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RESUMO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo (OMS) e, os tratamentos indicados para a doença devem ser 
contínuos substituindo a função renal, uma delas é a hemodiálise. A hemodiálise provoca uma série de alterações no organismo, incluindo o 
sistema cardiopulmonar, sendo assim, a avaliação da qualidade de vida desses pacientes é de extrema importância para o entendimento dos 
serviços, aperfeiçoamento da assistência e reintegração desse indivíduo à vida socioeconômica e familiar, facilitando a organização de programas 
de atenção à saúde. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as limitações funcionais dos pacientes hemodialíticos com e sem disfunção 
cardiopulmonar. A pesquisa avaliou homens e mulheres na faixa etária de 19 a 70 anos, sendo que todos os pacientes já realizavam hemodiálise 
há mais de um ano. A metodologia se baseou mediante avaliação anamnésica dos pacientes associada e um teste de caminhada de seis minutos 
com o uso de uma escala de Borg modificada. Além os sintomas físicos, 35% dos pacientes relataram ser depressivos. Os resultados desse estudo 
evidenciaram uma prevalência na disfunção cardiovascular, onde 55% do grupo estudado apresentou hipertensão arterial, um dos principais 
acometimentos que levam a desenvolver a insuficiência renal. Esses pacientes parecem ter desenvolvido várias comorbidades cardiovasculares ao 
longo dos anos, vinculadas possivelmente a inatividade física, má alimentação e às alterações renais. Porém, um total de 18 indivíduos 
completaram o teste de caminhada sem intercorrências e queixas clínicas e não relataram nenhum desconforto respiratório, fadiga e dor 
muscular. Evidenciou-se que pacientes com insuficiência renal crônica que realizam hemodiálise tem a qualidade de vida afetada negativamente, 
sendo que, as alterações na função respiratória estão entre as condições mais frequentes apresentadas. Contudo, apesar das repercussões 
cardiopulmonares advindas da insuficiência renal, os efeitos e alterações no organismo ainda são pouco conhecidos. Esses pacientes precisam de 
um tratamento mais amplo com um maior acompanhamento, de modo a proporcionar uma melhora significativa da qualidade de vida. Este 
estudo evidencia que uma equipe multidisciplinar da saúde é essencial para a melhora do dialítico até o momento do transplante renal.
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