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Resumo 

Objetivo: Avaliar os efeitos da Doença Renal na 
Qualidade de Vida (QV) de pacientes em Terapia Renal 
Substitutiva (TRS) com Doença Renal Crônica (DRC), 
modalidade hemodiálise (HD). Metodologia: Trata-se de 
um estudo quantitativo, descritivo, transversal e 
retrospectivo, realizado na clínica de TRS do Hospital 
Santa Casa de Misericórdia em Ponta Grossa-PR e 
envolveu 97 pacientes. O instrumento utilizado para 
avaliação da QV foi o questionário estruturado KDQOL-
SFTM, aplicado no período de 2016 a 2019. Resultados: 
O impacto maior na QV foi identificado nos escores 
papel físico (limitação) (49,5±41,6), Dor (45,8±30,8), 
Fardo da DRC (44,4±29,8), Status de Trabalho 
(18,9±32,5), Qualidade das Interações sociais 
(11,8±17,4) e Função cognitiva (6,2±10,8). Conclusão: 
O presente estudo demonstrou evidências negativas na 
Qualidade de Vida de pacientes com Doença Renal 
Crônica. 

Introdução  

A Doença Renal Crônica (DRC), destaca-se pela lesão 
do parênquima renal e/ou redução progressiva da função 
renal por período igual ou superior a 3 meses, sendo 
irreversível, progressiva e composta de 5 estágios que 
caracterizam sua evolução (I, II, III, IV e V) (ONUIGBO et 
al., 2014). Dessa forma, o processo do adoecimento 
demonstra impacto direto na vida diária e no bem-estar 
do indivíduo, pois do ponto de vista prático, qualidade de 
vida pode ser entendida como a quantificação formal e 
padronizada na influência do adoecimento por meio de 
medidas objetivas das consequências de sintomas na 
vida diária das pessoas (CHILOF et al., 2017). Portanto, 
é de extrema relevância descrever esse impacto na vida 
de indivíduos em TRS, uma vez que a DRC traz 
importantes mudanças na vida diária do paciente. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, 
transversal e retrospectivo, realizado na clínica de TRS 
do Hospital Santa Casa de Misericórdia em Ponta 
Grossa-PR e envolveu 97 pacientes. Foram incluídos no 
estudo pacientes com idade > 18 anos, de ambos os 
gêneros, clinicamente estáveis e que aceitaram 
participar. O instrumento utilizado para avaliação da 
Qualidade de Vida foi o questionário estruturado 
KDQOL-SFTM, aplicado no período de 2016 a 2019. 

Resultados e Discussão 

A amostra foi constituída por percentagem 
equivalente entre os gêneros masculino e 
feminino, com média de idade de 55,9±12,8 anos. 

Em relação aos escores de QV, fornecidos pelo 
instrumento KDQOL SF-36, quanto mais próximos 
de 100, transformação realizada em porcentagem 
para mensurar os valores, mais alta é a qualidade 
de vida do paciente, sendo menor o impacto na 
vida diária do indivíduo. E para tal observou-se 
que o impacto maior na qualidade de vida foi 
identificado nos escores apresentados abaixo. 
 
Tabela 1 – Escores de Qualidade de Vida obtidas com o 
instrumento KDQOL SF-36. Ponta Grossa/PR, Brasil, 2019. 

Fonte: A autora. 

 Conclusão 

O presente estudo mostrou quais situações estão mais 
impactadas na vida diária do paciente em terapia renal 
substitutiva, onde as complicações presentes nos 
pacientes mostram-se como obstáculos que necessitam 
da atenção dos profissionais de saúde, dos vínculos 
afetivos, e podem delinear ações específicas a cada 
problema encontrado, fomentando na melhora da 
qualidade de vida dos mesmos. 
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Variáveis 

  

Desvio padrão Média Mediana            

 

Papel físico 

(limitação) 

 

49,5 50,0 41,6 

Dor  45,8 43,8 30.8 

Fardo da DRC  44,4 40,6 29,8 

Status de 

Trabalho 

 
18,9       0,00 32,5 

Qualidade das 

interações 

 
11,8       0,00 17,4 

Função 

Cognitiva 

 
6,2       0,00 10,8 
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