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QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS DEPENDENTES DE HEMODIÁLISE
CONSIDERANDO ALGUNS ASPECTOS FÍSICOS, SOCIAIS E EMOCIONAIS

QUALITY OF LIFE OF PERSONS ON CONTINUAL HEMODIALISIS PROCEDURES ACCORDING TO
SELECTED PHYSICAL, SOCIAL AND EMOTIONAL ASPECTS OF LIFE
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RESUMO: O texto apresenta um survey que teve o objetivo de examinar a qualidade de vida (QV) de
pessoas em tratamento de hemodiálise referente a alguns aspectos das capacidades físicas, sociais e
emocionais. O estudo foi realizado numa clínica ambulatorial de diálise. Cinqüenta e uma pessoas em
tratamento responderam o McMaster Health Index Questionnaire. Resultados indicaram que a maioria
mostrou dificuldades de fazer exercícios físicos e também apresentaram cansaço, tontura, palpitações,
insônia e náuseas; 84,3% vêem sua vida controlada por outras pessoas; 25,5% se percebem como
fracasso e 80,2% não sabem o que fazer com a vida. Por outro lado, há também dados revelando auto-
apreciação positiva.

PALAVRAS-CHAVE:
Qualidade de vida. Insuficiên-
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ABSTRACT:  This survey-designed research examined the quality of life of persons under continous
hemodialysis procedures according to selected physical, social and emotional aspects of life. Fifty one
patients answered the McMaster Health Index Questionnaire. The findings indicated that the majority of
the sample subjects were limited in relation to their ability to perform physical activities. They also
manifested tiredness, sleep disturbance, arrhytmia and nausea; 84.3% viewed their lives as controlled
by other persons; 25.5% were inclined to feel that they had been a failure; 80.2% did not know what
they wanted out of life. Otherwise, the findings also revealed that some patients showed self-appreciation.

PALABRAS CLAVE:
Calidad vida. Insuficiencia
renal crónica. Dialisis renal.

RESUMEN: El  estudio tiene por objetivo evaluar la calidad de vida (QV) de personas en tratamiento
con hemodiálisis que hacen referencias a algunos aspectos de las capacidades físicas, sociales y emocionales.
El estudio se realizó en una clínica ambulatorial de diálisis. Cincuenta y un personas en tratamiento
contestaron el McMaster Health Index Questionnare con la finalidad de obtener referencias sobre la QV.
Los resultados señalaron que la mayoría demostró dificultades en hacer ejercicios físicos y también
presentaron cansancio, vértigo, palpitaciones, insomnio y náuseas; 84,3% ven su vida controlada por
otras personas; 25,5% se perciben como fracasados y 80,2% no saben  que hacer con la vida. También,
existen datos que revelaron la auto-apreciación positiva.
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INTRODUÇÃO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste da
perda progressiva e irreversível das funções renais que
pode iniciar com um quadro agudo ou de maneira
lenta e progressiva. O tratamento definitivo indicado
é o transplante renal. Trata-se de um processo moro-
so, e até que ele se concretize, a única alternativa para
manter a vida, está no tratamento dialítico contínuo
que compreende duas modalidades: diálise peritonial
ou hemodiálise. A maioria das pessoas com IRC, no
Brasil, segue programas de hemodiálise ambulatorial
realizados em regime de três vezes semanais com du-
ração de, aproximadamente, três a quatro horas para
cada sessão. A hemodiálise substituiu a função renal
pelo processo de remoção de tóxicos e outras subs-
tâncias nocivas ao organismo, através de uma circula-
ção sanguínea extra-corpórea.

A qualidade de vida das pessoas, que depen-
dem de hemodiálise, pode sofrer alterações significa-
tivas devido às restrições sofridas na vida cotidiana,
impostas pela condição crônica. A disfunção renal,
associada à obrigatoriedade de dependência da má-
quina de hemodiálise e das pessoas que a manejam,
age como um “furacão” que desestabiliza a vida do
indivíduo como um todo. Na fase inicial, é a dimensão
biológica que sofre consideráveis transtornos ameaçan-
do os sistemas cardiovascular, gastrintestinal, epitelial,
muscular e esquelético1.  Essas pessoas geralmente mos-
tram envelhecimento precoce devido a deteriorização
músculo-esquelética, descoloração da pele, emagreci-
mento e edema; mudanças estas que podem fazê-las
sentir-se diferentes das pessoas comuns. Resultados de
pesquisa mostram que pessoas com IRC em tratamen-
to hemodialítico enfrentam sucessivas perdas associa-
das tanto à dimensão física quanto à pessoal manifesta-
da por tristeza, frustração, depressão e raiva2. Essas pes-
soas, apesar de resignadas, vivem com incertezas e pouca
esperança em relação a um futuro melhor2.

Estudo sobre a fadiga em pessoas submetidas à
hemodiálise mostrou que há relação  entre a fadiga e
os fatores físicos e psicossociais3. Isto sugere que não
se pode dispensar cuidados a um problema isolado,
mesmo que ele seja uma manifestação física, represen-
tada pela fadiga, esta deverá ser tratada dentro do
contexto da vida da pessoa. O estresse é uma cons-
tante na vida das pessoas com IRC, pois a máquina de
hemodiálise é incorporada a  auto-imagem delas e que,
simbolicamente, representa a vida. A fístula presente
num dos membros simboliza o “cordão umbilical”,
que os mantém dependentes da máquina, além do mais,
sentem-se ameaçadas por possíveis acidentes relaciona-

dos à tecnologia de hemodiálise1. Essas pessoas enfren-
tam, também, ameaças quanto à segurança financeira
devido à perda de emprego ou à aposentadoria preco-
ce. Na realidade brasileira, as pessoas com IRC em tra-
tamento hemodialítico, geralmente, são aposentadas por
incapacidade e, desta forma, mesmo quando em me-
lhores condições não poderão ter outro emprego.

A qualidade de vida das pessoas com IRC sofre
influências de fatores físicos, biológicos, psicológicos,
sociais e culturais. A vida dessas pessoas está na de-
pendência de uma máquina e portanto, o cotidiano
delas passa a ser controlado em função das restrições
impostas pela patologia, além do que, a dependência
contínua do tratamento paliativo de diálise interfere
no trabalho, nos estudos, na renda, nas atividades so-
ciais, no relacionamento com a família e na auto-esti-
ma4. O termo qualidade de vida tem sido definido
por diversos autores e de diferentes maneiras. O Gru-
po de Qualidade de Vida da OMS, o definiu como
sendo a percepção  da pessoa em relação a sua vida
abrangendo cultura, sistema de valores expectativas,
padrões e preocupações5.  A qualidade de vida repre-
senta a competência humana de direcionar a vida para
conquistas positivas com desdobramentos no contex-
to social6. Além de saúde, a qualidade de vida inclui
educação, acesso aos serviços de saúde, satisfação e
condições dignas de trabalho7.

Nas duas últimas décadas, houve considerável
interesse de pesquisadores para estudar a qualidade de
vida. Em conseqüência disso, foram desenvolvidos vá-
rios instrumentos de avaliação da qualidade de vida a
exemplo da Organização Mundial da Saúde que desen-
volveu um instrumento numa perspectiva transcultural
(WHOQOL –100) disponível em 20 idiomas5.

 Neste estudo, utilizou-se um instrumento desti-
nado a pesquisar a qualidade de vida de pessoas em
condições crônicas, baseado em modelo que concebe
a Qualidade de Vida como sendo as percepções dos
indivíduos frente a três dimensões: capacidade física,
social e emocional8. A Função Física inclui mobilida-
de, independência, autocuidado, capacidade para par-
ticipar de atividades ocupacionais, de recreação e de
percepção de sintomas. A Função Social abrange os
papéis sociais na família, no trabalho, na comunidade,
no relacionamento com amigos e conhecidos, supor-
te social e participação social. A qualidade de vida está
relacionada, também, com a satisfação das pessoas
com a vida e  depende, em grande parte, do sistema
de valores e crenças que elas sustentam9.

 A Função Emocional trata da confiança na sua
capacidade de tomar decisões e fazer avaliações, in-
cluem sentimentos de auto-estima, atitudes de relacio-
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namento, pensamentos sobre o futuro, eventos críti-
cos da vida. O estado emocional das pessoas está alta-
mente associado a sua qualidade de vida, o indivíduo
pode mostrar mudanças no seu modo de ser, geral-
mente, provocado por algum acontecimento de im-
pacto. Quando acontece algo desagradável, como por
exemplo, uma doença grave, a pessoa pode mostrar
sentimentos de raiva, culpa, hostilidade, perda do con-
trole e instabilidade, depressão, abandono, medo e
preocupação com o futuro9.

  Experiências obtidas no contato com pessoas
com IRC em tratamento de hemodiálise mostram a
importância de conhecer a qualidade de vida dessas
pessoas a fim de focalizar aspectos relevantes comuns
que possam servir de embasamento a programas
interdisciplinares de cuidado para a saúde a serem
implementados nas salas de hemodiálise durante o pro-
cedimento de diálise. O estudo tem como objetivos:

Avaliar a qualidade de vida de pessoas em trata-
mento de hemodiálise quanto as suas percepções re-
ferentes a alguns aspectos da capacidade funcional fí-
sica, social, e emocional.

Relacionar os escores obtidos em cada dimensão
da qualidade de vida com as variáveis: idade, sexo, tem-
po de tratamento em hemodiálise e planos para o futuro.

METODOLOGIA

O estudo se caracteriza como survey. Este tipo
de desenho de pesquisa é permeado por três objeti-
vos gerais: descrição, explicação e exploração. Um
survey pode atingir mais de um destes objetivos. No
entanto, o presente estudo se deteve à descrição. Os
surveys descritivos permitem fazer enunciados descriti-
vos sobre uma população, ou seja; descobrir a distri-
buição de certos atributos10. O pesquisador, neste caso,
não se preocupa em descobrir “o porquê” da distri-
buição, mas qual é a distribuição de tais atributos.

A pesquisa foi desenvolvida em uma clínica de
hemodiálise de Curitiba que atualmente atende 196 pes-
soas para tratamento de hemodiálise. A metade deles,
faz hemodiálise às segundas, quartas e sextas-feiras;  a
outra metade, nas terças, quintas e sábados. A hemodiálise
é feita em três turnos, assim distribuídos: das 7h00 às
11h00; das11h30min as 15h30min e das 16h00 às 20 horas.

A amostra foi selecionada com base nos dias da
semana e nos horários estabelecidos para realização
de hemodiálise. Desta forma, foram selecionados 51
sujeitos que faziam hemodiálise na segunda, quarta e
sexta-feira, no horário das 11h30 às 15h30min e que,
por livre e espontânea vontade, concordaram em par-

ticipar após o conhecimento e assinatura do Consenti-
mento Livre e Esclarecido. Esta amostra se caracteri-
za como uma amostra de conveniência.

Para a coleta de dados referente à Qualidade de
Vida, utilizou-se o McMaster Health Index Questionnaire8

desenvolvido para pesquisar a qualidade de vida de
pessoas em condições crônicas. O questionário con-
tém 48 questões combinando escalas e questões fe-
chadas. Chambers submeteu o instrumento à validade
de critério, de conteúdo e de construto e o utilizou
para avaliar a qualidade de Vida de pessoas em condi-
ções crônicas de diabetes, pessoas com artrite, esclerose
múltipla, idosos e pessoas com problemas
cardiovasculares8.

 O McMaster Health Index Questonnaire foi tam-
bém utilizado num estudo anterior11 que o traduziram
do inglês para o português com autorização da edito-
ra Le Jacó Publishing e submetido à validade de
tradução,cujas questões foram adaptadas para uma lin-
guagem próxima à popular do nosso meio. Para isso,
foram convidados três professores com proficiência
no idioma inglês e dois com experiência em assistên-
cia à pessoas em condições crônicas. Todos os itens
acompanhados de sugestões foram modificados. Além
do McMaster Health Index Questionnaire, foi construído
e utilizado um outro para fins de identificação dos
participantes deste estudo.

As informações para esta pesquisa foram
coletadas com cada sujeito durante uma sessão de
hemodiálise. Os dois questionários são auto-aplicáveis
e foram entregues aos que preferiram respondê-los
independentes de ajuda; àqueles que mostraram ter
dificuldade na leitura receberam apoio dos pesquisa-
dores que passaram a ler cada questão,respondida ver-
balmente pelo sujeito. Os dados foram analisados com
auxílio da estatística descritiva incluindo freqüência,
percentual, média, desvio padrão e teste  “t”. Estes
três últimos foram processados com base nos pontos
obtidos por cada sujeito em cada dimensão (física,
social, emocional).

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da
PUCPR, de acordo com a resolução nº 196/96 do
CNS/MS12.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos Participantes

A idade dos participantes variou entre 20 e 80
anos, sendo que a mais alta freqüência atingiu as ida-
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des de 41 a 60 anos representando 49% do total da
amostra. Dez participantes (19,6%) tinham entre 20 a
40 anos, 12 (23,5%) entre 61 a 70 anos e quatro de 71
a 90 anos (7,9%). A IRC devido à exigência de sessões
repetidas de hemodiálise pode provocar um impacto
irreparável na qualidade de vida, principalmente, para
as pessoas jovens, pois são pessoas na fase produtiva
e de compromissos sociais, alguns envolvidos na sua
formação profissional e outros no trabalho. Trinta e
três (64,7%) eram mulheres. Dezesseis (31,4%) se de-
finiram como aposentados, estes correspondem aos
de 61 a 81 anos de idade;  27,4% eram do lar, 29,5%
tinham ocupações provisórias de diversos tipos e 11,7%
não responderam a questão sobre a atual ocupação.

 Em relação à profissão, 62,7% não responde-
ram a questão. As ocupações, destes participantes,
podem ser classificadas como trabalho braçal o que
torna ainda mais difícil  associar um trabalho que exi-
ge esforço físico com certa indisposição física usual
nas pessoas com IRC. Seis (11,8%) nunca estudaram e
não sabem ler e nem escrever; 16 (31,4%) com pri-
meiro grau e 15 (29,4%) o primeiro grau incompleto;
cinco (9,8%) com segundo grau e três (5,9%) o segun-
do grau incompleto; três (5,9%) com superior com-
pleto e três (5,9%) o superior incompleto .

Estes dados podem servir de alerta para os pro-
fissionais da saúde no que se refere à comunicação
com  essas pessoas, pois se necessita utilizar uma lin-
guagem acessível ao nível de educação deles, princi-
palmente, quando se trata de orientação e ou educa-
ção para a prevenção de complicações referentes ao
tratamento. A fim de manter uma qualidade de vida
razoável, estas pessoas necessitam viver, constantemen-
te, com restrições rigorosas principalmente alimenta-
res e hídricas, daí a importância dos profissionais assu-
mirem uma abordagem de cunho participativo no cui-
dado deles, pois, de nada adianta, simplesmente, dizer

não pode fazer isso ou aquilo. Há necessidade de expli-
car o que esse excesso de líquido ou certos alimentos
causam no organismo com as função renal prejudica-
da. Para isso, o profissional deverá abandonar os ter-
mos técnicos e se valer de uma linguagem popular e de
métodos participativos, pois quem participa de um
empreendimento se sente co-responsável por ele.

Qualidade de Vida

Os resultados referentes à função  física mostra-
ram que 31 (60,8%) se perceberam incapazes de cor-
rer uma distância de mais ou menos 300 metros; 9
(17,6%) não se sentem em condições de caminhar um
percurso de 300 metros e 21 (41,2%) fariam essas ca-
minhadas com dificuldade, 9 (17,6%) não se sentem
fisicamente hábeis para qualquer caminhada ao ar li-
vre. Seis (11,8%) se consideram incapazes de subir es-
cada de um andar para o outro e 18 (35,3%) o fariam
com dificuldade. Quanto à prática de esportes, 28
(54,9%) responderam que não teriam condições físi-
cas para nenhum esporte.

A indisposição física para fazer caminhada pode
estar relacionada a vários fatores. Entre eles, a falta de
hábito para executar exercícios e o fator idade. Tra-
tando-se de pessoas com IRC em hemodiálise, o fa-
tor fadiga deverá ser considerado como fator limitante
de exercícios físicos. Há pessoas que por qualquer
motivo ganham excesso de peso entre uma sessão e
outra de hemodiálise devido à retenção de líquido, vin-
do a causar cansaço, dor de cabeça, náuseas e câimbras.
A fadiga foi pesquisada em 39 pessoas em tratamento
de hemodiálise, e todos apresentaram cansaço com
fraqueza muscular e 82% apresentaram dor nas arti-
culações3. Neste estudo, o cansaço foi o sintoma mais
citado por 31 (60,7%) dos participantes seguido de
tontura, com 58,82% (FIG. 1).

4 1 ,18 %
35 ,2 9 %

4 9 ,0 2%

35 ,2 9 %

6 0 ,7 8 %
5 8 ,82 %

35 ,2 9 %

2 9 ,4 1 %

1 5 ,6 9 %
35 ,2 9 %

4 3 ,1 4 %

4 7 ,0 6 %
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Figura 1- Distribuição dos sintomas apresentados pelas pessoas em tratamento de hemodiálise.
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As pessoas com IRC geralmente apresentam si-
nais de deteriorização músculo-esquelética e contínuas
fraquezas físicas devido à ação da hemodiálise o que
também desencadeia uma série de sintomas. Sentimen-
tos de mal-estar e os procedimentos da hemodiálise
geralmente estão associados entre si13.

A pergunta: você hoje seria capaz de viajar de
condução terrestre (ônibus/carro) se fosse necessário?
Quarenta e duas pessoas responderam sim (80,4%).
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9 6 %
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5 3 %

8 2 ,3 0 %

9 2 ,3 0 %

8 4 ,3 0 %

8 0 ,2 0 %

8 2 ,4 0 %
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4 1 ,2 0 %
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Deste percentual, 25,7% se perceberam em condições
de viajar durante 1 a 3 horas, e 35,9% durante 4 a 6
horas. Os demais não colocaram limite de tempo.

Quinze (29,4%) possuíam habilitação de motoris-
ta, desses 26,7% responderam que não tinham condições
físicas para dirigir. Quanto à acuidade visual e auditiva 23
(45,1%) usavam óculos, desses, 50% apresentaram difi-
culdades de enxergar letras impressas em tamanho nor-
mal. Em 13 pessoas (26%) a audição estava prejudicada.

Figura 2- Distribuição dos modos de pensar em relação a auto-estimas das pessoas em tratamento
de hemodiálise

O percentual de respostas em relação aos itens:
vida controlada por outras pessoas (84,3%) e minha
vida é manipulada por outros (68,6%) pode estar as-
sociado ao conflito dependência/independência. As
pessoas em hemodiálise são esperadas por parte dos
cuidadores a cooperar passivamente com o tratamen-
to e igualmente a aceitar a dependência à máquina de
hemodiálise. Por outro lado, elas precisam responder
às expectativas em relação a manter a autonomia no
gerenciamento dos cuidados referentes à doença2. Os
dados referentes  à utilidade da vida, com 49,0%, a
vendo-se como fracasso, (25,5%) e não sei o que fazer
com a vida (80,2%) são dados mostrando a deprecia-
ção dos participantes em relação a si mesmos. Por
outro lado, no gráfico 2, há dados mostrando auto-
apreciação. Estes desequilíbrios de percepção podem
ser atribuídos ao momento da coleta de dados. As
pessoas submetidas à hemodiálise, geralmente, apre-
sentam “altos e baixos” em virtude da sua disposição
biológica que  pode mudar bruscamente entre uma e
outra sessão do tratamento. Isto ocorre devido ao
acúmulo de líquidos no organismo ou então retirada
em excesso pela diálise, o que pode  deixa-los irrita-

dos, de mau humor e depressivos. Os modos depre-
ciativos podem estar também relacionados à falta de
apoio da família. Neste estudo, 35,3% eram viúvos,
separados ou solteiros. Geralmente, são para os ínti-
mos que as pessoas recorrem em situações difíceis. A
importância da participação e o apoio da família fo-
ram depoimentos destacados na fala de uma pessoa
em tratamento hemodialítico: “o problema maior do
ser humano é talvez não ter a pessoa certa na hora
certa para te acolher, para te ajudar  a enfrentar algum
problema”14:556.

A figura 2 mostra que 96% se percebem como
pessoas atentas. A experiência em centros de hemodiálise
mostra que mesmo estando há anos em tratamento es-
sas pessoas continuam controlando o funcionamento
da máquina de hemodiálise e atentos a qualquer sinto-
ma incomum no seu organismo. A vigilância foi a ma-
neira dos pacientes se protegerem de futuras complica-
ções2. Isto significa que não confiam totalmente na
tecnologia e nem no trabalho dos cuidadores. Como
vemos, neste estudo, 82,4% concordaram que as pes-
soas desconfiam umas das outras.
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Questionados se gostariam de falar sobre seu
relacionamento sexual 26, (51%) responderam positi-
vamente. Destes, 42,3% expressaram insatisfação com
sua função sexual. Estes dados mostram que essas
pessoas necessitam e desejam discutir com os profis-

sionais da saúde sobre seus problemas relacionados
com a função sexual. Quanto a satisfação com a vida
e a saúde em geral, os resultados estão a mostra  no
Quadro 1.

Figura 3 - Distribuição dos sentimentos em relação à saúde e a vida de modo geral.

Os dados na Figura 3 mostram que a maioria
dessas pessoas se percebem bem de saúde e satisfeitos
com a vida. Nestas afirmações pode estar oculto o
desejo de serem vistos como pessoas “normais”. Os
sujeitos com IRC têm necessidade de mostrar que, a
pesar da doença e do tratamento, são seres íntegros e
iguais as pessoas tidas como “normais”15.

 Essas pessoas, geralmente, são estigmatizadas
devido a aparência física que apresentam e pelo fato
de dependerem do tratamento de hemodiálise, o que
as  leva a uma produtividade limitada e, assim, aca-
bam sofrendo isolamento social. Parece “ que o Ho-
mem está vivendo preocupado apenas em responder
aos avanços científicos, tecnológicos e econômicos a
serviço do aumento do ter e do poder individuais e
coletivos, esquecendo-se da sua relação sensível com
o outro”16:126.

Quando solicitados a expressar se tem projetos
para o futuro, somente 34 do total de 51 responde-
ram a questão. Destes, 28 (82,3%) responderam ter
projetos, sim. Entre estes últimos, 11 (32,3%) aponta-
ram o transplante renal como o mais importante pro-
jeto de suas vidas.

Os demais projetos citados foram: continuar a
hemodiálise, esperar a morte, recuperar peso, voltar a
trabalhar e estudar entre outros. De acordo com pes-
quisa2, o transplante renal representou esperança para
um futuro melhor.

Comparações entre subgrupos de partici-
pantes

Para esta análise foram consideradas as somas dos
pontos obtidos nas perguntas das Partes I, II e III do
McMaster Health Index Questionnaire. De acordo com a
codificação estabelecida para cada uma das questões, o
valor mínimo e o valor máximo que poderiam ser ob-
tidos para cada paciente são: na dimensão física = 20 e
67; na social = 06 e 18 e na emocional = 18 e 72.

Em todas as partes do questionário, quanto
menor o escore pior é a condição do participante em
relação à sua qualidade de vida.

A intenção ao aplicar este teste foi comparar
subgrupos de pacientes formados de acordo com as
variáveis: idade, sexo, tempo de hemodiálise, planos
para o futuro, fumantes, em relação aos escores refe-

VARIÁVEIS ALTERNATIVAS FREQ PERCENTUAL 
Muito bem 6 11,8 

Bem 27 52,9 
Não muito bem 18 35,3 

Como está sua saúde hoje? 

Total 51 100,0 
Muito feliz 12 23,5 
Feliz 24 47,1 
Não tão feliz 15 29,4 

Considerando tudo, você diria 
que hoje é: 

Total 51 100,0 
Completamente satisfeito 3 5,9 
Satisfeito 27 52,9 
Não muito satisfeito 21 41,2 

Satisfação com a vida que  leva 

Total 51 100,0 
Boa 39 76,5 
Regular 9 17,6 
Ruim 3 5,9 

Habilidade de relacionamento 
com as pessoas com quem tem 
contato 

Total  51 100,0 
Boa 37 72,6 
Regular 10 19,6 
Ruim 4 7,8 

Disposição para se manter bem 
humorado 

Total  51 100,0 
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rentes as dimensões: física, emocional e social. Sendo
assim, para cada variável e cada parte do questionário,
testou-se a hipótese nula de que os escores médios são
iguais nos dois subgrupos, versus a hipótese alternati-
va de que os escores médios são diferentes. Para tanto,
adotou-se o teste “t” de Student para amostras inde-

pendentes, levando-se em consideração a
homogeneidade ou não das variâncias. Um valor de
p<0,05 foi considerado estatisticamente significante.
Os resultados de médias e desvios padrões obtidos
no estudo e os valores de “p” obtidos nos testes são
apresentados na Figura 4.

·p<0,05

Figura 4 -  Comparação pelo teste “t” de Student de subgrupos de participantes formados de acordo
com as variáveis: idade, sexo, tempo de hemodiálise, planos para o futuro e consumo de fumo.

O teste “t” mostrou uma diferença significativa
nos escores obtidos na parte da função física entre os
participantes com idade £40 anos e os de idade > 40
anos. Este resultado significa que a hipótese nula foi
rejeitada no nível de significância de 5%, ou seja, indi-
cação de diferença significativa entre a média do Es-
core referente à dimensão física dos sujeitos com ida-
de de até 40 anos e a média dos Escores dos sujeitos
com mais de 40 anos de idade.

Por outro lado, embora o teste “t” tenha dado
estes resultados, a experiência com o cuidado a pesso-
as da 3ª idade tem mostrado que de 70 a 80 anos, em

situação normal, têm condições para caminhadas de
300 a 1000 metros. Neste estudo, apenas 4 (7,9%) es-
tavam na faixa de 70 a 80 anos, portanto, acredita-se
que, além da idade, haja mais fatores relacionados à
variável exercício físico.

Nas demais comparações não foram encontra-
das diferenças significativas entre os subgrupos. Em-
bora a diferença dos subgrupos não seja significativa,
os valores da média e Desvio Padrão sugerem que os
participantes que estavam em hemodiálise há mais de
18 meses têm melhores condições físicas e piores con-
dições emocionais e sociais do que àqueles com me-

Dimensão física Dimensão emocional Dimensão social 

Variável Classificação 
Média ± DP Valor de p 

Média ± 

DP 
Valor de p Média ± DP 

Valor de 

p 

≤ 40 anos 

(n=10) 
53,80±1,32 46,40±5,21 13,80±2,30 

Idade 
> 40 anos 

(n=41) 
46,61±7,92 

<0,0001* 

47,98±6,49 

0,4796 

12,98±2,73 

0,3837 

Femini

no 

(n=33) 

47,82±7,68 48,03±5,11 13,03±2,77 

Sexo 

Masculino 

(n=18) 
48,39±7,86 

0,8025 

47,00±8,04 

0,6271 

13,33±2,50 

0,7009 

≤ 18 meses 

(n=26) 
47,65±8,09 48,23±6,71 13,42±2,83 

Tempo de 

diálise > 18 meses 

(n=25) 
48,40±7,36 

0,7322 

47,08±5,79 

0,5158 

12,84±2,48 

0,4383 

Sim (n=34) 48,47±7,86 48,09±6,77 13,50±2,60 Planos p/ 

o futuro Não (n=17) 47,12±7,42 
0,5580 

46,82±5,10 
0,5006 

12,41±2,69 
0,1697 

Não (n=38) 47,55±7,79 48,13±5,59 13,26±2,60 
Fumo 

Sim (n=13) 49,38±7,43 
0,4629 

46,31±7,96 
0,3683 

12,77±2,89 
0,5676 
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nor tempo de tratamento. Estes resultados não são
conclusivos, todavia esse é um aspecto a ser conside-
rado em estudos longitudinais no futuro, pois este re-
sultado não é congruente com um estudo anterior17 o
qual afirmava que, após 18 meses em diálise, as pesso-
as aceitam a situação e se adaptam à nova condição de
vida. Por outro lado, o resultado do teste neste estudo,
pode estar de acordo com os resultados de uma pes-
quisa desenvolvida anteriormente13 os quais indicaram
que a tolerância em relação à sua situação constitui uma
aparente “fachada” e que por traz existe uma morbi-
dez, de uma tentativa de acreditar e mostrar satisfação.

Outro resultado que merece atenção, apesar de
não apresentar significância, é o que mostra os planos
para o futuro. Aqueles que os têm, mostraram maior
pontuação nas três dimensões, pois indica uma me-
lhor qualidade de vida em comparação aos que não
não têm planos. Fica, portanto a pergunta: Será que os
planos influenciam na melhoria da qualidade de vida
das pessoas? Ou será que por ter melhor qualidade de
vida as pessoas  têm ânimo para projetar o futuro?

A experiência de ter a vida presa a uma máqui-
na, como é o caso das pessoas com IRC, produz im-
pacto sobre a qualidade de vida. Muitas complicações
da IRC poderiam ser prevenidas e, dependendo das
causas, até a própria doença poderia ser evitada. Por-
tanto, ações de prevenção são imprescindíveis para
evitar ou reduzir os sintomas, manter a disposição fí-
sica adequada, auto-estima elevada e manter a espe-
rança. A IRC requer um gerenciamento contínuo par-
tilhado entre os cuidadores da saúde e os usuários.
Esses usuários da hemodiálise passam em média 40
horas mensais durante anos e anos na unidade de
hemodiálise ligados a uma máquina e monitorados por
cuidadores de enfermagem. Esta situação favorece a
criação de vínculo entre estes e os usuários o que pode-
ria contribuir no desenvolvimento de uma consciência
para o auto-gerenciamento de sua condição crônica.

O tratamento de hemodiálise é necessário e in-
dispensável, embora não seja suficiente para se obter
qualidade de vida satisfatória. Os usuários da
hemodiálise precisam participar ativamente da preven-
ção de males que venham a deteriorar sua qualidade
de vida. Para que isso ocorra, os usuários necessitam
receber informações e orientações dos profissionais
da saúde a fim de gerenciar sua condição. Portanto,
deveria existir ambiente acolhedor, descontraído e de
bom relacionamento entre os usuários e cuidadores.
Acredita-se que esse relacionamento até possa existir
mas, não está sendo direcionado para a autonomia
com conhecimento e responsabilidade no auto-

gerenciamento da IRC.  Infelizmente, o nosso sistema
de saúde ainda está centrado no tratamento de doenças
agudas que não responde suficientemente às condições
das pessoas em tratamento de hemodiálise. Não se tra-
ta de eliminar este modelo, mas, ampliá-lo de modo a
considerar também, as necessidades das pessoas em
condições crônicas. Os cuidados nas unidades de
hemodiálise são, na sua maioria, de responsabilidade dos
cuidadores de enfermagem que foram educados de
acordo com o modelo de saúde voltado somente para
casos agudos. Desta maneira, estes cuidadores restrin-
gem suas atividades na instalação da extra-corpórea,
monitorização dos sinais vitais e seus registros.

CONCLUSÕES

A capacidade física de pessoas em tratamento
de hemodiálise se mostra prejudicada no que se refere
à disposição para praticar corridas e ou caminhadas
além de um percurso de 300 metros. A maioria dos
sujeitos atribuiu essa incapacidade aos sinais de cansa-
ço e de tontura.

Os sujeitos com idade acima de 40 anos, mos-
traram uma capacidade física inferior aos de menor
idade. Não houve relação estatisticamente significante
entre cada dimensão da qualidade de vida e as variá-
veis: sexo, tempo de tratamento, planos para o futuro
e o uso de fumo.

A capacidade sócio-emocional foi percebida,
pelos sujeitos, de maneira ambígua. Em alguns aspec-
tos os sujeitos mostraram depreciação de si mesmos
enquanto que em outros, revelaram o contrário. A
maioria mostrou satisfação em relação à vida e à saú-
de. O transplante renal apresentou o principal projeto
de vida desses sujeitos.

REFERÊNCIAS

1 Parfrey P,Vasavour H, Henry S, Bullock M, Gault M. Clinical
features and severity of nonspecific syntoms in dialysis
patients. Nefron 1988 50:121-8.

2 Nagle LM. The meaning of technology for people with
chronic renal failure. Holist Nurs Pract 1998; 12(4):78-92.

3 McCann K, Boore JRP. Fatigue in persons with renal failure
who require maintenance hemodialysis. J Adv Nurs 2000;
32(5):1132-42.

4 Mendes CA, Shiratori K. A percepção dos pacientes de
transplante Renal. Nursing 2002 Jan:15-22.

5 Fleck MPA, Lousana S, Xavier M, Chachamorich E, Vieira
G, Santos L, et al.  Aplicação da versão em português do



Texto Contexto Enferm  2004 Jan-Mar; 13(1):74-82.

- 82 - Trentini M; Corradi EM; Araldi MAR; Tigrinho FC

instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida
“WHOQOL Liref ”. Rev Saúde Pública 2000 Abr; 34(2):178-
83.

6 Demo P. Educação e qualidade. 2ª ed. São Paulo: Papirus;
1996.

7 Romano BW. Qualidade de vida: teoria e prática. Rev Soc
Cardiol  1993; 3(6):6-9.

 8 Chambers, LW. The McMaster Health Index Questionnaire.
In: Wenger NK, Mattson ME, Furbeg CD, Elinson
J,organizadores. Assessment of  quality of  life in clinical
triales of cardiovascular therapies. Los Angeles: Le Jacq
Publishing; 1984. p.160-9.

9 Wenger NK, Mattson ME, Furberg CD, Elinson J.
Overview: assessment of  quality of  life in clinical trials of
cardiovascular therapies. In: Wenger, NK Mattson ME,
Furberg CD, Elinson J, organizadores. Assessment of
quality of  life in clinical Triales of  cardiovascular therapies.
Los Angeles: Le Jacq Publishing; 1984. p.1-22.

10 Babbie E. Métodos de pesquisas de survey. Belo
Horizonte: UFMG; 1999.

11. Trentini M, Silva DGV, Martins CR, Antônio MC, Tomaz
CE, Duarte R. Qualidade de vida de pacientes com doenças
cardio-vasculares crônicas e diabetes Mellitus. Rev Gaúch
Enferm 1990: 11(2): 20-7.

12 Conselho Nacional de Saúde (BR). Resolução 196/96 de
10 de outubro. Aprovadas Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres
Humanos. Brasília: O Conselho; 1996.

13 Gomes CM. Descrição da qualidade de vida dos pacientes
em hemodiálise. Rev Med Minas Gerais 1997 Abr-Dez;
7(2):60-3.

14 Silva DMGV, Vieira RM, Koschnick Z, Azevedo M, Souza
S S. Qualidade de vida de pessoas com insuficiência renal
crônica em tratamento hemodialítico. Rev Bras Enferm
2002 Set-Out; 55(5):562-7.

15 Barbosa JC, Aguiar OM, Boemer MR. O Significado de
conviver com insuficiência renal crônica. Rev Bras Enferm
1999 Abr-Jun; 52(2):293-302.

16 Porto ETR. Educação de qualidade para vidas especiais:
um caminho a conquistar. In: Wagner WM, organizador.
Realidade de vida: complexidade e educação. Campinas-
SP: Papirus; 2001. p.123-36.

17 Levy NB. The Psychological Studies at the Downstate
Medical Center of Patients on Hemodialysis. Med Clin
North Am 1974 Jul; 61(4):759-69.


