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DOENÇA RENAL CRÔNICA E AS IMPLICAÇÕES EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

TERAPIA DIALÍTICA. 

 
 

 
1. RESUMO 

 
A doença renal crônica é caracterizada por comprometimento funcional renal progressivo e 

irreversível, ou lesão parenquimatosa (mesmo a função estando normal) por um tempo de 3 

meses ou mais. Visto que os fatores de risco são presentes e comuns na realidade mundial, 

justificam o aumento da incidência anual de 8%, como a hipertensão arterial, diabetes, idade 

(idosos), dislipidemia e proteinúria. Estes são totalmente previsíveis e é nesse contexto que 

é preciso reforçar a relevância da prevenção primária, incluindo o conhecimento sobre as 
complicações renais.  

O estudo será realizado no SIN (Serviço Integrado em Nefrologia) no Hospital Sírio Libanês 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O serviço é especializado em terapia renal 

substitutiva e os pacientes submetidos à hemodiálise vão três vezes por semana no mesmo 

turno, realizá-la. Os pacientes serão entrevistados através do questionário Medical 

Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey, para serem avaliados quanto a sua 

qualidade de vida e com um questionário complementar, elaborado especificamente para o 

presente estudo. O objetivo será quantificar o grau de conhecimento sobre a doença renal 

crônica e suas consequências, antes de ser necessária a terapia renal substitutiva: a 

hemodiálise. É esperado baixo conhecimento a respeito da gravidade desta condição, uma 
vez que é alarmante o aumento de casos de insuficiência renal crônica no Brasil.  

 
2. INTRODUÇÃO 

 
A doença renal crônica (DRC) é uma condição progressiva e irreversível que prejudica a 

unidade funcional renal (glomerular) de forma que os rins têm sua função totalmente 

comprometida. Como a atividade nefrológica é responsável por influenciar múltiplos 

sistemas, uma alteração nestes, acomete diversos outros órgãos e a atividade endócrina do 
organismo. (Riella, 2003; Mariotti, 2009; Junior, 2004).  
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Com os hábitos de vida atuais, é uma enfermidade que vem crescendo na realidade 

mundial. A alta prevalência e incidência de alterações metabólicas consequentes de atitudes 

sedentárias, tabagismo, alcoolismo e má alimentação, são fatores que aumentam 

consideravelmente a ocorrência crescente desta patologia crônica. (Brasil, 2006; Bastos 
2010). 

Diante desta percepção, faz-se necessário o papel governamental a fim de promover 

ações de educação em saúde eficazes acerca do assunto, tornando a população consciente 

dos riscos existentes em tais hábitos. (Brasil, 2006). É sabido que ao se deparar a um 

estabelecimento de doença crônica, trás respostas (muitas vezes inconscientes) defensivas 

dos pacientes como depressão, regressão, insegurança, ansiedade e negação de sua 

condição. O grau de conhecimento a respeito da etiologia, curso, prognóstico e possíveis 

tratamentos da doença renal crônica ainda são pouco explorados no dia-a-dia da população. 
O que talvez possa colaborar para o aumento do índice de pacientes dialíticos.  

 
3. OBJETIVOS 
Objetivo geral: Investigar o conhecimento dos pacientes atualmente dialíticos acerca da 

doença renal crônica antes da terapia renal substitutiva (retrospectivo). 

Objetivos específicos: Avaliar o nível socioeconômico e do conhecimento sobre a doença 

renal crônica dos pacientes atualmente em hemodiálise. 

 
4. METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, descritiva, observacional transversal. É 

esperado baixo conhecimento a respeito da gravidade desta condição, uma vez que é 

alarmante o aumento de casos de insuficiência renal crônica no Brasil. O objetivo é 

realmente estimular o educador a incentivar e realizar políticas eficientes ao ponto de mudar 

essa perspectiva. Serão aplicados dois questionários: um elaborado especificamente para a 

pesquisa e um para avaliar a qualidade de vida destes pacientes através do SF-36. Critérios 

de inclusão: todos os pacientes que aceitarem responder o questionário elaborado para o 

estudo. De exclusão: serão excluídos da pesquisa pacientes que se recusaram a participar 

da mesma. Os dados serão tabulados e a estatística será realizada pelo teste ANOVA com 
pós-teste de Tukey, com nível de decisão em p≤0.05. 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O presente trabalho foi submetido ao CEP (Comitê de Ética através da Plataforma 

Brasil) e aprovado (CAAE nº 13367013.3.0005161). A entrevista com os pacientes 
está sendo realizada e os resultados tabulados. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
De acordo com nossos objetivos, esperamos encontrar um baixo grau de conhecimento 

por parte dos pacientes atualmente em terapia dialítica quanto à progressão da doença 

renal crônica 
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