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ESTADO NUTRICIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 

HEMODIALÍTICOS EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DE MACEIÓ/AL 

NUTRITIONAL STATUS AND QUALITY OF VIDEOS OF HEMODIALITIC PATIENTS 

IN A PHILANTHROPIC INSTITUTION OF MACEIÓ / AL 

 

RESUMO 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e 

irreversível das funções renais. A Hemodiálise (HD), como um dos tratamentos para doença 

renal crônica (DRC), substitui as principais funções do rim, mas não é capaz de substituir 

integralmente o órgão. O tratamento dialítico causa grande impacto na vida dos pacientes 

hemodialisados, uma vez que a alimentação, a vida social, as condições físicas e mentais são 

alteradas pelo tratamento e pela própria doença, podendo vir a comprometer outras dimensões 

da vida. O presente trabalho objetivou identificar o estado nutricional e qualidade de vida de 

pacientes em hemodiálise em uma instituição filantrópica de Maceió. Metodologia: A amostra 

foi constituída por 51 pacientes adultos que estavam em programa regular de hemodiálise por 

pelo menos três meses e aceitaram se submeter ao questionário de qualidade. Foi aplicado um 

questionário de qualidade de vida e um formulário para preenchimento de dados referentes a 

medida antropométrica (CB), e índice de massa corporal (IMC), ambos são indicadores de 

estado nutricional, exames bioquímicos (ureia pré diálise, creatinina, albumina, hemoglobina e 

colesterol total) e o tempo de tratamento dialítico dos pacientes. Resultados e discussão: Foram 

entrevistados 51 pacientes com DRC em tratamento de hemodiálise com idade média de 41 ± 

10,49 anos, estando estes representados por 64,5%(n.33) indivíduos do gênero masculino e 

35,3% (n.18) indivíduos do gênero feminino. O tempo médio de diálise variou entre 06 e 372 

meses (média 112,6 ± 85,6 meses). Em relação a comorbidades associadas a DRC, a hipertensão 

arterial predomina com 84,3%(43). Houve maior prevalência de pacientes eutróficos, seguidos 

de sobrepeso. Valores de hemoglobina estavam abaixo do ponto de corte estabelecido e a 

creatinina se mostrou com valores superiores ao estabelecido como ponto de corte. Conclusão: 

No que se refere à qualidade de vida, no componente de saúde mental obteve valor médio 

inferior a 50, principalmente nos pacientes desnutridos e eutróficos, indicando que os pacientes 

em tratamento de hemodiálise apresentam sua saúde mental afetada. 

Palavras-chaves: Diálise renal, qualidade de vida, estado nutricional.  
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is characterized by slow, progressive and 

irreversible loss of renal function. Hemodialysis (HD), as one of the treatments for chronic 

kidney disease (CKD), replaces the major functions of the kidney but is not able to fully replace 

the organ. Dialysis treatment has a major impact on the life of hemodialysis patients, since diet, 

social life, physical and mental conditions are altered by treatment and by the disease itself, and 

may compromise other dimensions of life. The present study aims to identify the nutritional 

status and quality of life of hemodialysis patients at a philanthropic institution in Maceió. 

Methodology: The sample consisted of 51 adult patients who were on a regular hemodialysis 

program for at least three months and accepted to submit to the quality questionnaire. A quality 

of life questionnaire and a data form for anthropometric measurement (CB) and body mass 

index (BMI) were used, both of which are indicators of nutritional status, biochemical tests 

(pre-dialysis urea, creatinine, albumin, hemoglobin and total cholesterol) and the dialysis time 

of patients. Results and discussion: Fifty-one patients with CKD undergoing hemodialysis 

with a mean age of 41 ± 10.49 years were interviewed, being represented by 64.5% (n.33) of 

the male gender and 35.3% (n. 18) female subjects. The mean dialysis time ranged from 06 to 

372 months (mean, 112.6 ± 85.6 months). In relation to comorbidities associated with CKD, 

hypertension predominates with 84.3% (43). There was a higher prevalence of eutrophic 

patients, followed by overweight. Hemoglobin values were below the established cutoff point 

and creatinine was shown to be higher than that established as cutoff point. Conclusion: 

Regarding the quality of life, in the mental health component, the mean value was lower than 

50, especially in the malnourished and eutrophic patients, indicating that the patients 

undergoing hemodialysis had their mental health affected. 

Key words: Renal Dialysis, Quality of Life, Nutritional Status 
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INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e 

irreversível das funções renais. Acometem complicações decorrentes da perda de suas funções, 

que são: anorexia, uremia, perda de olfato e paladar. Esses são alguns dos sintomas que 

explicam a alta prevalência de desnutrição nesta população (SANTOS el al., 2013).  

A Hemodiálise (HD), como um dos tratamentos para doença renal crônica (DRC), 

substitui as principais funções do rim, mas não é capaz de substituir integralmente o órgão. O 

processo de hemodiálise pode levar à remoção de 1 a 4 litros de fluido em um período médio 

de 4 horas, durante três dias da semana, e varia de paciente para paciente e da eficiência da 

diálise (COSTA et al, 2010; KIRCHNER et al, 2011). 

 Considerando os benefícios do tratamento dialítico, que prolonga a vida dos pacientes 

com DRC, as condições impostas pela doença e pelo próprio tratamento provocam uma série 

de alterações sistêmicas, metabólicas e hormonais, que podem afetar adversamente a condição 

nutricional desses pacientes (COSTA et al, 2010; KIRCHNER et al, 2011). 

  O tratamento dialítico causa grande impacto na vida dos pacientes hemodialisados, uma 

vez que a alimentação, a vida social, as condições físicas e mentais são alteradas pelo tratamento 

e pela própria doença, podendo vir a comprometer outras dimensões da vida. O número 

insuficiente de rins disponíveis para o transplante, o convívio com a perda de companheiros de 

hemodiálise e o medo constante de infecções tornam mais problemáticos esses aspectos 

(RIBOLI, et al, 2012). 

A nutrição desempenha um papel na avaliação e no tratamento das doenças renais. 

Durante o procedimento hemodialítico, ocorrem perdas significativas de aminoácidos para o 

dialisato, sendo fundamental um aporte proteico adequado para suprir estas demandas e evitar 

um quadro de desnutrição energética proteica (DEP) (BARROS, A., 2009; RIBOLI, L., 2012). 

Pacientes em hemodiálise são, frequentemente, acometidos por alterações do estado 

nutricional, predispostos à desnutrição por restrição alimentar e pelos efeitos catabólicos da 

uremia. A desnutrição representa um marcador de mau prognóstico, pois afeta adversamente a 

condição clínica do paciente, influenciando na sua sobrevida (BARROS, A., 2009; RIBOLI, 

L., 2012). 
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Apesar dos avanços tecnológicos e terapêuticos na área da hemodiálise contribuírem 

para o aumento da sobrevida dos renais crônicos, a qualidade de vida desses pacientes 

permanece baixo (GUEDES, K. D. GUEDES, H. M. 2012).O presente trabalho objetivou 

identificar o estado nutricional e qualidade de vida de pacientes em hemodiálise em uma 

instituição filantrópica de Maceió. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo transversal em um Hospital Filantrópico de Maceió com 

os pacientes do setor de nefrologia no período de fevereiro a maio de 2018. A amostra foi 

constituída por 51 pacientes adultos que estavam em programa regular de hemodiálise por pelo 

menos três meses e aceitaram se submeter ao questionário de qualidade.  

Foi aplicado um questionário de qualidade de vida e um formulário para preenchimento 

de dados referentes a medida antropométrica (CB), e índice de massa corporal (IMC), ambos 

são indicadores de estado nutricional, exames bioquímicos (ureia pré diálise, creatinina, 

albumina, hemoglobina e colesterol total) e o tempo de tratamento dialítico dos pacientes 

(apêndice). 

Durante o procedimento dialítico foi observado através da folha de prescrição de 

hemodiálise o padrão de estabilidade do paciente (pressão arterial estável, glicemias 

controladas, não apresentar cefaleia), o qual vai conferir ao pesquisador condições favoráveis 

para a aplicação do questionário de Qualidade de Vida SF – 36 (anexo), que contém 36 itens e 

oito dimensões, sendo estas: Capacidade funcional, Aspectos físicos, Dor, Estado geral de 

saúde, Vitalidade, Aspectos sociais, Aspectos emocionais e Saúde mental. A avaliação das 

dimensões ocorre mediante escore final de 0 a 100, no qual zero representa pior estado de saúde 

e 100 melhor estado de saúde (SANTOS, 2013; RIBOLI, 2013) A aplicação do questionário foi 

realizada durante as sessões de hemodiálise. 

O tempo de tratamento dialítico foi coletado do prontuário do paciente e a avaliação 

antropométrica foi realizada após a sessão de hemodiálise. O índice de massa corporal (IMC) 

foi calculado por meio da razão do peso corporal ao quadrado da altura, e classificado segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) cujos pontos de corte são: 16 kg/m² para magreza grau 

III, 16,1-16,9kg/m² magreza grau II, 17- 18,4kg/m² magreza grau I, 18,5-24,9kg/m² eutrofia, 

25-29,9kg/m² sobrepeso, 30-34,9 kg/m² obesidade grau I, 35,0-39,9kg/m² obesidade grau II e 

maior ou igual a 40kg/m² obesidade grau III (OMS, 2007). 
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A Circunferência do braço (CB) foi aferida com o auxílio de uma fita antropométrica 

flexível, inextensível, com precisão de 0,1 cm. Para a CB a medida foi realizada com o paciente 

deitado ou sentado, com o braço flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 90°, 

medindo o ponto médio entre o acrômio e o olécrano, sem comprimir a fita no local, sendo 

determinada a medida da CB em centímetros. A adequação da CB será determinada por meio 

da equação: CB (%) = CB obtida (cm) / CB percentil 50 X 100, os pontos de corte utilizados 

para a classificação do estado nutricional serão: desnutrição grave (≤70%), desnutrição 

moderada (70-80%), desnutrição leve (81-90%), eutrofia (91-110%), sobrepeso (111-120%) e 

obesidade (≥120%) conforme preconizado por Blackburn & Thornton.   

Para a avaliação bioquímica foram coletados dados dos prontuários dos pacientes 

referentes aos níveis séricos de albumina, tendo como ponto de corte de 3,8g/dL, usado como 

critério para identificar maior prevalência de mortalidade nesta população. Os valores de 

colesterol total (CT) foram classificados como dentro da faixa de normalidade quando 

encontrados entre 150 a 199 mg/dL.  Para os dados de uréia pré-diálise foram definidos valores 

entre 130 a 200 mg/dL, a creatinina foi utilizado valores de 7 a 12 mg/dL, a hemoglobina 12 

g/dL e a adequação dialítica foi avaliada por meio do Kt/V, utilizado como ponto de corte para 

esta variável o valor superior a 1,2.   

Os dados obtidos foram digitados em planilha do software Microsoft Excel® para 

organização do banco de dados. As análises estatísticas foram procedidas mediante pacote 

estatístico Epi Info® (versão 3.5.2) e o Stata® (versão 12.0). No Epi Info®, realizou-se análise 

descritiva de variáveis contínuas através da média e desvio padrão e as variáveis categóricas 

foram descritas por frequência simples e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Para 

verificação da normalidade dos dados foi aplicado o teste de Bartlett.  

Ao ser constatada a distribuição normal das variáveis, aplicou-se o teste t pareado (teste 

paramétrico), e para variáveis com distribuição assimétrica aplicou-se o teste de Wilcoxon 

(teste não-paramétrico). Ambos os testes foram aplicados com intuito de verificar diferença 

entre as médias das amostras pareadas. Adotou-se o nível de significância p ≤0,05. No programa 

Stata® foi realizada análise da correlação entre a qualidade de vida e tempo de diálise, mediante 

o teste de pearson e posteriormente foi verificada a significância da correlação, adotando-se 

como nível de significância p ≤0,05. 
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No tocante a ética, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil em conformidade com 

as diretrizes do CONEP/MS. A coleta de dados aconteceu anteriormente a aprovação do comitê 

de ética, uma vez que faz parte de dados da rotina do hospital. Todos os pacientes que se 

enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisa foram convidados a participar do estudo e 

informados sobre o mesmo. Quando confirmaram a participação voluntária no estudo, os 

pacientes ou seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), antes de ser realizada a coleta de dados, efetivando deste modo sua participação formal 

na pesquisa. O hospital no qual foi realizada a pesquisa, autorizou a utilização dos dados 

secundários mediante submissão do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil. 

RESULTADOS 

 Foram entrevistados 51 pacientes com DRC em hemodiálise com idade média de 41 ± 

10,49 anos, estando estes representados por 64,5% (n =33) indivíduos do gênero masculino e 

35,3% (n =18) indivíduos do gênero feminino. O tempo médio de diálise variou entre 6 e 372 

meses (média 112,6 ± 85,6 meses). Em relação a comorbidades associadas a DRC, a hipertensão 

arterial predomina com 84,3%(n=43), não foram encontrados pacientes diabéticos neste estudo.  

Tabela 1 – Caracterização de pacientes hemodialíticos, segundo idade, peso seco e tempo de diálise, em instituição 

filantrópica de Maceió/AL (2018). 

Variáveis Média e DP Mínimo-máximo 

Idade (anos) 41±10,49 20-59 

Peso seco 65,6±16,86 41-130 

Tempo de dialise (meses) 112,6±85,6 06-372 

   

Variáveis % (N) IC95 % 

Sexo    

Masculino  64,7 (33) 50,1 – 77,6 

Feminino 22,4 – 49,9 35,3 (18) 22,4 – 49,9 

Comorbidades   

Hipertensão arterial 84,3 (43) 71,4 – 93,0 

Diabetes 0 (0) 100 – 100 

Acesso vascular   

Fístula arteriovenosa  84,3 (43) 71,4 – 93,0 

Cateter de duplo lúmen 15,7 (8) 7,0 – 28,6 

                    Legenda: IC95% - Intervalo de Confiança de 95% 
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 O estado nutricional dos pacientes avaliados através de antropometria está descrito na 

tabela 2, na qual observamos a maior prevalência de pacientes eutróficos, seguidos de sobrepeso 

de acordo com a classificação do IMC, já avaliação da CB encontramos predomínio do estado 

de desnutrição leve, seguida de eutrofia. 

Tabela 2 – Estado nutricional de pacientes hemodialíticos em instituição filantrópica de Maceió/AL, segundo IMC 

e CB (2018). 

Estado nutricional  % (n) IC95% 

Classificação do IMC  

Desnutrição 5,9 (03) 1,2 – 16,2 

Eutrofia 60,8 (31) 46,1 – 74,2 

Sobrepeso 25,5 (13) 14,3 – 39,6 

Obesidade Grau I 5,9 (03) 1,2 – 16,2 

Obesidade Grau II 2,0 (01) 0,0 – 10,4 

Classificação CB 

Desnutrição moderada 5,9 (08) 1,2 – 16,2 

Desnutrição leve 60,8 (19) 46,1 – 74,2 

Eutrofia 25,5 (20) 14,3 – 39,6 

Sobrepeso 5,9 (02) 1,2 – 16,2 

Obesidade 2,0 (02) 0,0 – 10,4 

                              Legenda: IC95% - Intervalo de Confiança de 95% 

 O perfil laboratorial coletado através dos registros da unidade está descrito na tabela 3, 

em média e desvio padrão, para o total de pacientes avaliados. Valores de hemoglobina estavam 

abaixo do ponto de corte estabelecido e a creatinina se mostrou com valores superiores ao 

estabelecido como ponto de corte. 

Tabela 3 – Perfil laboratorial dos pacientes hemodialíticos em instituição filantrópica de Maceió/AL (2018). 

Exames Bioquímicos Média ± DP Mínimo Máximo 

Creatinina (mg/dl) 13,47 ± 3,89 3,46 19,52 

Hemoglobina (g/dl) 11,26 ± 1,60 7,4 15,8 

Albumina (g/dl) 3,9 ± 0,40 2,7 3,9 

Colesterol (mg/dl) 147,1 ± 35,60 98,2 240 

Ureia pré-diálise (mg/dl) 162,9 ± 43,61 75,0 286 

KT/V 1,3 ± 0,19 0,8 1,9 

Legenda: KT/V: Índice de eficiência dialítica que utiliza a cinética da ureia como marcador e integra a duração do 

tratamento e o volume de distribuição da ureia. 

A percepção de qualidade de vida foi avaliada através do questionário SF36 e as 

pontuações estão descritas na tabela 4. Os resultados variaram entre 0 e 100, indicando quanto 
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maior a classificação, melhor o índice obtido. Estes dados estão expressos em média seguido 

do desvio-padrão para cada uma das dimensões. 

Tabela 4 – Qualidade de vida de pacientes hemodialíticos em instituição filantrópica de Maceió/AL (2018) 

Dimensões de QV Média ± DP Mínimo Máximo 

Componentes Saúde Física (CSF)    

Capacidade funcional (CF) 49,8 ± 6,92 48,5 98 

Limitação por aspectos físicos (LAF) 98,4 ± 0,45 98 99 

Dor (DF) 19,03 ± 1,20 11,9 19,8 

Estado geral de saúde (EGS) 12,8 ± 3,58 17 47,86 

Componentes Saúde Mental (CSM)    

Vitalidade (VIT) 19,4 ± 1,55 18,5 29,05 

Aspectos Sociais (AS) 24,14 ± 3,84 12,75 48,75 

Limitações por aspectos emocionais (LAE) 96,05±13,21 09 99 

Saúde mental (SM) 19,19 ± 0,76 18,8 24,35 

 

 Em ordem decrescente, as médias das pontuações referentes à qualidade de vida nas 

diversas dimensões englobadas pelo instrumento SF-36, foram: Limitação por aspectos físicos 

(LAF) 98,4 ± 0,45; Limitações por aspectos emocionais (LAE) 96,05±13,21; Capacidade 

funcional (CF) 49,8 ± 6,92; Aspectos Sociais (AS) 24,14 ± 3,84; Vitalidade (VIT) 19,4 ± 1,55; 

Saúde mental (SM) 19,19 ± 0,76; Dor (DF) 19,03 ± 1,20 e Estado geral de saúde (EGS) 12,8 ± 

3,58 (tabela 4). 

 
Tabela 5 - Associação entre qualidade de vida e tempo de diálise de pacientes hemodialíticos em instituição 

filantrópica de Maceió/AL (2018). 

Qualidade de vida Coeficiente de 

correlação 

Valor de p 

Capacidade funcional (CF) - 0,137 0,336 

Limitação por aspectos físicos (LAF) 0,034 0,811 

Dor (DF) 0,029 0,838 

Estado geral de saúde (EGS) - 0.074 0,601 

Vitalidade (VIT) 0,248 0,078 

Aspectos Sociais (AS) 0,312 0,025 

Limitações por aspectos emocionais (LAE) -0.067 0,638 

Saúde mental (SM) -0.117 0,410 
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A tabela 5 mostra correlação estatisticamente significante do tempo de hemodiálise com 

uma variável do questionário de qualidade de vida (aspectos sociais), variável que está 

associada a saúde física ou problemas emocionais em relação a atividades sociais normais, em 

relação a família, amigos ou em grupo. 

Pode-se observar na tabela 6 que as pontuações obtidas pelo SF36 são maiores nos 

pacientes com sobrepesos e obesidade grau I, com exceção aos domínios LAF e VIT que 

predominou nos pacientes com desnutrição. O domínio de saúde mental (SM) foi a única 

variável que estatisticamente apresentou diferença quando associada ao estado nutricional 

(p<0,005).  

Tabela 6 - Associação entre estado nutricional segundo IMC e qualidade de vida de pacientes hemodialíticos em 

instituição filantrópica de Maceió/AL (2018). 

Qualidade 

de vida 

Desnutrição 

(Média± DP) 

Eutrofia 

(Média±DP) 

Sobrepeso 

(Média± DP) 

Obesidade I 

(Média±DP) 

Obesidade II 

(Média± DP) 

Valor 

de p 

CF 48,90 ± 0,18 48,87± 0.32 48.96 ± 0,22 66,43±28,46 49,20±0,00 0,191 

LAF 98,83±0,57 98,44 ± 0,45 98,45 ±0,48 98,41 ± 0,38 98,00±0,00 0,900 

DOR 19,19±0,35 18,89±1,52 19,28±0.29 19,22±0,05 19,08±0,00 0,881 

EGS 24,37±0.16 24,75±4,48 23,83±1,62 24,23±0,13 24,43±0,00 0,745 

VIT 22,50±5,67 19,27±0,93 19,20±0,27 19,28±0,10 19,00±0,00 0,180 

AS 23,91±0,14 24,29±4,95 23,91±0,23 23,95±0,26 23,75±0,00 0,733 

AE 98,00±0,00 94,51±16,87 98,48±0,50 98,55±0.38 99,00±0,00 0,275 

SM 19,10±0,16 19,06±0,20 19,12±0,27 20,89±2,99 19,16±0,00 0,001 

Legenda: CF – capacidade funcional; LAF – limitação por aspectos físicos; Dor; EGS – estado geral de saúde; 

VIT –vitalidade; AS – aspectos sociais; AE – limitação por aspectos emocionais; SM – saúde mental. 

 

DISCUSSÃO 

 Nesse estudo a idade média observada foi de 41±10,49 anos, resultados semelhantes 

foram encontrados em estudos com adultos e idosos em Chapecó (2012), Espirito Santo (2013) 

e São Paulo (2011), com idade média de 44,65±11,41 anos, 51,90±14,19 e 53,9±12,47, 

respectivamente. Entretanto a população do presente estudo foi composta de pacientes apenas 

adultos. Quando analisados com um grupo de pacientes europeus, cuja média de idade é entre 

58 e 62 anos, percebemos que neste estudo o grupo analisado se caracteriza por um grupo 

relativamente jovem (SANTOS, 2013; ROBOLI, 2012). 

 Em relação ao tempo médio de hemodiálise, observou-se variação de 06 a 372 meses 

(média 112,6 ± 85,6 meses). Em estudo realizado em Chapecó (2012) os resultados variaram 
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entre 03 e 150 meses (média 39,1±39,45 meses), este estudo caracterizou por apresentar uma 

população maior tempo de diálise. 

 Chertow et al (2006) demonstraram que o tempo de diálise esteve associado a um 

declínio dos parâmetros nutricionais e que cada ano em diálise se vinculava a um aumento de 

6% no risco de morte.  

No estudo de Chumlea (2003) também se observou que pacientes com mais de 5 anos 

em diálise tinham parâmetros antropométricos menores do que pacientes com menos tempo de 

diálise, sugerindo um comprometimento do estado nutricional. 

 A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes melittus são fatores de risco elevados para 

o desenvolvimento de DRC. Neste estudo, ao analisar as doenças associadas à DRC, a HAS foi 

a mais identificada. Em pesquisa realizada no ano de 2007, em Maringá – PR, os pacientes 

apresentaram em destaque as comorbidades como a hipertensão (100%) e o diabetes mellitus 

(22,86%) (LANZA, 2008).  

 Não houve presença de pacientes diabéticos neste estudo, uma vez que os diabéticos que 

se encontravam na unidade entraram nos critérios de exclusão do estudo (por serem idosos, ou 

por no momento da avaliação estarem com algum processo infeccioso, ou não possuíram 

condições de avaliação antropométrica, ou eram amputados ou se recusaram a participar da 

pesquisa). No entanto, o estudo de Zhang (2007), observou que o fato do paciente ser diabético 

não afetou a qualidade de vida do mesmo, o que foi contrastado com alguns estudos (ZHANG, 

2007; MUJAIS, 2009).  

 De acordo com Santos et al (2013), para que o tratamento clínico da DRC tenha êxito, 

são fundamentais os seguintes cuidados: tratamento rigoroso da HAS; controle glicêmico nos 

diabéticos, adequação da proteinúria; correção da anemia; correção das alterações de cálcio e 

fósforo; correção da acidose metabólica e a prevenção da desnutrição. A hipertensão arterial é 

uma complicação que os indivíduos com DRC frequentemente apresentam, uma vez que os rins 

não conseguem eliminar o excesso de sal e água (RIBOLI, 2012).  

Dos pacientes avaliados, 84,3% (n=43) apresentavam acesso vascular por fístula 

arteriovenosa e 15,7% (n=8) apresentavam acesso vascular com cateter de duplo lúmen. O 

acesso vascular é um elemento importante para o início da hemodiálise e sua manutenção. 

Atualmente, as fístulas arteriovenosas (FAV) e os cateteres de duplo lúmen são os tipos de 
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acessos mais utilizados, no entanto, sua escolha depende da condição clínica do paciente e do 

tipo da doença (JUNIOR et al., 2013).  

 Na população deste estudo foi encontrada prevalência de 60,8% de eutrofia, segundo o 

IMC. Resultados semelhantes foram encontrados por Stefanelli (2010) em pacientes de Marília-

SP (54%) e por Koehnlein, (2008) no Paraná (55%).  

 O baixo peso foi observado em 5,9% dos pacientes estudados, e resultado semelhante 

foi encontrado por Valenzuela et al. (2003), no qual observou 4% dos pacientes com baixo peso 

(STEFANELLI, 2010)  e essa referncia?.  Para o excesso de peso, neste estudo foi encontrado 

um índice de 25,5%, enquanto no Paraná 32,2% dos pacientes avaliados apresentaram esse 

diagnóstico nutricional (GUEDES, 2012).  

 Estudos demonstraram o fato de pacientes em HD com IMC elevado, paradoxalmente, 

ser protetor e estar associado a melhora da sobrevida e isso pode ser explicado pelo estado 

hemodinâmico mais estável, alterações nas citocinas circulatórias e constelações neuro-

hormonais únicas (FUNG, 2002; JAFRI, 2012). O excesso de peso pode influenciar 

positivamente na sobrevida dos pacientes em hemodiálise, sendo considerado um fator de risco 

para mortalidade em indivíduos saudáveis (KIRCHNER, 2011).  

 Em um grande estudo, com 54.535 pacientes em HD, quanto maior a obesidade, mesmo 

mórbida (IMC ≥ 45 kg/m2), menor foi a taxa de mortalidade durante os 2 anos avaliados. 

Porém, em relação à qualidade de vida, a obesidade não tem epidemiologia reversa (o que 

significa isso?). Estudos mostraram que, quanto mais obeso, pior foi a função física dos 

indivíduos em diálise, principalmente considerando a quantidade de massa muscular corporal 

(RIELLA; MARTINS, 2013). 

 A obesidade, entretanto, não pode ser recomendada para os pacientes em HD. Porém, 

dentro das evidências demonstradas, um IMC mais próximo do limite superior da normalidade 

(25 a 27 kg/m2) pode trazer benefícios a essa população. 

 Entre os exames bioquímicos disponíveis, a albumina sérica tem sido o mais utilizado 

para avaliar o índice de mortalidade nesta população em hemodiálise. Neste estudo a média de 

albumina sérica foi de 3,9 ± 0,40g/dL, encontrando-se adequada pelo ponto de corte 

estabelecido (estabelecido por quem?). No estudo de Avarenga (2017) o resultado foi 
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semelhante com média de 3,83 ± 0,28 g/dL e no estudo de Riboli (2013) no qual observou-se 

4,07±0,50g/dL, referente ao parâmetro bioquímico em questão. 

 A albumina sérica tem sido o parâmetro mais comumente utilizado como marcador do 

estado nutricional de pacientes em HD, pelo fato da DEP causar diminuição na síntese de 

albumina. No entanto, esta proteína plasmática não deve ser utilizada como critério único para 

este propósito, uma vez que vários fatores como idade, comorbidades, hipervolemia e perdas 

corpóreas podem influenciar em suas concentrações séricas (ALVARENGA, 2017). Também 

sua influência sobre a qualidade de vida relacionada à saúde, tanto no aspecto físico como 

mental, é corroborada por outros estudos na última década (SANTOS, 2005).   

  A ureia é um produto final do metabolismo proteico, portanto, sua mensuração pode ter 

relação direta com a ingestão e catabolismo das proteínas ou ainda, a combinação de ambos. A 

creatinina sérica também é considerada um marcador nutricional importante, no entanto, 

depende da massa muscular e função renal residual. Ambos refletem a ingestão alimentar 

recente dos pacientes e possuírem correlação direta com a taxa de mortalidade. (SODRÉ; 

COSTA; LIMA, 2007). A ureia pré-dialise encontrada nesse estudo se apresentou adequada 

162,9 ± 43,61mg/dl, porém a creatinina sérica se apresentou acima do ideal 13,47±3,87 mg/dl.  

 A diálise inadequada pode causar variações no apetite do paciente, uma vez que está 

associada a manifestações clínicas relacionadas com a uremia (RIBOLI, 2013). O índice de 

eficiência dialítica (Kt/V) que estima a eficiência dialítica através da cinética da ureia está 

adequado na população estudada, já que o valor recomendado é >1,2 e o encontrado foi 1,3 ± 

0,19. Corroborando com este resultado Riboli (2013), e Pinto et al., (2009), encontraram médias 

do Kt/V de 1,44±0,30 e 1,40±0,53 respectivamente.   

 O Questionário SF-36 é um dos questionários mais amplamente utilizados como medida 

de qualidade de vida para a população em geral e para pacientes portadores de doença crônica. 

O instrumento é constituído de 36 itens, fornecendo pontuação em oito dimensões da qualidade 

de vida, como citado na metodologia (RIBOLI, 2013). 

 Os componentes saúde física (CSF) apresentaram pontuação maiores que os 

componentes de saúde mental (CSM). Resultados superiores a 50 foram encontrados em LAF 

e LAE, próximo a 50 foi encontrado o componente de CF 49,8 ± 6,92. Resultados diferentes 

foram encontrados no estudo de Riboli (2013) sobre o componente LAF, que apresentou 
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resultado de 37,25±41,04, resultados similares também encontrados no estudo de Lanza et al. 

(2008) 32,73±9,3.  

 No estudo de Cunha et al (2009) a dimensão que obteve a menor pontuação foi dor, 

também sendo encontrado no presente estudo uma das pontuações mais baixas. Em 

contrapartida, no estudo de Santos (2013), a pontuação de dor foram uma das maiores 

pontuações observadas.  

 Segundo Schardong et al., (cade o ano?) os pacientes mais velhos tendem a estar mais 

satisfeitos com o tratamento hemodialítico, aceitando melhor suas limitações que indivíduos 

jovens. Isso pode justificar os resultados no presente estudo em relação à qualidade de vida, já 

que os pacientes com idade superior a 60 anos apresentaram maior escore no domínio de saúde 

mental quando comparados aqueles com idade inferior a 60 anos. Na população deste estudo, 

foram avaliados somente pacientes adultos. 

 Ao testar correlação, entre o tempo de hemodiálise e a qualidade de vida, observou-se 

correlação estatisticamente significante (p<0005) entre tempo de tratamento e apenas com a 

categoria AS (aspectos sociais). Entretanto, no estudo de Santos (2013), não se encontrou 

correlação estatisticamente significativa entre esta variável que está relacionada aos aspectos 

de saúde mental, o que Santos encontrou foi relação entre as variáveis de aspectos físicos e sua 

população avaliada foi predominantemente de pacientes idosos.  

As medidas de composição corporal tendem a diminuir com o aumento do tempo em 

HD, concluindo que a HD prolongada está associada a um significativo declínio de parâmetros 

nutricionais (ALVARENGA, 2017). 

 No estudo de revisão de literatura de Guedes (2012), que avaliou 8 artigos, foi possível 

observar que os aspectos emocionais se correlacionaram negativamente, sugerindo que 

pacientes com maior tempo de insuficiência renal crônica e de tratamento dialítico, apresentam 

progressivo comprometimento das relações familiares e sociais. Resultados que se assemelham 

a este estudo, pois no mesmo os pacientes apresentam uma média alta de tempo de hemodiálise 

112,6±85,6 meses. No estudo de Riboli (2013) a média de tempo de hemodiálise foi de 

39,1±39,45 meses e no estudo de Santos (2013) foi de 43,37±47,38 meses.  

 As pontuações obtidas pelo SF36 foram maiores nos pacientes com sobrepeso e 

obesidade grau I, com exceção aos domínios LAF e VIT, nos quais predominou a desnutrição. 
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O domínio SM apresentou diferença estatística em relação ao estado nutricional. Entretanto no 

estudo de Riboli (2013) os resultados foram inversos, encontrando nos componentes de saúde 

mental melhores resultados nos pacientes eutróficos, porém, seu estudo predominou pacientes 

idosos, o que pode interferir na pontuação obtida.  

 No que se refere à QV, no componente CSM obteve valor médio inferior a 50, 

principalmente nos pacientes desnutridos e eutróficos, indicando que os pacientes em 

tratamento de hemodiálise apresentam sua saúde mental afetada. Estes resultados indicam que 

estes pacientes convivem com limitações em seu dia-dia (sentir-se deprimido, ansioso, 

desanimado ou abatido), afetando nas suas atividades sociais normais em relação a família, 

amigos e em outros grupos e afetando negativamente seu estado nutricional, uma vez que a 

alimentação, a vida social, as condições físicas e mentais são alteradas pelo tratamento e pela 

própria doença que colaboram para depleção do estado nutricional desses pacientes. 

CONCLUSÃO 

 Os pacientes em hemodiálise são um grupo de risco nutricional, uma vez que os aspectos 

de saúde mental têm influência sobre seu estado nutricional, os aspectos de saúde mental 

envolvem atividades sociais normais em relação a família, amigos e em outros grupos, fatores 

estes que afetam negativamente uma alimentação adequada. O aumento do tempo em HD 

contribuiu para a depleção da massa muscular, o que também implica em piora do estado 

nutricional. 

 É fundamental reconhecer que a partir do início da hemodiálise, o indivíduo passa por 

um processo de modificações que interferem em suas condições fisiológicas, nutricionais e 

sociais. Apesar de reconhecida função da hemodiálise no aumento da sobrevida dos pacientes, 

é importante ainda, avançar sobre promoção do cuidado e manutenção da qualidade de vida, 

pretendendo demonstrar a saúde, não só como ausência de doenças, mas como um conjunto de 

determinantes que culminam em um estado de completo bem-estar físico, mental e social. 
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ANEXO – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA – SF- 36 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

 

Não desejo responder este questionário (   ) 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 

como mover uma mesa, passar aspirador 

de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 

mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
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i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional 

(como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou 

em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
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De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se sentindo 

cheio de vigor, de 

vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado?  

1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitivamente 

falso 

a) Eu costumo 

obedecer  um pouco 

mais facilmente que as 

outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde 

é excelente 
1 2 3 4 5 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta 

for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 
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05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

 

107 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 

orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão 

seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios 

que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado 

de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 
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Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das 

questões correspondidas 

Limite 

inferior 

Variação 

Capacidade 

funcional 

03 10 20 

Limitação por 

aspectos físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de 

saúde 

01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens 

a + e + g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por 

aspectos emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens 

b + c + d + f + h) 

5 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, 

onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 
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- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto 

somando-se as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde 

zero é o pior estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas 

no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano atrás. 

  

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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APÊNDICE – FORMULÁRIOS PARA COLETA DE DADOS 

ANTROPOMÉTRICOS E EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:                                  IDADE:                         

SEXO:                       PESO:                ALTURA:              IMC:              CB: 

TEMPO DE DIALISE: 

EXAMES BIOQUÍMICOS: 

ALBUMINA: 

COLESTEROL TOTAL: 

UREIA PRÉ: 

CREATININA: 

HEMOGLOBINA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


