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RESUMO 

A Doença Renal Crônica acarreta mudanças bruscas no cotidiano dos 
pacientes acometidos por essa patologia, isso devido às limitações no que se 
refere à alimentação e às atividades diárias, bem como ao penoso tratamento, 
o que traz repercussões para sua qualidade de vida. O presente estudo tem 
como objetivo descrever os aspectos relacionados à qualidade de vida de um 
adulto jovem com Insuficiência Renal Crônica. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Para coleta dos dados, foram 
utilizados uma entrevista semiestruturada com auxílio de um gravador e o 
instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial de 
Saúde, WHOQOL-100. Os resultados da entrevista demonstraram que o 
diagnóstico é um dos momentos mais difíceis para o paciente; a inserção da 
família no tratamento é de fundamental importância; as restrições dietéticas e 
hídricas tornam-se uma carga a mais durante o tratamento; o enfermeiro deve 
ter condutas de aproximação, consideração e compreensão da existência do 
outro e as expectativas futuras possivelmente será maior se considerar a fase 
da vida em que esse diagnóstico é constatado. Em relação ao WHOQOL-100, 
o adulto jovem apresenta níveis iguais ou acima da média de qualidade de 
vida, sendo apenas o domínio psicológico com o menor escore. Portanto, 
torna-se significativa a realização da pesquisa, enfatizando a necessidade de 
uma atenção profissional humana, acolhedora e compreensiva, uma vez que 
essa patologia pode ocasionar um impacto negativo nas dimensões físicas, 
psíquicas e sociais das pessoas que são portadoras.  
 
Palavras-chave: Adulto jovem; Qualidade de vida; Insuficiência Renal Crônica; 
Trajetória clínica. 
 
ABSTRACT 
Chronic Renal Disease causes sudden changes in the daily life of patients 
affected by this pathology, due to limitations in diet and daily activities, as well 
as the painful treatment, which has repercussions for their quality of life. The 
present study aims to describe aspects related to the quality of life of a young 
adult with Chronic Renal Insufficiency. This is a qualitative research, of the case 
study type. To collect the data, a semi-structured interview with the aid of a tape 
recorder and the World Health Organization quality of life assessment 
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instrument, WHOQOL-100, were used. The results of the interview 
demonstrated that the diagnosis is one of the most difficult moments for the 
patient; The insertion of the family in the treatment is of fundamental 
importance; Dietary and water restrictions become an additional burden during 
treatment; The nurse must have the approximation, consideration and 
understanding of the existence of the other and future expectations may be 
greater if we consider the stage of life in which this diagnosis is found. In 
relation to the WHOQOL-100, the young adult presents levels equal to or above 
the average quality of life, being only the psychological domain with the lowest 
score. Therefore, it is important to carry out the research, emphasizing the need 
for human care, welcoming and understanding, since this pathology can have a 
negative impact on the physical, psychological and social dimensions of the 
people who are carriers. 
Keywords: Young adult; Quality of life; Chronic Renal Insufficiency; Clinical 
course. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A Insuficiência Renal Crônica – IRC – é uma síndrome que se 

caracteriza pelo dano progressivo e irreversível dos rins, sendo muitas vezes a 

hemodiálise o tratamento mais adequado para prolongar a vida das pessoas 

acometidas por tal patologia (SMELTZER; BARE, 2002). Embora existam 

diferenças na progressão da IRC, essa sempre obtém como resultado múltiplos 

sinais e sintomas, em consequência da incapacidade renal de manter a 

homeostasia interna (RIELLA; PECOISTS-FILHO, 2003). 

 Conforme o censo desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, 

no ano de 2011, das unidades de diálise que responderam à pesquisa (cerca 

de 55% do total no país), existiam 50.128 pacientes cadastrados em Terapias 

Renais Substitutivas – TRS. Dentre as terapias, 90,6% dos pacientes estavam 

em tratamento por hemodiálise. A faixa etária predominante estava 

compreendida dos 18 aos 64 anos, equivalendo a 66,9%. E, 84,9% do 

tratamento para os usuários foi custeado pelo Sistema Único de Saúde, 

enquanto 15,1% utilizaram outros convênios (SESSO et al., 2012). 

 De acordo com o Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica, o número total 

estimado de pacientes no país em 1 de julho de 2014 foi de 112.004. Este 

número representa um aumento de 20 mil pacientes nos últimos 4 anos 

(92.091 em 2010). Cinquenta e oito por cento dos pacientes eram do sexo 

masculino. O percentual de pacientes em diálise com idade menor ou igual a 
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12 anos, entre 13 a 18, 19 a 64 anos, 65 a 80 anos ou > 80 anos foi de 0,3%, 

0,7%, 66,4%, 27,9% e 4,6%, respectivamente (SESSO et al., 2015). 

 A Organização Mundial de Saúde – OMS define Qualidade de Vida 

como “a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, no contexto 

cultural e sistema de valores do local onde vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 1998). 

 A doença renal é considerada um grande problema de saúde pública, 

porque causa elevadas taxas de morbidade e mortalidade e, além disso, tem 

impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde – QVRS. A 

QVRS é a percepção da pessoa de sua saúde por meio de uma avaliação 

subjetiva de seus sintomas, satisfação e adesão ao tratamento (DEVINE, 

2003). 

 No que tange ao tratamento adequado da Doença Renal Crônica (DRC), 

este consiste no diagnóstico precoce, encaminhamento breve para a atenção 

nefrológica e implementação de estratégias, a fim de preservar a função renal 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Ainda são considerados formas de tratamento, 

identificar e corrigir possíveis complicações, tratar comorbidades, promover 

atividades educativas e preparar para a terapia renal substitutiva (BASTOS et 

al., 2004). 

 O adulto jovem vivencia uma fase em que procura a valorização pessoal 

de suas habilidades e capacidades, aspirando que as pessoas o avaliem 

positivamente, por meio do conhecimento que adquiriu e construiu. Nesta 

etapa, ele almeja recompensas pela competência no âmbito socioeconômico, e 

sente-se motivado no trabalho e na constituição da família quando reconhecido 

no seu meio social (SANTOS; ANTUNES, 2007). 

 Por decorrência da doença e da sua terapêutica, adultos jovens com IRC 

têm de aderir a regimes terapêuticos complexos e prolongados, podendo 

envolver modificações na dieta alimentar, na ingestão de medicamentos e na 

submissão a tratamentos invasivos e desagradáveis (BIZARRO, 2001). 

 Como a etapa de vida vivenciada pelo adulto jovem consiste em um 

período marcado por acontecimentos e realizações, havendo decisões e 

escolhas importantes, salienta-se a necessidade de uma atenção profissional 

humanizada, acolhedora e compreensiva (VIEGAS et al., 2016).  
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 É de fundamental importância que o enfermeiro promova orientações de 

modo a proporcionar adequação à terapêutica adotada. Assim, esse 

profissional deve realizar ações educativas que visem à adesão e à 

manutenção do tratamento dialítico, contribuindo para uma boa qualidade de 

vida (FREITAS et al., 2010). 

 Este artigo tem como objetivo descrever os aspectos relacionados à 

qualidade de vida de um adulto jovem com Insuficiência Renal Crônica. 

Conforme o exposto, torna-se evidente a necessidade de descrevê-los, 

sabendo-se que pode ocasionar um impacto negativo nas dimensões físicas, 

psíquicas e sociais das pessoas que são portadoras desta patologia.  

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso, entendido como a observação detalhada de um contexto ou pessoa [...] 

que fornece informações relevantes para tomada de decisão (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa preocupa-se, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

 Buscou-se aprofundar o conhecimento sobre uma realidade específica 

dos aspectos relacionados à qualidade de vida de um adulto jovem renal 

crônico, atualmente em hemodiálise como terapia renal substitutiva. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Tiradentes – UNIT, sob o parecer de nº 787/2017. Os parâmetros 

éticos foram respeitados conforme a Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 Após a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos responsáveis, foram utilizados para coleta dos dados a 

entrevista semiestruturada com auxílio de um gravador e o instrumento de 

avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, WHOQOL-

100. 

 Na entrevista foram coletados dados relacionados à sua percepção e 

vivência com a doença e as possíveis influências decorrentes desse processo. 
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Estabeleceram-se questões disparadoras do tipo: “Qual o impacto ao receber o 

diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica?” e “Quais suas expectativas para o 

futuro?”. À medida que estas questões foram resolvidas, outras foram 

formuladas. Frases como: “como assim?” “me fale mais sobre isso”, foram 

utilizadas no sentido de aprofundar o tema. 

 A entrevista foi gravada e transcrita na íntegra para um arquivo do 

Microsoft Word® e o tratamento e análise se deu a partir do modelo interativo 

de análise de conteúdo proposto por Miles e Huberman, que consiste em três 

passos de atividades concorrentes: 1) redução dos dados, 2) apresentação dos 

dados e a 3) interpretação/verificação das conclusões, convergindo na análise 

de conteúdo por categorização. 

 O instrumento WHOQOL-100 consiste em cem perguntas referentes a 

seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, 

meio ambiente e espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Esses 

domínios são divididos em 24 facetas. Além das 24 facetas específicas, o 

instrumento tem uma 25a composta de perguntas gerais sobre qualidade de 

vida (FLECK, 2000). 

 O WHOQOL apresenta sete grupos de respostas possíveis, 

correspondentes à escala de Likert, que qualificam as questões dentro de uma 

grandeza de avaliação, capacidade e frequência. Todas as questões são 

fechadas, variando entre 1 e 5. Esses extremos representam 0% e 100%, 

respectivamente (Quadro 1). 

 A análise dos dados foi realizada utilizando-se o pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 13.0 para Windows. Os 

resultados da aplicação do WHOQOL-100 são expressos através dos escores 

de cada faceta e domínio. É realizado, também, o cálculo da estatística 

descritiva de cada faceta e domínio. A OMS aconselha a utilização desse 

software para o cálculo dos resultados do WHOQOL-100. 

 Os resultados do WHOQOL-100 são expressos em uma escala variante 

entre 4 e 20 pontos. Tal escala se deve ao fato do cálculo do escore das 

facetas ser realizado através da multiplicação da média das questões que 

constituem cada faceta por quatro. Como cada domínio é calculado através da 

média aritmética simples das facetas que o compõem, os resultados são 

expressos na mesma escala das facetas (PEDROSO; PILATTI; REIS, 2009). 
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 Segundo os mesmos autores supracitados, embora não conste na 

sintaxe proposta pela equipe responsável pela tradução e validação do 

WHOQOL no Brasil, o Manual do Usuário do WHOQOL (The WHOQOL Group, 

1998) propõe a conversão dos resultados para uma escala de 0 a 100. 

 

Quadro 1 - Relação entre a Escala de Likert e as Escalas: %, Avaliação, 

Capacidade e Frequência. 

Likert 1 2 3 4 5 

(%) 0 25 50 75 100 

 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 

 
Satisfação 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

Qualidade Muito ruim Ruim Nem ruim 
nem bom 

Bom Muito bom 

Felicidade Muito infeliz Infeliz Nem feliz 
nem infeliz 

Feliz Muito feliz 

Capacidade Nada Muito pouco Mais ou 
menos 

Bastante Extremamente 

Médio Muito Completamente 

Frequência Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

 

Fonte: adaptado do grupo WHOQOL (1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1. ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

 Das unidades dos resultados, as categorias emergidas a partir da 

análise dos dados foram a percepção sobre a doença e as mudanças ocorridas 

no processo de viver do adulto jovem com insuficiência renal crônica em 

decorrência do tratamento dialítico.  

 As subcategorias encontradas com a análise temática foram: o impacto 

do diagnóstico; importância da inserção da família no tratamento; restrição 

dietética e hídrica; o vínculo entre o enfermeiro e o paciente e expectativas 

para o futuro. Buscou-se, ainda, realizar uma síntese da influência destas 

percepções e das mudanças na qualidade de vida. 
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O impacto do diagnóstico 

 

 A experiência de receber o diagnóstico de doença renal crônica revela-

se, em muitos casos, como um dos momentos mais difíceis para o paciente. 

São experimentados, entre outros sentimentos, a angústia diante do 

desconhecido e o medo frente à possibilidade de sofrimento e morte 

(PEREIRA; GUEDES, 2009). 

 Segundo Ramos, Queiroz e Jorge (2014) a partir do diagnóstico da 

doença e do impacto gerado, sofrem ruptura nas suas vidas, de forma abrupta, 

o que afeta seu cotidiano, agora permeado por compromissos com o 

tratamento, a diálise, a dieta, os exames e medicamentos necessários. O 

choque ao receber a notícia da doença renal suscita sentimentos de medo em 

relação ao futuro, insegurança, raiva e não aceitação da doença e seu 

tratamento. 

 

“Quando o médico disse que era síndrome nefrótica, ninguém sabia o 

que isso significava, porque a gente era do interior, eu fiquei muito 

abalado, chorei um pouco, porque eu também não entendia muito, era 

novo, mais  quem chorou mais foi minha mãe [...] para a gente era 

coisa do outro mundo porque a gente nunca tinha visto, mas estamos aí 

[...].” 

 

 “A partir daí eu passei 7 meses me internando [...] Depois dos 7 meses, 

 eu não podia ficar mais em estado conservador, a médica disse que eu 

 iria entrar em Diálise Peritoneal, para mim foi meio... Chorei muito pois 

 não sabia como era [...].” 

 

 De acordo com a Associação dos Renais e Transplantados do Estado do 

Rio de Janeiro (2005), a doença renal crônica traz consigo uma série de 

questões que marcam a vida do indivíduo, a partir do diagnóstico, sendo 

comuns as manifestações psíquicas acarretando alterações na interação social 

e desequilíbrios psicológicos, não somente do paciente como também da 

família que o acompanha. 
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Importância da inserção da família no tratamento 

 

 O processo de doença pode provocar, na maioria das vezes, o 

fortalecimento afetivo entre seus familiares. Na verdade, a família é um sistema 

cultural de cuidado à saúde bem diferente, que complementa o sistema 

profissional de saúde (MEIRELLES; GOES; DIAS, 2004). 

 

“[...] em relação à família, eu sou muito apegado a minha mãe, pois 

desde que adoeci é sempre ela que está comigo [...].” 

 

“O que eu mais gosto de fazer é estar com minha família, pois, o que 

mais prezo é a família porque sempre me ajuda [...].” 

 

 Para o adulto jovem, a referência dos amigos/família e seu 

relacionamento com eles é fato que contribui significantemente na sua vida e, 

especialmente, no enfrentamento da doença, sendo um aliado imprescindível 

para o viver e conviver com uma situação especial e difícil como a hemodiálise; 

porém nem sempre esses relacionamentos de amizades conseguem englobar 

as necessidades desses jovens, deixando espaço para possíveis sentimentos 

de solidão (SILVA; SILVA, 2011). 

 

Restrição dietética e hídrica 

 

 O paciente renal crônico vive com muitas privações, e a dieta torna-se 

uma carga a mais. As restrições e outras recomendações nutricionais são, 

provavelmente, a parte mais difícil do tratamento, pois podem alterar o estilo de 

vida e ir contra as preferências, hábitos alimentares e aspectos culturais do 

paciente (MARTINS, 2001). 

 O tratamento dialítico surge na vida do doente e transforma o seu 

cotidiano, trazendo em si diversas realidades, reveladas por alterações físicas, 

sociais e até de simples prazeres, como o de se alimentar com a comida de 

que gosta ou beber água à vontade, conforme a sede exige (MACHADO; CAR, 

2003). 
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 “Eu tenho uma dieta, mas não sigo muito não, mas também não saio 

 tanto dela. Eu sigo mais ou menos. Eu não coloco muito sal, mas, 

também  não como sem ele [...].” 

 

 A adesão as orientações recebidas dos profissionais em relação à 

ingestão de líquidos e alimentos implica na utilização de um grau de 

autocontrole que nem sempre é alcançado. O fato de não poder comer os 

alimentos e de não beber a quantidade de líquidos que desejaria representa 

um grande obstáculo que precisa ser enfrentado a cada dia (LIMA; GUALDA, 

2001). 

 

“Quando eu transplantar, que eu vou poder se Deus quiser, a primeira 

 coisa... Não porque não pode começar de muito, mas eu vou tomar 1 

litro de água de uma vez, porque eu sinto muita sede e minha maior 

 vontade é beber muita água [...].” 

 

 Santo Agostinho afirma que a fé está presente em todos os domínios da 

vida, e é um ato tão necessário que sem ela é impossível se concebê-la 

(CUNHA, 2012). 

 

O vínculo entre o enfermeiro e o paciente 

 

 Os pacientes que fazem tratamento dialítico, vivenciam experiências 

semelhantes que os aproximam numa relação de amizade, carinho e desvelo 

com outro. A frequência quase que diária na clínica faz com que convivam 

regularmente os mesmos pacientes, a terapêutica, os mesmos profissionais e 

funcionários. Dessa forma, criam-se vínculos de afetuosidade e confiança 

(PENNAFORT, 2010). 

 

“Eu faço hemodiálise na clínica X e gosto muito dos profissionais de lá, 

 alguns também né, porque na verdade nem todos são mil maravilhas 

 [...] mas todas as enfermeiras sempre focadas e tem uma que quando 

 eu adoecia em casa eu ligava para ela e ela sempre mandava eu ir 
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 para lá, passava o dia em  observação [...] ela se chama Y, eu gosto 

muito  dela.” 

 

 “A enfermeira Y me acompanha desde que eu comecei o primeiro 

 tratamento de diálise peritoneal, então é como se ela fosse da família 

 porque ela é do bem [...] ela reza por mim, faz orações, ela gosta muito 

 de mim, também gosto muito dela, a nossa relação é diferente das 

 enfermeiras normais porque ela é chefe da enfermagem [...].” 

 

 O enfermeiro, ao buscar essa compreensão acerca da espiritualidade, 

poderá entender algumas atitudes dos adultos jovens, assim como de suas 

famílias, que influenciam em suas condutas e tomadas de decisões 

relacionadas à terapêutica dialítica, com suporte nesse, será possível negociar 

ou manter as práticas promotoras de saúde (PENNAFORT, 2010). 

 De acordo com a autora citada acima, quando da descoberta da doença 

renal crônica e das intervenções terapêuticas, o paciente e família enfrentam 

situações desoladoras, por vezes incompreensíveis e inaceitáveis, de profunda 

transformação na vida cotidiana, que consiste em cuidados especiais por toda 

a vida. Dessa forma, o enfermeiro deverá estar preparado para oferecer um 

cuidar diferenciado, por meio de condutas de aproximação, consideração e 

compreensão da existência do outro. 

 

Expectativas para o futuro 

 

 Segundo Cordeiro et al. (2009) se considerar a fase da vida em que 

esse diagnóstico é constatado, o sofrimento pelas expectativas futuras 

possivelmente será maior. Para algumas pessoas com idade avançada é 

percebido um controle emocional que facilita a adaptação ao tratamento, 

enquanto que para outras significa um empecilho surgido em suas vidas no 

momento em que realmente estavam prontos para viver. 

 Assim, o adulto jovem consiste na obtenção de uma posição social em 

consequência do desempenho profissional e familiar, embora tenham ocorrido 

modificações, como o prolongamento dos estudos, a instabilidade profissional 

que dificulta a inserção no mercado laboral e a emancipação residencial da 
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família de origem mais tardia, influenciando na idade para a formação da 

própria família (ANDRADE, 2010). 

 

 “[...] fiz um curso de informática e depois trabalhei 2 anos, e eu nunca 

 pensei em parar, parei porque eu estava na peritoneal e não aguentava 

 mais andar, mas se surgir outro emprego para mim eu trabalho porque 

 tenho vontade e gosto de informática [...].” 

 

 Para tanto, o descobrir dessa condição de adoecimento, nessa etapa da 

vida, consiste em um episódio decisivo e fenomenal, o qual incide na maneira 

de lidar e de lutar contra a doença crônica (ATOBRAH, 2012). 

 

 “[...] outra coisa também que muitas pessoas não acreditavam quando 

eu  falava que iria tirar a habilitação, começavam a rir. Eu tirei e hoje dirijo.” 

 

2. ANÁLISE DO WHOQOL-100 

 

 A seguir, apresenta-se a estatística descritiva e conclusiva para os 

resultados da qualidade de vida do adulto jovem com insuficiência renal 

crônica. 

 

Quadro 2 - Estatística descritiva da qualidade de vida de acordo com os 

domínios (WHOQOL-100). 

DOMÍNIO MÉDIA 

Físico 16,67 

Psicológico 12,80 

Nível de Independência 13,00 

Relações Sociais 15,33 

Ambiente 13,88 

Aspectos Espirituais/Religião/ Crenças pessoais 16,00 

TOTAL 14,00 

 

Fonte: Pesquisa, 2017. 

  

 Ao analisar o quadro 2, foi classificado o adulto jovem com média do 

WHOQOL-100 igual ou superior a 13 como sendo detentor de qualidade de 
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vida suficiente. Foi tomado como base para esses resultados, os estudos 

realizados por Mello (2008), ao utilizar o mesmo instrumento, apresentando a 

média para QV semelhante ao encontrado na pesquisa. A mesma propõe uma 

classificação categórica do WHOQOL, onde escores entre 14,1 e 20 

correspondem a QV alta, entre 11 e 14 a QV média, e escores abaixo de 10,9 

significam QV baixa.  

 Observou-se, na amostra, que o adulto jovem apresenta níveis iguais ou 

acima de 13, sendo apenas o domínio psicológico com o menor escore (12,8). 

 Os adultos jovens nem sempre estão preparados para lidar com as 

exigências das novas situações e contextos onde estas ocorrem. Se alguns 

são capazes de lidar com os vários desafios e exigências dessas tarefas sem 

uma acentuada alteração no seu bem estar psicológico, noutros essas novas 

situações podem provocar uma exaustão nos seus recursos físicos, 

emocionais, cognitivos e sociais por exigirem esforços adaptativos pelo 

processo de mudança que estão a experienciar, refletindo-se em profundas 

alterações no seu equilíbrio psicológico (BIZARRO, 2001).  

 

Gráfico 1 - Conversão dos resultados dos domínios para uma escala de 0 a 

100.

 

Fonte: Pesquisa, 2017. 

  

 Na conversão dos resultados dos domínios em forma de escala (0-

100%) nota-se que o domínio psicológico obteve uma porcentagem de 55% 

sendo considerada a menor. De forma geral, observa-se que nenhum domínio 
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avaliado foi menor de 50% em relação à qualidade de vida do paciente diante 

da DRC, apresentando-se assim, de forma satisfatória, pois, entre os valores 

dos parâmetros, o paciente encontra-se acima da média, com o resultado total 

de 62,50%. 

 

Quadro 3 - Estatística descritiva da qualidade de vida de acordo com as 

facetas (WHOQOL-100). 

FACETA MÉDIA 

Dor e desconforto 6,00 

Energia e fadiga 15,00 

Sono e repouso 17,00 

Sentimentos positivos 16,00 

Pensar, aprender, memória e concentração 15,00 

Auto-estima 12,00 

Imagem corporal e aparência 9,00 

Sentimentos negativos 12,00 

Mobilidade 18,00 

Atividades da vida cotidiana 12,00 

Dependência de medicação ou de tratamentos 14,00 

Capacidade de trabalho 12,00 

Relações pessoais 17,00 

Suporte (apoio) social 17,00 

Atividade sexual 12,00 

Segurança física e proteção 9,00 

Ambiente no lar 15,00 

Recursos financeiros 13,00 

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 15,00 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 16,00 

Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 11,00 

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 14,00 

Transporte 18,00 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 16,00 

Qualidade de Vida do ponto de vista do avaliado 11,00 

 

Fonte: Pesquisa, 2017. 

  

 Analisando separadamente as facetas, observa-se que o menor escore 

está em dor e desconforto (6,0), imagem corporal e aparência (9,0) e 

segurança física e proteção (9,0). 

 À medida que a IRC progride, começa a aparecer um conjunto de sinais 

e sintomas que constituem a síndrome urêmica. O indivíduo pode apresentar: 

fadiga, cansaço fácil, anorexia, emagrecimento, prurido, náuseas, insônia e 

comprometimento do estado mental (BARROS et al., 1999). 



14 
 

 

Gráfico 2 - Conversão dos resultados das facetas para uma escala de 0 a 100. 

 

Fonte: Pesquisa, 2017. 

 

 Observa-se que cada domínio possui sua faceta de maior e menor 

porcentagem. Mobilidade e transporte, ambos, com 87,50%, refere uma maior 

qualidade de vida nessas duas facetas.  

 Os pacientes com doenças crônicas possuem dificuldades em realizar 

suas atividades cotidianas e isto se torna um fato marcante em suas vidas, 

uma vez que, em virtude de sua condição de cronicidade, acarretam perdas 

nas relações sociais, na capacidade de locomoção, de trabalho e também nas 

atividades de lazer (SILVA et al., 2011). 

 Diante do exposto percebe-se que o paciente, diferentemente do que se 

é enfatizado pelo autor, consegue desenvolver suas atividades do cotidiano de 

forma satisfatória, sem dificuldades para locomoção.   

 Em seguida, está a faceta sono e repouso, relações pessoais e suporte 

social, ambas com a mesma porcentagem de 81,25%.   

 Para Madeiro et al. (2010) a participação da família é essencial, pois 

acaba assumindo funções de proteção e socialização de seus membros. A 

família, como uma unidade, é responsável por desenvolver um sistema de 

valores, crenças e atitudes diante da saúde e da doença, as quais são 
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evidenciadas através dos comportamentos de saúde doença de seus 

membros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os tratamentos dialíticos alteram os processos de desenvolvimento 

psicossocial e intelectual, aprimoramento cognitivo, crescimento ósseo e 

conformação corporal, assim como aspectos referentes ao relacionamento na 

sua rede social. Essas implicações se mostram ainda mais consideráveis no 

adulto jovem, por conviver com uma doença crônica e seu tratamento 

desafiador. 

 A busca pela melhora da qualidade de vida inclui a superação dos 

limites impostos pela doença e o controle de sentimentos que provocam 

desconforto, sendo importante o apoio familiar. Vale ressaltar a importância de 

ações educativas que envolvam estes jovens, com o objetivo de gerar auto 

responsabilidade e um convívio social saudável essencial ao seu 

desenvolvimento, capaz de amenizar o impacto da doença. 

 Entende-se a essência do profissional enfermeiro, que possa prestar 

uma assistência direcionada a um cuidado integral, favorecer uma melhor 

adaptação ao tratamento, reconhecer as necessidades e expectativas 

individuais e estimular os adultos jovens a explorar seus potenciais, garantindo 

uma melhor qualidade de vida.  

 A avaliação da qualidade de vida sugere que, muito além das 

expectativas dos outros, e/ou das dificuldades, o adulto jovem renal crônico em 

estudo, na sua percepção de mundo, tem uma qualidade de vida superior à 

média, apesar de suas limitações e das inúmeras complicações a que está 

sujeito. No entanto, houve uma lacuna em aberto sobre sua vida sexual, porém 

o mesmo diz não se sentir à vontade para falar sobre essa questão. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, C. Transição para a idade adulta: das condições sociais às 
implicações psicológicas. Anál Psicol. 2010;2(28):255-67. Disponível em: 
http://publicacoes.ispa.pt/index.php/ap/article/viewFile/279/pdf. Acesso em: 13 
mar 2017. 



16 
 

 
Associação dos Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro. 
Qualidade de vida [texto na Internet]. Rio de Janeiro: ADRETE, RJ; 2005. 
[citado 2005 Nov]. DisponÌvel em: http://www.adreterj.org.br/f_quali/ quali.html. 
Acesso em: 16 mar 2017.  
 
ATOBRAH, D. When darkness falls at mid-day: young patients’ perceptions and 
meanings of chronic illness and their implications for medical care. Gana Med 
J. 2012 46(2 Suppl). Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC3645148/. Acesso em: 17 mar 2017. 
BARROS, E.; MANFRO, R. C.; THOMÉ, F. S.; GONÇALVES, L. F. S. 
Nefrologia: rotinas, diagnóstico e tratamento. 2ª ed. Porto Alegre: Editora 
Artes Médicas Sul; 1999. 
 
BASTOS, M. G.; KIRSZTAJN, G. M. Doença renal crônica: importância do 
diagnóstico precoce, encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar 
estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda não submetidos à 
diálise. J Bras Nefrol, v.33, n.1, p. 93-108, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jbn/v33n1/v33n1a13.pdf. Acesso em: 06 set 2016. 
 
BASTOS, M. G.; CARMO, W. B.; ABRITA, R. R.; ALMEIDA, E. C.; MAFRA, D.; 
COSTA, D. M. N.; GCEEONÇALVES, J. A.; OLIVEIRA, L. A.; SANTOS, F. R.; 
PAULA, R. B. Doença Renal Crônica: Problemas e Soluções. J Bras Nefrol, 
v.26, n.4, p. 202-215, 2004.  
 
BIZARRO, L. O bem-estar psicológico de adolescentes com insuficiência renal 
crônica. Psicologia, Saúde & Doenças, 2 (2): 55-67, 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v2n2/v2n2a04.pdf. Acesso em: 06 set 2016. 
 
BOA SORTE, E. T.; MODESTO, A. P. Qualidade de vida de pessoas com 
doença renal crônica: uma revisão integrativa. Revista Saúde e 
Desenvolvimento. vol.6 n.3 jul/dez 2014. Disponível em: 
http://www.grupouninter.com.br/revistasaude/index.php/saudeDesenvolvimento/
article/viewFile/335/229. Acesso em: 02 nov 2016. 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto (Po): Porto Editora; 1994. 
 
CAMPO, A. Transtornos depresivos en pacientes de una unidad de 
hemodiálisis. Acta Med Colomb. 23(2): 58-61, 1998. Disponível em: 
http://actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/02-1998-03-.pdf. Acesso em: 
23 set 2016. 
 
CNS. Resolução no 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília, 2012. 
Disponível em: 
http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html. Acesso 
em: 08 set 2016. 
 
CORDEIRO, J. A. B. L.; BRASIL, V. V.; SILVA, A. M. T. C.; OLIVEIRA, L. M. A. 
C.; ZATTA, L. T.; SILVA, A. C. C. M. Qualidade de vida e tratamento 



17 
 

hemodialítico: avaliação do portador de insuficiência renal crônica. Rev Eletr 
Enf. 2009, 11(4):785-93. Disponível em: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n4/v11n4a03.htm. Acesso em: 16 mar 2017. 
 
COSTA, P. B.; VASCONCELOS, K. F. S.; TASSITANO, R. M. Qualidade de 
vida: pacientes com insuficiência renal crônica no município de Caruaru, PE. 
Fisioter Mov. 23(3):461-71. jul/set 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/fm/v23n3/a13v23n3.pdf. Acesso em: 02 nov 2016. 
 
CUNHA, M. P. S. da. Santo Agostinho: fé e razão na busca da verdade. 
Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, ano 44, n. 124, p. 425-427, set./dez. 
2012. Disponível em: 
http://faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/2896/3041. 
Acesso em: 18 abr 2017. 
 
DEVINE, O. The impact of ignoring measurement error when estimating sample 
size for epidemiologic studies. Eval Health Prof. 26(3):315-39. April, 2003. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12971202. Acesso em: 31 
out 2016. 
 
FLECK, M. P. A. O instrumento de avaliação de qualidade de vida da 
Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100): características e 
perspectivas. Ciência & Saúde Coletiva, 5(1):33-38, 2000. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7077.pdf. Acesso em: 08 set 2016. 
 
FREITAS, T. F.; OLIVEIRA, E. R. V.; VELLINHO, L. P. B.; ROCHA, P. N. M.; 
MONTEIRO, L. A. H.; SOUZA, S. R. Enfermagem e ações educativas em 
portadores de insuficiência renal crônica. R Pesq Cuid Fundam Online. 2(Ed. 
Supl.):434-7, 2010. Disponível em: 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1015/pdf_1
75. Acesso em: 20 set 2016. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa, 4ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2007. 
 
LIMA, A. F. C.; GUALDA, D. M. R. História oral de vida: buscando o significado 
da hemodiálise para o paciente renal crônico. Rev Esc Enferm USP. 
35(3):235-41. 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n3/v35n3a05.pdf. Acesso em: 10 set 2016. 
 
MACHADO, L. R. C.; CAR, M. R. A dialética da vida cotidiana de doentes com 
insuficiência renal crônica: entre o inevitável e o casual. Rev Esc Enferm USP. 
2003: 37(3):27-35. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v37n3/04.pdf. 
Acesso em: 20 mar 2017. 
 
MADEIRO, A. C.; MACHADO, P. D. L. C.; BONFIM, I. M.; BRAQUEAIS, A. R.; 
LIMA, F. E. T. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao 
tratamento de hemodiálise. Acta Paulista de Enfermagem, 2010; 23(4), 546-
551. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v23n4/16.pdf. Acesso em: 17 
mar 2017. 



18 
 

 
MARTINS, C. Protocolo de cuidados nutricionais. In: RIELLA, M. C.; 
MARTINS, C. Nutrição e o rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2001, p. 
114-31. 
 
MATTOS, M.; MARUYAMA, S. A. T. A experiência de uma pessoa com doença 
renal crônica em hemodiálise. Rev Gaúch Enferm. 31(3):428-34, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n3/v31n3a04. Acesso em: 28 
set 2016. 
 
MEIRELES, V.C.; GOES, H. L. F.; DIAS, T. A. Vivências do paciente renal 
crônico em tratamento hemodialítico: subsídios para o profissional enfermeiro. 
Rev Ciência, Cuidado e Saúde. Maringá. 2004; v.3, n.2, p.169-178, mai/ago. 
Disponível em: 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5423/3
475. Acesso em: 12 mar 2017. 
 
MELLO, D. B. Influência da obesidade na qualidade de vida de idosos. Rio 
de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Programa de doutorado em Ciências na 
área de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca; 2008. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/4503/2/327.pdf. Acesso em: 18 abr 
2017. 
 
MENDLEY, S. R.; FINE, R. N.; TEJANI, A. Diálise na infância. In: DAUGIRDAS, 
J. T.; BLAKE, P. G.; ING, T. S. Manual de diálise. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Medsi, 2003. Cap. 32, p.575-593. 
 
MILES, M. B.; HUBERMAN, M. Drawing valid meaning from qualitative data: 
toward a shared craft in Educational researcher. 1984. Disponível em: 
http://edr.sagepub.com/content/13/5/20.extract. Acesso em: 05 out 2016. 
 
MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 10a ed. São Paulo: HUCITEC, 2007. 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 12a ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 407p.  
 
NAHAS, M. V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e 
sugestões para um estilo de vida saudável. 3 ed. Londrina: Midiograf, 2003. 
 
Organização Mundial de Saúde. Divisão de saúde mental, grupo WHOQOL 
1994. Versão em português dos instrumentos de avaliação de qualidade 
de vida WHOQOL. Porto Alegre: 1998. Disponível em: 
<http://www.hcpa.utrgs.br/psiq/whoqol.html>. Acesso em: 10 maio 2016. 
 



19 
 

PAIM, L.; SILVA, D. G. V.; TRENTINI, M.; VIEIRA, R. M.; KOSCHNIK, Z. 
Tecnologias e o cuidado de enfermagem a pessoas em tratamento de 
hemodiálise. Rev Ciência, Cuidado e Sáude. 5(3):335-343, 2006. Disponível 
em: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5051/3256. 
Acesso em: 03 out 2016. 
 
PEDROSO, B.; PILATTI, L. A.; REIS, D. R. Cálculo dos escores e estatística 
descritiva do WHOQOL-100 utilizando o Microsoft Excel. Revista Brasileira de 
Qualidade de Vida. v. 01, n. 01, jan./jun. 2009, p. 23-32. 
 
PENNAFORT, V. P. S. Crianças e adolescentes em tratamento dialítico: 
aproximações com o cuidado cultural da enfermagem. Dissertação 
apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em 
Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará. 
Fortaleza-CE, 2010.  
 
PEREIRA, L. P.; GUEDES, M. V. C. Hemodiálise: a percepção do portador 
renal crônico. Cogitare Enfem. Fortaleza-CE, 2009; v. 14, n 4, p. 689-95. 
Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/16384/10864. Acesso 
em: 20 mar 2017. 
 
RAMOS, I. C.; QUEIROZ, M. V. O.; JORGE, M. S. B. Cuidado em situação de 
Doença Renal Crônica: representações sociais elaboradas por adolescentes. 
Rev Bras Enferm, Brasília. mar-abr; 61(2): 193-200, 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a08v61n2.pdf. Acesso em: 14 set 2016. 
 
RIELLA, M. C.; PECOISTS-FILHO, R. Insuficiência renal crônica: fisiopatologia 
da uremia. In: Riella MC. Princípios de nefrologia e distúrbios 
hidroeletrolíticos. 4ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2003. p. 
661-690. 
 
SANTOS, B. E.; ANTUNES, D. D. Vida adulta, processos motivacionais e 
diversidade. Educação, v. 61, p. 149-164, 2007. Disponível em: 
http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/8579/2/Vida_Adulta_process
os_motivacionais_e_diversidade.pdf. Acesso em: 14 set 2016. 
 
SESSO, R. C.; LOPES, A. A.; THOMÉ, F. S.; LUGON, J. R.; MARTINS, C. T. 
Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2014. J Bras Nefrol. 38(1):54-61, 2015. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/jbn/v38n1/0101-2800-jbn-38-01-
0054.pdf. Acesso em: 14 out 2016. 
 
SESSO, R. C. C.; LOPES, A. A.; THOMÉ, F. S.; LUGON, J. R.; WATANABE, 
Y.; SANTOS, D. R. Diálise Crônica no Brasil - Relatório do Censo Brasileiro de 
Diálise 2011. J Bras Nefrol, v. 34, n. 3, p. 272-277, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jbn/v34n3/v34n3a09.pdf. Acesso em: 14 set 2016. 
 
SILVA, A. S.; SILVEIRA, R. S.; FERNANDES, G. F. M., LUNARDI, V. L; 
BACKES, V. M. S. Percepções e mudanças na qualidade de vida de pacientes 
submetidos à hemodiálise. Revista Brasileira de Enfermagem, 2011; 64(5), 



20 
 

839-844. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n5/a06v64n5.pdf. 
Acesso em: 17 mar 2017. 
 
SILVA, E. M. S.; SILVA, L. W. S. Impacto da hemodiálise na vida de 
adolescentes acometidos pela insuficiência renal crônica. Adolescência & 
Saúde, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 43-50, jan/mar, 2011. Disponível em: 
http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=264. Acesso em: 
16 set 2016.  
 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-cirúrgico. 
9a. ed. Vol 3. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. 
 
The WHOQOL Group. WHOQOL User Manual. Geneva: 1998. 
 
TRENTINI, M.; SILVA, D. G.; LEIMANN, A. H. Mudanças no estilo de vida 
enfrentadas por pacientes em condições crônicas de saúde. Rev. Gauch. 
Enfermagem. 11(1): 18-28, 1990. Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/3943. Acesso 
em: 02 nov 2016. 
 
UNRUH, M. I.; HARTUNIAN, M. G.; CHAPMAN, N. M.; JABER, B. I. Sleep 
quality and clinical correlates in patients on maintean dialysis. Clin Nephrol. 
59(4): 280-8, 2003. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12708568. Acesso em: 31 out 2016.  
 
VIEGAS, A. C.; MUNIZ, R.M.; SCHWARTZ, E.; SANTOS, B. P.; MATOS, M. R.; 
MONFRIM, X. M. Expectativas sociais vivenciadas pelo adulto jovem com a 
doença renal crônica. Rev Fund Care Online. 2016 jul/set; 8(3):4850-4856. 
Disponível em: 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/4411/pdf. 
Acesso em: 20 set 2016.  
 
 


