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AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA PELO EXERCÍCIO PAPEL 
DE  CUIDADOR DE PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. 

 

RESUMO 

A Insuficiência Renal Crônica é uma patologia que compromete uma das principais 
funções do nosso organismo, a capacidade dos rins em filtrar os líquidos e 
substâncias nocivas, para a manutenção da vida é necessário intervenção através 
de tratamentos, sendo a hemodiálise o mais indicado, porém devido as frequentes 
idas ao hospital, as diversas restrições da doença/tratamento e o fato do tratamento 
não ser curativo com o passar do tempo suas habilidades funcionais são 
comprometidas e passa a necessitar de um cuidador, que na maioria dos casos 
mulheres, que passam a viver em função do paciente, ficando vulneráveis física e 
emocionalmente, devido a constate preocupação e por assumir esse papel na 
maioria dos casos sozinha, necessitando assim de atenção especial para que não 
adoeça. 
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INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma patologia decorrente da perda 

parcial ou completa da função renal, ou seja, os rins perdem a capacidade de 

exercer suas funções básicas como filtrar os líquidos e substâncias nocivas ao 

organismo, levando assim à retenção destes.   

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia através do Censo realizado 

em 2011 no Brasil, são aproximadamente 92,3 mil pacientes em tratamento dialítico, 

esse numero cresceu mais que o dobro nos últimos anos, em 2000 eram 42,6 mil 

pacientes em tratamentos dialíticos, sendo a maioria homens, para estes 

atendimentos o Brasil conta com 643 unidades de diálise, é na região sudeste que 

esta concentrada a maior parte destas unidade com 49,2% enquanto o Norte  conta 

com apenas 3% sendo 13 unidades, por ser um tratamento de custo elevado o SUS 

é a maior fonte pagadora deste tratamento custeando 84,9% dos tratamentos, 

ficando apenas 15,1% por conta de convênios. 

Os principais fatores que levam a este quadro são a hipertensão arterial e o 

diabetes, Dados coletados nos Estados Unidos em 1995 apontam que as principais 

causas da IRC são diabetes mellitus (36,2%), hipertensão arterial (30,01%)1.  
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Objetivos da Pesquisa 

 Levantar o perfil socioeconômico das famílias do paciente, assim como avaliar 

a compreensão e a participação dos familiares no tratamento. 

 Levantar perfil dos Cuidadores Principais e o impacto gerado pelo exercício 

papel de cuidar.  

 Verificar as mudanças ocorridas devidas ao tratamento na dinâmica familiar 

dos pacientes e o quanto afeta seus familiares. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

Para a realização da pesquisa utilizamos uma amostra probabilística, composta 

por 40 cuidadores, acompanhante de pacientes em Terapia Renal Substitutivas de 

um Hospital Universitário, que representa 100% dos cuidadores que frequentam 

entidade filantrópica vinculada ao hospital onde é realizado o tratamento aos 

pacientes em terapia renal substitutiva. 

Para coleta de dados foi utilizado formulário contendo perguntas abertas e 

fechadas, sendo aplicadas através de entrevista na própria entidade. Os 

participantes entrevistados receberam um termo de consentimento livre e 

esclarecido com todas as informações e objetivos da pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os tratamentos recomendados para IRC podem incluir medicamentos, dieta 

controlada, tratamento dialítico (Terapia Renal Substitutiva - TRS), são paliativos 

proporcionam condições de sobrevivência e aliviando os sintomas, porém nenhum 

deles são curativos, substituindo parcialmente a função renal, porém não as 

recuperam, apenas o transplante Renal pode ser definitivo e curativo, porém 

diversos critérios devem ser respeitados. 

Mazzuchiet al
2
. “a escolha do tratamento deveria levar em conta as características 

individuais dos pacientes, ou seja, fatores demográficos e de co-morbidade, pois 
cada modalidade de tratamento possui vantagens e desvantagens”. 

A hemodiálise é o tratamento dialítico mais frequente aos pacientes renais 

crônicos. No processo, o filtro capilar (máquina de hemodiálise) substitui o rim na 
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ultrafiltração do sangue, que retorna à circulação do paciente livre dos tóxicos e 

substâncias nocivas ao organismo. As sessões de hemodiálise, duram em média de 

3 ou 4 horas, e o paciente necessita comparecer ao hospital três vezes por semana.  

O tratamento não se resume apenas nesse período em que o paciente fica 

conectado à maquina de diálise, mas necessita de atenção especial e cuidados 

básicos em sua rotina diária, o que requer uma mudança em seu estilo de vida e 

hábitos. Para BARBOSA (1993), o doente renal crônico vivencia uma brusca 

mudança no seu viver, convive com limitações, com o tratamento doloroso que é a 

hemodiálise, com um pensar na morte.  

Segundo Miranda et a.l (1993) ao indivíduo que se vê diante da cronicidade é 
freqüente essa nova condição acarretar um impacto negativo em seu contexto 
ocupacional, principalmente em sua maneira de se impor e de se relacionar no 
seu meio social. 

Essa nova condição requer apoio e monitoramento familiar para adesão do 

paciente ao tratamento. Como em outras doenças crônicas, a IRC influencia e gera 

sofrimento não só ao paciente, mas em toda sua família e a afeta no que diz 

respeito: A renda familiar –em alguns casos a renda diminui, pois o paciente e/ou 

cuidador deixam de trabalhar devido aos cuidados, além de novos gastos decorridos 

dos cuidados necessários;Mudanças nos papéis e na estrutura familiar, inclui-se a 

necessidade de cuidar que exige uma readaptação e reorganização para os 

membros da família, necessidade de renuncia para assumir novas 

responsabilidades; Por Último, às incertezas e o medo em relação à doença que 

gera fragilidade psicológica e emocional. Como descrevem Santos e colaboradores 

(2005), a família influencia o comportamento de saúde de seus membros e o estado 

de saúde de cada indivíduo também influencia o funcionamento da família. 

Saraiva et al. (2007) Relatam que na maioria dos casos, mesmo em famílias 

grandes, os cuidados ficam por conta de poucos ou até mesmo uma única pessoa, o 

“Cuidador Principal”. Este é o membro da família que assume maior parte das 

responsabilidades e cuidados. Uma vez que em nossa cultura o cuidar está ligado à 

figura feminina, é ela que passa a ter essa função (mãe, filha e irmã), fato que a 

sobrecarrega e acarreta diversas consequências.  

 Ao assumir esse papel o Cuidador Principal sente-se responsável pelo 

doente, não lhe restando tempo suficiente para cuidar de si próprio e deixa de cuida 
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de sua saúde, fica assim, com a saúde física e mental comprometida. Nessas 

condições, já não é apenas o paciente renal crônico que necessita de ajuda, mas 

também seu cuidador que pode desenvolver diversas patologias. 

Nesse cenário, o Serviço Social é importante por ter um olhar diferenciado, 

que proporciona condições de enfrentar as expressões da questão social decorrente 

ou que possa interferir no tratamento que costuma ser longo. Trabalhando junto à 

equipe interdisciplinar para compreender os aspectos sociais, econômicos e 

culturais que interferem no processo saúde/doença.O Assistente Social atua como 

articulador e mediador junto à rede de serviços, a fim de garantir o acesso do 

paciente e familiar aos seus direitos bem como procura amenizar o impacto da DRC 

no paciente e nos seus familiares e/ou próximos. 

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da 

presente pesquisa. Os dados serão demonstrados através de gráficos que facilitam 

a visualização dos resultados coletados que apontam Avaliação do impacto na de 

vida do cuidador de pacientes em terapia renal substitutiva. 

 

Gráfico 1-Referente ao sexo, faixa etária, tempo de tratamento e 

transporte      utilizado para chegar ao hospital. 

 

 

 

 

 

 
Fonte:- Pesquisa realizado junto aos cuidadores de paciente em Terapia  Renal de um Hospital 
Universitário - junho a julho de 2013. 

 
 

Legenda: 

Sexo 

Faixa Etária 

Tempo de tratamento 

Transporte utilizado para 
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Verificamos que em relação ao sexo 52,78% dos pacientes são do sexo 

masculino, destes 13,89% está na faixa etária entre 42 ou 55 anos e entre 70 e 83 

anos, respectivamente e 47,22% são do sexo feminino, destes, 16,67% estão na 

faixa etária entre 56 e 69 anos; 37,5% fazem o tratamento de 4 a 10 anos e 30% de 

12 meses a 3 anos; quanto ao transporte para chegar ao hospital, 86,11% utilizam 

transporte cedido pela Prefeitura de seu município. Podemos observar queos 

pacientes são de ambos os sexo pois a o numero que os difere é muito pequeno, ou 

seja, a doença renal os comete quase que igualmente, não existindo também uma 

predominância quanto a faixa etária, considerando com idade que varia de42 a 83 

anos e o transporte mais utilizado é o cedido para a Prefeitura, transporte publico. 

 
Gráfico 2 – Referente a renda familiar, condições de moradia, beneficio e valor, 

escolaridade, profissão Principal mantenedor familiar, impacto 
financeiro e relações familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:- Pesquisa realizada junto aos cuidadores de paciente em Terapia Renal de um Hospital 
Universitário - junho a julho de 2013. 

 

Constatamos que referente a renda familiar 63,89% tem a renda no valor de 1 

a 3 Salários Mínimos, 72,22% moram em casa própria, destes, 44,44% de 4 a 6 

cômodos; 63,89% são aposentados, destes 41,67% recebem 1 Salário Mínimo, 

63,89% têm Ensino Fundamental Incompleto,destes, 22,22% trabalhavam como 
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agricultores, em relação a função de mantenedor principal da família, 45% dos 

pacientes não deixaram de ser o principal mantenedor e 30% não eram o principal 

mantenedor da família, 43,33% não perceberam impacto financeiro e 36,67% 

perceberam esse impacto devido aos gastos extras com remédios,quanto as 

relações familiares 29,27% dizem que doença/tratamento não afetaram as relações, 

24,39% a falta de tempo juntos afetou as relações e 19,51% foi a falta de 

compreensão mutua. Verificamos que a maior parte dos pacientes são aposentados 

e têm uma renda familiar considerada baixa,  e  não deixaram de ser o principal 

mantenedor familiar, sendo sua aposentadoria a maior fonte de renda da família, 

este quadro pode  esta associado a baixa escolaridade, porém os mesmos residem 

em casas próprias com tamanho adequado aos seus membros, e o maior motivo de 

impacto financeiro foi o gasto extra com remédios, que muitos pacientes têm que 

comprar, observamos também que a falta de tempo e de compreensão mutua são 

as principais causas de impacto nas relações familiares. 

Gráfico 3- Quanto sexo , faixa etária, escolaridade, estado civil, parentesco do 
cuidador e se reside com o paciente. 

 

Fonte:- Pesquisa realizado junto aos cuidadores de paciente em Terapia  Renal de um Hospital 
Universitário - junho a julho de 2013. 
 

Constatamos que 90% dos cuidadores são do sexo feminino, destes 22,5% 

tem a faixa etária entre 38 e 47 anos e 5% tem a faixa etária entre 68 e 71 anos; 

47,5% têm Ensino Fundamental Incompleto; 72,5% são casados, destes 32,5% o 

cuidador é o cônjuge do paciente e 17,5% filhos; 65% dos cuidadores residem com o 
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paciente. Esses dados nos mostra que a maioria dos cuidadores são do sexo 

feminino, faixa etária economicamente ativa e apropriada para assumir essa função, 

assim como os pacientes, os cuidadores apresentam baixa escolaridade, grande 

parte são casados ou filhos do pacientes, sendo que a maioria  dos cuidadores 

residem juntamente com os pacientes. 

Gráfico 4- Referente a religião, tempo que exerce a junção de cuidador, se há 
revezamento e com quem revezamento. 

 

Fonte:- Pesquisa realizado junto aos cuidadores de paciente em Terapia  Renal de um Hospital 
Universitário - junho a julho de 2013. 
 

Contatamos que 72,5% dos cuidadores tem religião e são praticantes, destes, 

40% são evangélicos pentecostais e 17,5% são católicos; 32,5% exerce a função de 

cuidador de 4 a 10 anos e 22,5% ha menos de 6 meses ou de 12 meses a 3 ano, 

respectivamente; 80% acompanha o paciente desde o inicio do tratamento; quanto 

ao revezamento, 70% não revezam no acompanhamento e 20% revezam com seus 

irmãos. Verificamos que os cuidadores têm religião e separam tempo para pratica-

las, sendo a maioria que evangélicos, sendo que o tempo de tratamento varia de 6 

meses a 10 anos, porém a maior parte acompanham seus pacientes desde o 

iníciodo tratamento, sendo o único a acompanhar o paciente, pois não há 

revezamento, mas quando ocorre é com seus irmãos. 
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Gráfico 5- Quanto ao apoio dos familiares, motivos dos conflitos e se confiam 
os cuidados dos pacientes a outras pessoas. 

 

Fonte:- Pesquisa realizado junto aos cuidadores de paciente em Terapia  Renal de um Hospital 

Universitário de junho a julho de 2013 

Verificamos que 67,5% dos cuidadores se sentem apoiados pelos familiares, 

destes, 33,33% porque os familiares colaboram nos cuidados dos paciente, 32,5% 

não sentem-se apoiados, destes, 21,43% pois não ajudam nos cuidados do 

pacientes, referente aos conflitos familiares, 35% atribuem ao nervosismo do 

tratamento e 32,5% não relatam conflitos; 62,5% não confiam os cuidados dos 

pacientes a outras pessoas, destes, 32,5% devido ao medo de acontecer algo e não 

estar por perto. Constatamos que a maioria dos cuidadores se sentem apoiados, 

pois os familiares colaboram nos cuidados dos pacientes e os que não se sentem 

apoiados atribuem a falta de apoio ao fato de não colaborarem nos cuidados, o que 

demonstra que a ajuda nos cuidados é uma fator importante no que se diz respeito 

ao apoio, ao mesmo tempo que os cuidadores não confiam em deixar os pacientes 

aos cuidados de outras pessoas por medo de acontecer algo e não estar por 

perto,esperam ajuda na rotina de cuidados e contatamos também que o principal 

motivo para os conflitos devido a doença é o nervosismo. 
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Gráfico 6- Referente a se deixaram de trabalhar devido doença/tratamento, 
ocupação, preocupação com sua própria saúde e precaução problemas de 
saúde. 

 

Fonte:- Pesquisa realizado junto aos cuidadores de paciente em Terapia  Renal de um Hospital 
Universitário de junho a julho de 2013. 

 

Quanto a deixaram de trabalhar 55% deixaram, destes, 20% eram empregadas 

domésticas; referente a preocupação com sua própria saúde, 40% não se preocupam 

e 37,5 têm medo de ter problemas renais, mediante essa preocupação35,48% 

procuram o médico e 32,26% não tomam precaução e se apresentaram problemas de 

saúde, 30,23% apresentaram depressão e 25,58% pressão alta ou não apresentaram 

problemas de saúde, respectivamente. Podemos observar que a maior parte dos 

cuidadores deixou de trabalhar e os que não deixaram de trabalhar, não trabalhavam 

fora de casa ou trabalham como cuidadores, contratadas pelos familiares para 

acompanhar o paciente durante o tratamento, e no que diz respeito a preocupação 

com sua própria saúde, a maioria têm medo de ter a mesma doença de seu paciente, 

por conhecer a complexidade e dificuldade da doença/tratamento e mesmo assim, um 

numero relevante não tomam precaução para se cuidar e os problemas de saúde 

mais frequentes entres os cuidadores estão relacionado a problemas emocionais 

(depressão) ou de nervosismo (pressão alta). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Cuidador Principal apesar de se sentir apoiado por seus familiares, não 

confia os cuidados dos pacientes a outras pessoas, assumindo na maioria dos casos 

essa função sozinho, fato que o sobrecarrega, tendo que deixar de trabalhar devido a 

atenção exigida pela condição do paciente e mesmo assim não separa tempo para 

cuidar de si próprio, ficando com sua saúde comprometida, principalmente no que diz 

respeito a saúde emocional e patologias ligadas ao sistema nervoso, outro aspecto 

afetado é as relações familiares, que são afetas com o processo doença/tratamento. 

Evidencia- se a importância de trabalhos voltados ao cuidaor, visando a 

melhora de sua qualidade de vida, cuidado próprio e suporte psicossocial. O que 

requer trabalho multi e interdisciplinar, pois verificou-se que o mesmo é afetado por 

questões biopsicossociais. 
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