirar do contexto de 

vida desses indivíduos na tentativa de fornecer subsídios que refletirão na qualidade 

da vida e não simplesmente na patologia. 

Assim, é fundamental cuidar, querer e desejar que seres humanos alcancem 

tenham vida com qualidade, tendo satisfação com a vida, mesmo na impossibilidade 

da eliminação total do sofrimento, que é pertinente ao momento da patologia. O 

profissional precisa ir além do cuidar da patologia, ele deve cuidar do Ser humano. 

 

3.5 Medidas que Avaliam a Qualidade de Vida  

Para trabalhar com qualidade de vida é preciso trabalhar com inúmeros 

elementos da vida do ser humano, dentre os quais estão incluídas a percepção e 

expectativas subjetivas sobre a vida (SEIDL; ZANNON, 2004), bem como questões 

objetivas que refletem nas condutas clínicas frente a doenças e enfermidades 

(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Tem provocado certa preocupação a construção de vários instrumentos que 

geram aumento de dados influenciados por necessidades políticas de saúde, sem 

saber de fato, se o que está sendo medido é o que deveria ser medido (FLECK, 

2008). 

São inúmeros os estudos realizados sobre a qualidade de vida das pessoas, 

com metodologias específicas, modelos explicativos e, principalmente, instrumentos 

de mensuração construídos e validados para esse fim. Este fato também contribui 

para a tradução de um mesmo instrumento em várias línguas seguindo todas as 

recomendações sobre o processo de tradução e validação para garantir semelhança 

entre o original e o traduzido evitando resultados e conclusões incorretas (DUARTE; 

CICONELLI; SESSO, 2005; MENEZES et al., 2011). Esses instrumentos são 

classificados como genéricos e específicos.  

Os genéricos não avaliam uma patologia específica e apresentam como 

vantagens a abordagem do perfil de saúde, englobam todos os aspectos 

importantes relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença sobre o 

indivíduo. A desvantagem de se utilizar este tipo de instrumento está na falta de 

sensibilidade suficiente para detectar aspectos particulares e específicos da 
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qualidade de vida e o impacto de uma determinada doença (CICONELLI, 1997; 

MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; MENEZES et al., 2011). 

Porém, a continuidade do uso de medidas genéricas é necessária para 

comparar os benefícios de diferentes intervenções em saúde e ainda alocar recursos 

para essas intervenções. Por outro lado, medidas específicas são importantes para 

identificar preocupações típicas de pacientes com uma doença específica e avaliar 

modificações sutis em seu estado de saúde.  

Alguns autores descrevem que os instrumentos considerados específicos  

apresentam como vantagem a capacidade de detectar particularidades da qualidade 

de vida em determinadas situações (CICONELLI, 1997; ZATTA et al., 2011). Avaliam 

de maneira individual e específica aspectos como função física, sexual, emocional, 

sono, fadiga e outros sintomas. Essas características são fundamentais para se 

avaliar a qualidade de vida na prática clínica proporcionando aos profissionais 

condições para identificar qual dimensão da vida do indivíduo está comprometida e 

realizar intervenções específicas que refletirão no aprimoramento dos cuidados 

prestados (SONI; WEISBORD; UNRUH, 2010; CASTILLO et al., 2012; 

CAVALCANTE et al., 2013; LUCONI et al., 2012). 

Por esse motivo a escolha do instrumento depende tanto do objetivo do 

estudo, quanto do período de avaliação. Pode-se observar que na prática clínica o 

interesse está voltado para medidas de desfechos que apresentam como objetivo 

avaliar intervenções ou melhorar desfechos clínicos. Normalmente, esses estudos 

avaliam as mudanças ocorridas na QV do mesmo paciente em pontos diferentes do 

tempo. A identificação de mudanças na QV é importante para determinar o poder 

estatístico de um estudo e neste caso os instrumentos específicos apresentam-se 

mais adequados (CRUZ et al., 2011). 

A avaliação da QV é diretamente afetada por características próprias de 

cada indivíduo, por isso, deve ser avaliada pelo próprio paciente e não pelo 

profissional de saúde. Sendo assim, é fundamental identificar quais instrumentos 

alcançam melhor tais objetivos.  

Podem-se destacar, entre os vários instrumentos existentes, exemplos 

daqueles que avaliam a qualidade de vida relacionada à saúde e que foram 

traduzidos e adaptados para o português apresentando propriedades psicométricas 

adequadas: o Sickness Impact Profile (SIP), o Nottingham Health Profile (NHP) e o 

Medical Outcome Study 36-Item Short Form Health Survey. E, como instrumentos 
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específicos que avaliam a qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica, 

pode-se destacar: o Kidney Disease Questionnaire (KDQ), o Dialysis-Quality of Life 

Questionnaire (DIA-QOL) e o Kidney Disease and Quality of Life-Short Form 

(KDQOL-SFTM 1.3).  

O Kidney Disease and Quality of Life-Short Form (KDQOL-SFTM 1.3) é o 

mais utilizado em pesquisas nacionais e internacionais (ZÚÑIGA et al., 2009; 

SABAN et al., 2010; ANEES et al., 2011). Sua proposta inicial de utilização é para 

pacientes renais em hemodiálise (HAYS et al., 1997; PARK et al., 2007; CORDEIRO 

et al., 2009; VARELA et al., 2011) e, não foi identificado ainda, no Brasil, qualquer 

estudo que o utilizasse em tratamento pré-dialítico, como é a proposta da presente 

pesquisa.  

Contudo, os autores responsáveis pela construção do KDQOL-SFTM (HAYS 

et al., 1997) autorizam sua aplicação para pacientes renais não dialíticos, apontando 

inclusive a possibilidade de exclusão de algumas questões pertinentes à diálise e 

hemodiálise, sem comprometer sua utilização. Todos esses questionários foram 

avaliados no que se refere à sua validade, reprodutibilidade e confiabilidade, o que 

lhes confere qualidade antes de sua aplicação (CICONELLI, 1997; CARMICHAEL; 

POPOOLA; JOHN, 2000; PEDRO; PAIS-RIBEIRO, 2008). 

A OMS (2003) publicou a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) que propõe não só a identificação de saúde, mas, todos 

os fatores que podem contribuir ou prejudicar a funcionalidade do indivíduo. A 

funcionalidade é vista como componente de saúde e considera o ambiente como 

facilitador ou dificultador para o desempenho de tarefas cotidianas consideradas 

importantes para o indivíduo e, terão representatividade na qualidade de suas vidas 

(MARTINS et al., 2010). Por isso, o KDQOL-SF, por suas particularidades de 

avaliação funcional, se revela como excelente instrumento de avaliação da 

qualidade de vida de indivíduos renais crônicos. 

Esta situação deixa claro que o propósito de qualquer estudo deve ser 

delineado antes da utilização de qualquer instrumento, pois é importante ter em vista 

que o instrumento a ser utilizado seja capaz de alcançar os objetivos propostos, 

denotando então sua validade (PEDRO; PAIS-RIBEIRO, 2008). 

Inicialmente, é indispensável que o pesquisador pergunte a ele mesmo o 

que pretende medir: comparar grupos diferentes, descrever um determinado grupo 

de pacientes, ou então, avaliar o resultado de um tratamento. Posteriormente, é 
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necessário observar se o instrumento contém domínios que são necessários medir. 

Outro aspecto importante a se considerar é que o pesquisador precisa 

conhecer as fontes do instrumento que será utilizado, ter também conhecimento das 

propriedades de seu desenvolvimento, ou seja, se ele tem sido testado em uma 

mesma população ou em uma população similar a de seu interesse. Torna-se 

importante também identificar se os resultados estatísticos de reprodutibilidade e 

validade foram divulgados, se o instrumento foi traduzido e se este processo seguiu 

condutas cientificamente aplicáveis e aceitáveis (CASTILLO et al., 2012). 

Além dessas observações ainda é necessário considerar os indivíduos que 

participarão do estudo, pois, para se determinar qual a medida de avaliação 

utilizada, torna-se fundamental aferir se eles serão capazes de avaliar sua qualidade 

de vida e se conseguirão completar corretamente o questionário utilizado. 

Desta forma, é primordial que se considere ainda algumas variáveis como 

dificuldades cognitivas, déficit de comunicação, dificuldades físicas ou emocionais 

causadas pelos sintomas, que podem comprometer significativamente a avaliação 

realizada e os resultados identificados.  

Sendo assim, a escolha pelo uso do KDQOL-SF nesta pesquisa se mostrou 

pertinente aos objetivos propostos, pois se trata de um instrumento validado em 

vários países, reconhecido nacional e internacionalmente, utilizado em várias 

pesquisas considerado adequado para avaliar pacientes renais crônicos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A sabedoria se alcança de forma muito 

lenta. Isso porque o conhecimento 

intelectual, facilmente adquirido, deve ser 

transformado em conhecimento emocional.” 

(Brian Weiss) 
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4.1 Tipo e Local do Estudo 

O presente estudo se caracteriza como transversal analítico por examinar as 

pessoas em um determinado momento e fornecer dados de prevalência para 

doenças comuns e de longa duração. A exposição ao fator ou causa está presente 

ao efeito no mesmo momento ou intervalo de tempo analisado (HOCHMAN et al., 

2005).  

Foi conduzido em três ambulatórios de nefrologia de hospitais de grande 

porte da cidade de Goiânia, estado de Goiás, que atendem portadores de doença 

renal crônica em fase pré-dialítica. Essas instituições são referência no estado, tanto 

para tratamento pré-dialítico quanto para tratamento de substituição renal, sendo 

duas públicas e uma filantrópica, identificadas com as letras A, B e C. 

Estão cadastrados aproximadamente 200 pacientes em cada uma das 

instituições, que atendem em média 40 pacientes renais crônicos por semana em 

vários estágios da DRC. O quantitativo de doentes renais em estágios 4 e 5 perfaz a 

média de 60 pacientes em cada ambulatório, sendo todos oriundos do Sistema 

Único de Saúde, encaminhados do município e de outras regiões próximas.  

Nestes ambulatórios também são atendidos pacientes com outros 

comprometimentos renais que não a doença renal crônica. Por isso, o retorno deles 

é marcado entre um, três ou seis meses, dependendo do grau de comprometimento 

da função renal. A instituição C tem menor número de pacientes em estágio mais 

avançado, pois a equipe prioriza os transplantados renais. 

As consultas são agendadas e o atendimento é realizado por ordem de 

chegada. Nas instituições em que o atendimento é vespertino, vários pacientes 

chegam pela manhã por residirem em cidades circunvizinhas e por dependerem de 

ambulâncias para o transporte. A espera prolongada é, com frequência, motivo de 

descontentamento, evidenciado pelas várias reclamações feitas à pesquisadora 

durante a coleta de dados. 

Como são instituições de ensino, após a finalização das consultas com os 

residentes, ocorrem discussões dos casos atendidos com os preceptores, e então, 

os pacientes retornam para os consultórios para receberem informações 

individualmente. Apesar de vários autores já descreverem a importância da equipe 

multiprofissional na assistência a pacientes com doenças crônicas (GUERRA, 2009; 
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MORTON et al., 2012) no intuito de fornecer orientações relacionadas aos vários 

aspectos que podem comprometer a vida do individuo e desta forma auxiliá-los no 

enfrentamento da doença (KUSUMOTA et al., 2008; QUEIROZ et al., 2008; 

SCHWARTZ et al., 2009), infelizmente, o atendimento e acompanhamento dos 

renais crônicos nas três instituições são realizados exclusivamente pelo profissional 

médico. 

 

4.2 População do Estudo 

As três instituições pesquisadas não apresentavam registro da quantidade 

exata de pacientes atendidos nos ambulatórios. Por isso, as agendas de 

atendimento foram consultadas e, os pacientes com retorno marcado nos dois 

últimos anos, foram registrados em planilha de Excel, perfazendo o universo de 424 

pacientes. A partir desta planilha e, da confirmação em prontuário do estadiamento 

(lV e V), o grupo amostral foi constituído de 130 pacientes que atenderam aos 

critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa (Figura 1). Após o aceite, 

alguns pacientes foram entrevistados antes da consulta médica e outros depois, 

dependendo da disponibilidade de salas privativas. 

 

4.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos os pacientes que atenderam aos critérios: 

 possuir idade superior a 19 anos seguindo a classificação etária para ser 

considerado adulto (WHO, 1986);  

 ser portador de doença renal crônica nos estadiamentos 4 ou 5; 

 ser capaz de compreender os objetivos do estudo;  

 ser capaz de responder verbalmente às perguntas do instrumento sem o auxílio 

de familiares; 

 ser acompanhado no ambulatório de nefrologia há, pelo menos, seis meses, ou 

seja, estar na segunda consulta de acompanhamento. Esse intervalo de no 

mínimo três meses, segue recomendações da Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative e do Ministério da Saúde, como tempo mínimo para que se confirme o 

diagnóstico da doença renal crônica (MS, 2006; NKF, 2002) 

 

Foram excluídos aqueles pacientes que: 

 chegaram à consulta acamados ou se encontravam internados na instituição; 
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 apresentavam doença que compromete a cognição, como Alzheimer e distúrbios 

mentais; 

 apresentavam quadro álgico agudo. 

 

Pacientes atendidos no ambulatório 

de nefrologia (n=424)

Participantes em estágio IV e V

(n=130)

Não atenderam aos critérios 
de inclusão (n=234)

Não compareceram à 

consulta (n=18) 
Saíram do ambulatório antes 
da entrevista (n=42) - missing

 

 

 

4.4 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi feita por meio da aplicação de questionário que avalia 

a qualidade de vida e por meio de consulta aos prontuários para identificar as 

características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais.  

 

4.4.1 Identificação das características sociodemográficas, clínicas e 

laboratoriais 

Foi elaborado um roteiro para identificar as seguintes características 

sociodemográficas, clínicas e laboratoriais (Apêndice 1):  

 idade - data de nascimento em documento de identidade;  

 estadiamento da doença renal crônica - cálculo pela equação de Cockcroft - 

Gault; 

 tabagismo - anos como fumante e há quanto tempo parou de fumar;  

 quantidade de filhos; 

 religião - católica, espírita, evangélica e outras; 

 escolaridade - não sabiam ler, apenas liam e escreviam o nome, possuíam 

ensino fundamental (alfabetização ao nono ano), médio (antigo 2o grau 

Figura 1. Fluxograma do grupo amostral de portadores de doença renal crônica 

em tratamento pré-dialítico, Goiânia, 2011-2013. 
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composto por 3 anos) ou superior; 

 exercício laboral remunerado - qualquer atividade com remuneração; 

 renda pessoal - em salário mínimo vigente no ano da coleta de dados 

 renda familiar - em salário mínimo vigente no ano da coleta de dados, 

incluindo a renda do paciente; 

 índice de massa corporal (IMC) - medido pelo valor da massa corporal (kg) 

dividida pela altura (metro) ao quadrado; 

 comorbidades identificadas no prontuário - diabetes, hipertensão arterial, 

lúpus eritematoso sistêmico e hipertrofia do ventrículo esquerdo;  

 necessidades especiais - visual ou motora (observadas pela pesquisadora); 

 sorologia (HIV: teste Elisa, hepatites B: anti-HBs e hepatite C: anti-HCV) - 

exames confirmados nos prontuários; 

 dosagem de hemoglobina, paratormônio, ureia, creatinina, sódio, potássio e 

produto cálcio e fósforo - exame mais recente disponível no prontuário. 

 

4.4.2 Avaliação da qualidade de vida - Kidney Disease Quality of Life - Short 

Form - KDQOL-SF (HAYS et al., 1997) 

A escolha do KDQOL-SF (Anexo 1) baseou-se no fato de ser um 

instrumento específico, que avalia o funcionamento e bem-estar de portadores de 

doença renal crônica (HAYS et al., 1997) e, por de ter sido considerado por vários 

autores como sendo de fácil entendimento, preenchimento e apresentar validade 

para o objetivo ao qual ele se propõe (DUARTE, 2003; DUARTE; CICONELLI; 

SESSO, 2005). Além disso, foi traduzido e validado para o português brasileiro, com 

boa confiabilidade, validade, não requerendo muito tempo para aplicação (DUARTE, 

2003). Já foi traduzido para 25 línguas como espanhol, francês, japonês, italiano, 

alemão e outras. 

Outro fator determinante para a escolha do instrumento foi o fato de 

apresentar responsividade, ou seja, conseguir detectar mudanças na saúde que 

interferem de maneira positiva ou negativa na QV dos indivíduos (BONAGAMBA; 

COELHO; OLIVEIRA, 2010). 

O instrumento inicial foi desenvolvido pelo grupo Kidney Disease Quality of 

Life (KDQOL) Working Group / RAND e subsidiado pela Universidade do Arizona 

(EUA), frente à necessidade de um instrumento psicométrico para avaliar a 

qualidade de vida relacionada à saúde, especificamente a doença renal terminal 
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(HAYS et al., 1997). 

No ano de 1995 foi desenvolvido o KDQOLTM Long Form, e em 1997 foi 

desenvolvida a forma reduzida - o KDQOL-SF. Desde então, o KDQOL Working 

Group tem sido ativo na construção de manuais e no desenvolvimento de software 

para facilitar a aplicação e possíveis correções do KDQOL (HAYS et al., 1997; 

EDGELL et al., 1998). 

O KDQOL-SF inclui questões genéricas sobre qualidade de vida, outras 

específicas para a doença renal crônica e ainda uma sobre saúde geral. As 

genéricas são oriundas do instrumento genérico, denominado SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey), já validado no português 

brasileiro, que avalia a qualidade de vida relacionada à saúde (HAYS et al., 1997; 

CICONELLI, 1997; DUARTE et al., 2003).  

O KDQOL-SF avalia dezenove escalas/dimensões multi-itens, sendo oito 

genéricas (36 questões originadas do SF-36) e onze específicas (43 questões). São, 

portanto ao todo, 80 questões e 19 escalas (Quadro 2) que, originalmente, levam 

entre 16 a 20 minutos para serem preenchidas (WALTERS et al., 2002).  

 

Quadro 2. Escalas ou dimensões do KDQOL-SF, com os respectivos itens (HAYS 

et al., 1997). 

Escalas ou Dimensões 
Número da 
questão 

Número de 
Itens 

Gerais (originadas do SF-36) 

1. Funcionamento físico 3a-j 10 

2. Função física 4a-d 04 

3. Dor 7, 8 02 

4. Saúde geral 1, 11a-d 05 

5. Bem-estar emocional 9b, c, d, f, h 05 

6. Função emocional 5a-c 03 

7. Função social 6, 10 02 

8. Energia e fadiga 9a, e, g, i 04 

Específicas da Doença Renal 

9. Lista de sintomas e problemas 14a-l 12 

10. Efeitos da doença renal 15a-h 08 

11. Sobrecarga da doença renal 12a-d 04 

12. Papel profissional 20, 21 02 

13. Função cognitiva 13b, d, f 03 

14. Qualidade da interação social 13a, c, e 03 

15. Função sexual 16a, b 02 

16. Sono 17, 18a-c 04 

17. Suporte social 19a, b 02 

18. Estímulo por parte da equipe do 
ambulatório de nefrologia 

24a, b 02 

19. Satisfação do paciente 23 01 
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Apesar de o KDQOL-SF ter sido elaborado para pacientes em terapia de 

substituição renal e estar sendo mundialmente aplicado nessa população (PARK et 

al., 2007; SABAN et al., 2010; JOSHI; MOOPPIL; LIM, 2010; FRUCTUOSO et al., 

2011), estudos internacionais foram bem sucedidos aplicando o KDQOL-SF a 

pacientes no período pré-dialítico (HANSEN et al., 2009; BOINI et al., 2011; 

ELHAFEEZ et al., 2012; SEOW et al., 2013). Esses estudos excluíram as questões 

relativas ao acesso venoso e peritoneal para tratamento dialítico (questões 14L/14M) 

e substituíram as questões relacionadas à satisfação com a equipe de diálise pela 

equipe do ambulatório, sem prejuízo para as propriedades psicométricas. Essa 

orientação quanto à retirada de algumas questões e substituição de outras para 

cenários diferentes da hemodiálise, como o tratamento pré-dialítico e o transplante 

renal é fornecida pelos autores do instrumento (RHH, 2014).  

As respostas para as questões do questionário são distribuídas em uma 

escala dicotômica para respostas sim / não e em outras escalas tipo Likert, com 

número de pontos variando entre dez e três. Essas últimas medem intensidade, 

capacidade, frequência e avaliação, sempre relacionadas às últimas quatro semanas 

da vida da pessoa. 

Os resultados da análise das dimensões são apresentados em escores que 

variam de zero (0) a cem (100), indicando melhor estado o maior escore. 

A descrição de cada escala/dimensão do KDQOL-SF permite identificar o 

que as questões genéricas e específicas abordam (HAYS et al., 1997). 

As escalas que agrupam as questões genéricas são assim descritas: 

 Estado de saúde atual comparado há um ano atrás: analisa as alterações na 

saúde geral, ocorridas no período de um ano (questão não incluída no cálculo 

dos escores de QV). 

 Funcionamento físico: relaciona-se às condições de saúde, avaliando as 

limitações das atividades desenvolvidas, que podem variar desde o autocuidado 

até as atividades que exigem muito esforço, ou seja, avalia se realmente existem 

limitações e qual é a extensão destas relacionadas à capacidade física para 

realizar atividades como participar de esportes, varrer o chão, levantar ou 

carregar compras de supermercado, subir escada, inclinar ou curvar o corpo, 

caminhar e tomar banho. As respostas seguem à seguinte hierarquia: muita 

dificuldade, pouca dificuldade, nenhuma dificuldade. 

 Função física: avalia as limitações no tipo e na quantidade de trabalho 
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desempenhado pelo paciente, assim como, atividades habituais e corriqueiras; 

todas as questões são relacionadas aos aspectos físicos. 

 Dor: verifica a intensidade da dor e sua extensão ou interferências nas 

atividades diárias, que envolve tanto o trabalho fora de casa quanto o trabalho 

doméstico. 

 Saúde geral: avalia o estado atual e também global de saúde do paciente. 

 Bem-estar emocional: avalia uma ou mais das quatro principais dimensões de 

avaliação de saúde mental: ansiedade, depressão, alterações do 

comportamento ou descontrole emocional e bem-estar psicológico. 

 Função emocional: avalia as limitações no tipo e quantidade de trabalho e se 

estas limitações dificultam sua realização e também a realização de atividades 

habituais do paciente, relacionados à sua saúde emocional. 

 Função social: avalia a interferência dos problemas físicos e emocionais sobre 

as atividades consideradas sociais, tentando assim, analisar a integração ou não 

do indivíduo nessas atividades. 

 Energia e fadiga: avalia tanto o nível de energia como o de fadiga; no 

questionário SF-36 essa mesma dimensão é denominada vitalidade. 

 

As escalas das questões específicas da doença renal crônica são descritas 

como: 

 Lista de sintomas e problemas: avalia a extensão do sintoma ou problema que 

incomoda o paciente nos últimos 30 dias. Dores musculares, dor nas 

articulações, costas e peito, dores de cabeça, cãibras durante a diálise, pele 

seca, coceira na pele, falta de ar, fraqueza ou tontura, falta de apetite, 

esgotamento, dormência nas mãos ou pés, náuseas e problemas com acesso 

vascular são apresentados nesta questão. 

 Efeitos da doença renal: avalia o impacto das restrições líquidas e alimentares 

impostas pela patologia. Avalia também as condições de trabalho, se o paciente 

sente como se fosse um obstáculo para sua família, condição para viajar e 

levantar objetos, aparência pessoal e tempo disponível para realizar suas 

atividades. 

 Sobrecarga da doença renal: avalia quais os aspectos em que a doença renal 

causa decepção ou frustração e suas interferências na vida do paciente. 

 Papel profissional: relaciona-se com as dificuldades no trabalho. Esta 
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dimensão é dividida em dois itens sendo que em um deles é avaliado se o 

paciente exerceu função remunerada e em outro se ele acredita que a saúde a 

impossibilitou de exercer trabalho remunerado. 

 Função cognitiva: indica prejuízo de pensamentos. 

 Qualidade das interações sociais: avalia a extensão na qual a pessoa estava 

irritada com as pessoas a sua volta ou mesmo o quanto ela se isolou destas 

pessoas. 

 Função sexual: avalia se as pessoas têm relações sexuais e a extensão na 

qual elas têm dificuldade em ter satisfação sexual. 

 Sono: avalia a frequência com que o paciente acorda durante a noite, assim 

como a quantidade de sono que ela apresenta e as dificuldades para se manter 

acordado durante o dia. 

 Suporte social: é considerada dimensão adicional, na qual é avaliada a 

satisfação do paciente em relação ao tempo e apoio recebidos de seus amigos e 

familiares. 

 Estímulo da equipe da diálise: também é considerada dimensão adicional, que 

avalia até que ponto a equipe de diálise encoraja os pacientes a serem 

independentes e a lidar com a doença renal. 

 Satisfação do paciente: avalia o grau de satisfação do paciente em relação aos 

cuidados que ele recebe durante o tratamento dialítico. 

 

4.4.3 Procedimentos de coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2011 e outubro de 2013 e foi 

realizada, a princípio, por três pesquisadoras. 

Antes da coleta definitiva foi realizado teste piloto com 30 pacientes, com o 

intuito de padronizar a coleta e minimizar possíveis erros entre os pesquisadores 

(POLIT; HUNGLER, 2004). O teste de confiabilidade interobservadores, também foi 

realizado, no intuito de padronizar a marcação das alternativas do questionário 

escolhidas pelos pacientes. Para realização deste teste, as três pesquisadoras 

ficaram juntas no ambulatório com o mesmo paciente e cada uma com um 

questionário, marcando as respostas que os pacientes referiam. Ao final, era feito o 

comparativo dos itens marcados para uniformização das respostas (ARAÚJO; 

LABURÚ, 2009). 

Para identificação da fase que o paciente se encontrava em relação ao 
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estadiamento da DRC, bem como para a coleta de informações clínicas e 

laboratoriais, foram consultados os prontuários e últimos exames laboratoriais, 

momento no qual era realizado o cálculo para confirmação do estágio da doença 

renal. Esse cálculo deve ser feito em todas as consultas uma vez que, dependendo 

dos resultados laboratoriais, o paciente pode mudar seu estadiamento para mais ou 

para menos. 

Vários pacientes interrogaram se as pesquisadoras fariam atendimento nos 

ambulatórios, pois era o único momento que eles tinham para compartilhar suas 

dúvidas, medos e anseios. Durante a aplicação do instrumento, alguns pacientes 

demonstraram sentimentos de tristeza, angústia e medo pela sua condição crônica, 

chegando a chorar ou apresentar faces de tristeza. Esses pacientes foram 

encaminhados para o setor de psicologia e receberam prontamente apoio 

psicológico nas instituições. 

O tempo necessário para o preenchimento dos instrumentos foi, em média, 

30 minutos, pois além das respostas dos pacientes, esse era o momento no qual 

eram esclarecidas dúvidas e eram fornecidas orientações relacionadas aos cuidados 

com a patologia pelas pesquisadoras. 

De forma empírica, no momento da aplicação do instrumento de qualidade 

de vida do presente estudo, foram observadas dificuldades que sugeriram 

comprometimento da compreensão; em várias situações as pesquisadoras 

esclareceram questionamentos feitos pelos pacientes como prescrições, a 

importância da perda de peso e dietas, do controle glicêmico, da pressão arterial 

entre outros. 

 

4.5 Tratamento dos Dados 

Os dados foram inseridos e tabulados em planilha eletrônica e os cálculos 

estatísticos realizados com o auxílio do software BioEstat® 5.3 (AYRES et al., 2007). 

A caracterização sociodemográfica, clínica e laboratorial foi determinada 

para o grupo geral e estratificada por gênero para todas as variáveis. 

Os dados coletados por meio do KDQOL-SF foram convertidos em escores 

de acordo com as recomendações do KDQOL Working Group (HAYS et al., 1997). 

Os escores propiciam a padronização, possibilitando a correlação entre as 

respostas. Para cada escala/dimensão foram calculadas médias e desvios-padrão.  

A versão do KDQOL-SF utilizada neste estudo foi a 1.3, que apresenta, na 
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questão 14L, a fusão das questões 14L e 14M da versão anterior. Como a questão 

14L é específica para pacientes em tratamento de substituição renal, ela foi 

removida do cálculo da dimensão Lista de sintomas e problemas, que passou a 

considerar as questões de 14A até 14K. Adicionalmente, as questões 24A e 24B 

foram adaptadas para a realidade do ambulatório de nefrologia, correspondendo à 

dimensão que passou a ser denominada “Estímulo por parte da equipe do 

ambulatório de nefrologia”. Essas adaptações são autorizadas e recomendadas 

pelos autores do instrumento (RHH, 2014) e, foram adotadas pelas pesquisas que 

utilizaram esse instrumento para renais crônicos em tratamento não dialítico 

(HANSEN et al., 2009; BOINI et al., 2011; ELHAFEEZ et al., 2012; SEOW et al., 

2013). 

Os autores (HANSEN et al., 2009; ELHAFEEZ et al., 2012; SEOW et al., 

2013) seguindo as orientações de (HAYS et al., 1997) recomendam que os dados do 

KDQOL-SF sejam recodificados, ou seja, convertidos em valores padronizados 

(Quadro 3). 
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Quadro 3. Recodificação dos valores dos itens do KDQOL-SF (HAYS et al., 1997). 

Número dos itens 
Resposta 
Original 

Recodificação 

4a-d, 5a-c, 21 
1---------> 
2---------> 

0 
100 

3a-j 
1---------> 
2---------> 
3---------> 

0 
50 

100 

19a,b 

1---------> 
2---------> 
3---------> 
4---------> 

0 
33,33 
66,66 

100 

10, 11a, c, 12a-d 

1---------> 
2---------> 
3---------> 
4---------> 
5---------> 

0 
25 
50 
75 

100 

9b, c, f, g, i, 13e, 18b 

1---------> 
2---------> 
3---------> 
4---------> 
5---------> 
6---------> 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

20 
1---------> 
2---------> 

100 
0 

1-2, 6, 8, 11b,d, 14a-m, 15a-h, 16a-b, 24a-
b 

1---------> 
2---------> 
3---------> 
4---------> 
5---------> 

100 
75 
50 
25 

0 

7, 9a, d, e, h, 13a-d, f, 18a,c 

1---------> 
2---------> 
3---------> 
4---------> 
5---------> 
6---------> 

100 
80 
60 
40 
20 

0 

 

O banco de dados foi organizado em planilha eletrônica. Para a 

caracterização da população estudada foi utilizada estatística descritiva, com o 

cálculo do número amostral e sua respectiva frequência percentual para cada 

variável categórica e, o cálculo de medidas de tendência central (média) e de 

variabilidade (desvio padrão) para as variáveis contínuas, tanto para o grupo total 

quanto para o grupo estratificado por gênero masculino e feminino. Adicionalmente, 

alguns gráficos foram confeccionados para facilitar a visualização espacial da 

distribuição amostral para algumas varáveis. 

Foram realizados cálculos estatísticos para a obtenção das médias e 

intervalo de confiança de 95% para cada uma das 19 dimensões do KDQOL-SF 
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para o grupo total e para o grupo estratificado por gênero. Cada dimensão foi 

submetida ao teste de normalidade de D’Agostino Pearson e foram classificadas em 

dimensões com distribuição normal (paramétricas) e sem distribuição normal (não 

paramétricas).  

As médias das dimensões foram estratificas pelas variáveis 

sociodemográficas e clínico-laboratoriais. Para as paramétricas, as médias foram 

comparadas pelo teste t de Student para duas categorias e por ANOVA para três ou 

mais categorias. As médias das dimensões não paramétricas foram comparadas 

pelo teste de Mann-Whitney para duas categorias e pelo teste de Kruskal-Wallis 

para três ou mais categorias.  

Para todos os testes, o intervalo de confiança para as diferenças foi 

estabelecido em 95% e considerou-se o valor de p < 0,05 como significativo. 

Também foram aplicados testes de correlação e de regressão para 

avaliação de múltiplas variáveis. Para verificar a magnitude e o sentido da 

associação existente entre as variáveis foi utilizado o teste de correlação linear de 

Pearson. Trata-se de um teste que calcula o coeficiente de Pearson (r) que pode 

variar de -1 a +1, e quanto mais próximos desses valores, mais forte a associação 

das variáveis em exame. Para determinar a dependência de uma variável em 

relação à chamada variável independente ou preditora foi aplicado o teste de 

regressão linear múltipla, complementado pelo teste de regressão linear passo a 

passo (stepwise regression) pelo método regressivo (backward). O teste de 

regressão linear múltipla considera diversas variáveis e todas as amostras 

simultaneamente e a regressão passo a passo pelo método regressivo possibilita a 

escolha das variáveis preditoras que se relacionam com mais intensidade com a 

variável dependente, excluindo uma variável a cada passo do cálculo estatístico.  

Por terem sido retiradas as questões sobre acesso para diálise e para 

hemodiálise, foi feito o cálculo do alfa de Cronbach para certificar se houve alteração 

das medidas que pudessem prejudicar a análise das dimensões. A confiabilidade 

dos questionários determina o quanto as escalas produzem resultados consistentes, 

variando de 0 a 1. Quanto maior o valor, maior é a confiabilidade da escala. Valores 

inferiores a 0,4 apresentam confiabilidade fraca, valores entre 0,4 e 0,75 indicam 

boa confiabilidade e valores iguais ou superiores a 0,75 são considerados de 

confiabilidade excelente. O valor mínimo aceitável pela maioria dos autores para se 

considerar o questionário confiável é 0,7 (FREITAS; RODRIGUES, 2005; ALMEIDA; 
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SANTOS; COSTA, 2010). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o apoio dos softwares 

Excel® (Microsoft, EUA), SPSS (IBM®, EUA) e BioEstat 5.3 (IDSM, Brasil). 

 

4.6 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética das três 

instituições - Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal, Protocolo 030/2011 (Anexo 2); Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Geral de Goiânia, Protocolo 619/11 (Anexo 3); Comitê de 

Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia, Protocolo 020/2012 (Anexo 4). 

Todos os pacientes receberam explicações minuciosas sobre os objetivos e 

sobre o caráter voluntário e confidencial da sua participação no estudo. Foi entregue 

a cada um o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2), como 

preconizado pelas Resoluções 196/96 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012a), que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos.  

Apesar de ser um instrumento de acesso e uso sem qualquer custo, foi 

realizado contato via e-mail com as autoras da tradução e validação do instrumento 

para o português brasileiro, solicitando permissão para uso e a disponibilização do 

instrumento na íntegra, o que foi prontamente atendido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém comete erro maior do que não 

fazer nada porque só pode fazer um pouco.” 

(Edmund Burke) 

 

 



Resultados                                                                                                                                                                                           60 

Fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico -  

Jacqueline A. B. Leão Cordeiro 

 

 

5.1 Aspectos Sociodemográficos  

Dos 130 pacientes entrevistados 57,7% eram homens e a média da idade do 

grupo foi 63,9 ± 15,7 anos, com os extremos variando de 24 a 98 anos. Em média, 

os pacientes tinham 5,8 anos de tratamento pré-dialítico (mediana 5 anos), com 

variação de seis meses a 27 anos. A maioria dos pacientes foi classificada no 

estágio 4 (69,2%) da doença renal (Tabela 1).  

De todo o grupo avaliado, metade dos pacientes afirmou não fumar e, dentre 

os fumantes, o número de homens era maior (Tabela 1). O tempo médio de 

utilização do cigarro entre aqueles que fumam foi 46,2 ± 8,4 anos, com variação 

entre 5 a 73 anos de prática do tabagismo. Dentre os pacientes que já fumaram, o 

tempo médio de utilização do cigarro foi 24,7 ± 2,4 anos, com variação de 2 a 62 

anos. 

A maioria dos entrevistados tinha mais que um filho, afirmou ser católica e 

ter renda pessoal e familiar entre um a três salários mínimos (Tabela 1).  
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Tabela 1. Características sociodemográficas de 130 pacientes em tratamento pré-dialítico, 

estratificados por gênero. Goiânia, 2011-2013. 

Variável 
Masculino (n = 75) Feminino (n = 55) Total (n = 130) 

n f(%) n f(%) n f(%) 

Idade (anos) 
      

24 a 40 6 8,0 4 7,3 10 7,7 

41 a 60 23 30,7 15 27,3 38 29,2 

61 a 80 36 48,0 29 52,7 65 50,0 

> 80 10 13,3 7 12,7 17 13,1 

Filhos 
      

Não tem 9 12,0 2 3,6 11 8,5 

1 a 2 20 26,7 8 14,5 28 21,5 

3 a 4 19 25,3 14 25,5 33 25,4 

5 ou mais 23 30,7 27 49,1 50 38,5 

Não informado 4 5,3 4 7,3 8 6,2 

Religião 
      

Católica 46 61,3 27 49,1 73 56,2 

Evangélica 17 22,7 25 45,5 42 32,3 

Espírita 3 4,0 01 1,8 04 3,1 

Outra 4 5,3 02 3,6 06 4,6 

Não tem 5 6,7 0 0,0 05 3,8 

Escolaridade 
      

Não sabe ler 13 17,3 16 29,1 29 22,3 

Sabe ler e escrever 23 30,7 19 34,5 42 32,3 

Fundamental 29 38,7 14 25,5 43 33,1 

Médio 9 12,0 6 10,9 15 11,5 

Superior 1 1,3 0 0,0 1 0,8 

Trabalho 
      

Não 58 77,3 48 87,3 106 81,5 

Sim 17 22,7 7 12,7 24 18,5 

Renda Pessoal 
      

Não tem renda 1 1,3 5 9,1 6 4,6 

< 1 Salário Mínimo 25 33,3 22 40,0 47 36,2 

1 a 3 Salários Mínimos 48 64,0 28 50,9 76 58,5 

> 3 Salários Mínimos 1 1,3 0 0,0 1 0,8 

Renda Familiar 
      

Não tem renda 0 0,0 2 3,6 2 1,5 

< 1 Salário Mínimo 13 17,3 10 18,2 23 17,7 

1 a 3 Salários Mínimos 55 73,3 39 70,9 94 72,3 

> 3 Salários Mínimos 7 9,3 4 7,3 11 8,5 

Tabagismo 
      

Não 36 48,0 29 52,7 65 50,0 

Sim 9 12,0 5 9,1 14 10,8 

Parou 30 40,0 21 38,2 51 39,2 
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A avaliação da escolaridade constatou que mais da metade dos pacientes 

(54,6%) não tinha instrução escolar. Dentre os demais, a maioria dos entrevistados 

cursou o ensino fundamental (Figura 2). 

 

43 (33,1%)

15 (11,5%)

1(0,8%)

29 (22,3%)

42 (32,3%)

71 (54,6%)

Fundamental

Médio

Superior

Não sabe ler

Sabe ler e escrever

 

 

 

A doença alterou substancialmente a dinâmica laboral dos entrevistados, 

pois a maioria não mais trabalhava. As atividades laborais mais citadas foram: 

autônomo, trabalhador rural e do comércio (cada um contribuindo com 25,0% do 

total), servidor público (12,5%) e outras atividades (12,5%). Em decorrência da 

doença renal crônica, metade dos pacientes que não trabalhava recorreu ao INSS, 

se aposentando (44,3%) ou recebendo o auxílio doença (5,7%), o que pode ter 

interferido diretamente nas rendas pessoal e familiar. 

 

5.2 Aspectos Clínicos 

A maioria dos entrevistados (46,9%) tinha peso normal, com índice de 

massa corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9 (WHO, 2013b). Seis pacientes (4,6%) foram 

excluídos da avaliação do IMC por não saberem informar seu peso e altura ou pelo 

fato de que estes dados não estavam registrados no prontuário (Figura 3). Esses 

resultados demonstram fragilidade das informações nos prontuários, pois os 

profissionais não estão registrando adequadamente dados indispensáveis de 

indivíduos renais crônicos.  

Figura 2. Número e frequência percentual de 130 pacientes em tratamento 

pré-dialítico, estratificados pela escolaridade. Goiânia, 2011-2013. 
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Dentre as comorbidades detectadas, a hipertensão foi a mais prevalente, 

com 93,1% de pacientes acometidos. Em seguida destacou-se o diabetes mellitus, 

perfazendo 26,9% dos casos, a hipertrofia do ventrículo esquerdo (5,4%), o lúpus 

eritematoso sistêmico (0,8%) e outras (22,3%). O total de 33 (25,4%) pacientes tinha 

concomitantemente diabetes e hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

Os testes sorológicos indicaram positividade em três pacientes para HIV 

(2,3%), quatro para hepatite B (3,1%) e quatro para hepatite C (3,1%). Não foram 

identificadas nos prontuários as sorologias para HIV em 41 pacientes (31,5%) nem 

para as hepatites em 40 pacientes (30,8%).  

A Tabela 2 apresenta os dados relativos às variáveis clínicas. 
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Figura 3. Número e frequência percentual de 130 pacientes em 

tratamento pré-dialítico, estratificados pelo índice de massa corporal 

(IMC). Goiânia, 2011-2013. 
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Tabela 2. Variáveis clínicas de 130 pacientes em tratamento pré-dialítico, 

estratificados por gênero. Goiânia 2011-2013. 

Variável 
Masculino (n = 75) Feminino (n = 55) Total (n = 130) 

n f(%) n f(%) n f(%) 

Estadiamento 
      Estádio 4 54 72,0 36 65,5 90 69,2 

Estádio 5 21 28,0 19 34,5 40 30,8 

Índice Massa Corporal (Kg/m
2
) 

      Abaixo do peso (< 18,5) 3 4,0 1 1,8 4 3,1 

Normal (18,5 - 24,9) 40 53,3 21 38,2 61 46,9 

Pré-obeso (25 - 29,9) 19 25,3 16 29,1 35 26,9 

Obesidade (≥ 30) 9 12,0 15 27,3 24 18,5 

Obesidade 1 (30 - 34,9) 5 6,7 10 18,2 15 11,5 

Obesidade 2 (35 - 39,9) 3 4,0 4 7,3 7 5,4 

Obesidade 3 (≥ 40) 1 1,3 1 1,8 2 1,5 

NC* 4 5,3 2 3,6 6 4,6 

Diabetes 
      

Não 56 74,7 39 70,9 95 73,1 

Sim 19 25,3 16 29,1 35 26,9 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 
      

Não 75 100,0 54 98,2 129 99,2 

Sim 0 0,0 01 1,8 1 0,8 

Hipertensão 
      

Não 7 9,3 2 3,6 9 6,9 

Sim 68 90,7 53 96,4 121 93,1 

Hipertrofia Ventrículo Esquerdo 
      

Não 73 97,3 50 90,9 123 94,6 

Sim 2 2,7 5 9,1 7 5,4 

Outras comorbidades 
      

Não 59 78,7 42 76,4 101 77,7 

Sim 16 21,3 13 23,6 29 22,3 

HIV 
      

Positivo 3 4,0 0 0,0 3 2,3 

Negativo 46 61,3 40 72,7 86 66,2 

NIP** 26 34,7 15 27,3 41 31,5 

Hepatite B 
      

Positivo 2 2,7 2 3,6 4 3,1 

Negativo 48 64,0 38 69,1 86 66,2 

NIP** 25 33,3 15 27,3 40 30,8 

Hepatite C 
      

Positivo 4 5,3 0 0,0 4 3,1 

Negativo 46 61,3 40 72,7 86 66,2 

NIP** 25 33,3 15 27,3 40 30,8 

*NC - não calculado         **NIP - não identificado no prontuário 
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5.3 Aspectos Laboratoriais 

Apesar de alguns dados laboratoriais não estarem disponíveis nos 

prontuários, foi possível identificar que, em relação aos níveis séricos de 

hemoglobina, a maioria dos pacientes apresentava valores de referência dentro dos 

limites de normalidade (11 a 12 g/dL) para indivíduos com DRC (KDIGO, 2009; 

2012; 2013; KLIGER et al., 2013). O total de 28,5% dos pacientes apresentou níveis 

de hemoglobina abaixo do esperado (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Número e frequência percentual de pacientes em tratamento pré-dialítico para o 

grupo total e estratificados por gênero para variáveis laboratoriais. Goiânia, 2011-2013. 

Variável 
Masculino (n = 75) Feminino (n = 55) Total (n = 130) 

n f(%) n f(%) n f(%) 

Hemoglobina (g/dL) 
      

< 11 21 28,0 16 29,1 37 28,5 

11 a 12 27 36,0 26 47,3 53 40,8 

≥ 13 24 32,0 10 18,2 34 26,2 

Total 72 96,0 52 94,5 124 95,4 

Paratormônio (PHT) (pg/mL) 

      ≤ 110 11 14,7 11 20,0 22 16,9 

> 110 15 33,3 22 40,0 47 36,2 

Total 36 48,0 33 60,0 69 53,1 

Ureia (mg/dL) 

      ≤ 40 5 7,0 00 0,0 5 4,1 

> 40 66 93,0 50 100,0 116 95,9 

Total 71 94,7 50 90,9 121 93,1 

Creatinina (mg/dL) 

      M ≤ 1,3 e F ≤ 1,2 5 6,8 00 0,0 5 4,0 

M > 1,3 e F > 1,2 68 93,2 52 100,0 120 96,0 

Total 73 97,3 52 94,5 125 96,2 

Sódio (mEq/L) 

      ≤ 145 65 92,9 44 89,8 109 91,6 

> 145 5 7,1 5 10,2 10 8,4 

Total 70 93,3 49 89,1 119 91,5 

Potássio (mEq/L) 

      ≤ 5,0 48 66,7 33 66,0 81 66,4 

> 5,0 24 33,3 17 34,0 41 33,6 

Total 72 96,0 50 90,9 122 93,8 

Cálcio x Fósforo (mg
2
/dL

2
)       

< 55 58 89,2 43 95,6 101 91,8 

≥ 55 7 10,8 2 4,4 9 8,2 

Total 65 86,7 45 81,8 110 84,6 
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Na avaliação sérica do paratormônio os níveis estavam aumentados na 

maioria dos pacientes, principalmente nas mulheres, o que também ocorreu com os 

níveis de ureia e de creatinina (Tabela 3). 

O número de pacientes com alteração sérica de sódio foi discreto (8,4%). Já 

a quantificação de potássio indicou níveis séricos aumentados em 33,6% do grupo 

avaliado. E, novamente, maior porcentagem de mulheres apresentou níveis de sódio 

e de potássio acima do normal (Tabela 3). 

O produto cálcio x fósforo estava aumentado na minoria dos pacientes 

avaliados e, quantidade maior de homens apresentou valores mais elevados que as 

mulheres (Tabela 3). 

 

5.4 Qualidade de Vida Relacionada à Saúde no Período Pré-dialítico 

A confiabilidade do questionário foi testada pelo cálculo do alfa de Cronbach, 

sendo o valor da consistência interna geral de 0,883. O valor individual de todas as 

dimensões foi igual ou superior a 0,859 (Tabela 4). 

Os valores obtidos nas 19 dimensões do KDQOL-SF apontaram as médias 

das dimensões “papel profissional” (25,38) e “função física” (28,08) como as mais 

prejudicadas, enquanto que as dimensões “estímulo por parte da equipe do 

ambulatório” (88,37) e “função cognitiva” (86,00) obtiveram as maiores médias 

(Tabela 4). 

Quando o grupo foi estratificado por gênero verificou-se que homens e 

mulheres apresentam queixas semelhantes em relação aos aspectos da qualidade 

de vida, tendo as mesmas dimensões “função física” e “papel profissional” como as 

mais afetadas. Apenas o ranqueamento foi diferente - enquanto os homens 

apresentaram a dimensão “função física” (26,33) mais afetada, para as mulheres foi 

a dimensão “papel profissional” (21,82) (Tabela 4). 

A dimensão menos afetada para homens e mulheres foi o “estímulo por 

parte da equipe do ambulatório”. Em segundo lugar, as dimensões que sofreram 

menor influência da doença renal foram a “função cognitiva” para os homens e a 

“função social” para as mulheres (Tabela 4). 
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 Tabela 4. Médias das dimensões do KDQOL-SF estratificadas por gênero, p-valor e valores de Alfa de Cronbach. Goiânia, 2011-2013. 

 Escala ou Dimensão 

Geral (n=130) Masculino (n=75) Feminino (n=55) 

p-valor 
Alfa de 

Cronbach 
 

Média 
IC95% 

Média 
IC95% 

Média 
IC95% 

  Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. 

1 Funcionamento físico 52,73 46,34 59,12 56,60 48,23 64,97 47,45 37,65 57,26 0,185 0,872 

2 Função física 28,08 21,06 35,10 26,33 17,27 35,39 30,45 19,32 41,59 0,677 0,859 

3 Dor 60,98 55,38 66,58 66,27 59,41 73,13 53,77 44,67 62,88 0,044* 0,874 

4 Saúde geral 56,65 52,62 60,68 60,60 55,39 65,81 51,27 45,16 57,39 0,024* 0,882 

5 Bem-estar emocional 64,62 60,91 68,32 70,13 65,88 74,39 57,09 51,04 63,14 0,001* 0,873 

6 Função emocional 50,00 42,61 57,39 50,22 41,08 59,37 49,70 37,37 62,02 0,860 0,878 

7 Função social 82,50 78,34 86,66 82,33 76,73 87,94 82,73 76,48 88,97 0,968 0,877 

8 Energia e fadiga 56,73 52,89 60,58 58,73 53,88 63,59 54,00 47,79 60,21 0,235 0,882 

 
Escala ou Dimensão Específica 

           
9 Lista de sintomas e problemas 75,96 72,96 78,96 79,37 75,75 83,00 71,31 66,45 76,17 0.008* 0,875 

10 Efeitos da doença renal 75,12 71,36 78,88 74,88 69,51 80,24 75,45 70,34 80,57 0,627 0,871 

11 Sobrecarga da doença renal 53,32 47,72 58,91 54,83 48,05 61,62 51,25 41,75 60,75 0,537 0,878 

12 Papel profissional 25,38 18,94 31,83 28,00 19,23 36,77 21,82 12,38 31,25 0,426 0,876 

13 Função cognitiva 86,00 82,59 89,41 89,33 85,89 92,78 81,45 75,05 87,86 0,222 0,883 

14 Qualidade da interação social 81,79 78,49 85,10 85,69 81,97 89,41 76,48 70,80 82,17 0,007* 0,876 

15 Função sexual 71,05 52,13 89,98 68,33 46,05 90,62 81,25 44,50 100,00 0,484 0,874 

16 Sono 66,37 61,96 70,77 71,70 66,39 77,01 59,09 52,00 66,18 0,007* 0,880 

17 Suporte social 77,43 71,82 83,05 80,00 73,09 86,90 73,94 64,58 83,29 0,499 0,877 

18 Estímulo por parte da equipe do ambulatório 88,37 84,62 92,11 91,50 87,52 95,48 84,09 77,20 90,98 0,177 0,886 

19 Satisfação do paciente 64,75 61,32 68,19 65,56 61,16 69,96 63,65 58,15 69,15 0,591 0,884 

 
*p< 0,05 
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A estratificação por gênero revelou predomínio de dimensões (15 das 19) 

com menores escores nas mulheres, quando comparadas aos dos homens (5 das 

19); porém, a avaliação estatística indicou diferença significante entre as dimensões 

“dor”, “saúde geral”, “bem-estar emocional”, “lista de sintomas e problemas”, 

“qualidade da interação social” e “sono”, sendo os menores valores sempre do grupo 

feminino. A média dos valores dessas dimensões foi, para as mulheres, 

aproximadamente cinco pontos abaixo da média registrada para os homens. As 

diferenças das médias de cada dimensão, entre homens e mulheres, podem ser 

visualizadas graficamente na Figura 4. Os valores representam a diferença entre as 

médias masculinas e femininas; assim, valores positivos significam quantos pontos a 

média masculina está acima da feminina e, valores negativos, o quanto a média 

masculina está abaixo da feminina.  
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Figura 4. Representação gráfica das diferenças (masculino - feminino) das médias das 

dimensões do KDQOL-SF para homens e mulheres e a média dessas diferenças. 

Goiânia, 2011-2013. 
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A comparação gráfica de cada média das dimensões está ilustrada na 

Figura 5. 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Geral

Masculino

Feminino

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

 

 

 

A Tabela 5 apresenta a diferença entre os estratos das variáveis em cada 

uma das 19 dimensões do KDQOL-SF. Os valores destacados indicam aqueles 

estatisticamente diferentes. 

A maioria dos pacientes estava em estadiamento 4, porém, das 19 

dimensões do KDQOL-SF, apenas “sobrecarga da doença renal” se revelou 

estatisticamente diferente, com valor inferior para o estadiamento 5. As demais 

dimensões não foram influenciadas pelo estadiamento.  

A estratificação da variável hábito de tabagismo em indivíduos que fumam 

atualmente ou já fumaram, comparada com indivíduos que não apresentam o hábito 

de fumar revelou diferença nas dimensões “funcionamento físico” e “dor”, sendo que 

em ambas, os pacientes que não fumam apresentaram escores maiores que 

aqueles que fumam ou já fumaram. 

Observando a variável quantidade de filhos, é possível constatar uma 

tendência, pois, em oito das 19 dimensões, a relação é inversamente proporcional 

entre QV e número de filhos, ou seja, quanto maior o número de filhos, menores os 

valores das médias das dimensões da QV. Isso ocorreu nas dimensões 

“funcionamento físico”, “função física”, “dor”, “energia e fadiga”, “lista de sintomas e 

Figura 5. Representação gráfica das médias das dimensões do KDQOL-SF para o 

grupo geral e estratificado por gênero. Goiânia, 2011-2013. 
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problemas”, “papel profissional”, “função sexual” e “sono”. Porém, as dimensões que 

se mostraram estatisticamente distintas foram quatro: “funcionamento físico”, “dor”, 

“efeitos da doença renal” e “suporte social”. 

Os entrevistados que declararam não ter religião, mas afirmaram ter fé e 

esperança, obtiveram maiores valores que os demais, em 16 das 19 dimensões do 

KDQOL-SF. Porém, em apenas três dimensões (“funcionamento físico”, “lista de 

sintomas e problemas” e “papel profissional”) essa diferença foi estatisticamente 

significativa. As três dimensões onde tal fato não ocorreu foram “saúde geral”, 

“função social” e “suporte social”. 

A avaliação da escolaridade revelou diferenças na QV em seis dimensões 

entre aqueles que declararam não saber ler, os que tinham até nove anos de estudo 

e os que tinham mais de nove anos de estudo, sendo os piores valores do grupo dos 

iletrados. As dimensões distintas entre esses grupos foram “funcionamento físico”, 

“função física”, “dor”, “papel profissional”, “função sexual” e “sono”. 

A comparação entre os grupos sobre a atividade laboral evidenciou menores 

valores para os que não trabalham, comparados aos que exercem atividade laboral 

remunerada. Porém, as diferenças foram estatisticamente significantes em três 

dimensões: “funcionamento físico”, “função física” e “papel profissional”. 

Levando-se em consideração a renda pessoal, a avaliação da qualidade de 

vida indicou diferença na dimensão “lista de sintomas e problemas” entre aqueles 

que tinham renda inferior a um salário mínimo e aqueles com renda igual ou superior 

a um salário mínimo. Considerando a renda familiar, houve diferença estatística nas 

dimensões “lista de sintomas e problemas” e “sono”, entre aqueles com renda menor 

que um salário mínimo e aqueles com um ou mais salários mínimos. 

A estratificação do índice de massa corporal evidenciou que as dimensões 

do KDQOL-SF apresentam comportamento semelhante entre indivíduos que estão 

nos extremos dos valores, ou seja, abaixo do peso e obesos, com muitas dimensões 

afetadas. Por outro lado, encontra-se menor número de dimensões afetadas em 

indivíduos com peso normal e pré-obesos. Como a estratificação do IMC em quatro 

categorias resultou em baixos números amostrais, optou-se estratificá-lo em dois 

grupos: não obesos e obesos. Assim, cinco dimensões se mostraram 

estatisticamente diferentes (“funcionamento físico”, “dor”, “energia e fadiga”, “lista de 

sintomas e problemas” e “efeitos da doença renal”), com valores inferiores para os 

indivíduos obesos. 
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Em relação às comorbidades, não foi identificada diferença entre as médias 

de qualquer dimensão, quando contrastados os grupos dos diabéticos e não 

diabéticos. Por outro lado, os hipertensos tiveram piores valores em duas 

dimensões, comparando com os não hipertensos: “dor” e “efeitos da doença renal”. 

Os parâmetros laboratoriais avaliados indicaram, na segregação das 

variáveis, que a ureia afetou quatro dimensões; a creatinina, duas e o cálcio x 

fósforo, uma dimensão. Hemoglobina, PTH, sódio e potássio não apresentaram 

diferenças nas médias das dimensões entre os grupos com valores de referências 

normais e alterados.  

Os pacientes com níveis alterados de ureia tiveram valores 

significativamente mais baixos nas dimensões: “bem-estar emocional”, “efeitos da 

doença renal”, “papel profissional” e “função sexual”. Em relação à creatinina sérica, 

as dimensões “bem-estar emocional” e “sobrecarga da doença renal” se revelaram 

com valores significativamente inferiores nos pacientes com creatinina acima do 

recomendado. A avaliação do produto cálcio x fósforo apontou diferença na 

dimensão “efeitos da doença renal” (Tabela 5). 
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Tabela 5. Médias das dimensões do KDQOL-SF e os estratos das variáveis sociodemográficas estatisticamente diferentes de 130 pacientes 
em tratamento pré-dialítico. Goiânia, 2011-2013.  
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Estadiamento 
                   

4 53,39 26,11 58,47 57,22 65,69 48,52 84,31 55,72 76,17 75,00 57,78 21,11 86,07 82,37 75,89 65,94 75,55 90,97 65,93 

5 51,25 32,50 66,63 55,38 62,20 53,33 78,44 59,00 75,48 75,39 43,28 35,00 85,83 80,50 57,50 67,31 81,67 82,50 62,09 

p-valor 0,694 0,559 0,181 0,680 0,396 0,602 0,423 0,443 0,352 0,753 0,019 0,094 0,758 0,275 0,211 0,930 0,285 0,185 0,313 

Tabagismo 
                   

Não 61,00 35,00 68,65 55,38 65,17 56,41 86,35 57,46 78,08 75,05 57,60 31,54 86,26 82,77 68,75 68,81 78,72 88,27 66,16 

Sim 44,46 21,15 53,31 57,92 64,06 43,59 78,65 56,00 73,84 75,19 49,04 19,23 85,74 80,82 73,61 63,92 76,15 88,46 63,34 

p-valor 0,012 0,097 0,005 0,539 0,771 0,097 0,194 0,711 0,090 0,812 0,135 0,058 0,711 0,931 1,000 0,378 0,812 0,818 0,423 

Filhos 
                   

Não tem 74,55 34,09 80,45 49,09 56,73 36,36 82,95 62,73 82,97 71,88 52,84 36,36 85,45 80,61 100,00 69,77 60,60 92,05 63,65 

1 a 4 58,77 32,79 63,85 57,46 67,08 54,64 87,91 56,72 75,95 80,79 56,25 30,33 86,23 85,68 89,58 67,87 85,24 85,66 62,58 

5 ou mais 40,40 18,50 51,65 58,40 63,60 48,00 77,00 56,00 74,22 69,88 50,88 15,00 85,33 77,33 25,00 64,45 73,33 90,00 64,34 

p-valor 0,005 0,151 0,011 0,504 0,296 0,417 0,079 0,675 0,216 0,045 0,698 0,101 0,848 0,190 0,051 0,878 0,023 0,814 0,886 

Religião 
                   

Sim 51,16 27,60 60,24 56,96 64,13 49,07 82,50 56,60 75,22 74,75 53,25 23,60 85,60 81,65 68,38 65,78 78,27 88,10 64,67 

Não 92,00 40,00 79,50 49,00 76,80 73,33 82,50 60,00 94,43 84,38 55,00 70,00 96,00 85,33 93,75 81,00 56,66 95,00 66,68 

p-valor 0,018 0,667 0,236 0,459 0,198 0,265 0,875 0,740 0,003 0,370 0,907 0,035 0,327 0,676 0,070 0,228 0,135 0,654 0,827 

Escolaridade 
                   

Não sabe ler 29,66 6,03 46,38 50,00 60,69 48,28 83,62 51,38 70,01 67,35 46,34 5,17 84,37 76,55 0,00 51,64 75,86 86,21 61,50 

> 9 anos 57,82 35,29 63,59 59,24 66,54 50,98 83,53 58,59 78,01 78,57 56,62 30,59 86,43 83,53 85,83 70,68 79,21 88,68 65,30 

> 9 anos 67,50 29,69 73,59 55,00 61,50 47,92 75,00 56,56 75,88 70,90 48,44 34,38 86,67 82,08 31,25 70,16 70,83 90,63 67,73 

p-valor 0,0004 0,015 0,008 0,177 0,623 0,972 0,628 0,328 0,085 0,073 0,278 0,018 0,880 0,528 0,012 0,006 0,530 0,880 0,562 
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Continuação da Tabela 5. Médias das dimensões do KDQOL-SF e os estratos das variáveis sociodemográficas estatisticamente diferentes 

de 130 pacientes em tratamento pré-dialítico. Goiânia, 2011-2013. 
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Trabalho 
                   

Não 49,53 20,52 58,75 55,90 63,21 46,54 81,25 56,04 75,12 74,26 51,36 15,57 84,47 80,57 65,63 66,06 77,04 87,38 64,47 

Sim 66,88 61,46 70,83 60,00 70,83 65,28 88,02 59,79 79,67 78,91 61,98 68,75 92,78 87,22 80,36 67,71 79,17 92,71 65,98 

p-valor 0,024 <0,0001 0,109 0,441 0,118 0,082 0,243 0,460 0,384 0,441 0,150 <0,0001 0,165 0,186 0,767 0,843 0,670 0,764 0,740 

Renda Pessoal 
(Salário Mínimo)                    

< 1  50,09 21,23 57,31 58,11 66,04 47,80 84,43 59,53 71,43 73,41 51,65 19,81 87,55 80,75 55,36 62,78 74,53 90,80 67,30 

> 1  54,55 32,79 63,51 55,65 63,64 51,52 81,17 54,81 79,08 76,30 54,46 29,22 84,94 82,51 80,21 68,83 79,44 86,69 63,00 

p-valor 0,663 0,173 0,238 0,558 0,534 0,617 0,896 0,238 0,046 0,221 0,630 0,289 0,378 0,881 0,311 0,250 0,692 0,410 0,229 

Renda Familiar 

(Salário Mínimo)                    

< 1  41,80 17,00 51,40 59,40 68,32 50,67 87,50 57,20 65,56 73,13 51,75 20,00 92,00 79,73 0,00 55,40 74,00 91,00 67,34 

> 1  55,33 30,71 63,26 56,00 63,73 49,84 81,31 56,62 78,44 75,60 53,69 26,67 84,57 82,29 79,41 68,98 78,25 87,74 64,14 

p-valor 0,143 0,216 0,066 0,517 0,341 0,951 0,703 0,908 0,011 0,441 0,790 0,599 0,095 0,927 --- 0,039 0,603 0,436 0,474 

IMC (Kg/m
2
) 

                   
Não obesos 58,30 29,25 65,93 57,30 65,48 52,00 81,88 59,85 78,53 77,09 53,38 26,50 85,73 82,40 70,54 69,55 76,67 88,13 63,51 

Obesos 31,88 21,88 40,10 52,50 62,33 43,06 83,33 47,50 65,73 65,89 51,82 22,92 88,89 81,94 65,63 56,98 77,78 88,54 65,98 

p-valor 0,003 0,576 0,001 0,375 0,512 0,418 0,872 0,013 0,006 0,013 0,836 0,631 0,379 0,604 0,791 0,068 0,730 0,985 0,583 

Diabetes 
                   

Não 55,89 30,79 62,00 57,84 64,63 51,58 83,16 55,47 76,52 77,60 53,49 28,42 85,96 82,81 70,00 67,37 76,84 86,97 63,34 

Sim 44,14 20,71 58,21 53,43 64,57 45,71 80,71 60,14 74,45 68,39 52,86 17,14 86,10 79,05 75,00 63,64 79,05 92,14 68,58 

p-valor 0,139 0,320 0,487 0,343 0,989 0,507 0,405 0,293 0,543 0,115 0,923 0,353 0,721 0,180 0,653 0,564 0,954 0,557 0,186 

Hipertensão 
                   

Não 74,44 55,56 83,33 69,44 68,89 62,96 73,61 68,33 83,75 81,60 61,11 16,67 88,89 85,93 --- 73,06 90,74 94,44 68,53 

Sim 51,12 26,03 59,32 55,70 64,30 49,04 83,16 55,87 75,38 74,64 52,74 26,03 85,79 81,49 69,44 65,87 76,44 87,91 64,47 

p-valor 0,086 0,117 0,040 0,090 0,539 0,329 0,794 0,107 0,149 0,040 0,459 0,497 0,472 0,391 --- 0,433 0,311 0,614 0,558 
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Continuação da Tabela 5. Médias das dimensões do KDQOL-SF e os estratos das variáveis sociodemográficas estatisticamente diferentes de 

130 pacientes em tratamento pré-dialítico. Goiânia, 2011-2013. 
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Hemoglobina (g/dL)                    

< 11 55,68 19,59 64,19 57,03 61,73 45,05 83,11 58,78 74,41 77,79 47,80 29,73 86,67 85,41 50,00 64,05 77,93 85,81 61,72 

11 e 12 46,51 29,25 58,07 52,64 62,94 53,46 81,13 56,51 75,28 71,05 50,35 16,04 83,65 78,49 75,00 68,63 78,30 87,97 63,22 

> 13 59,12 37,50 62,79 62,35 70,24 48,04 84,19 53,97 79,04 80,15 64,52 35,29 88,24 85,49 83,33 65,29 77,45 93,38 70,11 
p-valor 0,242 0,387 0,693 0,164 0,189 0,600 0,516 0,676 0,261 0,056 0,061 0,116 0,936 0,189 0,346 0,589 0,918 0,343 0,154 

Paratormonio (pg/mL)                    

< 110 46,82 32,95 60,11 53,41 67,82 63,64 87,50 54,55 78,93 84,23 61,36 22,73 83,64 83,03 --- 71,59 80,30 90,91 63,65 

> 110 52,98 29,26 62,45 55,00 61,87 50,35 81,65 60,11 76,00 74,27 45,61 32,98 83,97 80,14 71,88 63,03 74,47 83,78 64,19 

p-valor 0,549 0,723 0,882 0,792 0,284 0,247 0,607 0,315 0,459 0,070 0,071 0,367 0,507 0,748 --- 0,277 0,676 0,440 0,916 

Ureia (mg/dL)                    

< 40 79,00 45,00 70,00 60,00 80,00 40,00 97,50 64,00 80,45 92,50 70,00 70,00 88,00 94,67 100,00 58,00 80,00 85,00 73,36 

> 40 52,80 27,16 60,78 56,47 63,86 49,43 82,22 55,95 76,11 74,89 52,86 23,28 85,86 81,72 65,38 66,36 77,44 88,69 64,09 

p-valor 0,102 0,332 0,536 0,739 0,037 0,644 0,207 0,440 0,401 0,038 0,255 0,035 0,770 0,117 0,013 0,470 0,907 0,644 0,308 

Creatinina (mg/dL)                    

M < 1,3 e F < 1,2 83,00 45,00 66,00 70,00 82,40 53,33 95,00 57,00 82,35 90,00 82,50 40,00 81,33 92,00 87,50 75,50 83,33 100,00 80,02 

M > 1,3 e F > 1,2 51,75 27,71 60,94 56,25 63,90 49,72 82,19 56,38 75,83 75,03 52,66 24,58 86,06 81,89 70,54 65,88 77,92 88,44 63,90 
p-valor 0,083 0,342 0,796 0,198 0,013 0,920 0,454 0,952 0,488 0,102 0,045 0,610 0,668 0,293 0,525 0,364 0,767 0,270 0,072 

Sódio (mEq/L)                    

< 145 54,45 29,59 61,81 57,94 66,24 50,76 83,49 57,11 76,99 77,09 54,87 26,61 85,44 83,24 76,67 67,32 78,74 88,42 63,77 

> 145 47,00 15,00 52,50 49,50 53,60 50,00 75,00 53,00 69,79 73,13 46,88 15,00 86,67 72,67 --- 64,75 68,33 90,00 66,67 

p-valor 0,464 0,326 0,331 0,280 0,073 0,969 0,331 0,586 0,185 0,534 0,469 0,394 0,829 0,275 --- 0,962 0,363 0,730 0,647 

Potássio (mEq/L)                    

< 5,0 53,95 29,32 60,37 56,11 64,74 50,62 81,02 55,49 75,60 75,39 52,62 22,22 85,10 82,06 78,75 67,56 77,57 87,65 62,36 

> 5,0 50,73 24,39 63,48 58,90 64,98 47,97 85,98 59,02 77,10 76,07 56,10 29,27 86,83 83,09 60,42 63,90 79,67 90,55 66,26 

p-valor 0,555 0,573 0,774 0,534 0,954 0,733 0,251 0,418 0,839 0,577 0,582 0,424 0,419 0,946 0,278 0,386 0,978 0,546 0,286 

Cálcio x Fósforo 
(mg

2
/dL

2
) 

                   

< 55 52,33 30,69 62,90 57,67 65,94 53,47 83,29 56,83 76,81 77,10 54,58 26,24 85,21 81,06 75,00 64,08 80,03 87,00 64,70 

> 55 45,00 16,67 51,39 52,78 59,56 37,04 81,94 59,44 69,32 63,89 49,31 27,78 94,07 89,63 --- 64,72 81,48 100,00 59,26 

p-valor 0,773 0,395 0,308 0,548 0,393 0,283 0,651 0,740 0,426 0,043 0,652 0,777 0,283 0,436 --- 0,866 0,760 0,105 0,435 
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Fazem parte do KDQOL-SF duas questões cujas respostas não integram o 

cálculo dos escores das dimensões. A primeira delas é a questão número 2 que 

avalia como está a saúde do paciente de maneira geral atualmente, em comparação 

há um ano. E a questão número 22, que questiona como o paciente avalia a saúde 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6. Avaliação da saúde geral de 130 pacientes em tratamento pré-dialítico, com 

número e frequência percentual. Goiânia, 2011-2013. 
Questão 2 - Comparada há um ano atrás, como você avaliaria 

sua saúde em geral agora? 
n f(%) 

1. Muito melhor agora do que há um ano atrás 30 23,1 

2. Um pouco melhor agora do que há um ano atrás 27 20,8 

3. Aproximadamente igual há um ano atrás 40 30,8 

4. Um pouco pior agora do que há um ano atrás 18 13,8 

5. Muito pior agora do que há um ano atrás 15 11,5 

Questão 22 - No geral, como você avaliaria sua saúde? 

0 - 4 (A pior possível) 14 10,8 

5  (Meio termo entre pior e melhor) 25 19,2 

6 - 10 (A melhor possível) 91 70,0 

 

Percebe-se que a maioria das pessoas (74,7%) afirmou que sua saúde está 

aproximadamente igual e muito melhor agora, um pouco melhor ou muito melhor do 

que do que há um ano. 

As respostas para a questão que avalia a saúde de maneira geral também 

demonstrou que a maioria dos pacientes considera, apesar de algumas dificuldades 

percebidas e relatadas, que a sua saúde geral é a melhor possível. 

Os dados foram submetidos a avaliações multivariadas pelo teste de 

correlação linear de Pearson e por regressão linear múltipla. A análise dos dados 

pelo teste de correlação linear de Pearson evidenciou, em relação à idade, que há 

correlação negativa entre as dimensões “funcionamento físico” e “papel profissional”. 

Em relação ao estadiamento, a correlação negativa mais relevante foi com a 

dimensão “sobrecarga da doença renal”. Quanto maior o número de filhos menores 

foram as médias das dimensões “funcionamento físico”, “função física”, “papel 

profissional” e, especialmente, “função sexual”. 

A escolaridade apresentou correlações positivas com cinco dimensões: 

“funcionamento físico”, “função física”, “dor”, “papel profissional” e “sono”. Também 

foram cinco, as dimensões correlacionadas com o IMC (“funcionamento físico”, “dor”, 



Resultados                                                                                                                                                                                           76 

Fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico -  
Jacqueline A. B. Leão Cordeiro 

“lista de sintomas e problemas”, “efeitos da doença renal” e “sono”), porém com 

coeficientes de Pearson negativos. 

Em relação aos parâmetros laboratoriais, a creatinina e o produto cálcio x 

fósforo apresentaram correlação negativa com a dimensão “sobrecarga da doença 

renal”. Além desta dimensão, o produto cálcio x fósforo também se correlacionou 

negativamente com “lista de sintomas e problemas” e “efeitos da doença renal”. 

Todas as correlações identificadas, com o teste de correlação linear de 

Pearson, entre as variáveis sociodemográficas-clínico-laboratoriais e as 19 

dimensões do KDQOL-SF estão na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Variáveis sociodemográficas-clínico-laboratoriais significativas para o 

teste de correlação linear de Pearson. Goiânia, 2011-2013. 

Variáveis r de Pearson p-valor 

Idade 
  

Funcionamento físico -0,290 0,001 

Papel profissional -0,299 0,001 

Estadiamento 
  

Sobrecarga da doença renal -0,206 0,019 

Estímulo por parte da equipe do ambulatório -0,180 0,040 

Filhos 
  

Funcionamento físico -0,288 0,001 

Função física -0,200 0,027 

Papel profissional -0,249 0,006 

Função sexual -0,877 <0,0001 

Escolaridade 
  

Funcionamento físico 0,308 0,0004 

Função física 0,253 0,004 

Dor 0,257 0,003 

Papel profissional 0,212 0,015 

Sono 0,272 0,002 

IMC 
  

Funcionamento físico -0,304 0,001 

Dor -0,315 0,0004 

Lista de sintomas e problemas -0,276 0,002 

Efeitos da doença renal -0,272 0,002 

Sono -0,216 0,016 

Creatinina 
  

Sobrecarga da doença renal -0,284 0,001 

Cálcio x Fósforo 
  

Lista de sintomas e problemas -0,253 0,008 

Efeitos da doença renal -0,354 0,0001 

Sobrecarga da doença renal -0,199 0,037 
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Para as avaliações multivariadas com aplicação de regressão linear múltipla 

foram consideradas cada uma das 19 dimensões como variável dependente e todas 

as demais variáveis contínuas como independentes. O teste de regressão múltipla 

foi estatisticamente significante para quatro dimensões: “funcionamento físico” 

(p=0,016), “dor” (p=0,004), “lista de sintomas e problemas” (p=0,001) e “efeitos da 

doença renal” (p=0,008). As demais dimensões não tiveram significância estatística 

com as múltiplas variáveis contínuas. 

O IMC foi a variável independente que influenciou sozinha maior número de 

dimensões. Tal fato foi evidenciado com o teste regressivo passo a passo, que 

apontou o IMC como a variável de maior influência sobre a diminuição dos valores 

das dimensões: “funcionamento físico” (p=0,004), “dor” (p=0,002), “lista de sintomas 

e problemas” (p=0,002), “efeitos da doença renal” (p=0,001) e “sono” (p=0,016). A 

segunda variável mais importante foi creatinina, que influenciou negativamente duas 

dimensões: “sobrecarga da doença renal” (p=0,001) e “papel profissional” (p=0,002). 

As associações mais relevantes foram identificadas entre o IMC e os “efeitos da 

doença renal” e entre a creatinina e a “sobrecarga da doença renal”, que 

influenciaram sozinhas, respectivamente, estas dimensões em 12,0% e 11,5%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Feliz aquele que transfere o que 

sabe e aprende o que ensina.” 

(Cora Coralina)  
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Populações em desvantagens socioeconômicas comumente possuem baixo 

nível ocupacional e educacional e têm acesso limitado aos cuidados de saúde. Os 

fatores de risco mais comuns para a doença renal crônica são a hipertensão arterial 

e o diabetes (MS, 2013a; 2013b), além de fatores como idade, obesidade, uso do 

tabaco e, quando mais de um fator de risco está presente, a chance de desenvolver 

doença renal crônica é bastante significativa (HUDA; ALAM; RASHID, 2012; MS, 

2013c). Analisando os resultados do presente estudo observou-se que os pacientes 

tinham vários desses fatores, pois a média de idade foi de 64 anos, 45,4% do grupo 

apresentavam excesso de peso, além de que, 50,0% deles fumarem ou já terem 

fumado e a hipertensão arterial estava presente em 93,1% deles.  

A doença renal tende a afetar de maneira significativa a vida das pessoas 

nos países em desenvolvimento, pois a pobreza e a falta de escolaridade são 

consideradas, em parte, responsáveis pelo aumento da doença renal crônica (WEIL 

et al., 2010). O status socioeconômico está, geralmente, associado a melhor 

educação e a recursos necessários para escolhas alimentares mais saudáveis. O 

perfil socioeconômico dos pacientes entrevistados aponta que mais da metade deles 

não tinha instrução escolar, oito em cada dez não realizavam qualquer atividade 

laboral remunerada e a maioria tinha três filhos ou mais, o que pode ter refletido na 

renda inferior a três salários mínimos. Corrobora, portanto, com os dados da 

literatura internacional, que indicam que, de um modo geral, indivíduos mais 

propensos à doença renal crônica são aqueles com baixa renda pessoal e familiar, 

baixa escolaridade, desempregados e/ou realizando atividades de subempregos, 

caracterizado como não qualificado e que mal satisfaz as necessidades de 

sobrevivência (WHITE et al., 2008; FISCHER et al., 2010; BARROS et al., 2011; 

HUDA; ALAM; RASHID, 2012). 

Outro fator de risco é o hábito do tabagismo, que está ou esteve presente na 

vida de metade dos pacientes do presente estudo. Há evidências de que o uso do 

tabaco esteja associado ao aumento da mortalidade e da incidência de insuficiência 

cardíaca em pacientes com doença renal crônica, sobretudo, no estágio 5 da doença 

(THOMAS; KANSO; SEDOR, 2008). Existe relação negativa entre o tabagismo e a 

pressão arterial, sugerindo um mecanismo biológico potencial pelo qual o fumo pode 

gerar danos renais. Esse risco aumentado de doença cardiovascular (KIENREICH et 
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al., 2013), indica o incentivo da interrupção do tabagismo (MÍGUEZ-BURBANO et 

al., 2010). 

A prevalência de obesidade, que tem aumentado em proporções 

pandêmicas, também configura importante problema de saúde em todo o mundo, 

não só para os doentes renais (MARIC-BILKAN, 2013). Quase metade dos 

pacientes do presente estudo tinha IMC compatível com peso normal, porém, 

aproximadamente, um em cada cinco deles era obeso, confirmando as observações 

de que a elevada prevalência da obesidade está intimamente ligada ao aumento da 

incidência de uma série de doenças crônicas, incluindo diabetes tipo 2 (ERCAN; 

KIZILTAN, 2013), hipertensão (BORTOLOTTO, 2008; NIU; SEO, 2014), doenças 

cardiovasculares (MARESCA et al., 2014) e doenças renais (ODAGIRI et al., 2014).  

As comorbidades mais encontradas nos pacientes dessa pesquisa foram 

hipertensão e diabetes e, em 25,4% deles, elas eram concomitantes. A pressão 

arterial elevada é importante fator de risco para a morbidade e mortalidade 

cardiovascular em tratamento pré-dialítico e dialítico (LIEDER et al., 2011) e está 

associada ao aumento da perda da função renal (SUTTORP et al., 2013). Ela 

acelera o declínio da função renal e o tempo até o início da terapia de substituição 

renal em pacientes com doença renal crônica em estágios 4 e 5 sob cuidados pré-

dialíticos (GOEIJ et al., 2011). Confirmando os 93,1% hipertensos identificados na 

presente pesquisa, estudos indicam que a hipertensão é comum em 71,0% 

(SARAFIDIS et al., 2012) a 98,9% (MUNTNER et al., 2010) dos adultos com doença 

renal crônica. 

O diabetes também está entre as principais causas de doença renal e a 

OMS estima que 347 milhões de pessoas no mundo tenham diabetes, fazendo 

projeção da prevalência dobrar até o ano de 2030 (WHO, 2013a). Os fatores que 

contribuem para a alta taxa de doença renal associada ao diabetes podem incluir a 

exposição a diversos fatores ambientais, especialmente para pessoas que vivem em 

países em desenvolvimento, com dificuldades de acesso aos cuidados de saúde e 

susceptibilidade genética para a doença renal (WEIL et al., 2010). A prevalência do 

diabetes associado à doença renal crônica, em populações estadunidenses, era de 

aproximadamente 40% (McFARLANE et al., 2011; AFKARIAN et al., 2013). Nos 

resultados aqui apresentados, foi encontrada prevalência mais baixa 

(aproximadamente 27%), mas sabe-se que o diabetes pode progredir para 

complicações como a doença renal (MOREIRA; MASCARENHAS, 2004). 
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A hipertensão e o diabetes foram comorbidades avaliadas e, quando os 

pacientes foram estratificados pelo diabetes, a qualidade de vida não se mostrou 

afetada em qualquer dimensão avaliada. Por outro lado, a hipertensão arterial 

apontou prejuízo nas dimensões “dor” e “efeitos da doença renal”. Comumente, 

impactos negativos na qualidade de vida de pacientes diabéticos são relatados, 

porém fora do contexto da doença renal crônica (SCHRAM; BAAN; POUWER, 2009; 

IMAYAMA et al., 2011; MALAVIGE et al., 2014). Da mesma forma, a hipertensão 

está associada à menor QV relacionada à saúde, especialmente, em domínios da 

função física (SONI et al., 2010; SUNG et al., 2014). 

Os aspectos referentes ao nível econômico, obesidade, tabagismo e 

comorbidades, entre outros, evidenciam o universo de informações indispensáveis 

para esse tipo de paciente, pois se referem à mudança de hábitos de vida. 

Reforçam, também, a necessidade de abordagem multiprofissional no tratamento 

pré-dialítico (REMBOLD et al., 2009; MORTON et al., 2012; LUCIANO et al., 2012), 

e adesão terapêutica com tomada de decisão compartilhada que ficou evidente 

durante a coleta de dados. Dúvidas sobre questões sexuais, confecção de fístula 

arteriovenosa, controle da anemia, medicamentos e dietas indicaram que muitas 

informações são oferecidas. Mas talvez, pelo grande número ou por incompreensão, 

fazem com que o portador de agravo crônico não consiga absorvê-las e transformá-

las em ação para benefício da sua saúde (SANTOS et al., 2012).  

É necessário que a atuação do enfermeiro e da equipe multiprofissional seja 

consciente desta deficiência (MEDEIROS; SÁ, 2011), estando comprometidos com 

abordagens claras, concisas e oportunas, sem a utilização de termos técnicos para 

que os pacientes compreendam seu estado de saúde (ULBRICH et al., 2012; 

MORTON et al., 2012). Considera-se que a falta de compreensão pode afetar vários 

aspectos da vida dos indivíduos e acelerar sua entrada no tratamento hemodialítico 

(REMBOLD et al., 2009; MORTON et al., 2012). 

Se a identificação precisa de pessoas com doença renal crônica que estão 

em maior risco de progressão para doença renal terminal é fundamental na 

adequação da terapia, com o intuito de reduzir a sua incidência e sequelas 

(BHAVSAR et al., 2011), os parâmetros laboratoriais devem ser bastante 

observados na abordagem do paciente renal crônico em tratamento pré-dialítico 

(BAGATTINI, 2011). O controle adequado desses parâmetros consegue evitar a 

progressão da doença com consequente início da terapia de substituição renal 
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(SPIEGEL et al., 2008).  

Além disso, pesquisas já demonstraram que a melhora de parâmetros 

clínicos e laboratoriais com consequente melhora da qualidade de vida, está 

associada à maior adesão às recomendações por parte dos pacientes que são 

assistidos por equipe multiprofissional (SANTOS et al., 2008a; HANSEN et al., 

2010). No ano 2005, Pacheco e Santos publicaram orientações indispensáveis para 

que o paciente em tratamento pré-dialítico tenha melhor adesão e consequente 

melhora da qualidade de suas vidas, incluindo o olhar diferenciado do enfermeiro em 

relação aos parâmetros laboratoriais. 

A anemia é uma das principais complicações que aparecem no início do 

curso da doença renal crônica, afetando quase todos os estágios seguintes de 

progressão da doença (HANSEN et al., 2009). O fato de a presente pesquisa ter 

sido realizada em ambulatórios nos quais o atendimento é exclusivamente 

executado por médicos, pode ter favorecido que algumas informações para controle 

da anemia, por exemplo, se restringissem às prescrições medicamentosas, por não 

contarem com o olhar multidisciplinar (MOREIRA et al., 2008), o que pode refletir 

negativamente na adesão ao tratamento e no sucesso do controle da anemia. 

Os pacientes em tratamento pré-dialítico têm correção inadequada da 

anemia, mas pouco se sabe sobre seus determinantes (THILLY et al., 2008). A 

correção da anemia foi destaque em pesquisas internacionais (HANSEN et al., 2010; 

BOINI et al., 2011) que demonstraram correlação positiva para o aumento da 

capacidade funcional, para a vitalidade e para a redução das limitações por aspectos 

físicos de pacientes em tratamento pré-dialítico. 

Por esses motivos, o acompanhamento por diferentes profissionais da área 

de saúde tem sido apontado como essencial para auxiliar esses indivíduos. 

Informações pertinentes ao seu nível de letramento funcional pode auxiliá-los no 

processo de tratamento visando melhor adesão às recomendações nutricionais, 

sociais, clínicas e de autocuidado. Durante a coleta de dados foi observado que 

parte significativa dos pacientes faltava às consultas no ambulatório e outros não 

compreendiam as orientações fornecidas pelo profissional médico. A falta de adesão 

do paciente ao tratamento prejudica sua qualidade de vida em vários segmentos, 

pois diminui a chance de prorrogação para o início da terapia dialítica, que já foi 

comprovada por Morton et al. (2012). 

Alguns autores descrevem prevalência de anemia associada à doença renal 
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crônica de aproximadamente 50%, quando os valores de referência são para 

pessoas saudáveis (<12 para mulheres e <13 g/dL para homens) (THOMAS; 

KANSO; SEDOR, 2008). Porém, quando considerados os valores referenciais para 

pacientes com doença renal crônica (<11 g/dL para ambos os gêneros), a 

prevalência cai para cerca de 11% (ESTRELLA et al., 2010).  

Da mesma forma, os dados do presente estudo apontaram prevalência de 

anemia em mais de 60% dos pacientes avaliados quando o referencial é para 

indivíduos saudáveis e prevalência de 28,5% para o referencial de pacientes com 

doença renal crônica. Isso talvez se explique porque países desenvolvidos 

comumente contam com equipes multiprofissionais no manejo do paciente renal 

crônico e, portanto, com maior adesão ao tratamento (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; 

MORTON et al., 2012).  

Outro parâmetro a ser acompanhado é a estimativa da taxa de filtração 

glomerular, que é essencial para a verificação clínica da função renal, facilitando a 

detecção, avaliação e tratamento da doença renal crônica (STEVENS et al., 2009). A 

estimativa leva em consideração a idade e a massa corpórea do paciente e pelo fato 

da creatinina ser filtrada pelos glomérulos, considerando também a creatinina sérica 

(MICHELS et al., 2010). Porém, como os níveis séricos de creatinina estão 

associados positivamente à massa muscular e ao consumo de carne na dieta, é 

importante considerar tais fatores na interpretação de seu nível sérico na prática 

clínica (STEVENS et al., 2008b). Neste contexto, pela limitada capacidade da 

creatinina para avaliar a função renal com precisão entre as pessoas com diferentes 

níveis de massa muscular e com doenças que afetam os músculos, as equações 

que consideram a creatinina são menos precisas entre pessoas com estágios iniciais 

de doença renal crônica (WAIKAR; BONVENTRE, 2009; BHAVSAR et al., 2011). 

Em estudo avaliando limitações funcionais, Odden, Shlipak e Tager (2009) 

concluíram que taxas elevadas de creatinina sérica estão associadas com o 

aumento de limitação funcional do paciente. Estas associações foram mais 

acentuadas nas mulheres em relação aos homens. Tal fato também foi relevante no 

presente estudo, pois, 93,2% dos homens e todas as mulheres apresentaram 

creatinina sérica acima dos níveis recomendados. 

A doença renal em pacientes infectados pelo HIV também é fator de risco 

reconhecido não só para a progressão para estágios terminais da doença renal 

crônica e diálise, mas também está associado com a progressão da própria 
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síndrome da imunodeficiência adquirida e morte em pacientes HIV-positivos 

(ALSAUSKAS; MEDAPALLI; ROSS, 2011). Adicionalmente, há evidências 

crescentes da relação das hepatites B (MOCROFT et al., 2012) e C (HOFMANN et 

al., 2011; FABRIZI et al., 2012) com a doença renal crônica, bem como da 

coinfecção destes vírus com o HIV (WYATT et al., 2008). Apesar da maioria dos 

pacientes do presente estudo não apresentar sorologia positiva para HIV e para as 

hepatites B e C, preocupa a quantidade relevante de pacientes que não foram 

submetidos à avaliação sorológica. 

As sorologias para HIV e hepatites B e C tem relevância indiscutível em 

pacientes renais em hemodiálise, uma vez que a positividade gera condutas 

terapêuticas diferenciadas. Porém, os dados da literatura quanto ao agravamento da 

doença renal do paciente no período pré-dialítico (ALSAUSKAS; MEDAPALLI; 

ROSS, 2011; MOCROFT et al., 2012; FABRIZI et al., 2012) reforçam a necessidade 

de submeter toda a população de pacientes nesta situação a estes exames 

sorológicos, visando a diminuição de agravos. 

Em relação às dimensões da QV, as mais prejudicadas nos pacientes 

avaliados neste estudo foram o “papel profissional” e a “função física”. Não houve 

diferença estatística entre as médias das questões que qualificam o “papel 

profissional” e a “função física”, indicando semelhança entre as respostas. A 

dimensão “papel profissional” está relacionada com as dificuldades no trabalho. 

Neste contexto, percebe-se que o maior impacto sentido pelos pacientes foi não 

exercer qualquer função laboral remunerada e acreditar que a doença renal é a 

responsável por impossibilitá-los de tal tarefa.  

A influência negativa na dimensão “função física” indica que os pacientes 

sofrem com as limitações impostas pela doença renal, relacionadas aos aspectos 

físicos, no tipo e na quantidade do trabalho e nas atividades habituais e corriqueiras 

que desempenham. Situação semelhante, foi observada por Barros et al. (2011), ao 

afirmarem que a prevalência  da desigualdade social advinda da falta de trabalho por 

pacientes portadores de doenças crônicas tem aumentado, devido à falta de 

estrutura do SUS para atender as demandas dessa população. Reforça que o 

acompanhamento multiprofissional se torna indispensável a pacientes renais 

crônicos, pois, a situação de cronicidade, dificulta muitas vezes a inserção ou a 

continuidade em atividades profissionais. 

Por outro lado, as dimensões com escores mais elevados foram o “estímulo 
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por parte da equipe do ambulatório” e a “função cognitiva”, sugerindo que os 

pacientes se mostraram estimulados pela equipe que os assiste e que não sentem 

qualquer prejuízo cognitivo relacionado à doença renal. Na análise estatística entre 

as respostas das questões que avaliam o “estímulo por parte da equipe do 

ambulatório” não foram constatadas diferenças. Essa dimensão é considerada 

dimensão adicional, que avalia até que ponto a equipe que assiste o paciente 

encoraja-o a ser independente e a lidar com a doença renal.  A dimensão “função 

cognitiva” apresentou diferença estatística entre as questões, e essa dimensão 

evidencia prejuízo de pensamentos. No geral, os pacientes não apresentam 

dificuldades cognitivas importantes, mas foi constatado que foram mais difíceis para 

eles as questões associadas à concentração e ao pensamento do que o fato de se 

sentirem confusos. Pesquisa realizada por Condé et al. (2010), evidenciou que a 

função cognitiva dos renais crônicos apresenta-se diferenciada para cada 

estadiamento da doença e, aqueles com estágio 5 em tratamento de hemodiálise, 

possuem declínio significativo quando comparados com o grupo em tratamento pré-

dialítico, o que foi igualmente identificado nos resultados da presente pesquisa. 

Dentre as 19 dimensões avaliadas pelo KDQOL-SF, 16 tiveram escores 

inferiores no sexo feminino, sugerindo que as mulheres sentem maior impacto da 

doença renal crônica que os homens; está afetando a qualidade de vida das 

mulheres de maneira substancial. Não foram encontrados na literatura nacional e 

internacional, estudos que relatassem diferenças entre homens e mulheres no 

tratamento pré-dialítico. Trabalho realizado em tratamento hemodialítico por Lopes 

et al. (2007) também constatou que, independente da idade e presença de 

comorbidades, a QV das mulheres apresenta valores mais baixos que a dos 

homens. Esse fato deve servir como alerta para que as diferenças entre homens e 

mulheres em tratamento pré-dialítico sejam consideradas, no sentido de identificar 

as necessidades de cuidados específicos, visando melhorar sua QV. 

No presente estudo, as características associadas à insatisfação sexual 

estavam presentes nos pacientes do gênero masculino e, dentres eles, importante 

causa que afeta o desempenho sexual é a disfunção erétil. Contribuem com a 

disfunção erétil fatores vasculares (RATHI; RAMACHANDRAN, 2012), neurológicos 

(PATEL; HALLS; PATEL, 2012), farmacológicos (MOHAMMADI et al., 2012), 

psicológicos e endócrinos (EL-ASSMY, 2012). A disfunção erétil está ainda 

associada, particularmente, à anemia e à uremia (EL-ASSMY, 2012), à hipertensão 
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(JAVARONI; NEVES, 2012), ao diabetes (YOHANNES et al., 2010; YAMADA et al., 

2012) e ao hábito do cigarro (TOSTES et al., 2008). Os homens participantes do 

presente estudo apresentavam anemia (72,0%), uremia (93,0%), hipertensão 

(90,7%), diabetes (25,3%) e o hábito, presente ou anterior, de tabagismo (54,0%). 

Grande parcela dos pacientes avaliados apresentava uremia crônica. A ureia 

permanentemente aumentada causa, dentre outros problemas, importantes 

alterações vasculares, como impotência vasculogênica e parece estar associada à 

deficiência de zinco, que possivelmente afeta o desempenho sexual (EL-ASSMY, 

2012).  

Além disso, segundo estudo que avaliou a disfunção sexual de renais 

crônicos, pacientes sem atividade sexual podem apresentar maior preocupação com 

a saúde (MARTÍN-DÍAZ; REIG-FERRER; FERRER-CASCALES, 2006). Diante 

disso, pode-se ressaltar que a função sexual é uma dimensão que merece atenção 

por parte do enfermeiro, pois é fator relevante para uma das vertentes que compõe a 

qualidade de vida e que pode não estar recebendo atenção adequada pelos 

profissionais envolvidos no pré-dialítico.  

As análises de correlação evidenciaram em relação à idade, que há 

associação negativa entre as dimensões “funcionamento físico” e “papel 

profissional”, ou seja, quanto maior a idade, mais prejudicada está a qualidade de 

vida relacionada às questões do autocuidado e da realização de atividades que 

exigem maior esforço físico e de elaboração de atividades mentais. Por outro lado, a 

escolaridade apresentou correlação positiva com o “papel profissional”. Tal 

correlação sugere que quanto maior o tempo que o indivíduo dedica aos estudos, 

melhor é a sua percepção sobre as suas condições laborais. Em outros termos, os 

anos de estudo podem levar o indivíduo a uma situação laboral e financeira mais 

confortável, fazendo com que a avaliação do seu papel profissional tenha melhor 

desempenho. 

Quando os pacientes foram estratificados quanto ao hábito do tabagismo, 

percebeu-se que os fumantes atuais ou pregressos tinham valores menores em 15 

das 19 dimensões avaliadas. No entanto, somente as dimensões “funcionamento 

físico” e “dor” se revelaram de fato estatisticamente diferente entre os grupos. A 

dimensão “funcionamento físico” avalia as condições de saúde associadas a 

limitações das atividades desenvolvidas, ou seja, a capacidade física de realizar 

diferentes tarefas. Já a dimensão “dor” verifica a intensidade da dor e sua extensão 
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ou interferências nas atividades diárias, que envolve tanto o trabalho fora de casa 

quanto o trabalho doméstico. Gonseth et al. (2014) realizaram estudo de associação 

entre tabagismo e gasto energético total e concluíram que indivíduos tabagistas 

apresentam queda significante na capacidade de realizar atividades físicas.  

O estudo realizado por Kalucka (2012) com o intuito de associar o hábito de 

fumar com a qualidade de vida de 400 pessoas, também identificou que a dor, de 

intensidade média a forte, é mais comum em fumantes do que não-fumantes. 

Adicionalmente, este mesmo estudo, concluiu que os fumantes têm doenças 

crônicas mais cedo e com mais frequência do que o grupo não-fumantes, e, com 

pior saúde física e psicológica, os fumantes reduzem a atividade social e 

apresentam diminuição da sua qualidade de vida. Assim, parece existir consenso na 

literatura mundial apontando o tabagismo como hábito que interfere negativamente 

na qualidade de vida daqueles que fumam, sendo eles saudáveis (JOSEPH et al., 

2012; VOGL et al., 2012) ou portadores de alguma doença (PAPADOPOULOS et al., 

2011; McDONNELL et al., 2014).  

Piper et al. (2012) avaliaram a qualidade de vida de indivíduos saudáveis 

que pararam de fumar. Estes autores sugeriram que, a longo prazo, os indivíduos 

que pararam de fumar eram mais felizes e satisfeitos com suas vidas do aqueles 

que não conseguiram abandonar o hábito. Outro estudo que realizou avaliação 

semelhante em pacientes com câncer de pulmão, concluiu que aqueles que pararam 

de fumar melhoraram substancialmente sua qualidade de vida (CHEN et al., 2012). 

A estratificação dos pacientes em relação ao número de filhos evidenciou 

que oito dimensões foram inversamente afetadas pelo número de filhos, ou seja, 

quanto maior o número de filhos, pior o escore de qualidade de vida. Aquelas que se 

mostraram estatisticamente significativas foram “funcionamento físico”, “dor”, “efeitos 

da doença renal” e “suporte social”. Além disso, os testes estatísticos confirmaram a 

correlação negativa entre o número de filhos e as dimensões “funcionamento físico”, 

“função física”, “papel profissional” e “função sexual”. Quando são analisados quais 

aspectos cada uma destas dimensões avalia, percebe-se que existem pontos em 

comum entre elas: todas, a seu modo, analisam questões pertinentes à realização 

de atividades corriqueiras e profissionais, como também questões familiares.  

No contexto dos determinantes sociais de saúde, a família, juntamente com 

outras interações sociais, como amigos e vizinhos, constitui o denominado capital 

social (BADZIAK; MOURA, 2010). Mas, apesar da relevância da família auxiliando 
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no enfrentamento de doenças, especialmente as crônicas, não foram identificados 

estudos que avaliassem a QV relacionada à estrutura familiar, como por exemplo, 

qualidade do relacionamento com o cônjuge e número de filhos. 

Analisando os resultados relacionados à variável religiosidade, verificou-se 

que, apesar daqueles que relataram não ter religião apresentarem 16 dimensões 

com números maiores que os demais, somente três se mostraram de fato 

estatisticamente diferentes (“funcionamento físico”, “lista de sintomas e problemas” e 

“papel profissional”). Fator limitante, que atenua tais afirmações, foi o número restrito 

de pacientes que não tinham religião (somente cinco, perfazendo um total de 3,8%). 

Adicionalmente, os cinco pacientes que afirmaram não ter religião eram homens, 

não-fumantes e que estavam no estágio 4 da doença renal, o que pode ter resultado 

em escores mais elevados nas dimensões que foram estatisticamente significativas. 

As dimensões “saúde geral”, “função social” e “suporte social” tiveram 

escores maiores, apesar de estatisticamente não diferentes, sugerindo tendência de 

QV melhor nessas dimensões para os pacientes que declararam ter religião. Spinale 

et al. (2008) encontraram associação entre espiritualidade e sobrevivência de 

pacientes em hemodiálise e afirmaram que tal fato pode ser parcialmente explicado 

pelo aumento da percepção de apoio social de pacientes que participam de 

atividades religiosas. Em amplo estudo sobre religião, espiritualidade e saúde, 

Koenig (2012) concluiu que grande volume de pesquisas mostra que pessoas que 

são mais religiosas têm melhor saúde mental e se adaptam mais rapidamente a 

problemas de saúde. 

O índice de massa corporal (IMC) foi utilizado para estratificar os pacientes 

em grupos, e, quando as dimensões entre os grupos foram comparadas, foi 

identificado comportamento semelhante entre os pacientes que estavam abaixo do 

peso e os obesos. O mesmo ocorreu entre os pacientes com peso normal e com 

sobrepeso. Isso indica que aqueles que se encontram nos extremos dos pesos 

(abaixo e acima do recomendado) são afetados de forma semelhante. 

Adicionalmente, a QV dos pacientes com peso normal ou sobrepeso também 

apresentam valores equivalentes e, comumente, maiores que aqueles registrados 

nos pacientes com índices extremos. 

Os pacientes obesos apresentaram escores nas dimensões da QV inferiores 

aos pacientes não obesos, especialmente, para as dimensões “funcionamento 

físico”, “dor”, “energia e fadiga”, “lista de sintomas e problemas” e “efeitos da doença 
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renal”. Nos testes de correlação, verificou-se associação negativa entre IMC e as 

cinco dimensões anteriores, além da dimensão “sono”. As análises multivariadas 

apontaram o IMC como a variável mais importante na influência negativa de cinco 

das seis dimensões citadas, fato que não ocorreu apenas com “energia e fadiga”. 

Todas as dimensões que se mostraram diferentes apresentaram forte associação 

entre si, e, de modo geral, estas dimensões avaliam capacidade física de realizar 

atividades diversas, dor, disposição, fraqueza e esgotamento, restrições dietéticas, 

laborais e qualidade do sono.  

Estudos recentes têm indicado que pacientes obesos são mais suscetíveis a 

dor musculoesquelética que pacientes com peso normal (WRIGHT et al., 2010; RAY 

et al., 2011; STONE; BRODERICK, 2012). Provavelmente, a associação entre 

obesidade e dor se explica pela síndrome metabólica, caracterizada por 

adiposopatia e resistência à insulina (SEAMAN, 2013). Isso justifica o fato dos 

pacientes obesos apresentarem as dimensões “dor” e “lista de sintomas e 

problemas” bastante prejudicadas. É importante evidenciar que a dimensão “dor” foi 

a que apresentou maior diferença dentre todas citadas (ultrapassando 25 pontos) e 

o teste estatístico apontou-a como a de maior discrepância. Além disso, as análises 

multivariadas apontaram maior influência do IMC na dimensão “efeitos da doença 

renal”, seguida de perto da dimensão “dor”.  

Parece não haver consenso na associação entre obesidade e má qualidade 

do sono. Yan et al. (2012) não encontraram associação entre IMC elevado e vários 

parâmetros de avaliação da qualidade do sono como latência e duração do sono, 

porcentagem de eficiência do sono e prevalência de má qualidade do sono. Por 

outro lado, outros estudos encontraram associação positiva entre obesidade e as 

variáveis “menor duração do sono” e “problemas para manter o sono” (MEYER et al., 

2012); dias de descanso e sono insuficiente (WHEATON et al., 2011); índices de 

apneia e hipopneia do sono e dessaturação de oxigênio (LING; JAMES; HILLMAN, 

2012). Existem ainda trabalhos que afirmaram associação inversa, ou seja, menor 

duração de sono pode predispor os indivíduos à obesidade (WATSON et al., 2010; 

WATSON et al., 2012). O fato é que, no presente estudo, a dimensão “sono” não 

apresentou diferença significativa entre pacientes não-obesos e obesos, e apenas o 

teste de correlação sugeriu associação significativa, porém fraca, o que diminui a 

força da afirmação de que o IMC elevado está de fato interferindo na qualidade do 

sono dos pacientes. 
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O índice de massa corporal mais elevado foi associado à maior prevalência 

de hipertensão arterial em todos os grupos étnicos (STEVENS et al., 2008a). 

Comumente, pacientes com doença renal crônica e IMC alto apresentam níveis mais 

elevados de lipídeos (colesterol), pressão arterial, marcadores de inflamação e 

níveis de glicemia de jejum, todos acima do recomendado. Paradoxalmente, 

pacientes renais crônicos em hemodiálise, com IMC elevado, têm maior sobrevida e 

são menos susceptíveis a doenças cardiovasculares (BANSAL et al., 2012). 

No contexto do exercício laboral, os pacientes que não trabalhavam tiveram 

todas as 19 dimensões com valores inferiores aos que exerciam alguma atividade de 

trabalho. As dimensões que apresentaram diferença estatística foram 

“funcionamento físico”, “função física” e “papel profissional”, sugerindo que, o 

impacto de não trabalhar tem estreita relação com as limitações da capacidade física 

do paciente para realizar atividades, incluindo trabalhos de qualquer espécie. 

Adicionalmente, os aspectos negativos que impactam na QV destes pacientes estão 

relacionados ao fato de eles não exercerem função remunerada, atribuindo 

culpabilidade à doença. Portanto, os resultados do presente estudo sugerem que a 

impossibilidade do paciente renal crônico em exercer atividade laboral é um aspecto 

devastador na sua QV. 

Dos parâmetros laboratoriais avaliados, a ureia foi o que mais impactou a 

qualidade de vida, seguido da creatinina. Por outro lado, os parâmetros de menor 

relevância para a alteração da qualidade de vida foram a hemoglobina, o PTH, o 

sódio e o potássio. 

A uremia, resultado da função renal diminuída, está associada a graves 

manifestações pleomórficas que incluem função cognitiva alterada e dificuldade na 

execução de tarefas que exigem alta capacidade cognitiva; função neuromuscular 

desordenada, com fraqueza muscular, convulsões e neuropatia sensório-motora 

(VARSHNEY et al., 2011); função endotelial alterada, com doença vascular 

acelerada (ALMERAS; ARGILÉS, 2009); alterações hematológicas com anemia, 

disfunção plaquetária e hemorragia (SCHOORL et al., 2013; IDZIAK et al., 2014). 

Adicionalmente, existem outras alterações da uremia como em problemas 

endócrinos e perturbações metabólicas associadas à resistência insulínica, 

disfunção gonadal, hiperparatiroidismo, doença dos ossos e a calcificação de tecidos 

moles (MEYER; HOSTETTER, 2007), além de desordens imunológicas com 

características de inflamação e deficiência imunológica (ZAGER; JOHNSON; LUND, 
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2009; COHEN; HÖRL, 2012). 

Em estudo avaliando a influência da uremia sobre a expressão gênica, 

Scherer et al. (2013) concluíram que a uremia é acompanhada por mudança 

acentuada na expressão de diversos genes implicados numa ampla variedade de 

processos fisiológicos. Tal achado explica a ampla ação nociva da uremia sobre o 

equilíbrio metabólico e homeostático de organismos biológicos. Neste contexto, a 

uremia pode ser considerada como um dos aspectos mais devastadores sobre a 

saúde e o bem-estar dos pacientes renais crônicos. Isso justifica os resultados do 

estudo atual, que aponta a uremia como o parâmetro laboratorial de maior impacto 

sobre a qualidade de vida dos pacientes avaliados, e dá, a este parâmetro, 

importância capital. Portanto, a uremia deve ser um dos parâmetros mais relevantes 

no manejo do paciente renal crônico em tratamento pré-dialítico, devendo ser 

avaliada continuamente e controlada, para que o paciente tenha os danos 

fisiopatológicos causados pelo aumento da ureia sérica minimizados (COHEN; 

HÖRL, 2012). 

Caminhando em sentido oposto, a hemoglobina, o PTH, o sódio e o potássio 

não influenciaram na qualidade de vida dos pacientes analisados neste estudo. 

Apesar da dieta rica em sódio e potássio influenciar a pressão arterial, o seu efeito 

sobre os resultados clínicos ainda não foi completamente estabelecido (GELEIJNSE 

et al., 2007). O aumento sérico do sódio e do potássio está associado aos quadros 

de hipernatremia e hipercalemia. A hipernatremia leve ou moderada comumente é 

assintomática. Sintomas graves associados à hipernatremia são evidenciados, 

geralmente, apenas em aumentos agudos e grandes concentrações de sódio no 

plasma, variando entre 158 a 160 mEq/L (REYNOLDS; PADFIELD; SECKL, 2006). 

Como em média, a maioria dos pacientes do estudo atual apresentavam 149 mEq/L 

de sódio sérico, estavam na faixa da hipernatremia leve ou moderada, e, 

provavelmente assintomáticos. Talvez por isso, o aumento discreto do sódio não foi 

capaz de alterar os parâmetros de avaliação da QV. 

Em estudo de avaliação dos níveis séricos de potássio, Einhorn et al. (2009) 

concluíram que pacientes com doença renal crônica desenvolvem resposta 

compensatória à hipercalemia crônica. O organismo do paciente renal crônico, 

eventualmente “assume como normal”, níveis de potássio acima do recomendado. 

Adicionalmente, o aumento da excreção de potássio extra-renal através do intestino 

é outro mecanismo adaptativo que se desenvolve gradualmente em pacientes com 
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insuficiência renal crônica. Tal fato pode explicar o baixo impacto do aumento de 

potássio sobre a QV dos pacientes renais crônicos avaliados neste estudo. 

Em se tratando das respostas positivas relacionadas com a saúde geral, 

provavelmente são reflexo do fato de a maioria dos pacientes em tratamento pré-

dialítico apresentarem certa constância em relação aos sintomas inerentes à 

patologia. Apesar de se encontrarem em estágios avançados da doença, 

conseguem ter mecanismos orgânicos compensatórios que auxiliam na manutenção 

da saúde. Adicionalmente, os dados da presente pesquisa também sugerem que o 

tratamento pré-dialítico, diferentemente dos tratamentos de substituição renal, não 

influencia negativamente a percepção dos pacientes sobre sua saúde, mesmo 

sendo portador de doença crônica que compromete várias funções orgânicas. 

Chamou atenção a quantidade significativa de pacientes que não sabiam os 

motivos pelos quais os rins não exerciam mais suas funções de maneira adequada, 

comprovando mais uma vez que a assistência com equipe multiprofissional pode 

mudar esse quadro. Porcentagem significativa dos pacientes deste estudo 

desconhece informações básicas, porém fundamentais e obrigatórias para sua 

situação de cronicidade como: as funções que os rins exercem e as complicações 

do seu mau funcionamento, modalidades dialíticas existentes para a substituição 

renal, importância da confecção precoce da FAV, restrição dietética, direitos 

constitucionais enquanto portador da doença renal crônica, entre outras. Esses fatos 

confirmam a preocupação evidenciada pelo Ministério da Saúde, quando da 

implantação da recente Portaria 389/14 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014).  

A expectativa, considerando os resultados desse estudo é que esse quadro 

possa ser melhorado com a definição da obrigatoriedade de atendimento 

multiprofissional para os portadores de DRC tanto em hemodiálise quanto no pré-

dialítico. Espera-se fortemente, que várias dúvidas sejam sanadas, angústias 

minimizadas e os indivíduos renais crônicos tenham seus direitos respeitados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saber não é suficiente, devemos 

aplicar. Interesse não é suficiente, 

temos que fazer.” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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A maioria dos pacientes avaliados neste estudo eram homens (1,4 homens 

para cada mulher), com média de idade de aproximadamente 64 anos, em 

tratamento conservador da função renal há 5,8 anos em média, com predomínio de 

doença no estágio 4 (2,3 para cada um em estágio 5). Adicionalmente, a maior parte 

deles tinha cinco ou mais filhos, era católico e não possuía grau de escolaridade 

(não sabendo ler ou somente sabendo ler e escrever); não desempenhava qualquer 

atividade laboral remunerada e contava com as rendas pessoal e familiar de um 

salário mínimo podendo chegar até três salários mínimos. Os dados clínicos 

demonstraram que a maioria dos pacientes tem índice de massa corporal compatível 

com o peso normal, tem a hipertensão arterial como comorbidade mais comum e 

sorologia negativa para HIV e hepatites B e C. Os aspectos laboratoriais indicaram 

que, no geral, os pacientes apresentam hemoglobina com níveis baixos, porém com 

valores esperados para pacientes renais crônicos; paratormônio, ureia e creatinina 

com valores acima do limite de referência; porém, sódio, potássio, cálcio e fósforo 

em níveis normais. Sugere-se, portanto, observação atenta dessas variáveis, para 

que progressão da doença renal seja minimizada. 

Algumas variáveis afetaram de maneira substancial a qualidade de vida dos 

pacientes avaliados, sugerindo atenção especial e um olhar diferenciado 

principalmente para as mulheres. Além disso, pacientes com cinco ou mais filhos, 

que não trabalham e não têm renda, obesos, hipertensos e que apresentam 

alterações, especialmente, de ureia e creatinina. 

As dimensões mais prejudicadas no grupo investigado foram o “papel 

profissional” e a “função física”. As dimensões “estímulo por parte da equipe do 

ambulatório” e “função cognitiva” apresentaram melhor desempenho. Além disso, as 

mulheres indicaram pior qualidade de vida em praticamente todas as dimensões, 

exceto, em três dos 19 domínios avaliados. As dimensões com menores respostas 

foram daqueles em estágio 5, fumantes, com cinco ou mais filhos, que não sabiam 

ler e não exerciam qualquer atividade laboral remunerada. Adicionalmente, os 

escores das dimensões da qualidade de vida foram prejudicados em pacientes 

obesos e com alterações séricas de ureia, creatinina e cálcio x fósforo. As 

dimensões da QV não foram afetadas nos pacientes hipertensos, diabéticos e com 

alterações séricas de hemoglobina, paratormônio, sódio e potássio. 



 

 

 

 

 

 

 

8. Considerações Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É possível mudar nossas vidas e a 

atitude daqueles que nos cercam 

simplesmente mudando a nós mesmos.” 

(Rudolf Dreikurs) 
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Este é o primeiro estudo brasileiro que utilizou o instrumento KDQOL-SF 

com portadores de DRC em tratamento pré-dialítico, em consonância com a 

publicação da Portaria 389/14, que reforça a importância e eficácia da atuação da 

equipe interdisciplinar na melhora da qualidade de vida de indivíduos renais crônicos 

nesta situação. 

Os resultados obtidos no presente estudo evidenciam prejuízo em vários 

segmentos da vida dos pacientes renais crônicos em tratamento pré-dialítico que 

interferem significativamente na qualidade de suas vidas. Alguns estudos já 

comprovaram que existe diferença entre aspectos clínicos, laboratoriais e 

emocionais de indivíduos que receberam intervenções interdisciplinares e entre 

indivíduos que receberam o tratamento por apenas um profissional, como é o caso 

do nosso estudo.  

Os profissionais enfermeiros envolvidos com pacientes renais crônicos nas 

três instituições dessa pesquisa estão focados no tratamento dialítico ou 

hemodialítico com nenhuma ação no pré-dialítico. E, apesar desses enfermeiros se 

atentarem para a necessidade de sua atuação no pré-dialítico, as instituições ainda 

preservam o modelo focado apenas no profissional médico dificultando a assistência 

recomendada para esses indivíduos. Esse fato pode estar influenciando a 

dificuldade que os pacientes enfrentam para autogerenciar a doença e consequente 

independência para lidar de forma mais eficaz com a situação vivenciada, afetando a 

qualidade de suas vidas. 

Como se sabe, o acompanhamento multiprofissional é indispensável, pois 

existe correlação direta entre a melhora dos aspectos clínicos e laboratoriais com a 

qualidade de vida. Porém, essa melhora só ocorrerá se o indivíduo for respeitado 

enquanto gerenciador da sua própria doença. Para que isso se efetive é 

indispensável a valorização do nível de letramento funcional de cada paciente, pois 

somente cada pessoa, sabe quais são suas reais necessidades. E a partir dessa 

percepção, a equipe conseguirá alcançar o nível de entendimento de cada paciente 

para que ele consiga transformar as informações fornecidas em benefícios para sua 

saúde. 

Durante o acompanhamento dos indivíduos no pré-dialítico observou-se 

ainda, a importância de intervenções educacionais que podem retardar a entrada 
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dessas pessoas em terapia de substituição renal e prepará-los de maneira 

adequada para o início do tratamento. A assistência por equipe multiprofissional que 

forneça informações pertinentes ao nível de entendimento dos indivíduos pode ser 

fator motivador para maior adesão ao tratamento, com possibilidade de melhora na 

qualidade de suas vidas.  

Então, as lacunas evidenciadas pela avaliação da qualidade de vida no 

presente estudo, apontaram a importância do cuidado ao renal na fase pré-dialítica, 

necessitando de atenção mais efetiva das demandas subjetivas, que fazem parte de 

aspectos pertinentes à condição humana e não apenas o tratamento sintomático da 

doença.  

Embora esta pesquisa tenha sido desenvolvida em três grandes hospitais 

que possuíam o atendimento pré-dialítico, não foi possível alcançar o quantitativo 

real de renais crônicos na cidade de Goiânia. Porém, os resultados indicam, e 

provavelmente esse fato se repetiria se o estudo fosse estendido aos demais 

pacientes do município, que a QV é influenciada pela DRC, principalmente pelos 

parâmetros laboratoriais. O número reduzido de pesquisas relacionadas à qualidade 

de vida no tratamento pré-dialítico também não nos permitiu estabelecer 

comparações com os resultados deste estudo.  

Por considerar que realizar uma pesquisa só faz sentido se os resultados de 

alguma maneira puderem influenciar e qualificar o cuidado, e ainda, considerando o 

que está preconizado na Linha de Cuidado do Paciente Renal Crônico do Ministério 

da Saúde, bem como, que a assistência multiprofissional ainda é focada nos 

pacientes que se encontram em terapias de substituição renal, está sendo proposto 

um projeto de extensão multiprofissional, com o intuito de otimizar o cuidado ao renal 

crônico no período pré-dialítico.  

O projeto intitulado “Educação para o Autogerenciamento do Paciente Renal 

Crônico” foi registrado no Programa de Extensão da Universidade Federal de Goiás. 

Esse projeto de extensão contará com a parceria de um estudo internacional 

CKDopps (Chronic Kidney Disease Outcomes and Practice Patterns Study), 

fomentado pela empresa Arbor Research, com sede em Ann Arbor (Michigan, EUA). 

O CKDopps pretende avaliar pacientes renais crônicos de diversos países, como 

França, Alemanha, Reino Unido, Brasil e China. Objetiva facilitar a comparação da 

prática clínica em diferentes países e coletar informações sobre os indicadores mais 
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eficazes para a DRC avançada. Está previsto para iniciar, no Brasil, em janeiro de 

2015.  

Essa foi a maneira que o grupo de pesquisa encontrou para contribuir com a 

RE-construção do conhecimento. E ainda, é intenção do mesmo grupo, apresentar 

os resultados do presente estudo, em momento oportuno, às equipes da atenção 

básica, que trabalham com os programas ministeriais como o HIPERDIA, reforçando 

a importância da atuação dos profissionais, antes do encaminhamento aos serviços 

de nefrologia. 

Sendo assim, acredita-se que a utilização de ações educativas em saúde 

tanto na atenção básica quanto no pré-dialítico, somadas com o atendimento 

multiprofissional e a aplicação da Portaria 389/14 do MS, teremos menos indivíduos 

com DRC e menos indivíduos em terapias de substituição renal, refletindo 

positivamente na qualidade de vida dessas pessoas.  
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Apêndice 1 

Instrumento de coleta de dados - caracterização sociodemográfica e clínica. 

 
Entrevistadora:_________________________ Data da entrevista: ___/_____/_____. 

Nome completo:______________________________________________________ 

Telefones para contato: Fixo:__________ Celular:___________ Outro:___________ 

Hospital:   (1) HC (2) HGG   (3) HSCM 

Encaminhado:  (1) SUS    (2) Convênio  (3) Particular 

Data de nascimento: ___/______/____      Idade: _______ anos    Sexo: (1) M (2) F 

Data do diagnóstico: ___/______/____     Estadiamento: (1) Estadio IV (5) Estadio V 

Tempo de tratamento conservador: ______ Fuma: (0) Não (1) Sim – Tempo:______ 

Quantidade de filhos(as):______ 

Naturalidade:___________________   Cidade que reside:____________________ 

Religião:  (0) Não tem     (1) Católica     (2) Espírita     (3) Evangélica      

(4) Outra – Qual?_________________________________ 

Escolaridade: (1) Não sabe ler (2) Sabe ler e escrever (3) Ensino fundamental

    (4) ensino médio (5) ensino superior 

Trabalha:  (0) Não – Por quê?__________________________________________ 

(1) Sim – Em quê?__________________________________________ 

Peso: _______ kg Altura: _______ m  PAS:______ mmHg     PAD:______ mmHg 

Uso de medicação: (0) Não (1) Sim – Qual(is)?______________________________ 

Renda pessoal:  (0) Não tem     (1) menor que 1 salário mínimo      

                            (2) 1 a 3 salários mínimos     (3) acima de 3 salários mínimos 

Renda familiar:    (0) Não tem     (1) menor que 1 salário mínimo      

                            (2) 1 a 3 salários mínimos     (3) acima de 3 salários mínimos 

Comorbidades: (1) Diabetes     (2) LES     (3) Hipertensão     (4) HVE 

                          (5) Outra(s) – Qual(is)?____________________________________ 

Necessidades especiais: (0) Não (1) Sim – Qual(is)?__________________________ 

Sorologia:  HIV-Elisa (0) Não avaliado (1) Positivo (2) Negativo 

Anti-HBs (0) Não avaliado (1) Positivo (2) Negativo  

Anti-HCV (0) Não avaliado (1) Positivo (2) Negativo  

Laboratório: Hemoblobina (g/dL):______ PTH (pg/mL):______ Ca (mg2/dL2):______ 

P(mg2/dL2):______ TFG:______ Ureia (mg/dL):______ Creatinina (mg/dL):______ Na 

(mEq/L):______ K (mEq/L):______  
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Apêndice 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu nome é 

Jacqueline Andréia Bernardes Leão Cordeiro, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é Enfermagem em Nefrologia. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Se você não aceitar participar da pesquisa, 

não será prejudicado e seu tratamento também não será afetado. Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, Jacqueline Leão 

Cordeiro, nos telefones: (62) 32096280 (Ramal: 212) ou Virginia Visconde Brasil (62) 32096280 ramal 

211. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3269-8338 e 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário - Prédio 

da FUNDAHC – 1º andar. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

Qualidade de vida do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico. 

A presente proposta se justifica pela necessidade de se estabelecer relações entre a teoria e a 

prática da Enfermagem em nefrologia, de maneira a provocar mudanças na qualidade de vida de 

pacientes renais crônicos. O objetivo principal desta pesquisa é analisar a qualidade de vida do 

portador de insuficiência renal crônica por meio do instrumento de avaliação da qualidade de vida 

para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF), em tratamento pré-dialítico. Este estudo será 

desenvolvido em uma instituição pública, de ensino, do município de Goiânia/GO. O instrumento será 

aplicado para cada paciente no ambulatório de tratamento conservador renal. A aplicação do 

questionário não oferecerá nenhum risco para a sua integridade física e emocional. Por outro lado, 

para que você responda o questionário, será necessário dispor de um pequeno intervalo de tempo, 

de aproximadamente 30 (trinta) minutos, constituindo o único desconforto de toda a sua participação. 

Os benefícios estão associados ao resultado da avaliação dos dados coletados, pois auxiliarão na 

melhora da qualidade de vida de pessoas com doença renal. Os participantes serão acompanhados 

pela pesquisadora responsável e por outros membros da equipe executora desta pesquisa, no 

ambulatório de acompanhamento renal. Você tem direito a pleitear indenização caso ocorra algum 

problema, devidamente comprovado, decorrente da sua participação nesta pesquisa. Esta pesquisa é 

de cunho voluntário e os dados são confidenciais e sigilosos, por isso, não há nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira pela sua participação. Você tem total liberdade de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 

sem prejuízo ao seu cuidado. Os seus dados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 

armazenados para estudos futuros.  

Nome e Assinatura do pesquisador:____________________________________________________ 
    Jacqueline Andréia Bernardes Leão Cordeiro (COREN: 98300) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu,______________________________________________________________________________, 

RG:________________, CPF:__________________, n.º_____________________ de prontuário/n.º 

de matrícula __________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo Qualidade 

de vida do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Jacqueline Leão Cordeiro sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data: Goiânia, ______ de ______________________ de 20____. 

 

 

Nome do sujeito: ______________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito: __________________________________________________________ 

 

Assinatura Dactiloscópica:  

 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável:_______________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do sujeito 

em participar. 

 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: _______________________________ Assinatura:______________________________ 

 

Nome: _______________________________ Assinatura:______________________________  



 

 

 

 

 

 

 

11. Anexos 
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Anexo 1. Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form (KDQOL-SF™). 

2
A

 PARTE - KDQOL-SF
TM 

1.3
 

 
Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form (KDQOL-SF™) 

English Version 1.3 
Copyright © 1993, 1994, 1995 by RAND and the University of Arizona 

 
Sua Saúde 

 
Esta pesquisa inclui uma ampla variedade de questões sobre sua saúde e sua vida. Nós estamos 
interessados em saber como você se sente sobre cada uma destas questões. 
 

 1. Em geral, você diria que sua saúde é:  [Marque um  na caixa que descreve da 
melhor forma a sua resposta.] 

Excelente Muito Boa Boa Regular Ruim 
               
   1    2    3    4    5 

 
 
2. Comparada há um ano atrás, como você avaliaria sua saúde em geral agora? 

Muito melhor 
agora do que 
há um ano 
atrás  

Um pouco 
melhor agora 
do que há 
um ano atrás 

Aproximadamente 
igual há um ano atrás 

Um pouco pior 
agora do que há 
um ano atrás 

Muito pior agora 
do que há um 
ano atrás 

               
   1    2    3    4    5 

 
 
 
3. Os itens seguintes são sobre atividades que você pode realizar durante um dia normal.  Seu 
estado de saúde atual o dificulta a realizar estas atividades?  Se sim, quanto?  [Marque um  em 
cada linha.] 

 Sim, 
dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta um 
pouco 

Não, não 
dificulta 
nada 

a    Atividades que requerem muito esforço, como corrida, 
levantar objetos pesados, participar de esportes que 
requerem muito esforço. 

                         
 

 1         2      3 

b    Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, varrer o 
chão, jogar boliche, ou caminhar mais de uma hora. 

 

 
 1         2       3 

c    Levantar ou carregar compras de supermercado. 
 

 1         2       3 

d    Subir vários lances de escada  
 

 1         2       3 

e    Subir um lance de escada. 
 

 1         2       3 

f    Inclinar-se, ajoelhar-se, ou curvar-se. 
 

 1         2       3 

g   Caminhar mais do que um quilômetro. 
 

 1         2       3 

h   Caminhar vários quarteirões. 
 

 1         2       3 

i    Caminhar um quarteirão. 
 

 1         2       3 

j     Tomar banho ou vestir-se. 
 

 1         2       3 

 



Anexos                                                                                                                                                                                                125 

Fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde do portador de doença renal crônica em tratamento pré-dialítico -  
Jacqueline A. B. Leão Cordeiro 

 
 
4. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos problemas seguintes com seu trabalho ou 
outras atividades habituais, devido  a sua saúde física?  

 Sim Não 
   

a    Você reduziu a quantidade de tempo que passa trabalhando ou 
em outras atividades  

 

 
 1         2 

b    Fez menos coisas do que gostaria  
 

 1         2 

c    Sentiu dificuldade no tipo de trabalho que realiza ou outras 
atividades   

 

 
 1         2 

d     Teve dificuldade para trabalhar ou para realizar outras 
atividades (p.ex, precisou fazer mais esforço) 

 

 
 1         2 

 
 
5. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos problemas abaixo com seu trabalho ou 
outras atividades de vida diária devido a alguns problemas emocionais (tais como sentir-se deprimido 
ou ansioso)? 

 Sim Não 
   

a    Reduziu a quantidade de tempo que passa  trabalhando ou em 
outras atividades  

 

 
 1          2 

b    Fez menos coisas do que gostaria  
 

 1          2 

c    Trabalhou ou realizou outras atividades com menos atenção do 
que de costume.  

 

 
 1          2 

 
 
 
6. Durante as 4 últimas semanas, até que ponto os problemas com sua saúde física ou emocional 
interferiram com atividades sociais normais com família, amigos, vizinhos, ou grupos? 

Nada Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 
     

 1  2  3  4  5 
 
 
 
 
7. Quanta dor no corpo você sentiu durante as 4 últimas semanas? 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Intensa Muito Intensa 
      

 1  2  3  4  5  6 
 
 
 
8. Durante as 4 últimas semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho habitual (incluindo o 
trabalho fora de casa e o trabalho em casa)? 

Nada Um pouco Moderado Bastante Extremamente 
     

 1  2  3  4  5 
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9. Estas questões são sobre como você se sente e como as coisas tem acontecido com você durante 
as 4 últimas semanas.  Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da 
forma como você tem se sentido. 
Durante as 4 últimas semanas, quanto tempo... 

 Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do  
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhum 
momento 

       

a    Você se sentiu cheio de vida?  1      2          3   4          5     6 

b    Você se sentiu uma pessoa 
muito nervosa?  

 1      2           3   4           5     6 

c    Você se sentiu tão "para baixo" 
que nada conseguia animá-lo? 

 1       2          3   4           5     6 

d    Você se sentiu calmo e 
tranquilo?  

 1       2          3   4           5     6 

e    Você teve muita energia? 
  

 1       2          3   4           5     6 

f    Você se sentiu desanimado e 
deprimido?  

 1       2          3   4           5     6 

g    Você se sentiu esgotado (muito 
cansado)?  

 1       2          3   4           5     6 

h    Você se sentiu uma pessoa 
feliz?  

 1       2          3   4           5     6 

i    Você se sentiu cansado? 
  

 1       2          3   4           5             6 

 
 
10. Durante as 4 últimas semanas, por quanto tempo os problemas de sua saúde física ou emocional 
interferiram com suas atividades sociais (como visitar seus amigos, parentes, etc.)? 

Todo o tempo A maior parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhum 
momento 

     
 1  2  3  4  5 

 
 
 
11. Por favor, escolha a resposta que melhor descreve até que ponto cada uma das seguintes 
declarações é verdadeira ou falsa. 

 Sem dúvida 
verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro 

Não 
sei 

Geralmente 
falso 

Sem dúvida 
falso 

a    Parece que eu fico 
doente com mais 
facilidade do que outras 
pessoas  

                                                               
 
 

 1            2              3          4     5 

b    Eu me sinto tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que  conheço  

 1            2              3          4     5 

c    Acredito que minha 
saúde vai piorar  

 1            2              3          4     5 

d    Minha saúde está 
excelente  

 1            2              3          4     5 
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Sua Doença Renal 

 
12. Até que ponto cada uma das seguintes declarações é verdadeira ou falsa para você? 

 Sem dúvida 
verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro 

Não  
sei 

Geralmente 
falso 

Sem dúvida 
falso 

a    Minha doença renal 
interfere demais com a 
minha vida  

                                                               
 

 1            2              3          4     5 

b    Muito do meu tempo é 
gasto com minha doença 
renal  

 1            2              3          4     5 

c    Eu me sinto 
decepcionado ao lidar 
com minha doença renal 

 
 1            2              3          4     5 

d    Eu me sinto um peso 
para minha família 

 1            2              3          4     5 

 
13. Estas questões são sobre como você se sente e como tem sido sua vida nas 4 últimas semanas. 
Para cada questão, por favor, assinale a resposta que mais se aproxima de como você tem se 
sentido. Quanto tempo durante as 4 últimas semanas… 

 Nenhum 
momento 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
boa parte 
do tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Todo o 
tempo 

a    Você se isolou ( se afastou) 
das pessoas ao seu redor?  

                                                      
 

 1        2    3         4    5          6 

b    Você demorou para reagir 
às coisas que foram ditas 
ou aconteceram?  

 1        2    3         4    5          6 

c    Você se irritou com as 
pessoas próximas?  

 1        2    3         4    5          6 

d    Você teve dificuldade para 
concentrar-se ou pensar?  

 1        2    3         4    5          6 

e    Você se relacionou bem 
com as outras  pessoas?  

 1        2    3         4    5          6 

f    Você se sentiu confuso? 
  

 1        2    3         4    5          6 

 
14. Durante as 4 últimas semanas, quanto você se incomodou com cada um dos seguintes problemas? 

 Não me 
incomodei de 
forma alguma 

Fiquei um 
pouco 
incomodado 

Incomodei-me de 
forma moderada 

Muito 
incomodado 

Extremamente 
incomodado 

      

a    Dores musculares?  1                   2                 3                        4               5 

b    Dor no peito? 
  

 1                   2                 3                        4               5 

c    Cãibras? 
  

 1                   2                 3                        4               5 

d    Coceira na pele? 
 

 1                   2                 3                        4               5 

e    Pele seca?  
 

 1                   2                 3                        4               5 

f    Falta de ar?  
 

 1                   2                 3                        4               5 

g    Fraqueza ou tontura? 
 

 1                   2                 3                        4               5 
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h    Falta de apetite?   1                   2                 3                        4               5 

 Não me 
incomodei de 
forma alguma 

Fiquei um 
pouco 
incomodado 

Incomodei-me de 
forma moderada 

Muito 
incomodado 

Extremamente 
incomodado 

      

i     Esgotamento (muito 
cansaço)?  

 1                   2                 3                        4               5 

j     Dormência nas mãos ou 
pés?  

 1                   2                 3                        4               5 

k    Vontade de vomitar ou 
indisposição estomacal? 

 1                   2                 3                        4               5 

l     Problemas com sua via 
de acesso (fístula ou 
cateter)?  

 1                   2                 3                        4               5 

 
 
Efeitos da Doença Renal em Sua Vida Diária 

 
15. Algumas pessoas ficam incomodadas com os efeitos da doença renal em suas vidas diárias, 
enquanto outras não. Até que ponto a doença renal lhe incomoda em cada uma das seguintes áreas? 

 Não 
incomoda 
nada 

Incomoda 
um pouco 

Incomoda de 
forma 
moderada 

Incomoda 
muito 

Incomoda 
extremamente 

 
 

        

a    Limitação de liquido?  1            2          3          4     5 

b    Limitação alimentar? 
 

 1            2          3          4     5 

c    Sua capacidade de 
trabalhar em casa?  

 1            2          3          4     5 

d    Sua capacidade de  viajar?
  

 1            2          3          4     5 

e    Depender dos médicos e 
outros profissionais da saúde? 

 1            2          3          4     5 

f    Estresse ou preocupações 
causadas pela  doença renal? 

 1            2          3          4     5 

g    Sua vida sexual?  
 

 1            2          3          4     5 

h    Sua aparência pessoal? 
 

 1            2          3          4     5 

 
As próximas três questões são pessoais e estão relacionadas à sua atividade sexual, mas 

suas respostas são importantes para o entendimento do impacto da doença renal na vida das 
pessoas. 
 
16. Você teve alguma atividade sexual nas 4 últimas semanas? 
   (Circule Um Número) 

Não..................................................................... 1    
Sim ..................................................................... 2 
 
Nas últimas 4 semanas você teve problema em: 

 Nenhum 
problema 

Pouco 
problema 

Um  problema Muito  
problema 

Problema 
enorme 

      

a    Ter satisfação sexual?  1            2          3          4     5 

b    Ficar sexualmente 
excitado (a)?  

 1            2          3          4     5 

 

Se respondeu não, por favor pule 

para a Questão 17 
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17. Para a questão seguinte, por favor, avalie seu sono, usando uma escala variando de 0, 
(representando “muito ruim”) à 10, (representando “muito bom”) 

 
Se você acha que seu sono está meio termo entre “muito ruim” e “muito bom,” por favor marque 
um X abaixo do número 5. Se você  acha que seu sono está em um nível melhor do que 5, 
marque um X abaixo do 6.  Se você acha que seu sono está pior do que 5, marque um X abaixo 
do 4 (e assim por diante).  
 
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria seu sono em geral? [Marque um X abaixo do 
número.] 

 

Muito ruim    Muito bom 
                                   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                        

             
 
 
18. Com que frequência, durante as 4 últimas semanas você... 

 Nenhum 
momento 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

 A maior 
parte do 
tempo 

Todo o 
tempo 

a    Acordou durante a noite e 
teve dificuldade para voltar 
a dormir?  

                                                               
 

 1        2            3       4             5          6 

b    Dormiu pelo tempo 
necessário?  

 1        2            3       4             5          6 

c    Teve dificuldade para ficar 
acordado durante o dia?  

 1        2            3       4             5          6 

 
19. Em relação à sua família e amigos, até que ponto você está satisfeito com... 

 Muito insatisfeito Um pouco 
insatisfeito 

Um pouco 
satisfeito 

Muito 
satisfeito 

a    A quantidade de tempo que 
você  passa com sua 
família e amigos?  

                                                                         
 

 1                        2                     3                   4 

b    O apoio que você recebe de 
sua família e amigos?  

 1                        2                     3                   4 

 
20. Durante as 4 últimas semanas, você recebeu dinheiro para trabalhar? 

Sim                            Não 
                                                          

 1                             2 
 

21. Sua saúde o impossibilitou de ter um trabalho pago? 

Sim                            Não 
                                                          

 1                             2 
 

22. No geral, como você avaliaria sua saúde? 

A pior possível 
(tão ruim ou pior do 
que estar morto) 

 Meio termo entre pior e  
melhor 

 A melhor 
possível 

                                                                   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Satisfação Com O Tratamento 

 
23. Pense a respeito dos cuidados que você recebe na diálise. Em termos de satisfação, como você 
classificaria a amizade e o interesse deles demonstrado em você como pessoa? 

Muito 
ruim 

Ruim Regular Bom Muito bom Excelente O melhor 

       
    1     2     3    4     5     6     7 

 
 
24. Quanto cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou falsa? 

 Sem dúvida 
verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro 

Não 
sei 

Geralmente 
falso 

Sem dúvida 
falso 

a    O pessoal do ambulatório 
me encorajou a ser o (a) 
mais independente  
possível  

                                                  
 

 1             2                3        4               5 

b    O pessoal do ambulatório 
ajudou-me a lidar com 
minha doença renal 

 
 1             2                3        4               5 

 
 

Obrigada por você completar estas questões! 
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Anexo 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de 

Goiânia/GO (UFG). 
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Anexo 3. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Goiânia. 
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Anexo 4. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Goiânia/GO. 

 

 

Goiânia, 18 de outubro de 2012. 

 

PROTOCOLO CEP/SCMG N. 020/2012 

  

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE DOENÇA RENAL 

CRÔNICA: ANTES E APÓS O TRATAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO RENAL  

INVESTIGADOR (A) RESPONSÁVEL: Jacqueline A. B. L. Cordeiro 

Local de Realização: Santa Casa de Misericórdia de Goiânia  

Área de Conhecimento: 4.4-Ciências da Saúde - Enfermagem  
Área Temática: Grupo III 

 

Situação: APROVADO 

 

Prezado (a) Pesquisador (a), 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia – 

CEP/SCMG, após análise do projeto supracitado, aprova-o com pendências. No entanto, para 

avaliação final do mesmo e execução do protocolo, faz-se necessário a apresentação das 

seguintes pendências ao CEP/SCMG, conforme resolução 196/96: 

 

 Esclarecimento do tamanho da amostra, com o número de participantes 

(sujeitos), incluindo apresentar a folha de rosto preenchida completamente. 

 Apresentação da autorização do (a) Responsável pelo Serviço de Nefrologia 

para realização da pesquisa.  Já foi incluso o termo de autorização da 

responsável pelo setor /ambulatório de Nefrologia. 

 Especificação de quem será a responsabilidade de custear a pesquisa, inclusive 

nas questões indenizatórias comprovadamente vinculadas a pesquisa. 
 

Mediante as condições descritas e conforme atribuições definidas pela Resolução 

196/96, o CEP/SCMG, decide aguardar o atendimento das mesmas, para emissão de um 

parecer final, salientando que a pesquisa somente poderá ter seu início após a aprovação 

final deste Comitê. 

Vale ressaltar que pela definição da Resolução 196/96, o pesquisador contará com o 

prazo de 60 dias para responder aos quesitos descritos acima.  

Informamos que após o vencimento deste prazo, o projeto será considerado retirado, e, 

posteriormente, caso haja interesse de continuar a pesquisa, deverá então, apresentar um novo 

protocolo, reiniciando o processo de registro. 

 

Dr. Rosa Marlene de Oliveira Siqueira 

Coordenadora do CEP/SCMG 


