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RESUMO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. É importante destacar que 
poucos sintomas acontecem antes que o paciente tenha perdido mais de 75% da capacidade de filtração glomerular, a partir de então, 
parênquima normal remanescente sofre deterioração progressiva e os sinais e sintomas pioram, a medida que a função renal diminui. As 
principais causas da IRC são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. O tratamento da IRC depende da evolução da enfermidade, que pode ser 
conservador, com o uso de medicamentos, dietas e restrição hídrica, ou com terapias de substituição renal, hemodiálise (HD), diálise peritoneal 
(DP) e transplante renal. Este estudo tem como objetivo descrever o conhecimento científico já produzido, sobre a qualidade de vida e o 
autocuidado do paciente em diálise peritoneal comparado com a hemodiálise. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura, com os artigos 
sendo pesquisados nas bases de dados MEDLINE, LILACS, PUBMED, BDENF e SCIELO. Dos 1896 artigos publicados entre 2010 a 2015, quinze 
estavam de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. As publicações analisadas descreveram que a qualidade de vida dos pacientes em 
diálise peritoneal e hemodiálise é similar. Faz-se necessário ressaltar que paciente em DP é o principal responsável pela qualidade de seu 
tratamento, uma vez que, o autocuidado é uma prática da pessoa para si mesma, desenvolvida por ele mesmo em seu próprio benefício, para 
manter a saúde e o bem-estar, constituindo uma contribuição pessoal e contínua. Diante do exposto, entende-se que o autocuidado é de 
extraordinária importância para a manutenção, sucesso, segurança da terapêutica e da qualidade de vida da pessoa em diálise peritoneal. E a 
associação de mais de uma doença crônica faz com que ações de autocuidado sejam ainda mais importantes para evitar complicações. Um 
estudo realizado no Brasil, mostrou que pacientes em HD tiveram aproximadamente o dobro de chance de apresentarem sintomas depressivos 
quando comparados com aqueles em DP. Os achados desse estudo permitem concluir que, a qualidade de vida do paciente em DP e HD é 
semelhante. Já em relação ao autocuidado a diferença percebida em DP foi menor que em HD. Os pesquisadores tentam esclarecer essa variável, 
informando que, possivelmente se deva a um menor prejuízo nas atividades diárias, pelo fato de que os pacientes em DP dispõem de maior 
tempo livre para realizar as atividades diárias e não sofrem tantas mudanças.
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