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RESUMO

As demandas da doença renal crônica e o tratamento hemodialítico são fontes geradoras de

estresses para  os  pacientes,  que podem ter  como fator  agravante  o  estado  de  saúde.  O

objetivo desta pesquisa foi verificar os estressores e o estado de saúde referidos por pacientes

com DRC em hemodiálise.Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa,  realizada na

Unidade de Hemodiálise de um Hospital Universitário de São José do Rio Preto. Participaram

da pesquisa  60  pacientes;  a  maioria  dos entrevistados  era  do sexo  masculino  com idade

variando  de  23  a  89  anos,  escolaridade  entre  zero  e  quatro  anos,  era  aposentada,  não

realizavam atividades físicas e lazer, tinha religião. A restrição de líquidos foi apontada como

principal fonte de estresse, e a maioria das pessoas referiu estar apta para cuidados para si e

incapacitados para continuar atividades normais e/ou laborativas. Embora o estado de saúde

referido seja considerado bom pelos pacientes entrevistados, o principal estressor é um fator

limitante, relacionado à impossibilidade de ingerir líquidos.
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1. INTRODUÇÃO



As doenças crônicas não-transmissíveis representam 60% das mortes no mundo. Entre

estas, a doença renal crônica (DRC) é apontada como um grande problema de saúde pública

devido a elevada incidência e por ter como principais causas a hipertensão arterial e a diabetes

mellitus.  Em 2007 estimou-se que 73.605 brasileiros estavam em diálise, e destes 66. 833

(90,8 %) em hemodiálise (HD) (WHO, 2008; SBN, 2008).  

A DRC pode ser classificada como leve, moderada, grave ou terminal de acordo com a

taxa de filtração glomerular, que acompanha a progressão da doença. Assim o paciente pode

apresentar-se assintomático, mesmo com apenas 50% de sua função renal, a partir daí surgem

sinais e sintomas como: anemia leve, hipertensão arterial, edemas e mudança nos hábitos de

urinar.  Com 10% da  função  renal,  ou  15%,  se  o  paciente  for  diabético  ou  sintomático,  o

tratamento conservador, com medicamentos e dieta, torna-se insuficiente, sendo necessário o

uso de uma terapia renal substitutiva (TRS) (NKF/DOQI, 2001).

Os tratamentos disponíveis para a DRC são: o tratamento conservador e as TRS como:

a diálise peritoneal  ambulatorial  contínua,  diálise peritoneal  automatizada,  diálise peritoneal

intermitente, hemodiálise e o transplante renal (CESARINO; MARTINS, 2005).

O transplante renal é a TRS que oferece melhor qualidade de vida aos pacientes, as

contra-indicações são poucas, porém há baixa disponibilidade de doadores  (PEREIRA et al.,

2003).

Na HD, o sangue obtido por meio de um acesso vascular (cateter venoso central, fístula

arteriovenosa ou prótese) é impulsionado por uma bomba, da máquina de hemodiálise, para

um sistema de cirulação extracorpórea onde se encontra um filtro (dialisador). No filtro, através

de uma membrana semipermeável, ocorrem as trocas entre o sangue e o banho de diálise

(dialisato) (CANZIANI; DRAIBE; NADALETTO, 2002).

    Estudos sobre a qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com DRC em HD

evidenciaram  claro  comprometimento  da  qualidade  de  vida,  sendo  os  aspectos  físicos,

emocionais e vitalidade os mais afetados nestas pessoas (CASTRO, 2000; MARTINS, 2005). 

Em HD,  o  paciente  convive  diariamente  com os  sinais  e  sintomas  de  uma doença

crônica e um tratamento que modifica seu estilo de vida de maneira radical. E além de fatores

associados ao tratamento, pacientes têm outros estressores, como dificuldades profissionais,

redução da renda mensal, diminuição do interesse sexual, restrições alimentares, alterações na

imagem corporal e hábitos de lazer (CAIUBY; LEFÉVRE; SILVA, 2004; ALMEIDA; MELEIRO,

2000).

Estresse pode ser definido como uma reação do organismo, com componentes físicos

e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se

confronta com uma situação que a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça



imensamente feliz. E os estressores são estas situações (LIPP, 2010). 

Acredita-se que o grau de satisfação dos pacientes com a sua saúde pode interferir no

processo de avaliação individual  das situações como ameaçadoras ou não,  bem como na

escolha dos modos de enfrentá-la. Na Pesquisa Suplementar de Saúde incluída na Pesquisa

Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (PNAD)  a  satisfação  com a  saúde  dos  brasileiros  foi

estimada de acordo com o estado de saúde referido (IBGE, 2009).

Por meio do estado de saúde referido pode-se delinear o perfil das necessidades de

saúde,  avaliado  subjetivamente  através da  restrição de atividades habituais  por  motivo  de

doença (KARNOFSKY; BERCHENAL, 1950).

Contudo,  fez-se  necessário  o  desenvolvimento  deste  estudo  para  conhecer  as

necessidades de saúde e principais estressores identificados pelos pacientes em HD.

2. OBJETIVO

Verificar o estado de saúde e os estressores mais referidos por pacientes com doença

renal crônica em hemodiálise.

3. MATERIAL E MÉTODO

Foi  desenvolvido  um estudo observacional,  descritivo  e quantitativo   na  Unidade de

Hemodiálise  do Hospital  de  Base  de São José do  Rio  Preto-SP.  A Unidade  trabalha  com

quarenta e cinco máquinas de hemodiálise diariamente, com atendimento em três turnos, e

cobre uma região de noventa e nove municípios, onde se concentram cerca de um milhão e

meio  de  habitantes.  A escolha  desta  Unidade  deve-se  principalmente  ao  grande  fluxo  de

pacientes atendidos e a facilidade de acesso a estes.

A população base é composta por 240 pacientes com DRC em hemodiálise no primeiro

turno.  A  partir  desta  foi  composta  a  população  estudada  por  60  pacientes,  escolhidos

aleatoriamente, atendendo aos seguintes critérios de inclusão: adultos (18 anos ou mais); em

hemodiálise há seis meses ou mais, devido a influências da uremia no processo cognitivo na

fase  inicial  do  tratamento;  que  demonstraram  ao  exame  físico  condições  psicológicas  e

emocionais para responderem aos questionários propostos sem prejuízo das respostas; 

Para  levantar  os  principais  estressores  referidos,  foi  elaborado  um  questionário

estruturado, com alternativas sobre os estressores mencionados na literatura. 

 Para avaliar o estado de saúde referido, foi utilizado o “Índice de Performance Status de

Karnofsky”,  que  permite  classificar  pacientes  de  acordo  com  suas  funções  habituais

comprometidas. Com vistas a proporcionar informações qualitativas acerca da auto-percepção

do estado geral de saúde, o índice de Karnofsky avalia o estado funcional por meio de onze

itens,  cada  item  possui  um  escore  em  porcentagem  que  varia  de  0  (falecido)  a  100%



(funcionalidade total), e já foi utilizado para avaliar o estado de saúde de várias populações

mórbidas (KARNOFSKY; BERCHENAL, 1950). 

Além destes,  os  pacientes  responderam um questionário  estruturado  com questões

sociodemográficas e hábitos de vida. Foi realizada a validação de aparência e conteúdo dos

questionários por três doutoras no assunto. 

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de São José do

Rio  Preto-CEP/FAMERP  iniciou-se  a  coleta  de  dados.  Os  questionários  propostos  foram

aplicados antes das sessões de hemodiálise ou até uma hora antes do término da sessão de

hemodiálise, evitando prejuízo das respostas devido ao cansaço ou ansiedade dos pacientes

no final das sessões de hemodiálise. Cada entrevista durou em média 20 minutos. 

A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  seguir  veremos  os  resultados  dos  dados  sociodemográficos,  hábitos  de  vida,

estressores mais referidos e estado de saúde dos 60 pacientes adultos, atendidos na Unidade

de Hemodiálise do Hospital de Base de São José do Rio Preto que participaram da pesquisa.

As variáveis sociodemográficas dos entrevistados estão ilustradas na Tabela 1.

Entre os pacientes entrevistados 31 (51,6%) eram do sexo masculino, e 29 (48,4%) do

sexo feminino; a idade variou de 23 a 89 anos, média de 56 anos, a faixa etária predominante

foi de 51 e 60 anos para 19 (31,7%) pacientes. Inquérito realizado em 2008, levantou que dos

pacientes brasileiros em diálise, cerca de 57,0 % são do sexo masculino, com faixa etária

predominante de 40 a 59 anos (SBN, 2009).

Quanto à escolaridade, 35 (58,4%) pacientes tinham menos que cinco anos de estudo; e

apenas cinco (8,4%) tinham  mais que doze anos de estudo. No Brasil, a média geral de anos

estudados é de 7,3 anos (IPEA, 2009).

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas de 60 pacientes em hemodiálise. São José do Rio



Preto-SP, 2009

                                                              Masculino                 Feminino                Total 
         Variáveis 
sociodemográficas                              n           %                n          %                 n           %

Faixa etária (em anos)             

18-30                                                   4           66,6              2         33,4             6         10,0 

31-40                                                   0           0                   4         100              4         6,6 

41-50                                                   8           61,5              5         38,5             13       21,7 

51-60                                                   8           42,1             11        57,9             19       31,7

61-70                                                   5           45,5              6         54,5             11       18,4 

71-80                                                   3           0,75              1         0,25             4          6,6

≥ 81                                                     3           100               0           0                 3         5,0

Escolaridade (anos de estudo)        

0-4                                                       15         42.9             20        57,1             35       58,3 

5-8                                                       5           62.5              3         37,5             8         13,3

9-11                                                     6           50,0              6         50,0             12       20,0 

≥12                                                      4           80,0              1         0,20              5         8,3

Estado conjugal 

Solteiro                                                6           75,0              2         25,0           8          13,5 

Casado                                                16          44,5            20         55,5           36        60,0 

Viúvo                                                    1            20,0            4           80,0           5          8,5 

Separado                                             4            50,0            4           50,0            8         13,5

União estável                                       3            100             0           0                 3         5,0

Renda familiar (salários mínimos)        

0-3                                                       21           44,7            26          55,3          47         78,3 

4-7                                                       9             75,0             3           25,0          12         20,0 

8-11                                                     0              0                 1           100            1            1,7

Ocupação 

Inativo                                                  4             28,6            10          71,4         14          23,3

Trabalha                                                3             60,0             2           40,0          5             8,3

Licença                                                  4            50,0             4           50,0          8           13,3

Aposentado                                          19           57,6             14        42,4          33          55,0 

        

Total                                                                                                                     60          100

* O salário mínimo vigente R$465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais).



Em  relação  a  situação  conjugal  36  (60,0%)  pacientes  relataram  ser  casados.  O

casamento pode ser fonte de conforto e suporte, ou conflitos, raiva, depressão e insatisfação,

assim as relações podem ter  várias  funções no desenvolvimento  da doença e tratamento,

podendo ter efeitos mediatos sobre seus resultados (GEE; HOWE; KIMMEL, 2005).

Dos entrevistados, 78,3% referiram renda familiar mensal de até três salários mínimos e

33  (55,0%)  eram  aposentados.   Os  pacientes  com  DRC  que  fazem  hemodiálise  podem

apresentar  comprometimento  da  capacidade  funcional,  dificultando  sua  atividade  laboral,

principalmente das pessoas na faixa etária entre 18 e 59 anos consideradas economicamente

ativas na sociedade (LARA, SARQUIS, 2004).

Foram avaliados os hábitos de vida da população estudada e quanto a atividade de

laser, 27 (45,0%) pacientes referiram não ter lazer.  E quanto a prática de atividade física, 42

(70,0%) pacientes relataram não praticar. A DRC e seu tratamento podem acarretar mudanças

na imagem corporal, auto-estima e limitações, geralmente há afastamento do paciente de seu

grupo social, o que conseqüentemente reflete nas práticas de lazer. Além disso, a uremia e a

diálise interagem com a mecânica respiratória, função muscular e troca de gases, sendo a

dispnéia um sintoma comum (CAIUBY; LEFÉVRE; SILVA, 2004;  STORE et al., 2005). 

Ao serem questionados sobre o consumo de bebidas alcoólicas, apenas um paciente

referiu  beber  com freqüência  e  3 (5%) referiram fumar  sempre.  Em relação a  religião,  58

(96,7%) pacientes referiram ter religião.  A fé em Deus, dentre outros, são utilizados como uma

maneira para resistir e prosseguir em sua jornada, representando um mecanismo que auxilia

na convivência com a DRC (LIMA; GUALDA, 2001). 

A distribuição das respostas para os estressores referidos pelos pacientes entrevistados

está representada na Tabela 2.

Observou-se que a restrição de líquidos e alimentos foi o principal estressor referido,

seguida pela falta de condições físicas para trabalhar para 19 (31,6%) e 16 (26,6%) pacientes

respectivamente. 

Foram realizados alguns estudos em outros países sobre os estressores e modos de

enfrentamento  dos  pacientes  em  hemodiálise,  e  entre  os  estressores  mais  mencionados

nesses  estudos  estão:  restrições  na  ingesta  de  líquidos  e  alimentos;  prurido;  cãibras

musculares; cansaço; incerteza sobre o futuro; distúrbios do sono; inabilidade para ter filhos;

mudanças  na estrutura  familiar;  gasto  de  tempo com o  tratamento;  problemas financeiros;

mudanças  nas  atividades de trabalho;  dificuldades com transporte;  limitações  da  atividade

física; queda nas funções corporais;  e mudanças na vida social.  Na literatura nacional  não

foram encontrados estudos que retratem os estressores experienciados pelos pacientes em



hemodiálise (BALDREE; MURPHY; POWERS, 1982; MOK; TAM, 2001;LOK, 1996;  TSAY; LEE;

LEE, 2005).

Tabela 2. Estressores referidos por 60 pacientes em hemodiálise. São José de Rio Preto-

SP, 2009.

ESTRESSORES            n   % 
Restrição  de  ingesta  de
líquidos e alimentos. 

          19 31,6

Falta  de  condições  físicas
para trabalhar.

          16 26,6

O  tempo  e  a  duração  do
tratamento.

          14 23,4

O mal estar durante ou após
a hemodiálise.

          10 16,7

Uso de medicações.            1 1,7

O  medo  da  perda  e/ou
diminuição  do  interesse
sexual.

           0 0

Total           60 100

Na Tabela 3 são mostrados os escores dados pelos pacientes para o seu estado de

saúde, de acordo com o “Índice de Performance Status de Karnofsky. 

Quanto ao índice de Karnofsky, 16 (26,6%) pacientes referiram ter condições para cuidar

de  si,  mas  serem  incapazes  para  continuar  sua  atividade  normal  ou  trabalho  ativo,  ao

escolherem o escore 70%. E 14 (23,4%) pacientes referiram estar capacitados para atividades

normais, apresentando pequenos sinais e sintomas da doença, ao escolherem o escore 90%.

Os  resultados  da  Pesquisa  Suplementar  de  Saúde,  realizada  junto  com  a  PNAD,

estimaram que 79,1% dos brasileiros classificam seu estado de saúde como “muito bom ou

bom”, e apenas 3,6% classificaram como “ruim”, sendo pior o estado de saúde referido pelas

mulheres.

Em estudo nacional realizado com 3.226 pacientes em diálise peritoneal, o índice de

Karnofsky foi de 70 para 85% dos pacientes FERNANDES et al., 2008).



Tabela 3. Escore do estado de saúde de 60 pacientes em hemodiálise. São José de Rio

Preto-SP, 2009

ESTADO DE SAÚDE
 Escore n % 
1-Normal, nenhuma queixa; 

nenhuma evidência de doença.

100% 13 21,6

2-Capacitado para atividades 

normais; pequenos sinais e 

sintomas da doença. 

90% 14 23,4

3-Atividade normal com 

esforço; alguns sintomas da 

doença. 

80% 8 13,4

4-Cuidados para si; incapaz 

para continuar sua atividade  

normal ou trabalho ativo. 

70% 16 26,6

5-Requer ocasional 

assistência, mas cuida das 

suas necessidades pessoais

60% 6 10,0

6- Requer ajuda considerável e

freqüente assistência médica

50% 3 5,0

7- Incapacitado; requer 

cuidado especial e assistência 

médica ou especializada.

40% 0 0

8-Severamente incapacitado; 

admissão hospitalar é indicada,

mas a morte não é eminente. 

30% 0 0

9-Muito doente; admissão 

hospitalar é indicada, 

necessitando de terapia e 

cuidados intensivos. 

20% 0 0

10-Moribundo; processo de 

fatalidade progredindo 

rapidamente.

10% 0 0

11-Morto 0 -- --
Total 60 100
                                                            

5. CONCLUSÃO

Os dados sociodemográficos da população estudada são semelhantes aos de outras

populações de estudos encontrados, que por sua vez assemelham-se aos dados dos inquéritos

realizados com a população brasileira em diálise. 



A  maioria  dos  entrevistados  refere  não  realizar  atividades  físicas  e  lazer,  e  ser

aposentada. Estas informações concordam com os principais estressores referidos, que foram

a restrição de líquidos e alimentos, e a falta de condições físicas para trabalhar. 

O uso da escala de Karnofsky foi um instrumento fácil e objetivo para levantar o estado

de saúde referido pelos pacientes. Verificou-se que os escores mais citados foram: 70%, 90% e

100%, indicando que a maioria dos entrevistados julgavam ser capazes de cuidar de si, porém

incapazes para continuar as atividades normais ou trabalho ativo; grande parcela de pacientes

referiram  estar  capacitados  para  atividades  normais  e  apresentando  pequenos  sinais  e

sintomas  da  doença;  e  ainda,  o  melhor  escore  refere-se  a  capacidade  e  autonomia  na

execução de tarefas rotineiras. 

O estado geral de saúde referido pela maioria concorda com o segundo estressor mais

referido, onde os pacientes enfatizam a falta de condições físicas para trabalhar. A falta de

condições  para  trabalhar  e  as  dificuldades  financeiras  são  grandes  obstáculos  para  os

pacientes em diálise, principalmente para pacientes em idade economicamente ativa. 

Embora a  população estudada refira  estar  satisfeita  com o seu estado de saúde,  o

principal estressor referido foi um fator limitante, a restrição da ingesta de líquidos e alimentos.

Este estudo produz conhecimento para o planejamento da assistência individualizada ao

paciente com DRC em HD contribuindo com a redução das principais dificuldades enfrentadas

por esta população, favorecendo o processo adaptativo a doença e ao tratamento.
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	Em relação a situação conjugal 36 (60,0%) pacientes relataram ser casados. O casamento pode ser fonte de conforto e suporte, ou conflitos, raiva, depressão e insatisfação, assim as relações podem ter várias funções no desenvolvimento da doença e tratamento, podendo ter efeitos mediatos sobre seus resultados (GEE; HOWE; KIMMEL, 2005).
	Dos entrevistados, 78,3% referiram renda familiar mensal de até três salários mínimos e 33 (55,0%) eram aposentados. Os pacientes com DRC que fazem hemodiálise podem apresentar comprometimento da capacidade funcional, dificultando sua atividade laboral, principalmente das pessoas na faixa etária entre 18 e 59 anos consideradas economicamente ativas na sociedade (LARA, SARQUIS, 2004).
	Foram avaliados os hábitos de vida da população estudada e quanto a atividade de laser, 27 (45,0%) pacientes referiram não ter lazer. E quanto a prática de atividade física, 42 (70,0%) pacientes relataram não praticar. A DRC e seu tratamento podem acarretar mudanças na imagem corporal, auto-estima e limitações, geralmente há afastamento do paciente de seu grupo social, o que conseqüentemente reflete nas práticas de lazer. Além disso, a uremia e a diálise interagem com a mecânica respiratória, função muscular e troca de gases, sendo a dispnéia um sintoma comum (CAIUBY; LEFÉVRE; SILVA, 2004; STORE et al., 2005).

