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RESUMO 

Introdução: o termo qualidade de vida (QV) está associado a bem-estar, felicidade e 

satisfação com a vida e com o todo. Apesar de existirem vários conceitos sobre o assunto, 

observa-se que esse tema está ligado a questões físicas, psicológicas e culturais. Muitos 

pesquisadores adotam questionários com essa temática para investigarem se há ou não 

satisfação com determinando tratamento. Em questionários realizados com pacientes em 

tratamento de Hemodiálise (HD), o mais importante não é a cura, mas uma melhora resultante 

na redução dos sintomas ou das limitações decorrentes dela.Objetivo: avaliar a QV em 

pacientes renais crônicos que fazem fisioterapia durante as sessões de HD.Métodos: Foi 

realizado uma  revisão de artigos que adotou como critério consulta a base de dados 

Medline/Pubmed,  Lilacs, e Scielo. Dentre as publicações foram selecionadas estudos nos 

idiomas português e inglês. A seleção buscou artigos restritos entre 2004 e 2011. Critérios de 

inclusão: pacientes que realizam fisioterapia ou atividade física com outros profissionais 

durante sessões de hemodiálise. Critérios de exclusão: fora da data estabelecida ou outros 

idiomas que não citados. As palavras-chave utilizadas foram: Transplante Renal, 

Hemodiálise, Doença Renal, Fisioterapia.Resultados: Foram utilizados 9 artigos com essa 

temática. Verificou-se que o tratamento que consiste em alongamentos de membros inferiores 

e superiores, fortalecimento muscular dos mesmos grupos e finalizando com relaxamento, 

obteve-se resultado satisfatório, para os aspectos da capacidade funcional e da limitação por 

aspecto físico e dor. Conclusão: os estudos mostraram que pacientes que obtiveram 

explicações sobre o tipo de procedimento, ‘quanto tempo’ levaria para ter melhora da doença, 

reduziram o depressão, elevaram a autoestima e mantiveram a esperança, mostrando-se 

satisfeito em relação à vida e à saúde. 

Descritores: Transplante Renal, Hemodiálise, Doença Renal, Fisioterapia. 

ABSTRACT 

Introduction: The term quality of life (QOL) is associated with well-being, happiness and 

satisfaction with life and with the whole. Although there are several concepts on the subject, it 

is observed that this is linked to physical, psychological and cultural issues. Many researchers 

adopt a questionnaire with this theme to investigate whether or not there is satisfaction with 

determining treatment. So much so that for those undergoing HD treatments, the most 
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important thing is not cure, but a resulting improvement in the reduction of symptoms or 

limitations arising therefrom.Objective: This study aims to evaluate the quality of life in 

chronic renal patients who undergo physical therapy during the HD sessions.Methods: The 

review of articles carried out adopted the criteria Medline / Pubmed, Lilacs, and Scielo. 

Among the publications were selected those in Portuguese and English. The selection sought 

restricted articles between 2004 and 2011. The keywords used were: Renal Transplantation, 

Hemodialysis, Renal Disease, Physiotherapy.Results: Soares et al applied a treatment 

protocol consisting of stretching of the lower and upper limbs, muscular strengthening of the 

same groups and ending with relaxation, in a group with 27 people, a satisfactory result was 

obtained for the aspects functional capacity, limitation by physical appearance and 

pain.Conclusion: Studies have shown that patients who obtained explanations about the type 

of procedure, 'how long' it would take to improve the disease, reduced depression, raised self-

esteem and maintained hope, showing satisfaction with life and health .Keywords: Kidney 

Transplantation, Hemodialysis, Renal Disease, Physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada pela perda progressiva e 

irreversível da função renal. As principais doenças que podem desencadeá-la são: a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), glomerulonefrite, diabetesmellitus (DM), pielonefrite, 

doenças policísticas renais e auto-imunes. Quando em estágio avançado os tratamentos 

disponíveis para a IRC são: diálise peritoneal, hemodiálise (HD) e transplante renal 1,2,3. 

A HD consiste em remover do organismo substâncias tóxicas, excesso de líquido e 

sal, controlando a pressão arterial e mantendo o equilíbrio de substâncias químicas como 

sódio, potássio e cloreto.Esse procedimento pode variar de2 a 4 horasede 2 a 4 vezes na 

semana 1. É realizado por intermédio da utilizaçãode uma máquina que funciona como um rim 

artificialaliviando os sintomas e preservando a vida do paciente, porém não é curativo 4. 

Esse tratamento favorece o sedentarismo, a deficiência funcional ea inatividadeque 

pode levar a alterações e comprometimento nos sistemas: nervoso, gastrointestinal, 

cardiovascular, epitelial e músculo esquelético5. São doenças que o paciente pode adquirir 

com tratamento de HD a longo prazo: encefalopatias, hipertensão arterial, insuficiência 

cardíaca, edema pulmonar, hipotrofias musculares, diminuição da imunidade celular, 

hiperglicemia e deficiência de vitamina D6. 

O termo qualidade de vida (QV) está associado a bem-estar, felicidade e satisfação 

com a vida e com o todo. Apesar de existirem vários conceitos sobre o assunto, observa-se 

que este está ligado a questões físicas, psicológicas e culturais. Muitos pesquisadores adotam 

questionário com essa temática para investigarem se há ou não satisfação com determinando 

tratamento 7. Tanto é, que para aqueles que estão sob tratamentos de HD, o mais importante 

não é a cura, mas uma melhora resultante na redução dos sintomas ou das limitações 

decorrentes dela8. 

Percepção de saúde é um significado que pode ser interpretado de várias maneiras e 

pode variar de indivíduo para indivíduo. A QV pode ser percebida de maneiras diferentes 

pelas pessoas, bem como quando se comparada as suas expectativas e experiências 8. 

Aversão brasileira do questionário de QV SF-36 é uma forma de avaliar a saúde 

física e mental de indivíduos com diferentes doenças e/ou sintomas. Os itens avaliam 
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capacidade funcional, limitação causada por problemas de saúde física/mental/emocional, 

função social, dor, vitalidade e percepção da saúde geral, fazendo uma análise das últimas 

quatro semanas 9. 

 O exercício físico é indicado para pacientes que fazem uso da HD. Cada indivíduo 

realiza conforme sua capacidade física e condição médica atual 9. De forma geral, existe uma 

melhora na capacidade funcional, na força e resistência muscular, na função cardíaca e, 

consequentemente, da QV, além de motivar os pacientes, já que esses permanecem em um 

ambiente monótono e, por muitas vezes, deprimente 3. 

 Alguns exercícios propostos em protocolos são: ofortalecimento muscular, para 

auxiliar na manutenção da tensão muscular normal e no retorno venoso 3; os exercícios 

respiratórios, devido ahipoventilação, hipoxemia e fraqueza muscular respiratória 

desencadeada pelo HD; e, a reabilitação cardiovascular, que ainda é pouco estudadanessa 

população, apesar do elevado número de óbito proveniente desse sistema 3,8.  

 Diante do exposto esse estudo visa avaliar a QV em pacientes renais crônicos que 

fazem fisioterapia durante as sessões de HD. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A revisão de artigos realizada adotou como critério consulta a base de dados 

Medline/Pubmed,  Lilacs, e Scielo. Foram utilizados esses bancos de dados por serem 

conhecidos e largamente utilizados por acadêmicos e profissionais da área da saúde e por seu 

rigor na classificação de seus periódicos. 

Dentre as publicações foram selecionadas aquelas  que estavam em língua portuguesa 

e inglesa. A seleção buscou artigos restritos entre 2004 e 2011. 

Critérios de inclusão: pacientes que realizam fisioterapia ou atividade física com 

outros profissionais durante sessões de hemodiálise. Critérios de exclusão: fora da data 

estabelecida ou outros idiomas que não citados 

Foram selecionados 14 artigos para realizar a revisão, porém foram utilizados 09por 

apresentarem uma didática mais precisa e de mais fácil compreensão. 
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As palavras-chave utilizadas foram: Transplante Renal, Hemodiálise, Doença Renal, 

Fisioterapia. 

RESULTADOS 

 Tabela 1 mostra o resultado encontrado com essa temática:  

 

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES DIALÍTICOS QUE RECEBEM 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

 

AUTORES/ANO 

 

OBJETIVO CONCLUSÃO 

Trentini M, Corradi EM, 

Araldi MAR, Tigrinho FC  

2004 

Realizaram um estudo em uma clínica 

ambulatorial de diálise com 51 

pessoas que realizavam tratamento 

com idade entre 20 e 80 anos. 

A maioria dos resultados mostrou que 

os pacientes possuem muita dificuldade 

de realizar exercícios físicos e também 

apresentaram cansaço, tontura, 

palpitações, insônia e náuseas. 84,3% 

veem suas vidas sendo controladas por 

outras pessoas, 25,5% se percebem 

como fracasso e 80,2% não sabem o 

que fazer com a vida. 

Valenzuela RGV, Giffoni 

AG, Cupari L, Canziane 

MEF. 

2004 

Apresentaram estudos sobre a ingestão 

alimentar e o estado nutricional em 

165 pacientes com insuficiência renal 

crônica em hemodiálise na clínica 

renal de Manaus com pacientes 

maiores de 18 anos em programa de 

hemodiálise há pelo menos 3 meses e 

que não apresentavam intercorrência 

clínica. 

 

 

Os resultados confirmam a elevada 

prevalência de desnutrição em 

pacientes hemodializados. Na maioria 

desses relatos, a prevalência varia de 

10% a 70%. 
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AUTORES/ANO  OBJETIVO CONCLUSÃO 

Martins MRI e Cesariano 

CB  

2004 

 

Dentro desta visão e na busca da 

compreensão destas investigações, 

optamos por realizar uma revisão de 

literatura, com objetivo de localizar 

artigos na área de educação e 

reabilitação de pessoas com 

insuficiência renal crônica 

Os programas descritos mostram a 

crescente evidência da relação entre 

intervenções educacionais, de 

reabilitação específica e melhora da 

qualidade de vida 

Martins MRI e Cesariano 

CB  

2005 

 

Aplicaram o questionário genérico de 

qualidade de vida SF-36 em 125 

pacientes com insuficiência renal 

crônica em tratamento com 

hemodiálise. 

Os resultados evidenciaram prejuízo na 

qualidade de vida, demonstrando 

menores escores nos domínios dos 

aspectos físicos, emocionais e 

vitalidade.  

Thomas CV, Alchieri JC 

2005 

O presente estudo investiga as 

variáveis que indicam aderência ou 

não ao tratamento de Hemodiálise por 

meio da identificação das principais 

características de personalidade pelo 

Inventário Millon de Personalidade 

(MIPS) na expressão de 

comportamentos aderentes ao 

tratamento. 

Verificou-se que a relação estabelecida 

pelos indicadores dos instrumentos 

utilizados, é possível caracterizar 

diferentes níveis de aderência e suas 

correspondentes tipicidades, auxiliando 

enquanto medida dos indicadores de 

adesividade ao tratamento. 

Coelho DM, Castro AM, 

Tavares HA, Abreu PCB, 

Gloria RR, Duarte MH 

2009 

Selecionaram 5 pacientes para realizar 

análise prospectiva de um programa 

de exercícios direcionados à 

portadores de irc submetidos a 

hemodiálise. A idade média era de 45 

anos e possuíam pelo menos um fator 

de risco coronariano. 

O programa de exercícios mostrou 

benefícios para o paciente em 

hemodiálise na medida em que 

melhorou seu condicionamento.  
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AUTORES/ANO 

 

OBJETIVO CONCLUSÃO 

Kusumota L, Marques S, 

Haas VJ, Rodrigues RAP 

2008 

Avaliaram 41 pacientes que estavam 

em hemodiálise por no mínimo 6 

meses cujas idades fossem superior à 

18 anos. Foram considerados como 

participantes do grupo de aderentes, 

aqueles pacientes que estiveram com 

valores bioquímicos compatíveis a 

descrição da literatura. 

É possível caracterizar diferentes níveis 

de aderência e suas correspondentes 

tipicidades, auxiliando enquanto 

medida dos indicadores de adesividade 

ao tratamento. 

 

Lima AFC,  Fuzzi SMO, 

Pinho NA, Melo ACT, 

Hashimoto THF 

2010 

Enfermeiras fizeram uma seleção de 

diagnósticos de enfermagem para os 

pacientes renais crônicos de acordo 

com a Classificação da North 

American Nursing Diagnosis 

Association International. 

Todas as atividades foram discutidas, 

em profundidade, revisadas e 

complementadas a partir da 

Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (2004). 

Soares KTA, Viesser MV, 

Rzniski TAB, Brum EP  

2011 

 

Eles analisaram 27 pacientes com 

idade média de 51 e 10,5 anos. 

Durante 3 meses participaram de um 

programa de tratamento durante a 

hemodiálise composto por 

alongamentos musculares de membros 

inferiores, de membro superior, 

lombar e cervical; fortalecimentos 

musculares de membros inferiores e 

membro superior sem o acesso 

vascular, e relaxamento. 

Após o tratamento, o teste SF-36 

mostrou melhora significativa das 

seguintes variáveis: capacidade 

funcional, nível de dor, vitalidade e 

saúde mental. Também foi observado 

que, antes do tratamento, dez pacientes 

relatavam cãibras musculares e, após a 

fisioterapia, somente quatro pacientes 

continuaram relatando essas 

contrações. 

 

 

 DISCUSSÃO 

Martins et al  estudaram ‘saúde física’ e  tiveram valores de média e desvio padrão de 

52, 2 e 5,8 respectivamente, e mostrou valores abaixo de 50 para domínio dos aspectos físicos 

mais afetados, com média de 32,3 e 11,3 respectivamente. Esse resultado evidencia problemas 
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com atividades diárias e o trabalho resultante da atividade física, indicando prejuízo na 

qualidade de vida. No componente ‘vitalidade’ esses resultados refletem o sentimento de 

cansaço e esgotamento. No estudo mostra que não houve diferença de estatística comparando 

o sexo dos pacientes, porém haviam sido observadas diferenças de respostas quando eram 

comparados os tempos de hemodiálise a que estavam submetidos. E enquanto 74,5% das 

mulheres pareciam se sentir mais afetadas pela IRC no desenvolvimento das atividades 

domésticas, apenas 31,1% dos homens acusaram tal comprometimento. Ou seja, os resultados 

evidenciaram prejuízo na qualidade de vida, demonstrando menores escores nos domínios dos 

aspectos físicos, emocionais e vitalidade.  

Trentini et al realizaram um estudo em uma clínica ambulatorial de diálise com 51 

pessoas que realizavam tratamento com idade entre 20 e 80 anos. Entre eles, 60,8% se 

perceberam incapazes de correr uma distância de mais ou menos 300 metros; 17,6% não se 

sentem em condição de caminhar um percurso de 300 metros; 41,2% fariam essas caminhadas 

com dificuldade; 17,6% não se sentiam fisicamente hábeis para qualquer caminhada ao ar 

livre; 11,8% se considerarem incapazes de subir escada de um andar para o outro e 35,3% o 

fariam com dificuldade. E 54,9% responderam que não teriam condições físicas para nenhum 

esporte. Quando solicitados projetos para o futuro, 82,3% responderam ter projetos sim. Entre 

esses últimos, 32,3% apontaram o transplante renal como o mais importante projeto de suas 

vidas. A capacidade sócio emocional também foi percebida de maneira ambígua. A maioria 

mostrou satisfação em relação à vida e à saúde. A maioria dos resultados mostrou que os 

pacientes possuem muita dificuldade de realizar exercícios físicos e também apresentaram 

cansaço, tontura, palpitações, insônia e náuseas. 84,3% veem suas vidas sendo controladas por 

outras pessoas, 25,5% se percebem como fracasso e 80,2% não sabem o que fazer com a vida. 

Soares et alconstataram em sua avaliação inicial, o comprometimento de todas as 

dimensões analisadas e os menores valores foram em limitação por aspectos físicos, estado 

geral de saúde, vitalidade e limitação por aspectos emocionais. Após o tratamento, o teste SF-

36 mostrou melhora significativa das seguintes variáveis: capacidade funcional, nível de dor, 

vitalidade e saúde mental. Também foi observado que, antes do tratamento, dez pacientes 

relatavam cãibras musculares e, após a fisioterapia, somente quatro pacientes continuaram 

relatando essas contrações.  
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Coelho et al selecionaram cinco pacientes para realizar análise prospectiva de um 

programa de exercícios direcionados à portadores de IRC submetidos a hemodiálise. A idade 

média era de 45 anos e possuíam pelo menos um fator de risco coronariano, dentre os quais os 

principais eram: hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, estresse, obesidade, além de 

todos fazerem uso de medicamentos antidepressivos cujas doses permaneceram inalteradas 

durante o período de estudo. Todos também foram submetidos a uma avaliação 

fisioterapêutica padronizada composta de identificação, história clínica e exame físico. A 

população estudada foi pequena, pois a maioria dos pacientes candidatos a ingressarem no 

estudo não possuía condução própria para chegarem ao centro de hemodiálise, o que 

inviabilizou a inclusão dos mesmos. Com isso, o programa de exercícios mostrou benefícios 

para o paciente em hemodiálise na medida em que melhorou seu condicionamento.  

Valenzuela et al apresentaram estudos sobre a ingestão alimentar e o estado nutricional 

em 165 pacientes com IRC em hemodiálise na clínica renal de Manaus com pacientes maiores 

de 18 anos em programa de hemodiálise há pelo menos 3 meses e que não apresentavam 

intercorrencia clínica. Os pacientes foram submetidos a avaliação nutricional. Foram 

analisados ainda parâmetros bioquímicos: ureia, creatinina, colesterol total e triglicérides, 

transferrina, cálcio e fósforo. As médias dos níveis sericos de albumina, colesterol e 

transferrina encontravam-se dentro dos limites da normalidade. 64% dos pacientes eram do 

sexo masculino com idade variando entre 18 e 84 anos. Os resultados confirmam a elevada 

prevalência de desnutrição em pacientes hemodializados.  

Kusumota, et al avaliaram 41 pacientes que estavam em hemodiálise por no mínimo 6 

meses cujas idades fossem superior à 18 anos. Foram considerados como participantes do 

grupo de aderentes, aqueles pacientes que estiveram com valores bioquímicos compatíveis a 

descrição da literatura. Aqueles pacientes que não apresentaram os valores referenciados 

foram considerados, conforme a literatura internacional, como não aderentes. Por meio da 

presente investigação, foi possível identificar e caracterizar alguns aspectos principais 

relacionados às dificuldades na manutenção da aderência ao tratamento enfrentado pelos 

pacientes em hemodiálise. Verificou-se que a relação estabelecida pelos indicadores dos 

instrumentos utilizados, é possível caracterizar diferentes níveis de aderência e suas 

correspondentes tipicidades, auxiliando enquanto medida dos indicadores de adesividade ao 

tratamento. 
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CONCLUSÃO 

Através dos artigos pesquisados e fazendo comparativos de tratamentos  realidade 

vividas pelos pacientes, pode-se concluir que ainda não foi alcançado a qualidade de vida 

ideal de quem precisa realizar hemodiálise. Porém, percebe-se que aqueles pacientes que 

aderem à atividades físicas possuem uma vida um pouco melhor que quem é mais sedentário. 

Há limitações, por isso deve-se analisar individualmente cada caso para que possa ser 

aplicado o melhor tratamento que devolva liberdade e vontade de viver.  

Conclui-se também que as mulheres sentem mais dificuldade em ter qualidade de vida 

que os homens. A causa que parece ser mais aplicável se deve ao fato da maioria delas serem 

donas de casa e se movimentarem mais devido aos afazeres domésticos. Acarreta também 

mais depressão por parte delas, pois muitas vezes se sentem pessoas inúteis à sociedade.  

Por fim, percebe-se um certo grau de desnutrição nos pacientes que passam pela 

hemodiálise. Equipes multidisciplinar precisam trabalhar juntas para que realmente o paciente 

tenha uma melhor qualidade de vida.  
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