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1. RESUMO 

 Foi realizado uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de identificar os 

fatores que interferem na qualidade de vida do individuo submetido à terapia 

renal substitutiva (TRS). Os resultados são discutidos nas seguintes categorias: 

fatores profissionais, nutricionais, psicoemocionais, sexuais, atividades 

cotidianas diárias e autoimagem.  

Descritores: insuficiência renal crônica, diálise renal, qualidade de vida. 

2. INTRODUÇÃO 

A insuficiência renal crônica é uma patologia com elevada morbidade e 

mortalidade e quando em grau avançado, pode tornar-se irreversível ou fatal, 

sendo considerado um grave problema de saúde pública (SILVA et al. 2011).  

Na abordagem da terapêutica da doença renal crônica utiliza-se a 

hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal (KNOBELL, 1998). 

O indivíduo que é submetido ao processo dialítico apresenta não só 

dificuldade em seu cotidiano, mas também na adaptação às limitações físicas, 

sexuais, psicológicas e sociais. Neste contexto, este estudo é de importante 

relevância, pois permite avaliar as limitações do indivíduo portador de doença 

renal crônica que é submetido á terapia renal substitutiva, com ênfase na 

qualidade de vida comprometida. 

3. OBJETIVO 

Identificar os fatores que interferem na qualidade de vida do indivíduo 

submetido à terapia renal substitutiva. 

4. METODOLOGIA 

No desenvolvimento deste estudo, foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica, através da consulta de artigos de revistas científicas publicados 

entre os anos de 2004 a 2016. O levantamento bibliográfico foi realizado na 

BVS, bases de dados eletrônicos LILACS e SciELO. Os seguintes descritores 

foram pesquisados: insuficiência renal crônica, diálise renal e qualidade de 

vida.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que “a saúde é um 

estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 



 
 

ou enfermidade”, destacando indiretamente o conceito multidimensional de 

qualidade de vida (FLECK et al., 1999). 

O processo dialítico e a insuficiência renal crônica causam mudanças na 

rotina de pacientes e familiares, pois é necessário adaptar-se as limitações 

físicas, sexuais, psicológicas e sociais que lhes são impostas, influenciando 

diretamente a qualidade de vida (REIS; GUIRARDELLO; CAMPOS, 2008).  

Vários fatores interferem e comprometem a qualidade de vida do 

portador de doença renal crônica. Essas limitações geralmente são decorrentes 

do processo dialítico, que são passíveis de complicações e submetem o 

paciente a situações de estresse, como a dependência de uma máquina para 

sobreviver (TAKEMOTO et al.,2011).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1. Fatores Profissionais - Apresentam preocupação com o sustento da 

família, muitas vezes por ser o principal provedor financeiro familiar e 

dificuldade em manter ou adquirir um trabalho, decorrente das frequentes 

sessões de hemodiálise. (GRASSELLI et al.,2012; BRANCO; LISBOA,2010). 

6.2. Fatores nutricionais - É necessário adaptar-se ao novo padrão alimentar, 

gerando grande impacto na sua qualidade de vida, pois causa privação e 

mudanças bruscas em seu cotidiano (REIS; GUIRARDELLO; CAMPOS, 2008). 

6.3. Fatores Psicoemocionais - Os agravos e complicações da doença renal 

crônica podem submeter o paciente à hospitalização e a transtornos 

psiquiátricos em alguns casos, relacionados com o processo de 

aceitação/rejeição da doença (MOURA JUNIOR et al. 2006). 

6.4. Fatores relacionados à Sexualidade - Em relação as alterações na 

função sexual, a disfunção erétil é de grande prevalência nos indivíduos 

portadores de doença renal crônica, submetidos a terapia renal substitutiva, 

gerando impacto na qualidade de vida (LOPES et al.,2014). 

6.5. Fatores relacionados às Atividades Cotidianas - Pode-se apresentar      

dificuldade em desempenhar atividades cotidianas e domésticas, devido alguns 

sintomas apresentados, motivando o sedentarismo no paciente submetido a 

Terapia Renal Substitutiva (COSTA;VASCONCELOS, TASSITANO, 2010). 

6.6. Fatores relacionados à Autoimagem - Para Ramos et al. (2008), as 

mudanças físicas ocasionadas pelo tratamento dialítico e condição clínica do 



 
 

portador de doença renal crônica, geralmente são significativas e perceptíveis, 

acarretando impacto na autoimagem e vida cotidiana.  
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