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RESUMO 

 

Introdução: A Insuficiência Renal Crônica é uma síndrome metabólica a qual se refere à 

perda lenta, progressiva e irreversível da função dos néfrons, sendo considerada uma das 

doenças crônicas que geram maior impacto na qualidade de vida dos indivíduos. Objetivo: 

Avaliar os fatores relacionados à qualidade de vida de indivíduos com insuficiência renal 

crônica em tratamento de hemodiálise. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 

quantitativa. Participaram da pesquisa 50 pacientes idosos acompanhados em centro de 

hemodiálise, na cidade de Goiânia em Goiás, de ambos os sexos, com idade ≥ 60 anos. Foram 

avaliados os perfis demográfico e socioeconômico através de um questionário adaptado 

contendo questões capazes de caracterizar a população estudada. Para determinar os escores 

relacionados à qualidade de vida dos indivíduos, foi utilizado o Questionário Genérico SF-36, 

traduzido e validado no Brasil. Resultado: Foram encontradas associações entre os dados 

demográficos incluindo as seguintes variáveis: número de medicamentos em uso, atividades 

realizadas em tempo livre, caminhada e edema, e fatores relacionados a qualidade de vida de 

todos os pacientes avaliados., Em destaque, ao comparar as variáveis entre sexos, foram 

observadas diferenças entre homens e mulheres no que se refere ao tempo de diálise, à 

capacidade funcional, à dor corporal, à saúde geral e à depressão. Conclusão: A avaliação dos 

fatores relacionados à qualidade de vida dos pacientes deste estudo permitiram determinar 

associações entre o perfil demográfico dos pacientes e a qualidade de vida, bem como 

estabelecer diferenças entre os sexos em alguns fatores avaliados. 
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