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RESUMO 

 

A doença renal crônica tornou-se uma epidemia mundial no século XX e XXI. É uma 
doença que evolui de forma irreversível e exige, em estágios avançados, uma terapia 
de substituição renal, sobretudo a hemodialítica. Além disso, os pacientes apresentam 
comorbidades associadas que requerem restrições dietéticas rigorosas e um 
esquema terapêutico medicamentoso complexo. Esses fatores muitas vezes 
comprometem a qualidade de vida, pois causam implicações biopsicossociais. Este 
trabalho objetivou avaliar a adesão medicamentosa e qualidade de vida de indivíduos 
em hemodiálise das zonas rural e urbana da região de Paulo Afonso/BA. Trata-se de 
um estudo observacional, analítico e transversal com abordagem quantitativa, do qual 
participaram 200 pacientes, a maioria foi proveniente da zona urbana (131/65,5%), 
houve discreta predominância do sexo masculino (107/53,5%) e a faixa etária mais 
prevalente foi de maiores que 60 anos (44%). A zona de moradia não foi determinante 
no grau de adesão medicamentosa, a qual também não foi associada às variáveis 
sociodemográficas, exceto religião (p=0,001). No que diz respeito à qualidade de vida, 
numa graduação de 0 a 100, a limitação por aspectos físicos causou maior impacto 
(valor médio de 25,50), porém, quando é considerado zona de moradia e adesão à 
terapia medicamentosa, parâmetros como capacidade funcional, dor, vitalidade e 
limitação por aspectos emocionais foram estatisticamente significantes (p<0,05). A 
partir disso é possível sugerir uma significativa piora da qualidade de vida desses 
pacientes e que as particularidades gerais e individuais, como zona de moradia e 
adesão medicamentosa devem ser consideradas para subsidiar a assistência à saúde 
de forma a melhorar a evolução clínica e a qualidade de vida dessas pessoas. 
 

Palavras-chave: Doença renal crônica. Hemodiálise. Adesão medicamentosa. 

Qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Chronic kidney disease has become a worldwide epidemic in the 20th and 
21st century. It is a disease that evolves irreversibly and requires, in advanced stages, 
renal replacement therapy, especially hemodialysis. In addition, patients have 
associated comorbidities that require strict dietary restrictions and a complex drug 
regimen. These factors often compromise quality of life because they cause 
biopsychosocial implications. This study aimed to evaluate the drug adherence and 
quality of life of hemodialysis individuals from the rural and urban areas of the Paulo 
Afonso / BA region. It was an observational, analytical and cross-sectional study with 
a quantitative approach involving 200 patients, most of whom came from the urban 
area (131 / 65.5%), with a slight male predominance (107 / 53.5% ) and the most 
prevalent age group was older than 60 years (44%). The dwelling area was not 
determinant in the adherence degree, which was also not associated with 
sociodemographic variables, except religion (p = 0.001). Regarding the quality of life, 
in a graduation from 0 to 100, the limitation by physical aspects caused a greater 
impact (mean value of 25.50), but when it is considered a zone of residence and 
adherence to drug therapy, parameters such as capacity functional, pain, vitality and 
limitation by emotional aspects were statistically significant (p <0.05). From this it is 
possible to suggest a significant worsening of the quality of life of these patients and 
that the general and individual particularities, such as area of housing and medication 
adherence, should be considered to subsidize health care in order to improve clinical 
evolution and quality of life. people's lives. 

 

 

Keywords: Chronic Kidney Disease. Hemodialysis. Drug Adhesion. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como uma anormalidade estrutural ou 

funcional dos rins por um período superior a três meses, sendo classificada de acordo 

com a etiologia, taxa de filtração glomerular ou albuminúria (KDIGO, 2017). 

Caracteriza- se como uma doença comum, prejudicial e evitável (TANGRI et al., 2017). 

Em estágios mais avançados, quando o comprometimento renal faz com que esse 

órgão não consiga manter a homeostase, tem-se o que se chama de Insuficiência 

Renal Crônica (IRC) (KDIGO, 2017). Atualmente, a doença renal tem sido descrita 

como a doença crônica mais negligenciada (LUYCKX et al., 2018). 

 

        No que se refere à IRC, é digno pontuar que, no decorrer dos anos de 1999 a 

2007, essa entidade nosológica alcançou proporções de epidemia, com uma 

prevalência de 10 a 13% em países como Taiwan, Iran, Japão, China, Canadá Índia 

e Estados Unidos (TANEVA et al., 2016). É relatada como um significativo problema 

de saúde pública devido ao crescente número de pacientes, cerca de 10% da 

população global é acometida, e custo elevado (ABEYSENA e HETTIARACHCHI, 

2018). A prevalência eleva-se proporcionalmente ao aumento da população de idosos 

e de pessoas com hipertensão, diabetes e obesidade. Ademais, está associada à alta 

morbimortalidade cardiovascular (THOMAS et al.,2015). 

 

        Ao longo de duas décadas, entre 1990 e 2010, houve um aumento de 170% na 

prevalência mundial de pacientes com Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT), 

determinada como estágio V (cinco) da DRC, quando a taxa de filtração glomerular é 

menor que 15 ml/min/1,73 m², e um aumento em até duas vezes é esperado até 2030 

(LIYANAGE et al., 2015; KDIGO, 2017). A estimativa é que mais de dois milhões de 

pessoas no mundo possuem IRCT (THOMAS et al., 2015).  

 

        Entretanto, estimativas confiáveis da carga global de doença renal requerem 

mais estudos baseados na população, mas riscos específicos ocorrem em todo o 

espectro socioeconômico da pobreza à afluência, da desnutrição à obesidade, em 

ambientes agrários e pós-industriais, e ao longo do curso de vida de recém-nascidos 

a pessoas mais velhas. Uma variedade de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis resulta em complicações renais e muitas pessoas que têm doenças 
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renais não têm acesso a cuidados (LUYCKX et al., 2018).  

 

        Dados do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), de julho de 2016, 

evidenciaram que 122.825 pessoas estavam em tratamento dialítico no país, número 

esse que representa um aumento de 31,5 mil pacientes nos últimos cinco anos 

(91.314 em 2011) (SESSO et al., 2017). 

 

        Além da relevância epidemiológica, cabe destacar que existem inúmeras 

limitações impostas aos pacientes com IRCT em hemodiálise, como complicações na 

saúde física, mudanças comportamentais, restrições sociais, dependência do 

tratamento e transtornos de autoimagem. Soma-se a isso dificuldades econômicas no 

âmbito familiar, em decorrência da limitação ao trabalho e dependência de outras 

pessoas. A necessidade de sessões de hemodiálise com durações de três a quatro 

horas ininterruptas, usualmente três vezes por semana, além de ser desconfortável, 

também produz perdas biopsicossociais (ABREU et al.,2014). 

 

        Outro agravo na Qualidade de Vida (QV) dessas pessoas é que para o controle 

das complicações e comorbidades associadas, os pacientes com IRCT fazem uso de 

11 a 12 tipos de medicamentos ao dia, distribuídos em 17 a 25 doses diárias (PAI et 

al., 2013). Nesse sentido, é factual um regime de polifarmácia e que a adesão à 

medicação é uma parte crucial da assistência ao paciente para se atingir os objetivos 

clínicos (FRESCO e LAM, 2015). Entretanto, apesar da efetividade do tratamento, a 

má adesão é uma problemática relevante e representa um obstáculo à obtenção de 

resultados terapêuticos satisfatórios, estando relacionada ao aumento de reações 

adversas, hospitalização, custos do tratamento e morte precoce (BRIONES et 

al.,2015). 

 

        Mediante o exposto, não surpreende a taxa de mortalidade nesse público superar 

10 a 20 vezes a da população geral, o que torna a identificação e correção dos fatores 

de risco modificáveis de suma importância (TEIXEIRA et al., 2015). Nessa questão as 

doenças cardiovasculares se configuram como a principal causa de morte em 

pacientes com DRC tanto na fase pré-dialítica quanto nos dialisados (MOLNAR et al., 

2016; MURALI et al., 2017). Indivíduos com DRC apresentam risco 8 a 10 vezes maior 

de mortalidade cardiovascular, comparados àqueles sem disfunção renal (BRAGG- 
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GRESHAM et al., 2018). 

 

        Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adesão medicamentosa 

entre pacientes com doenças crônicas é de apenas 50% nos países desenvolvidos 

(FRESCO e LAM, 2015). A não adesão é multidimensional e determinada por cinco 

principais domínios interativos, que são: socioeconômico, relacionados ao sistema de 

saúde, à terapia, à doença e ao paciente (MURALI et al., 2017). Naqueles com IRCT 

em hemodiálise a taxa média de prevalência de não adesão chega a 52,5% (GHIMIRE 

et al., 2015). Nesse sentido, ao considerar aspectos sociodemográficos, é possível 

inferir que há uma diferença no grau de adesão medicamentosa entre pessoas que 

moram em zona rural ou urbana. 

 

        Embora se saiba da existência do problema, a avaliação da aderência à 

medicação pode ser difícil e deve considerar as particularidades do público-alvo. Ainda 

assim, a importância de estudos sobre o tema é indiscutível, os quais fornecerão 

melhores evidências sobre as consequências, preditores/fatores de risco envolvidos, 

o que permitirá o real dimensionamento do problema para que se possa orquestrar 

estratégias de intervenção eficazes de forma a melhorar a aderência à medicação e, 

consequentemente a QV dessas pessoas (LAM e FRESCO, 2015; MURALI et al., 

2017). 

 

        Sobre essa problemática é digno de nota que a não adesão medicamentosa 

contribui a médio e longo prazo para progressão da doença renal, suas complicações 

ósseas e cardiovasculares, o que aumenta as hospitalizações e diminui a qualidade 

de vida (TANGRI et al., 2017). Além disso, existem poucos trabalhos que discutem 

essa problemática no Brasil, sobretudo em regiões mais remotas. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

 

        O processo de transição demográfica observado nas últimas décadas, 

caracterizado pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira e uma 

diminuição da taxa de natalidade, está associado a uma mudança nos padrões de 
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adoecimento, haja vista as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) terem se 

consolidado como importante causa de mortalidade, em substituição as pandemias 

infecciosas (GOMES e VASCONCELOS, 2012). 

 

        Segundo Duncan e colaboradores (2012), as DCNT não só representam um 

problema de saúde global, como também se tornaram prioridade na área da saúde no 

Brasil (DUNCAN et al., 2012). Estima-se que 70% das mortes no mundo estejam 

relacionadas a essas condições, que por sua vez, atingem de forma significativa 

pessoas mais vulneráveis social e economicamente, como idosos e o público com 

baixa escolaridade e renda, já que esses, além de estarem mais expostos aos fatores 

de risco também possuem menor acesso à informação e aos serviços de saúde, o 

qual representa o principal desafio para o combate das DCNT segundo a OMS 

(MALTA et al.,2017).  

 

        É importante salientar que as DCNT são multicausais, de início insidioso e com 

longa e indefinida duração. Ademais, apresentam um curso clínico variável, na qual 

períodos de agudização podem se intercalar no curso da doença. Outra característica 

importante é o fato da maioria delas estarem associadas a um elevado grau de 

incapacitação funcional (BRASIL, 2013). 

 

        Um conceito historicamente aceito é datado de 1957 e de autoria da Comissão 

de Doenças Crônicas de Cambridge. Essa instituição propõe como doença crônica 

todas as condições que tenham uma ou mais destas características: permanência, 

presença de incapacidade residual, mudança patológica não reversível no sistema 

corporal, necessidade de treinamento especial do paciente para reabilitação e 

necessidade de longo período de supervisão, observação e cuidados (CUSTÓDIO, 

SANTOS e SILVA, 2018). 

 

        No grupo das DCNT merece destaque, pela relevância epidemiológica, a doença 

renal crônica. Os rins são órgãos pares e retroperitoneais que exercem múltiplas 

funções vitais, como a filtração e reabsorção do sangue, manutenção da homeostase, 

funções endocrinológica e metabólica. Dessas, merece destaque a eliminação de 

substâncias tóxicas do organismo através da urina. Além disso, contribuem para 

excreção de água e de sais minerais e para controle do potencial hidrogeniônico (pH) 
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sanguíneo (RUDNICKI,2014). 

 

2.2 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC) 

 

        Insuficiência renal crônica é o estágio da DRC no qual os rins apresentam uma 

taxa de filtração menor que 60 ml/min e não conseguem manter a homeostase 

(KDIGO, 2017). 

 

        Vale ressaltar, que a progressão inexorável da DRC é assintomática em fases 

iniciais porque há uma hiperfiltração adaptativa associada à injúria renal, que apesar 

de ser benéfica em fases iniciais, mascara o dano orgânico para o paciente, que não 

manifesta sintomas. Esse processo adaptativo, compromete os néfrons 

remanescentes e contribui para progressão da doença renal e consequente 

manifestações laboratoriais e clínicas da doença, respectivamente (LEVIN e 

STEVENS, 2013). A classificação da DRC em cinco estágios (Figura 01) não se 

fundamenta apenas na taxa de filtração glomerular, mas também utiliza a albuminúria 

como outro parâmetro, o qual sugere sobrecarga renal e pior prognóstico da DRC 

(KDIGO, 2017). 

 

        As principais associações clínicas relacionadas etiologicamente à DRC são 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), doenças   

cardiovasculares, obesidade e envelhecimento. Nos Estados Unidos 40% dos 

pacientes em diálise possuem o diabetes como causa da doença renal, a chamada 

nefropatia diabética. No Brasil a HAS representa a principal doença que resulta em 

comprometimento renal crônica, está presente em 30% dos pacientes em terapia 

dialítica, o diabetes fica na segunda colocação (JÚNIOR e SUASSUNA, 2013). 
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         Figura 01 – Classificação da doença renal crônica, segundo KDIGO 2017. 

        

         Independentemente da doença de base, os principais desfechos em pacientes 

com DRC são as suas complicações, já que a progressão da lesão parenquimatosa é 

pouco sintomática. Anemia, acidose metabólica, alteração do metabolismo mineral e 

desnutrição são algumas das principais manifestações da doença (KDIGO, 2017).  

 

        Quando terminal é crucial para manutenção da vida do paciente uma terapia de 

substituição renal, dentre as quais merece destaque a hemodiálise, que é baseada 

em um processo de filtração extracorpórea do sangue em tubos com membranas 

semipermeáveis e que objetiva depurar as escórias nitrogenadas resultantes do 

metabolismo orgânico e corrigir modificações do meio interno (KDIGO, 2017). 

 

        No que se refere à epidemiologia da IRC é valido mencionar que no decorrer dos 

anos de 1999 a 2007 a IRC alcançou proporções de epidemia dos séculos XX e XXI 

(TANEVA et al., 2016). Dessa forma, é factual que assim como no resto do mundo, 

onde a prevalência da DRC é próxima de 10%, no Brasil essa condição clínica é um 

sério problema de saúde pública.  
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        Dados do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), de julho de 2016, 

evidenciaram que 122.825 pessoas estavam em tratamento dialítico no país, número 

esse que representa um aumento de 31,5 mil pacientes nos últimos cinco anos 

(91.314 em 2011) (SESSO et al.,2017). 

 

        É relevante considerar ainda que apenas 309 (41%) das unidades de diálise 

responderam ao questionário da SBN e que a terapia de substituição renal, que inclui 

diálise e transplante, é um recurso utilizado apenas para os pacientes com IRCT, isto 

é, os dados da SBN não consideraram pessoas que se encontram distribuídas entre 

os níveis I e IV da DRC.  

 

        Acredita-se que para cada paciente com DRCT existam 50 pessoas com DRC 

em estágio não terminal (BRITO e FILHO, 2006). A partir disso é possível afirmar que 

levantamentos epidemiológicos estimarem que mais de dois milhões de brasileiros 

apresentem algum grau de comprometimento renal (TERRA et al., 2012). 

 

2.3 DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL E ASPECTOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

        Os aspectos sociodemográficos são relevantes para essa população, pois a 

maioria dos pacientes com IRCT é submetida à hemodiálise, o que significa ser tratado 

fora de casa, em uma unidade diálise, geralmente localizada nos centros urbanos. 

Dessa forma, pessoas que residem em regiões rurais e mais remotas são obrigadas 

a percorrer uma longa distância em busca do atendimento. Sobre esse aspecto, há 

estudos que objetivam relacionar essa característica com o prognóstico do paciente 

dialítico em longo prazo, já que tais particularidades podem repercutir no grau de 

adesão ao tratamento proposto. 

 

        Ademais, é interessante destacar que os aspectos sociodemográficos podem 

repercutir na assistência prestada. Um trabalho publicado em 2015 por Plantinga e 

colaboradores, constatou que a disponibilidade de acesso vascular permanente e 

entrada na lista de transplante foi menor na etnia negra, no grupo com nível 

socioeconômico baixa e residentes em áreas rurais (PLANTINGA et al., 2015).  

 



21  

        Entretanto, essa relação não pode ser estritamente estabelecida, pois, 

paradoxalmente aos resultados desse trabalho, outro estudo norte-americano, que 

comparou a assistência pré-dialítica em residentes da zona rural e urbana, não 

encontrou diferença significativa na precocidade de obtenção de assistência 

nefrológica ou no acesso a diálise permanente entre os dois grupos populacionais.  

 

        Mediante o exposto, é factual que há uma acentuada heterogeneidade nas 

repercussões sociodemográficas diante de um nefropata crônico em terapia de 

substituição renal, o que contribui para que esses dados ainda sejam parcialmente 

incompreendidos e alvo de diversos campos de pesquisa (PEREIRA et al., 2016). 

 

2.4 ADESÃO MEDICAMENTOSA 

 

        É importante descrever o conceito de adesão medicamentosa, o qual apesar de 

variar entre diversos autores e ser alvo ainda de muitas redefinições, é definido pela 

OMS como “à medida que o comportamento das pessoas (incluindo a tomada de 

medicamentos) corresponde a recomendações acordadas com o profissional de 

saúde (FRESCO e LAM, 2015)”.  

 

        É um problema complexo nas pessoas com condições médicas crônicas não 

transmissíveis e que conta com diversos interferentes, sendo determinado por cinco 

principais domínios interativos; nomeadamente socioeconômico, relacionados ao 

sistema de saúde, relacionados à terapia, relacionados à doença e fatores 

relacionados ao paciente (MURALI et al., 2017). 

 

        Na pesquisa de Cesarino e colaboradores (2017), foram analisado os fatores 

influentes na adesão ao tratamento anti-hipertensivo de 402 portadores de 

hipertensão arterial em uma unidade pública de saúde e foi verificado que baixa 

condição socioeconômica, além de estar associada com a maior prevalência de HAS, 

também é um fator limitante para acesso ao tratamento e para aquisição de 

medicamentos. Apesar disso, estabelecer uma relação direta entre aspectos 

socioeconômicos e escolaridade com adesão terapêutica é difícil (TAVARES et 

al.,2016). 
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        Cabe salientar que alguns autores sugerem não existir associação significativa 

entre escolaridade e adesão, porém é importante considerar que quanto mais baixo o 

nível de escolaridade maior a probabilidade de abandono ao tratamento, sobretudo 

quando se considera o público em hemodiálise, pois o esquema terapêutico complexo 

exige dos doentes mudanças dos hábitos de vida e habilidades cognitivas, por vezes 

não alcançadas por eles (MALDANER et al., 2008; FIGUEIREDO e SGNAOLIN, 2012 

e BALDONI et al.,2016;). 

 

        Cabe salientar que outros fatores limitantes do processo de adesão ao regime de 

polifarmácia é o fato de que cerca de 70% dos pacientes com DRC desconhecem as 

reações adversas das medicações, a incompatibilidade entre os fármacos, os 

objetivos da terapia e a implicação do uso inadequado dos fármacos (TERRA et al., 

2012). A disponibilidade e o acesso à medicação também compõem o arsenal de 

fatores que contribuem para essa problemática (CESARINO et al., 2017). 

 

        Ribeiro e Batista em trabalho publicado em 2015 avaliaram o nível de adesão à 

terapêutica medicamentosa anti-hipertensiva de 126 pacientes em hemodiálise e 

demonstraram que o grau de escolaridade é um determinante que deve ser 

considerado no processo de cuidado, porque influencia na capacidade da pessoa 

entender aspectos relacionados à doença, ao tratamento prescrito e a importância do 

autocuidado (BATISTA e RIBEIRO, 2015). 

 

        Um trabalho publicado por Sgnaolin e Figueiredo em 2012, no qual foram 

incluídos pacientes em hemodiálise que estavam em acompanhamento no serviço de 

nefrologia de um hospital universitário constatou que uma média de 55,4% dos 

participantes não aderiu à farmacoterapia, dado esse que vai ao encontro de outros 

trabalhos sobre essa problemática, nos quais se constata uma média de 51% de não 

adesão. Nesse estudo foi visto que a não adesão ao tratamento medicamentoso é 

frequente nos pacientes em diálise, sobretudo em não idosos e em pessoas com um 

baixo conhecimento sobre os medicamentos (SGNAOLIN e FIGUEIREDO, 2012).  

 

        Para avaliação do nível de adesão podem ser utilizados métodos diretos e 

indiretos. Enquanto esses últimos são baseados no auto - relato, no relato do médico, 

da família e dos amigos, o primeiro envolve a dosagem da concentração do fármaco 
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no sangue, a avaliação de marcadores incorporados à medicação, a observação direta 

da tomada, a contagem de comprimidos e o uso de embalagens eletrônicas. É 

importante considerar que cada um desses métodos apresenta vantagens e limitações 

e que nenhum dos métodos disponíveis pode ser considerado como um padrão-ouro. 

Recomenda-se, atualmente, a combinação de diferentes recursos de avaliação 

(FRESCO e LAM, 2015). 

 

        No que tange as despesas em saúde, alguns autores já pesquisaram sobre o 

tema e verificaram que o desenvolvimento de uma nova molécula em um 

medicamento para uso clínico custa cerca de US$ 2,6 bilhões, enquanto o custo do 

tratamento de complicações decorrentes da não adesão da medicação é de cerca de 

US$ 100 bilhões ao ano (BLASCHKE e OSTERBERG, 2005; AVORN, 2015). 

 

        Embora ainda seja discreto o número de trabalhos que comparam a adesão 

medicamentosa entre população urbana e rural com doenças crônicas, uma análise 

realizada por Magnabosco e colaboradores, comparativa entre pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica, em Minas Gerais, constatou que mais da metade dos 

pacientes com hipertensão não aderem à terapia medicamentosa, porém outro  

resultado do estudo foi um maior grau de não adesão ao tratamento medicamentoso 

anti-hipertensivo no público da área urbana (61,9%), em detrimento da população rural 

(56,6%).  

 

        Ainda nesse trabalho, os principais motivos relacionados a não adesão ao 

tratamento medicamentoso foram: ausência de sintomas, reações adversas, 

esquecimento e fatores econômicos. Todas as variáveis analisadas pelo estudo que 

apresentaram associação estatística com a não adesão (gênero masculino, faixa 

etária até os 59 anos, classe econômica baixa, etilismo e menor tempo de doença) 

foram mais prevalentes na população urbana (MAGNABOSCO et al.,2015). 

 

        Outro trabalho que também comparou a adesão ao tratamento medicamentoso 

das zonas urbana e rural da Coreia, mas relacionado ao uso de antidiabéticos, 

verificou que a população na área rural possui maior aderência à medicação que na 

área urbana. Os fatores que contribuíram para a aderência aos medicamentos 

antidiabéticos na comunidade rural foram gênero feminino, idade avançada, não uso 
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de bebidas alcoólica se história familiar de DM, é na comunidade urbana fora da 

unidade e história familiar de DM (KIM et al., 2016). 

 

        A baixa adesão medicamentosa representa um problema para esses pacientes 

porque contribui a médio e longo prazo para o aumento das hospitalizações, 

progressão da doença renal e suas complicações ósseas e cardiovasculares, 

comprometendo, assim, a qualidade de vida desses indivíduos (BAMPI et al.,2015). 

 

2.5 QUALIDADE DE VIDA 

 

        A OMS define qualidade de vida desde 1995 como a percepção do sujeito quanto 

à sua inserção na vida, no contexto cultural e no sistema de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OLIVEIRA 

et al., 2016).  

 

        A investigação sobre o tema tem se destacado como importante campo de 

pesquisa (JOSHI et al., 2017). O fato de a IRCT demandar terapias renais 

substitutivas, como a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal, dentre as 

quais merece destaque no Brasil a hemodiálise é digno considerar que essa, apesar 

de necessária para o aumento da sobrevida dos pacientes com doença renal crônica 

terminal, exige mudanças bruscas na dinâmica da vida dos pacientes (JOSHI et al., 

2017). 

 

        Essa modalidade de tratamento está associada não somente a obrigatoriedade 

de comparecimento às sessões em algum serviço especializado de nefrologia várias 

vezes durante a semana, por um longo período do dia, já que além das horas da 

sessão há o tempo de deslocamento para o centro de diálise, por vezes muito distante 

do local de residência do paciente, mas também a alterações alimentares, na 

aparência física e a utilização de vários medicamentos (SANTOS et al., 2017).  

 

        Soma-se a isso o sentimento de desesperança para realização do transplante, 

devido à baixa disponibilidade do órgão, o convívio com a perda frequente de 

companheiros em hemodiálise, já que a taxa de mortalidade é alta, e o medo frequente 

de infecções (GRASSELLI et al.,2012; OLIVEIRA et al.,2016). 
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        Esses fatores contribuem para o prejuízo do curso clínico e redução significativa 

da QV dos pacientes, que devido ao novo estilo de vida imposto pela doença 

apresenta sentimentos de medo, ansiedade, insegurança, culpa e raiva (SANTOS et 

al., 2017).  

 

        Atualmente não existe na literatura um consenso sobre o que deve ser avaliado 

para se mensurar a qualidade de vida de um paciente. O que há disponível para se 

analisar de forma mais objetiva esse parâmetro são questionários específicos ou 

genéricos (AVELAR et al., 2017).  

 

        Outro fator que ratifica os achados referentes ao comprometimento da QV nos 

pacientes com DRC é a própria progressão da doença renal, com o tempo esses 

pacientes passam a manifestar a chamada síndrome urêmica e manifestam sintomas 

como fadiga e cansaço, os quais limitam a realização de atividade diária. 

 

        Lopes e colaboradores (2014) avaliaram a qualidade de vida de 101 pacientes 

crônicos em diálise a partir do Questionário Genérico de Qualidade de Vida SF-36, 

traduzido e validado no Brasil, obtiveram como resultado prejuízos na saúde física, 

sobretudo no que se refere à realização das atividades diárias e de trabalho pelos 

participantes da pesquisa. (LOPES et al., 2014). 

 

        Outra pesquisa que também utilizou o questionário SF-36 para avaliar a 

qualidade de vida relacionada à saúde de forma comparativa entre pacientes em 

hemodiálise e voluntários saudáveis constatou que as dimensões papel profissional e 

função física representavam os parâmetros que contribuíam de forma negativa na QV 

dos participantes, além disso, a função sexual nesse estudo se mostrou como um fator 

de redução da qualidade de vida dos entrevistados (AVELAR et al.,2017). 

 

        Já foi demonstrado que o parâmetro saúde mental foi o que obteve maior 

relevância estatística quando comparado à qualidade de vida de pacientes com 

doença renal crônica pré-dialítica e em hemodiálise. Ainda nesse estudo as variáveis 

com menores escores em os grupos foram para capacidade funcional e o aspecto 

físico, o que está de acordo com outros estudos brasileiros (FASSBINDER et al., 

2015). 
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        É importante frisar que esse comprometimento pode estar relacionado ao próprio 

tratamento da doença, no qual pela dependência de uma máquina, demanda um 

período significativo de tempo, que pode chegar até 4 horas três vezes por semana, 

ciclo esse que torna seu cotidiano monótono e restrito, além comprometer a 

oportunidade desse sujeito exercer algum tipo de atividade remunerada (JOSHI et al., 

2017).  

 

        Sobre isso é válido pontuar o resultado de um trabalho que evidenciou uma 

relação direta entre o exercício de alguma atividade laboral e qualidade de vida, 

sobretudo os aspectos físicos e emocionais, nos pacientes com DRC (OLIVEIRA et 

al., 2016). 

 

        Um trabalho avaliou que as limitações referentes aos aspectos emocionais 

nesses pacientes se correlacionaram positivamente com os anos de estudo, isto é, 

pacientes com maior grau de escolaridade possuem mecanismos intelectuais capazes 

de promover uma melhor adaptação emocional as alterações somáticas promovidas 

pela doença e pelo tratamento (MADEIRO et al., 2010). 

 

        A partir disso é factual que para mudar essa realidade urge como instrumento 

ações interdisciplinares que deem suporte a esses pacientes de forma holística, 

priorizando as particularidades de cada indivíduo e não somente o controle das 

manifestações somáticas da doença. Assim ter-se-á melhorias referentes à qualidade 

de vida e outros aspectos relacionados como adesão ao tratamento medicamentoso 

e melhor evolução clínica desse público. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1     GERAL 

 

        Avaliar a adesão medicamentosa e qualidade de vida de pacientes submetidos 

ao tratamento hemodialítico das zonas urbana e rural do Vale do São Francisco. 
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3.2      ESPECÍFICOS 

 

• Descrever o perfil sociodemográfico dos pacientes com insuficiência renal 

crônica terminal em hemodiálise das zonas urbana e rural; 

• Descrever o perfil clínico dos pacientes participantes do estudo. 

• Avaliar a adesão medicamentosa dos pacientes em hemodiálise por meio do 

questionário de Adesão Terapêutica de Morisky de 8 Itens - MMAS-8; 

• Avaliar a qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise por meio de 

questionário KDQOL-SF-36; 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

        Tratou-se de um estudo observacional, analítico, com delineamento transversal 

e abordagem quantitativa. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

        A pesquisa de campo foi realizada na Clínica de Doenças Renais do Vale do São 

Francisco, localizada no município Paulo Afonso- BA. Essa cidade apresenta uma 

população estimada de 120.706 habitantes, desses 86% estão na zona urbana e 14% 

na zona rural (IBGE, 2017).  

 

        Tem-se como principal atividade econômica as usinas hidroelétricas e a 

piscicultura (IBGE, 2017). Esse município tem uma peculiaridade relacionada com sua 

localização, porque seu território encontra-se na divisa de quatro estados, 

estabelecendo fronteiras com os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Dessa 

forma a clínica, sede desse estudo, representa uma referência para a saúde de todas 

as localidades circunvizinhas (BRASIL,2017). 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

        Os pacientes foram recrutados no período de março a junho de 2018 por 
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pesquisadores envolvidos diretamente nas entrevistas e que foram capacitados para 

exercer essa atividade que aconteceu mediante entrevistas confidenciais em um dos 

consultórios médicos da clínica supramencionada. Essa dispõe de duas salas 

destinadas ao atendimento médico, umas das quais ficou reservada para aplicação 

dos questionários desse estudo. 

 

        Antes de cada entrevista, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e solicitado ao paciente que assinasse, caso desejasse participar 

voluntariamente da pesquisa. As entrevistas consistiram na aplicação de quatro 

questionários distintos: o sociodemográfico (APÊNDICE A), de avaliação clínica 

(APÊNDICE B), de Adesão Terapêutica de Morisky de 8 Itens - MMAS-8 (ANEXO A) 

e o KDQOL-SF-36, para avaliar qualidade de vida (ANEXO B). 

 

        Participaram efetivamente do estudo 200 pacientes, de ambos os sexos, 

procedentes da zona urbana e rural. Essa casuística representando os pacientes 

sem tratamento hemodiálitico da região e que atenderam aos critérios de inclusão 

desse estudo.   

 

        Os critérios de inclusão foram: idade≥ 18, portadores de insuficiência renal 

crônica terminal em tratamento hemodialítico, há no mínimo três meses e com 

frequência de três vezes por semana e duração de 04 horas cada sessão, 

realizada na Clínica de Doenças Renais do Vale do São Francisco, localizada em 

Paulo Afonso – BA. Foram excluídos aqueles que não quiseram participar da 

pesquisa, os que apresentaram déficit cognitivo, disfunção da linguagem e aqueles 

que não foram capazes de entender as perguntas dos questionários. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS GERAIS 

 

        Por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, o protocolo de 

estudo, conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) teve seu projeto submetido e aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa 

em seres humanos da Universidade Federal do Vale do São Francisco sob numeração 

CAAE82254818.8.0000.5196. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

4.5.1 Questionário sociodemográfico 

 

        O objetivo desse questionário foi obter os dados sociodemográficos para que 

fosse possível traçar o perfil da população estudada. No questionário 

supramencionado constam estes itens: idade, sexo, etnia, naturalidade, residência, 

procedência, escolaridade, religião, estado civil, ocupação e renda mensal 

(APÊNDICE A). 

 

4.5.2 Questionário de avaliação clínica 

 

        Esse questionário objetivou evidenciar o diagnóstico etiológico da doença renal, 

o tempo de tratamento hemodialítico, número de medicamentos em uso e as 

comorbidades associadas à doença renal crônica. Ademais continha itens como: 

índice de massa corporal (IMC), e hábitos de vida do sujeito sob cuidado como prática 

de exercício físico e uso de bebidas alcoólicas (APÊNDICE B). 

 

4.5.3 Questionário de Morisky de oito itens – MMAS8 

 

        O desfecho de interesse desse estudo foi a prevalência de adesão ao tratamento 

medicamentoso nos pacientes em hemodiálise da zona urbana e rural do Vale do São 

Francisco estando fundamentados os resultados através da Escala de Adesão 

Terapêutica de Morisky. 

 

        A Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de oito itens, versão em português 

da Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) consiste em um método indireto 

de avaliação fundamentado no autorrelato para determinação da adesão terapêutica 

(ANEXO A). Apresenta oito perguntas com respostas fechadas de caráter dicotômico 

sim/não. A inversão de respostas aumenta a sensibilidade desse recurso de avaliação, 

já que para ser considerado aderente o entrevistado deve responder não para as sete 

primeiras perguntas, o que evita o viés de respostas positivas das pessoas frente às 

indagações feitas por profissionais de saúde. Exceção a essa regra está na última 

questão, a qual respondida segundo uma escala de cinco opções: nunca, quase 
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nunca, às vezes, frequentemente, sempre. 

 

        A aplicação do questionário foi mediante a resposta do entrevistado às questões 

do MMAS-8 que foram lidas pelo pesquisador. Foi contabilizado um ponto para cada 

resposta sugestiva de um comportamento aderente. No presente estudo foram 

considerados aderentes ao tratamento medicamentoso aqueles com pontuação igual 

ou maior que seis no MMAS-8, ou seja, os que acertarem de seis a oito perguntas que 

estruturam o recurso de avaliação já citado (OLIVEIRA FILHO et al., 2012). 

 

4.5.4 QuestionárioKDQOL-SF-36 

 

        O SF-36 é composto de 36 itens, divididos em oito dimensões: capacidade 

funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e estado de saúde atual comparado há um 

ano. Esse questionário é um recurso que objetiva avaliar a qualidade de vida a partir 

de perguntas fechadas, cada resposta obtida corresponde a uma pontuação 

específica, que pode variar de um a seis, essa quantificação já é previamente definida 

no próprio questionário (ANEXO B). 

 

        Isso se faz necessário porque após a aplicação dele há a necessidade de se 

calcular os escores de 0 a 100 para que assim fosse possível categorizar a qualidade 

de vida do entrevistado nos distintos parâmetros que estão sendo avaliados, valores 

maiores refletem melhor qualidade de vida naquele parâmetro (FUKUSHIMA et al., 

2016). A aplicação desse questionário será a partir da resposta do entrevistado às 

questões do que serão lidas pelo pesquisador. 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

        Foi construído um banco de dados com as informações obtidas, utilizando o       

programa Excel versão 2016. Para análise estatística, utilizou-se o programa STATA 

(Data Analysis and Statistical Software) 12.0. Foi realizada uma análise descritiva e 

calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis. Além disto, foi realizada 

uma análise descritiva dos valores médios dos escores de qualidade de vida. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwitgJ-Jj7HbAhWqslkKHbXwCJ0QFghbMAA&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.stata.com%2F&amp;usg=AOvVaw2BZIT9GMfK1AZcHeAUsHqC
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        Para a comparação das prevalências de adesão terapêutica segundo as 

características da população estudada foi empregado o teste Qui-quadrado ( 2) de 

Pearson com nível de significância a 5%. O teste t-student foi utilizado para verificar a 

existência de diferenças entre os valores médios dos escores de qualidade de vida de 

acordo com a adesão ao tratamento dos entrevistados. Valor de p<0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. Os resultados foram apresentados através 

de tabelas e gráficos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1       DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

        A maioria dos pacientes é proveniente da zona urbana, casados, católicos e 

houve discreta predominância do sexo masculino. A maioria dos pacientes possuíam 

idade maior ou igual a 60 anos, renda entre 1 a 3 salários mínimos, e as maiores 

proporções foram de pardos e negros, que juntos representavam mais de 70% dos 

pacientes. Além disso, observou-se um baixo nível de escolaridade entre os pacientes 

(Tabela 01). 

 

Tabela 01 - Características sociodemográficas de pacientes em hemodiálise da zona 
urbana e rural do Vale do São Francisco, 2018. 

 

Variáveis sociodemográficas 

 

     Frequências – n(%) 

Zona de moradia  

Rural 69 (34,50) 

Urbana 131 (65,50) 

Sexo  

Feminino 93 (46,50) 

Masculino 107 (53,50) 

Faixa etária  

Menor que 40 37 (18,50) 

Entre 40 e 60 75 (37,50) 

Maior ou igual a 60 88 (44,00) 

Raça/Etnia  

Branco 40 (20,00) 

Índio 2 (1,00) 
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Continuação da tabela 01 
Pardo 

 
99 (49,50) 

Negro 45 (22,50) 

Não informado 14 (7,00) 

Estado marital  

Casado 91 (45,50) 

União Consensual 12 (6,00) 

Solteiro 48 (24,00) 

Separado 26 (13,00) 

Viúvo 23 (11,50) 

Religião  

Católico 140 (70,00) 

Evangélico 34 (17,00) 

Não possui 7 (3,50) 

Não informado 19 (9,50) 

Escolaridade*  

E. F. completo/incompleto 105 (52,50) 

E.M. completo/incompleto 33 (16,50) 

E.S. completo/incompleto 9 (4,50) 

Analfabeto 43 (21,50) 

Não informado 10 (5,00) 

Renda mensal**  

Menor que 1 SM 38 (19,00) 

Entre 1 e 3 SM 148 (74,00) 

Maior que 3 SM 12 (6,00) 

Não informado 2 (1,00) 

Total 200 (100,00) 

*E.F. = Ensino fundamental; E.M.= Ensino médio; E.S.= Ensino superior 

** SM = Salário Mínimo 

  

        A maioria dos pacientes avaliados foi proveniente da zona urbana (65,5%) e 

houve discreta predominância do sexo masculino (53,5%). No que se refere a faixa 

etária, 44% dos pacientes possuíam idade maior ou igual a 60 anos e 37,5% deles 

apresentavam faixa etária entre 40 e 60 anos. Esse achado com relação ao sexo e a 

idade é corroborado pelo trabalho de Oliveira e colaboradores (2016), no qual ao 
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avaliar a QV de 286 pacientes em hemodiálise, 60,1 % deles pertenciam ao sexo 

masculino e eram idosos. A provável causa deve-se aos hábitos tabágicos e alcoólicos 

dos homens, que podem estar associados a um maior comprometimento renal 

(ALHAJIM, 2017). 

 

        Essa maior prevalência ocorre porque a idade avançada representa um fator de 

risco não só para DRC como também para outras doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como HAS e DM, as quais representam os principais fatores 

etiológicos associados à DRC no Brasil e no mundo (KDIGO, 2017). Outro fator que 

justifica a maior prevalência em idosos é o aumento da expectativa de vida associada 

ao processo de transição demográfica (MIRANDA et al.,2016). 

 

        Outro estudo que corrobora nossos achados avaliou o perfil clínico- 

epidemiológico de pacientes em programa crônico de hemodiálise em João Pessoa-

PB, no qual dos 245 pacientes participantes do estudo, (61%) eram do sexo masculino 

(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2014). 

 

        Em relação à raça/etnia as maiores proporções foram de pardos e negros, que 

juntos representavam mais de 70% dos pacientes. O que corrobora não só com outros 

estudos nacionais, mas inclusive com a 7° diretriz brasileira de hipertensão (DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2015; OLIVEIRA et al., 2016). 

 

        Em nosso estudo observamos que cerca de 45% dos pacientes eram casados. 

Quanto à religião a maioria dos pacientes avaliados no trabalho declarou ser católico 

(70%). Segundo Abdala e colaboradores (2015), a religiosidade é uma característica 

marcante da população brasileira: 95,0% da população têm uma religião, 83,0% 

consideram-na muito importante em suas vidas e 37,0% participam de um serviço 

religioso ao menos uma vez por semana. Esses dados confirmam os que foram 

obtidos no presente estudo visto que apenas 3,5% informaram não possuir nenhuma 

religião (ABDALA et al., 2015). 

        Ademais, Júnior e colaboradores (2015), evidenciaram que aqueles pacientes 

que possuem religiosidade ou espiritualidade vivem com maior bem-estar geral e 

melhor qualidade de vida, possuem modo mais adequado de lidar com a doença 

(coping) e menor mortalidade. Isso revela a importância da religiosidade na vida de 
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pacientes com doenças crônicas (JUNIOR et al.,2015). 

 

        Em relação à escolaridade, observou-se um baixo nível de escolaridade entre os 

pacientes, com 52,2% dos pacientes com ensino fundamental completo/incompleto, 

21,5% analfabetos e apenas 4,5% apresentavam nível superior. Esses dados são 

similares ao de diversos estudos relacionados, como evidenciou Sgnaolin e 

Figueiredo (2012) e Junior e colaboradores (2015), em que mais de 50% dos 

pacientes em tratamento hemodialítico eram analfabetos ou possuíam apenas ensino 

fundamental completo/incompleto (FIGUEIREDO e SGNAOLIN, 2012; JUNIOR et al., 

2015). 

 

        Segundo Silva e colaboradores (2018), a associação entre doença renal e 

escolaridade, apesar de não ser diretamente explicativa para o processo de adoecer, 

apresenta influência no diagnóstico e tratamento precoce. Isso ocorre, pois pessoas 

com maiores níveis de escolaridade, talvez por possuírem maior facilidade de 

comunicação, procura por serviços de saúde ainda quando seus sintomas são iniciais, 

o que possibilita o início do tratamento precoce e efetivo, reduzindo complicações, 

pelo fato do indivíduo possuir noções básicas nos processos de saúde e doença. 

 

        Em relação à renda mensal, a maioria dos pacientes declarou ter uma renda 

entre 1 a 3 salários mínimos (74%), seguida por pacientes com renda menor que 1 

SM (19%), o que deixa claro uma relação entre baixa classe econômica e o risco de 

desenvolvimento de DRC. Quanto a isso é importante relatar sobre os onerosos 

custos do tratamento da DRC, especialmente para os pacientes em TRS, que envolve 

gastos com transporte até o local onde será realizada a hemodiálise medicamentos 

pré, intra e pós-operatórios para os que se submetem a transplante renal, além dos 

impactos sociais e financeiros provocados pelo afastamento do indivíduo do mercado 

de trabalho, o que nem sempre podem ser providos pelo sistema de saúde ou arcados 

pelo paciente (GARCIA, 2015). 

 

5.2 CARACTERÍSTICA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES EM HEMODIÁLISE 

 

        A maioria dos pacientes utiliza o transporte público para sessão de hemodiálise, 

usa menos que 5 medicações diferentes, depende do SUS para obtenção de 
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medicamento e já realiza o tratamento hemodialítico há mais de um ano (Tabela 02). 

 
Tabela 02 – Características do tratamento e uso de medicamentos de pacientes 
em hemodiálise da zona urbana e rural do Vale do São Francisco, 2018. 

 

        Uma observação importante é que 79% dos pacientes dependiam de transporte 

público para realizar a hemodiálise. O que denota uma situação de vulnerabilidade 

econômica na população estudada e a elevada dependência de um meio de transporte 

público para que se tenha acesso ao tratamento. Isso é esperado pelo fato do serviço 

sede desse estudo ser uma clínica que presta serviço ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

        Um trabalho realizado por Trevizan e colaboradores (2014), avaliou o perfil 

Variáveis Frequências – n (%) 

Transporte para clínica  

Público 158 (79,00) 

Privado 42 (21,00) 

Meio de obtenção dos medicamentos  

Pelo SUS 42 (21,00) 

Compra e pelo SUS 103 (51,50) 

Compra 50 (25,00) 

Não faz uso de medicação 3 (1,50) 

Fornecido pela clínica 1 (0,50) 

Não informado 1 (0,50) 

Tempo de tratamento  

Menor ou igual a 1 ano 57 (23,50) 

Maior que 1 ano 141 (70,50) 

Não informado        2 (1,00) 

Nº medicamentos em uso  

Menos que 5 114 (57,00) 

Entre 5 e 12 71 (35,50) 

Mais que 12 8 (4,00) 

Não informado 7 (3,50) 

Total 200,00 
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sociodemográfico de 90 pacientes em hemodiálise em um serviço no norte do Rio 

Grande do Sul corrobora os resultados dessa pesquisa ao revelar que o principal 

convênio para realização da hemodiálise era o SUS, que atendia 86,7% dos pacientes 

(TREVIZAN et al.,2014). 

 

        Outro achado importante que também reforça a proposição anteriormente 

mencionada é em relação a forma de obtenção dos medicamentos utilizados, já que 

cerca de 72% dos pacientes dependiam do SUS para obtenção do fármaco. A maioria 

dos pacientes realizou mais de 1 ano de tratamento hemodialítico, o que pode sugerir 

algum tipo de repercussão na qualidade de vida dessas pessoas sob cuidado, haja 

vista essa modalidade de tratamento ser onerosa e demandar uma disponibilidade de 

pelo menos 3 dias na semana e cerca de 4 horas por sessão. 

 

        Em relação ao número de medicamentos em uso observou-se que a maioria dos 

pacientes usava menos de 5 medicamentos de forma contínua (57%), seguido 

daqueles que utilizavam entre 5 e 12 medicações por dia de forma contínua (35,5%). 

Os pacientes com IRCT fazem uso de 11 a 12 tipos de medicamentos ao dia, 

distribuídos em 17 a 25 doses diárias (PAI et. al., 2013).  

 

        Outro trabalho corrobora esse resultado ao constatar que na análise de 90 

pacientes em tratamento hemodialítico a média de medicamentos por paciente foi 8,6 

(TREVIZAN et al., 2014). Esse dado está relacionado ao fato de as pessoas com 

DRCT serem, em sua grande maioria, idosos e apresentarem outras comorbidades 

crônicas associadas ao comprometimento, o que resulta na utilização de uma 

quantidade significativa de fármacos alopáticas por esse público.  

 

        Nesse sentido, é factual um regime de polifarmácia e que a adesão à medicação 

é uma parte crucial da assistência ao paciente para se atingir os objetivos clínicos 

(FRESCO e LAM, 2015).O fato de nosso resultado ir de encontro aos dos estudos 

citados pode ser justificado pela elevada taxa de não adesão ao tratamento 

medicamentoso proposto. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HÁBITOS DE VIDA DE PACIENTES EM 

HEMODIÁLISE 
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        A maioria apresentou a HAS, de forma isolada, como principal causa de DRC e 

um número total de comorbidades menor ou igual a três. Não apresentam histórico 

familiar de DRC, entretanto a maioria possui histórico familiar de HAS e DM. Ainda foi 

observado que a maior parte dos pacientes apresenta IMC normal, não praticam 

exercício físico, são não-fumantes e fazem uso de álcool. (Tabela 03). 

 
Tabela 03 – Características clínicas e hábitos de vida de pacientes em hemodiálise da 
zona urbana e rural do Vale do São Francisco, 2018. 

Variáveis Frequências - n (%) 

Etiologia da DRC*  

HAS 90 (45,00) 

Diabetes melito 20 (10,00) 

HAS e Diabetes melito 13 (6,50) 

Sem diagnóstico confirmado 18 (9,00) 

Outros 35 (17,50) 

Não soube informar 24 (12,00) 

Comorbidades  

Menor ou igual a 3 133 (76,5) 

Maior que 3 53 (16,5) 

Não soube informar 14 (7,0) 

IMC**  

Abaixo do peso 12 (6,00) 

Normal 63 (31,50) 

Sobrepeso 30 (15,00) 

Obesidade 9 (4,50) 

Não informado 86 (43,00) 

Consumo de tabaco  

Fumante 91 (45,50) 

Não fumante 109 (54,50) 

Consumo de álcool  

Consome 109 (54,50) 

Não consome 91 (45,50) 

Prática de exercício físico  
Sim 44 (22,00) 

Não 156 (78,00) 

Histórico familiar de DRC  

Sim 79 (39,50) 

Não 120 (60,00) 

Não informado 1 (0,50) 

Histórico familiar de HAS***  
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Continuação da tabela 03 
Sim 

 
158 (79,00) 

Não                                     40 (20,00) 

Não informado 2 (1,00) 

Histórico familiar de DM****  

Sim 112 (56,00) 

Não  
86 (43,00) 

Não informado 2 (1,00) 

Total 200 (100,00) 

*DRC = Doença Renal Crônica; **IMC = Índice de Massa Corporal; ***HAS = Hipertensão 
Arterial Sistólica; ****DM = Diabetes Mellitus. 

 

        A maioria dos pacientes que participaram do estudo apresentou a HAS, de forma 

isolada, como principal causa de DRC (90/45%). O DM como a segunda principal 

causa de DRC no Brasil, achado também encontrado nesse trabalho (20 de 200 – 

10%).  

 

        Os dados quanto as etiologias da DRC apresentam respaldo na literatura 

nacional. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2017 apontam que a HAS 

é a principal causa de DRC no Brasil, seguida do DM, com cerca de 32% e 27%, 

respectivamente (SBN, 2017). Sobre essa informação é válido destacar que há uma 

tendência de inversão nos próximos 5 a 10 anos, isto e, o DM está emergindo como 

a entidade clínica mais responsável pela lesão crônica e irreversível dos rins, como 

ocorre na maioria dos países.  

 

        No que tange essa análise é válido destacar que o fato de muitos pacientes com 

DRCT apresentam HAS secundária à lesão renal, o que pode dificultar a investigação 

da participação dessa doença como causa etiológica da lesão renal, já que os 

pacientes podem associar erroneamente a alteração pressórica não como 

consequência, mas sim como causa do dano ao parênquima renal (MARINHO et al., 

2017).  

 

        A partir disso é crucial uma análise crítica dos trabalhos que tentam estabelecer 

essa relação. em relação ao IMC, 86 pacientes (43%) não tiveram esse parâmetro 

avaliado, seja por não saberem relatar o peso seco ou por não saberem a altura 
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(medidas fundamentais para o cálculo deste índice). Entre aqueles pacientes que 

possuíam esta informação, a maioria estava dentro da faixa de normalidade.  

 

        Já com relação ao tabagismo e uso de álcool, 45,5% dos pacientes relataram ser 

fumantes em algum momento da vida e 54,5% relataram ter hábito de ingerir bebida 

alcoólica em algum momento da vida. Quando foi levado em consideração a prática 

regular de atividade física78% dos pacientes não realizam. Esse dado deve ser levado 

em consideração porque, dados epidemiológicos nacionais e estrangeiros constatam 

que a principal causa de morte em pacientes com DRC está relacionada a eventos 

cardiovasculares, que no Brasil está em torno 17% ao ano, sobre os quais a prática 

regular de exercício físico possui efeito benéfico (MARINHO et al., 2017). 

 

        A maioria não apresentou história familiar de DRC (60%), por outro lado, 79% e 

56% dos pacientes apresentaram histórico familiar de HAS e DM, respectivamente. A 

partir disso é factual que há um componente genético associado à DRC e outras 

DCNT, o que sugere a possibilidade do estabelecimento de medidas preventivas na 

população com maior risco para o desenvolvimento dessa doença (KDIGO, 2017). 

 

5.4 ADESÃO MEDICAMENTOSA 

 

        Do total dos pacientes avaliados 103 (51,5%) aderiram ao tratamento e 97 

(48,5%) não aderiram ao tratamento medicamentoso (Figura 02). Desses 200 

pacientes entrevistados, o maior número foi residente na zona urbana (n=131). Entre 

os 69 pacientes residentes na zona rural, 39 aderiram ao tratamento e 30 não 

aderiram. Já entre os 131 pacientes residentes na zona urbana, 64 aderiram ao 

tratamento e 67 não aderiram (Figura 03) 
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Figura 02 - Percentual de adesão ao tratamento medicamentoso entre pacientes em 
hemodiálise do Vale do São Francisco, 2018. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 - Distribuição do número de pacientes em hemodiálise do Vale do São Francisco, 
de acordo com a zona de moradia e adesão ao tratamento, 2018. 
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progressão da doença, morte e aumento dos custos em saúde. Essa problemática é 

comum em pessoas com condições patológicas crônicas, com taxas em estudos de 

50% ou mais (CEDILLO-COUVERT et al., 2018), o que corrobora nosso resultado.  

 

        Ainda segundo o estudo de Cedillo-Couvert (2018), que avaliou a adesão à 

medicação em 3305 adultos com DRC, a não adesão foi associada a um pior 

prognóstico da doença renal, com um aumento de mais de duas vezes no risco de 

eventos cardiovasculares entre pacientes com doença arterial coronariana estável, e 

aumento da probabilidade de hipertensão não controlada. 

 

        No trabalho de Tavares et al 2016 a não adesão foi correlacionada à 

complexidade do esquema terapêutico. Essa associação não foi encontrada nesse 

estudo. Apesar disso é importante relatar que o abandono da terapêutica pode 

representar a não aceitação da doença e uma forma de abreviar a vida, sobretudo 

naqueles com maior comprometimento psicológico e ideação suicida (ANDRADE, 

2015).  

 

        Foi observada uma diferença significativa quanto à religião entre os pacientes 

aderentes ao tratamento em comparação aos não aderentes. Não houve diferença 

significativa quanto às variáveis: zona de moradia, sexo, faixa etária, raça/etnia, 

estado marital, escolaridade e renda mensal (Tabela 04). 

 
Tabela 04 - Associação entre adesão medicamentosa e características 
sociodemográficas de pacientes em hemodiálise da zona urbana e rural do Vale do São 
Francisco, 2018. 

       Adesão 
Variáveis 

Adesão Não adesão p-valor 

n (%) n (%)  

Zona de moradia    

Rural 39 (37,86) 30 (30,93) 0,302 

Urbana 64 (62,14) 67 (69,07)  

Sexo    

Feminino 49 (47,57) 44 (45,36) 0,754 

Masculino 54 (52,43) 53 (54,64)  

Faixa etária    

Menor que 40 21 (20,39) 16 (16,49)  

Entre 40 e 60 38 (36,89) 37 (38,14)           0,775 

Maior ou igual a 60 44 (42,72) 44 (45,36)  
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Continuação da tabela 04 
Raça/Etnia 

   

Branco 19 (19,39) 21 (23,86)  

Índio 1 (1,02) 1 (1,14) 0,385 

Pardo 58 (59,18) 41 (46,59)  

Negro 20 (20,41) 25 (28,41)  

Não informado    

Estado marital    

Casado 50 (48,54) 41 (42,27) 0,297 

União Consensual 5 (4,85) 7 (7,22)  

Solteiro 19 (18,45) 29 (29,90)  

Separado 16 (15,53) 10 (10,31)  

Viúvo 13 (12,62) 10 (10,31)  

Religião    

Católico 82 (87,23) 57 (66,28) 0,001 

Evangélico 12 (12,77) 22 (25,58)  

Não possui 0 (0,00) 7 (8,14)  

Escolaridade*    

E. F. completo/incompleto 54 (54,55) 51 (56,04) 0,887 

E.M. completo/incompleto 19 (19,19) 14 (15,38)  

E.S. completo/incompleto 4 (4,04) 5 (5,49)  

Analfabeto 22 (22,22) 21 (23,08)  

Renda mensal**    

Menor que 1 SM 18 (17,48) 20 (20,62) 0,538 

Entre 1 e 3 SM 77 (74,76) 71 (73,20)  

Maior que 3 SM 6 (5,83) 6 (6,19)  

Não informado 2 (1,94) 0 (0,00)  

*E.F. = Ensino fundamental; E.M.= Ensino médio; E.S.= Ensino superior ** SM = Salário 
Mínimo. 

 

        É importante destacar que a religiosidade foi a única variável que apresentou 

relevância estatística com adesão ao tratamento medicamentoso (p=0,001), a religião 

foi associada a uma maior adesão à terapia medicamentosa. 

 

        Não observamos diferença entre a adesão medicamentosa quanto a zona de 

moradia. Outro trabalho realizado da Coréia, mas relacionado ao uso de 

antidiabéticos, verificou que a população na área rural possui maior aderência à 

medicação que na área urbana. Os fatores que contribuíram para a aderência aos 

medicamentos antidiabéticos na comunidade rural foram gênero feminino, idade 

avançada, não uso de bebidas alcoólicas e história familiar de DM, e na comunidade 
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urbana foram idade e história familiar de DM (KIM et al.,2015). 

 

        Em relação aos resultados dessas pesquisas é importante destacar que na 

comunidade rural a dificuldade econômica e de acesso aos serviços de saúde 

favorecem o desenvolvimento das práticas de cuidado em saúde, o que permitem uma 

concepção holística e mais crítica do processo saúde e doença, o que pode favorecer 

um maior cuidado com o corpo e promover uma maior adesão ao esquema terapêutico 

(RUCKERT et al., 2018). 

 

        Para Gesualdo e colaboradores (2016) os idosos com maior risco de fragilidade 

foram aqueles com menor renda per capita mensal. Um estudo observacional 

prospectivo que observou a adesão em 3305 adultos com DRC observou que 68% 

foram categorizados como aderentes. E importante destacar que os indivíduos 

categorizados como tendo baixa adesão foram significativamente mais propensos a 

ser mais jovem, do sexo feminino, negro, solteiro e com menor status socioeconômico 

(GESUALDO et al., 2016; CEDILLO-COUVERT et al.,2018). 

 

        Além disso, foi relatado que indivíduos com baixa adesão, pertencentes as 

minorias raciais/étnicas, têm mais comorbidades e mais sintomas de depressão, 

sugerindo que os médicos possam precisar de mais vigilância na avaliação da adesão 

em pacientes com essas características (CEDILLO-COUVERT et al., 2018). Em nosso 

trabalho não houve relevância estatística entre adesão ao tratamento medicamentoso 

e essas variáveis sociodemográficas. 

 

        Uma análise comparativa entre pessoas com hipertensão arterial sistêmica, em 

Minas Gerais, constatou que mais da metade dos pacientes não aderem à terapia 

medicamentosa, porém outro resultado do estudo foi um maior grau de não adesão 

ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo no público da área urbana (61,9%), 

em detrimento da população rural (56,6%).  

 

        Ainda nesse trabalho, realizado por Magnabosco e colaboradores, os principais 

motivos relacionados a não adesão ao tratamento medicamentoso foram: ausência de 

sintomas, reações adversas, esquecimento e fatores econômicos, respectivamente. 

Essa relação não foi encontrada nesse estudo, o que pode estar relacionado à maior 
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complexidade do esquema terapêutico da DRC (MAGNABOSCO et al., 2015). 

 

        Outro trabalho que avaliou a adesão à terapia medicamentosa de pacientes 

com hipertensão arterial obteve como resultado maior adesão no grupo de 

usuários que conviviam com companheiro (a) e não adesão entre aqueles que 

não possuíam companheiro (a), com diferença estatisticamente significante 

(RIBEIRO et al., 2015).            

 

        O que pode justificar o resultado do estudo supracitado é o fato da situação 

de instabilidade conjugal resultar na diminuição da renda, além de causar estresse 

psicossocial e interferir no estilo de vida. Entretanto essa associação não foi 

verificada em nosso trabalho. 

 

        Em relação à renda mensal, é indiscutível que as populações carentes têm 

acesso limitado aos recursos necessários ao enfrentamento dos custos de tratamento 

(GARCIA, 2015). Tal fato é de grande importância e preocupação, visto que, quanto 

menor o nível de escolaridade maior a possibilidade de não adesão ao tratamento, 

pois a complexidade terapêutica exige dos pacientes habilidades cognitivas, muitas 

vezes não alcançadas por eles (FIGUEIREDO e SGNAOLIN, 2012). 

 

        Um total de 76,5% dos pacientes apresentou até 3 comorbidades. O que justifica 

o que já está bem descrito na literatura, ou seja, a DRC se associa a outras condições 

clínicas, como DM, HAS, obesidade, dentre outras. Sobre isso merece destaque o fato 

de não ser evidenciada diferença estatisticamente significante nos percentuais de 

adesão ao tratamento medicamentoso e número de comorbidades (p>0,05; Tabela 

05). 

 
Tabela 05 - Distribuição dos percentuais de adesão medicamentosa de acordo com o 
número de comorbidades dos pacientes em hemodiálise da zona urbana e rural do Vale 
do São Francisco, 2018. 

                        Adesão 
Comorbidades 

Aderente Não aderente p-valor 

   n (%)     n (%)  

Menor ou igual a 3  78 (75,73)  75 (77,32)  

Maior que 3 
Não soube informar 

 17 (16,50) 
 8 (7,77) 

 16 (16,49) 
 6 (6,19) 

0,907 

Total  103 (100)  97 (100)  
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5.5 QUALIDADE DE VIDA 

 

        Desde já é importante destacar que a QV apresenta uma ampla 

dimensionalidade e diversos aspectos devem ser levados em conta para sua 

mensuração, tais como aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais 

(OLIVEIRA et al. 2016).  

 

        Segundo Fassbinder et al. (2015), a DRC, quando comparada a outras doenças 

crônicas, apresenta maior impacto negativo na qualidade de vida de seus portadores, 

o que pode ser associado às más condições clínicas e repercussões psicossociais, 

que são elementos estressores que afetam diretamente na qualidade de vida dos 

pacientes. Nesse estudo, o parâmetro de QV apresentou menor escore foi aquele 

relacionado à limitação por aspectos físicos (Tabela 06). 

 

Tabela 06 - Média dos escores de Qualidade de Vida obtidas com o instrumento KDQOL 
– SF 36 dos pacientes em hemodiálise da zona urbana e rural do Vale do São Francisco, 
2018. 

Parâmetros do KDQOL – SF 36 Média DP 

Limitação por Aspectos Físicos 25,50 2,71 

Dor 33,70 1,98 

Capacidade Funcional 46,05 2,32 

Limitação por Aspectos Emocionais 47,83 3,33 

Aspectos Sociais 48,37 1,24 

Estado Geral de Saúde 50,20 1,36 

Saúde Mental 52,22 0,94 

Vitalidade 53,95 1,19 

DP: Desvio Padrão. 

 

        De acordo com Poersch (2015), a diminuição da capacidade aeróbica e da força 

muscular, aliadas à maior suscetibilidade ao desenvolvimento de polineuropatia, 

miopatia, anemia e cardiopatia em pacientes submetidos à hemodiálise, impõem 

significativas limitações à realização das atividades da vida diária, o que justifica os 

baixos escores associados a essa variável.  

 

        Um achado interessante foi encontrado quando o parâmetro QV foi associado 

com adesão medicamentosa, a relação entre limitação por aspectos físicos e 
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aderência ao tratamento não obteve significância estatística. Isso vai de encontro com 

os resultados do estudo de Oliveira et al. (2016), no qual evidenciou que uma maior 

limitação por aspectos físicos gera maior dependência, demandando, portanto, 

maiores cuidados e acompanhamento, o que reflete numa maior adesão ao 

tratamento proposto. 

 

        No trabalho de Alhajim (2017) que também avaliou a qualidade de vida de 

pessoas em hemodiálise, o domínio físico, assim como foi verificado nesse estudo, foi 

o mais afetado. No estudo supramencionado, idade avançada, menor nível 

socioeconômico, maior tempo de diálise, diabetes e sorologia positiva para hepatite 

foram significativamente associados a menor QV.  

 

        Esse comprometimento na população em tratamento hemodialítico ocorre 

porque esse paciente é submetido a restrições alimentares rigorosas, complicações 

médicas, disfunção sexual, necessidade de comparecer às sessões de hemodiálise 

pelo menos três dias por semana, muitas vezes acompanhados de seus cuidadores, 

o que impõe limitações à vida social, cria uma situação de dependência e reduz a 

participação em atividades recreativas (ALHAJIM et al., 2017). Fassbinder et. al (2015) 

demonstraram que pacientes em TRS possuíam decréscimo da condição física e da 

qualidade de vida e obtiveram capacidade aeróbica correspondente à metade da 

obtida em indivíduos normais, explicando os baixos índices de reabilitação social 

(Figura 04). 
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Figura 04 - Comparação entre as médias das categorias de qualidade de vida de acordo 
com a zona de moradia dos pacientes em hemodiálise do Vale do São Francisco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Em todos os parâmetros analisados, exceto saúde mental, as médias dos 

escores são maiores entre os pacientes da zona urbana quando comparados com 

pacientes da zona rural. Em relação à zona de moradia e os parâmetros relacionados 

à qualidade de vida as diferenças foram estatisticamente significantes apenas no 

parâmetro capacidade funcional (média de escore = 49,38 para pacientes da zona 

urbana e média de escore = 39,71 dos pacientes da zona rural, com p < 0,05).  

 

       A capacidade funcional diz respeito às habilidades do indivíduo em realizar as 

atividades comuns de seu cotidiano. A DRC causa impactos negativos no sistema 

musculoesquelético, cardiorrespiratório e, consequentemente, na qualidade de vida 

dos pacientes pela inabilidade de realizar atividades cotidianas. 

 

        O aumento da sobrevida dos portadores da DRC pela TRS, apesar de prolongar 

a sobrevida, repercute negativamente na capacidade funcional do paciente, o qual 

vivencia as inexoráveis consequências do tratamento. Um sintoma incapacitante 

muito referido pelos pacientes em hemodiálise, associada ao processo inflamatório 

crônico que desencadeia uma hiperresponsivida de dos ergorreceptores musculares, 
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e que está relacionado com a capacidade funcional é a fadiga, a qual representa uma 

queixa de até 71% dos pacientes em diálise (SANDWIJK et al.,2018). 

 

       Essa limitação já é alvo de alguns trabalhos que objetivam mensurar o impacto 

de um treinamento de resistência progressiva na melhora da capacidade funcional e, 

consequentemente, da QV de pacientes em hemodiálise. Isso ocorre porque o 

comprometimento dessa variável tem relação com a síndrome de anormalidades 

metabólicas associada ao catabolismo muscular, a qual estabelece uma relação direta 

com taxa de mortalidade nessa população (ROBLES et al.,2014). 

 

        Essa preocupação não é recente, já que a sugestão de um programa de 

reabilitação física e da capacidade funcional como forma de melhorar o 

desenvolvimento de atividades básicas (ao melhorar a capacidade respiratória), além 

de lazer, trabalho e convívio social, tendo impactos positivos na qualidade de vida 

desses pacientes já consta em trabalhos mais antigos (COELHO et al.,2006). 

 

        Nos demais parâmetros avaliados as diferenças não foram estatisticamente 

significantes entre pacientes da zona urbana e rural. Apesar disso é válido destacar 

que em todos os parâmetros analisados, exceto saúde mental, as médias dos escores 

são maiores entre os pacientes da zona urbana quando comparados com pacientes 

da zona rural. Corroborando com as premissas defendidas pelos trabalhos de 

sociologia rural, onde que a qualidade de vida no meio rural seja incrementada, o qual 

só será possível através da ampla compreensão dos processos sociais que destituem 

a qualidade de vida como um direito dessa população (MARTINS, 2001). 

 

        Outro trabalho que versa sobre essa problemática é o de Miranda e Fiuza, 2017, 

o qual defende a promoção do bem-estar das populações e comunidades do meio 

rural como um compromisso histórico dos sociólogos rurais, os quais devem 

transformar suas pesquisas em ações práticas e políticas públicas que 

verdadeiramente beneficiem essa população que ainda sofre com o processo de 

modernização forçada e forçadamente acelerada (FIUZA e MIRANDA, 2017). 

 

        Entre os pacientes que aderiram ao tratamento as maiores médias foram nos 

escores: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, vitalidade, aspectos 
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sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. Entre os não aderentes 

ao tratamento, as médias dos escores de dor e estado geral de saúde foram maiores 

(Figura 05).  

Figura 05 - Comparação entre as médias das categorias de qualidade de vida de acordo 
com a adesão ao tratamento nos pacientes em hemodiálise do Vale do São Francisco, 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Em relação à adesão ao tratamento medicamentoso e a qualidade de vida as 

diferenças foram estatisticamente significantes nos parâmetros: dor, vitalidade e 

limitação por aspectos emocionais (p< 0,05). As médias do escore dor foram maiores 

entre os não aderentes (média de escore = 30,48 para pacientes aderentes e média 

de escore = 37,11 dos pacientes não aderentes, com p< 0,05).  

 

        Por outro lado, as médias dos escores vitalidade (média de escore = 56,89 para 

pacientes aderentes e média de escore = 50,82 dos pacientes não aderentes, com p< 

0,05) e limitação por aspectos emocionais (média de escore = 55,66 para pacientes 

aderentes e média de escore = 39,51 pacientes não aderentes, com p< 0,05) foram 

maiores entre os pacientes que aderiram ao tratamento. Nos demais parâmetros 

avaliados as diferenças não foram estatisticamente significantes entre pacientes 

aderentes e não aderentes ao tratamento medicamentoso. 
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        Em relação à adesão ao tratamento medicamentoso e a qualidade de vida, o 

parâmetro limitação por aspectos emocionais apresentou relevância estatística, 

corroborando o que já era esperado como resultado desta pesquisa. O impacto dos 

fatores emocionais na qualidade de vida de pacientes submetidos a tratamento 

hemodialítico é, atualmente, alvo de vários estudos que buscam associar a incidência 

de transtornos psiquiátricos, como depressão e ideação suicida, a pacientes com 

DRC.  

 

        A depressão é o transtorno psiquiátrico de maior incidência nesse público e 

pesquisas mostram que sua prevalência é maior nessa população que na população 

geral. Além da depressão, outra condição que exerce influência na qualidade de vida 

dos pacientes renais crônicos é a ideação suicida, sendo as taxas de suicídio de 10 a 

400 vezes maiores do que na população em geral.  

 

        Segundo Andrade (2015), a relação entre ideação suicida e a não-adesão 

medicamentosa consiste no fato de esses indivíduos, ante a não aceitação de sua 

condição crônica, enxergarem no abandono da terapêutica uma forma de abreviar seu 

sofrimento, na medida em que a consequência dessa atitude é a má evolução clínica 

(ANDRADE, 2015). 

 

        Ainda de acordo com Andrade, a desesperança típica desses pacientes é 

considerada nexo causal entre depressão e suicídio, e associa-se à prática de 

condutas prejudiciais ao tratamento, a exemplo do seu simples abandono (ANDRADE, 

2015). Isso pode justificar a elevada taxa de não adesão à terapia multifarmacológica 

dos pacientes que participaram do estudo (48,5%).  

 

        Ainda sobre esse tópico é válido destacar que, independente de adesão à terapia 

farmacológica, há uma redução da QV por aspectos emocionais e psíquicos nesse 

público. Um estudo realizado com pacientes da clínica de nefrologia de de 

Maligawatta, no Sri Lanka, constatou que 55,2% dos pacientes sofria de angústia 

(ABEYSENA e HETTIARACHCHI, 2018). 

        Outros trabalhos sugerem que o sofrimento psicológico entre os pacientes foi 

maior que a população geral (5% -27%) bem como pacientes com câncer (30%). 
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Fatores demográficos e econômicos como sexo feminino, pacientes educados até o 

nível médio e superior e atualmente desempregados, despesas elevadas e distância 

da residência até a clínica de nefrologia foram implicados no sofrimento psicossocial 

desses pacientes.  

 

        Um dado relevante encontrado no trabalho de Hettiarachchi e Abeysena (2018), 

que avaliou a relação entre o apoio social e sofrimento psicológico nos pacientes com 

DRC foi que o fraco apoio social em ambos os domínios foi significativamente 

associado com alto sofrimento psíquico. A partir disso pode-se sugerir que o apoio 

social melhora a qualidade de vida, agindo como um protetor fator contra problemas 

de saúde e estresse psicológico (ABEYSENA e HETTIARACHCHI, 2018). Outro 

aspecto que se mostrou relevante no estudo quando verificado a diferença na 

qualidade de vida entre os pacientes aderentes e não aderentes foi a vitalidade. 

 

        Nesse estudo foi verificado que pacientes que aderem ao tratamento, possuem 

uma perspectiva de vitalidade maior do que aqueles que não aderem. Isso pode ser 

justificado pelo fato desse público além de possuir outras comorbidades associadas, 

bem como as alterações metabólicas e bioquímicas inerentes ao comprometimento 

renal, como anemia e distrofias ósseas, por exemplo. As quais são sabidamente mais 

intensas naqueles pacientes não aderentes à terapia medicamentosa, pela mais 

rápida progressão da doença renal e suas complicações.  

 

        Entretanto, essa associação deve ser interpretada com cautela, já que de 

encontro aos resultados verificados nesse estudo, a pesquisa realizada por Santos et 

al. que avaliou a qualidade de vida e sintomas depressivos em pessoas com HAS pelo 

SF-36, os parâmetros de qualidade de vida se apresentam maiores nos pacientes não 

aderentes. 

 

        Além disso, foi relevante a associação estatística com o parâmetro dor, o que 

revelou que aqueles pacientes que mais sentem dor são os que mais aderem. Em um 

estudo realizado por Nogueira et. al. (2018), ao estudar os aspectos 

sociodemográficos e clínicos relacionados à qualidade de vida de 200 pacientes em 

hemodiálise, demonstrou-se que boa parte dos pacientes em tratamento hemodialítico 

interpretam dor como um problema que se relaciona com a QV.  
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Este estudo demonstra que a dor, nesses casos, se relaciona com níveis elevados de 

estresse e até mesmo com o aumento dos agentes pró-inflamatórios em pacientes 

com DRC (NOGUEIRA et al., 2018). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

        Uma proporção significativa dos pacientes tem dificuldades para aderir ao 

tratamento medicamentoso, o qual depende não somente do esforço profissional, mas 

também do engajamento individual, sobretudo no que se refere à aceitação da sua 

condição de saúde.  

 

        Das variáveis analisadas, apenas a religião teve relação significativa com o 

aumento da adesão. Para melhor conhecimento e intervenção efetiva sobre esse 

anacrônico e insistente problema é necessário mais estudo que visem avaliar a 

adesão medicamentosa nessa população, que para reduzir a progressão da doença 

renal e suas complicações, precisa adequar-se ao tratamento medicamentoso. 

 

        Sobre os aspectos sociodemográficos, a maioria dos participantes eram idosos, 

pardos/pretos e de baixa escolaridade, situação essa de maior vulnerabilidade clínica 

e social. Já na caracterização clínica, hipertensão e diabetes foram as principais 

comorbidades associadas e que também representaram os fatores etiológicos da 

doença renal na maioria dos casos. 

 

        Considerando o impacto da doença renal crônica na QV, outra motivação dessa 

pesquisa foi identificar os aspectos de maior relevância para a população estudada. 

Entre os aspectos mais limitantes da QV está a limitação por aspectos físicos, porém 

um achado relevante foi que, nos pacientes da zona rural, a capacidade funcional se 

mostrou como mais limitante, em detrimento de dor, vitalidade e limitação por aspectos 

emocionais que apresentam relevância quando foi analisado QV e adesão 

medicamentosa. 

 

        A partir disso, é possível inferir que, de acordo com a miríade de particularidades 

da população estudada há diferentes limitadores da QV. Os dados levantados 

fornecem subsídios para o melhor entendimento e manejo dos fatores interferentes na 
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QV dos pacientes em terapia renal substitutiva, o que contribui para a prática de 

profissionais de saúde, os quais devem primar pela abordagem holística do paciente, 

preocupando-se não somente sintomas físicos, mas, sobretudo os emocionais. 

 

7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

• Submissão de projetos de extensão PIBEX, PIBIC e PIVIC com temas que 

versam sobre adesão medicamentosa e qualidade de vida de pacientes com IRCT; 

• Divulgação/apresentação dos resultados à gestão municipal de saúde da 

cidade de Paulo Afonso-BA; 

• Continuação do estudo, com objetivo de correlacionar os parâmetros 

laboratoriais com o grau de adesão à terapia medicamentosa; 

• Doutoramento a partir de uma análise prospectiva do grau de mortalidade 

desses pacientes nos próximos cinco anos e correlacionar com o nível de adesão 

terapêutica e qualidade de vida. 

 

8 PUBLICAÇÕES 

 

• Apresentação, em outubro de 2017, de trabalho no Congresso Paulista de 

Nefrologia sobre a importância da conscientização sobre obesidade como um fator de 

risco para DRC; 

• Apresentação, em novembro de 2017, de trabalho no Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento (CIIERD), sobre adesão 

medicamentosa de pacientes com DRC da zona rural procedentes do Vale do São 

Francisco; 

• Apresentação, em novembro de 2017, de trabalho no Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento (CIIERD), sobre avaliação da 

qualidade de vida de pacientes com DRC em uma região do semiárido nordestino; 

• Apresentação, em setembro de 2018, de trabalho no XXIX Congresso Brasileiro 

de Nefrologia, sobre comparação da adesão medicamentosa e qualidade de vida de 

pacientes em hemodiálise de uma microrregião do semiárido nordestino brasileiro; 

• Apresentação, em setembro de 2018, de trabalho no XXIX Congresso Brasileiro 

de Nefrologia, sobre análise do perfil sociodemográfico e clínico de pacientes em 
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hemodiálise de uma microrregião do semiárido nordestino brasileiro; 

• Coorientação do Trabalho de Conclusão de Curso de Bruno Reis de Oliveira e 

Oliveira, acadêmico de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

– UNIVASF, campus Paulo Afonso – BA, com trabalho intitulado: 

correlação sociodemográfica entre as zonas urbana e rural de pacientes portadores 

de doença renal crônica submetidos ao tratamento hemodiálitico; 

• Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso de Adélia Pereira Chiachio, 

acadêmica de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

– UNIVASF, campus Paulo Afonso – BA, com trabalho intitulado:avaliação da 

qualidade de vida e perfil clínico laboratorial dos pacientes em 

tratamento hemodialítico no município de Paulo Afonso – BA; 

• Submissão de artigo no Jornal Brasileiro de Nefrologia, sobre avaliação da 

adesão ao tratamento e qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica, em 

hemodiálise, em zonas rural e urbana de uma região do semiárido nordestino 

brasileiro. 

 

9 PRODUTO 

 

        Foi desenvolvido um vídeo de conscientização sobre algumas doenças crônicas 

não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e doença renal crônica. Esse material, 

que será disponibilizado e divulgado em meios de comunicações de massa foi 

construído com objetivo de orientar a população geral sobre a importância da adesão 

ao tratamento medicamentoso, do adequado controle pressórico e glicêmico não 

somente como fatores causadores do comprometimento renal, mas, sobretudo como 

medidas eficazes para evitar a progressão mais rápida da DRC. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário sociodemográfico 

 

Responsável pela Entrevista:    _____    Data: _____   

 

Nome:          _____ 

Sexo:(  ) F(   )M Idade:   Naturalidade:     

Data de Nascimento: / / Cor:       

Endereço:            

Bairro:     Cidade:      

UF: _ Telefone:    Procedência:     

Zona de moradia: (  ) Rural (  ) Urbana Tempo dessa moradia?  _____ 

Estado marital: (  ) Casado (  )Solteiro (  )Separado (  )Viúvo (  ) União Cosensual 

Religião: ____________ Número de filhos: _________________________ 

Ocupação: (  ) Autônomo  (  ) Com vínculo empregatício  (  ) Do lar (  ) Aposentado  (  
) Desempregado Profissão: _________________________________  

Escolaridade: ( ) Analfabeto ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental 
completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Ensino superior 
incompleto ( ) Ensino superior completo 

Renda mensal: ( ) Menor que 1 SM ( ) Entre 1 e 3 SM ( ) Maior que 3 SM Responsável 
pelo sustento da família: _________ 

Número de pessoas que moram na mesma residência: _________________ 

Acompanhante durante atividades diárias: (   ) Sim (  ) Não 

Meio de transporte para ir às sessões de hemodiálise: (  ) Privado (  ) Público 

Modo de obtenção dos medicamentos: (   ) Compra (   ) Pelo SUS 

(  ) Compra e pelo SUS ( )Outros: ________________________________________ 
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inal 

 

APÊNDICE B – Questionário de avaliação clínica 

Nome:  
 

Diagnóstico etiológico da DRC 
( ) HAS 
( )Diabetes melito 
( ) Doenças glomerulares primárias 
( ) Sem diagnóstico confirmado 
( ) Nefrite lúpica 
( )Outros:  

 

Tempo de tratamento dialítico 
( )Menos ou igual a 1 ano 
( ) Mais que 1 

 
Número de medicamentos em uso 
( ) Menos que 5 
(  ) Entre 5 e 12 
( ) Acima de12 

 
Comorbidades 
()HAS 
( )Diabetes melito 
( )Insuficiencia cardíaca 
()Catarata 
( ) Dislipidemia 
( ) Vitligo 
( ) Trombose venosa 
( ) Bronquite 
( ) Anemia 
( )Lupus eritematoso sistêmico 
( ) Transtornos psiquiátricos 
( )Outras:  

 

IMC 
( ) Menor que 18,5 (abaixo do peso) 
( ) De 18,5 a 24,9 (normal) 
( ) 25 a 29,9 (sobrepeso) 
(  ) 30 a 34,9 (obesidade1) 
(  ) 35 a 39,9 (obesidade2) 
( )> ou = a 40 (obesidade 3) 

Uso de bebida alcoólica 
( ) Consumidor no passado  
( ) Consumidor no presente 
( ) Não consome 

 
Já faltou alguma sessão de 
hemodiálise? Por quê? 
( ) Não 
()Sim 

( ) Falta de dinheiro 
( ) Falta de tempo 
( )Falta de transporte  

Outros  
 

Automedicação 
( ) Chás 
( ) Cápsulas de ervas 
( ) Polivitamínicos 
( ) Antiácidos 
( ) Analgésicos 
()Outros 
( ) Não usa 

 
Prática de exercícios 
() Sim ( ) Não 

 
História familiar de DRC 
() Sim ( ) Não 

 
Histórico familiar de hipertensão 
arterial 
() Sim ( ) Não 

 
Histórico familiar de diabetes melito 
() Sim ( ) Não 

 
Circunferência abdom 

                                       Mulher 

Fumante 
( ) Fumante no passado  
( ) Fumante nopresente ( 
) Nãofumante 

Homem 
( ) Menor de 102 cm 
( ) Maior que 102cm 

( ) Menor que 88 cm 
( ) Maior que 88 cm 

Pressão arterialsistólica: 
mmHg 
Pressãoarterial
diastólica: 
mmHg
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário Morisky de 8 itens - MMAS-8 

 

PERGUNTA SIM NÃO 

Você às vezes esquece de tomar os seus medicamentos?   

Nas duas últimas semanas, houve algum dia em que você não 

tomou seus remédios? 

  

Você já parou de tomar seus remédios ou diminuiu a dose sem 

avisar seu médico porque se sentia pior quando os tomava? 

  

Quando você viaja ou sai de casa, às vezes esquece de levar seus 

medicamentos? 

  

Você tomou seus medicamentos ontem?   

Quando você se sente bem, você às vezes para de tomar seus 

medicamentos? 

  

Você já se sentiu incomodado por ter que tomar tantas medicações 

corretamente todos os dias? 

  

Com que frequência você tem dificuldades para se lembrar de tomar todos os seus 

medicamentos? 

NUNCA QUASE 

NUNCA 

ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 
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ANEXO B - Questionário (KDQOL-SF-36) 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é: 

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, 

agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco 

Melhor 

Quase a 

Mesma 

Um Pouco 

Pior 

Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 

atividades? Neste caso, quando? 

 

 

Atividades 

Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

 

1 

 

2 

 

3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 

uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 

bola, varrer a casa. 

 

1 

 

2 

 

3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
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h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde 

física? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p. ex. necessitou de um esforço extra). 

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

 



70 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 

resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 

4semanas. 

 

  

Todo 

Tempo 

 

A maior 

parte do 

tempo 

 

Uma boa 

parte do 

Tempo  

 

Alguma 

parte do 

tempo 

 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

 

 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se 

sentindo cheio de 

vigor, de vontade, 

de força? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido 

tão deprimido que 

nada pode anima-

lo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo ou tranquilo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

feliz 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado? 

1 2 3 4 5 6 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)? 
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Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 

 

 

 

 Definitiva- 

mente 

verdadeiro 

A maioria das 

vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer 

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C – Comprovante de submissão do artigo 

    

  


