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RESUMO

Objetivo: Avaliar a função pulmonar, a força muscular respiratória e a qualidade de vida em pacientes com doença renal crônica (DRC) que realizam
hemodiálise (HD) e verificar as correlações entre estas variáveis clínicas e o tempo total de tratamento hemodialítico. Métodos: Pesquisa quantitativa,
analítica do tipo transversal realizada em 30 pacientes adultos com DRC submetidos à HD. Foram realizadas avaliações da função pulmonar e da força
muscular respiratória. Os pacientes também responderam ao questionário de qualidade de vida específico para doença renal - Kidney Disease and Quality-
of-Life Short-Form (KDQOL-SF). Resultados: Em relação à qualidade de vida, as pontuações mais elevadas foram obtidas para as dimensões
relacionadas à “função emocional” e “estímulo por parte da equipe”, sendo as mais baixas para a “sobrecarga da doença renal” e para o “papel profissional”.
Nos testes de função pulmonar, observou-se que 13 pacientes não atingiram 80% do previsto para a capacidade vital forçada (CVF%) e 15 pacientes não
alcançaram 80% do previsto para o volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1%). A maioria dos pacientes apresentou valores abaixo do previsto
para as variáveis da força muscular respiratória (Pressão Inspiratória Máxima – PImáx e Pressão Expiratória Máxima – PEmáx). Conclusão: Pacientes
com DRC que realizam HD apresentaram diminuição na qualidade de vida, bem como alteração na função pulmonar e na força dos músculos respiratórios.
Entretanto, não foram encontradas correlações entre a qualidade de vida, função pulmonar e força muscular respiratória com o tempo total de tratamento
hemodialítico. 

Descritores: Doença Renal Crônica. Qualidade de Vida. Função Pulmonar. Força Muscular Respiratória e Diálise. 

ABSTRACT

Objective: To assess pulmonary function, respiratory muscle force, and quality of life in chronic renal failure (CRF) patients on hemodialysis (HD), and to
verify the correlations between these clinical variables and duration of dialysis treatment.  Methods: Quantitative, analytical, and cross-sectional research
involving 30 adult patients with CRF on HD. Evaluations of pulmonary and respiratory muscle functions were performed. Patients answered a quality of life
questionnaire specific to kidney disease – Kidney Disease and Quality of Life Short Form (KDQOL-SF). Results: With respect to quality of life, higher scores
were found in those dimensions related to “emotional function” and “staff encouragement”, and lower scores for “overload due to kidney disease” and
“professional role”. The pulmonary function tests showed that 13 patients did not reach 80% of the predicted value for forced vital capacity (FVC%) and 15
patients did not reach 80% of predicted the value for forced expiratory volume in 1 second (FEV1%). Most of patients showed values lower than those
predicted for respiratory muscle force (Maximum inspiratory pressure - MIP and Maximum expiratory pressure - MEP). Conclusion: Patients with CRF on
HD show a lower quality of life as well as changes in the pulmonary function and in respiratory muscle force. However, no correlations were found between
quality of life, pulmonary function, and duration of HD treatment.

Keywords: Chronic renal Failure. Quality of Life. Pulmonary Function. Respiratory Muscle Force and Dialysis.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, a DRC é considerada um problema so-
cial e econômico em todo o mundo, estando em progressão
e associada a inúmeras comorbidades, bem como a altos gas-
tos em saúde pública1,2. O tratamento de escolha substitutivo
da função renal mais utilizado para os pacientes com DRC é
a hemodiálise (HD)3. A terapêutica imposta é fundamental,
pois substitui uma importante função renal: a remoção de so-
lutos e dos líquidos4.

No Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em
programas dialíticos crônicos teve um aumento substancial
nos últimos anos. Em 1994, estes pacientes perfaziam um
total de 24.000 indivíduos; no ano de 2004, passaram para
59.153 pacientes, sendo que, atualmente, há 70.872 em trata-
mento dialítico. Adicionalmente, a incidência de novos casos
aumenta cerca de 8,8% ao ano5.  No Rio Grande do Sul, no
ano de 2002, o número de pacientes que  utilizavam o trata-
mento dialítico era de 4.847, destes 90,8% faziam uso da HD
como método de tratamento para a DRC6.

A DRC é considerada um problema social e eco-
nômico em todo o mundo, esta associada a inúmeras co-
morbidades, bem como a altos gastos em saúde pública1, 2. O
tratamento de escolha substitutivo da função renal mais
utilizado para os pacientes com DRC é a hemodiálise (HD)3.

Entretanto, apesar dos avanços do tratamento
dialítico para aumentar a expectativa de vida dos pa-
cientes com doença renal, o impacto negativo da doença
e do tratamento afeta a percepção dos pacientes em re-
lação à saúde relacionada à qualidade de vida7,8. Conse-
qüentemente, a doença renal passa a interferir ati-
vamente na saúde física e mental1,8, na funcionalida-
de9,10, na independência, no bem-estar geral e no con-
vívio social11, limitando a capacidade de trabalho e as
atividades de vida diária8. Atualmente, existem pesqui-
sas relacionando a condição clínica dos pacientes com
DRC submetidos à HD com o prejuízo na  qualidade de
vida, mas ainda são escassas a quantidade e a qualidade
dos estudos12-15. 

As alterações na função respiratória também estão
entre as condições mais freqüentes apresentadas pelos
pacientes com DRC, que, devido ao impacto clínico, se
manifestam principalmente em pacientes criticamente
doentes. Dentre as alterações pulmonares mais encon-
tradas, estão a limitação ao fluxo aéreo nas vias aéreas
distais, desordens obstrutivas16 e a reduzida capacidade
de difusão pulmonar17. Não existem relatos sobre a ava-
liação da força muscular respiratória máxima (inspira-
tória e expiratória) nestes pacientes. 

Entretanto, apesar das repercussões pulmonares
advindas do tratamento dialítico descritas anteriormente,
os efeitos fisiológicos e as possíveis alterações pulmo-

nares crônicas nos pacientes em tratamento com terapia
de substituição renal ainda são pouco conhecidos17-20,
justificando a realização desta pesquisa. 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a fun-
ção pulmonar, a força muscular respiratória e a qualidade
de vida em pacientes com DRC que realizam HD e
verificar as correlações entre estas variáveis clínicas e o
tempo total de tratamento hemodialítico.

MATERIAL E MÉTODOS

Delineamento do estudo

O presente estudo é de caráter quantitativo, analítico do
tipo transversal.

Pacientes

A amostra se compôs de 30 pacientes adultos com
doença renal crônica submetidos ao tratamento hemodialítico no
Serviço de Nefrologia do Complexo Hospitalar Santa Casa,
Porto Alegre – RS. 

Os pacientes foram selecionados através de amostragem
não probabilística, independente da etnia, sexo, escolaridade e
estado civil. Foram excluídos do estudo os pacientes com pre-
juízo cognitivo e incapazes de responder ao questionário de qua-
lidade de vida e de compreender as orientações para a realização
das provas de função pulmonar (PFP), bem como os pacientes
com contra-indicações absolutas para a realização das PFP, con-
forme as orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia para as Provas de Função Pulmonar21.

Todos participantes assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, e o Comitê de Ética em Pesquisa do
Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia e o do Centro
Universitário Metodista IPA aprovaram a realização do estudo.

Protocolo de avaliação

As avaliações foram realizadas por um mesmo avalia-
dor, em apenas um encontro, no mesmo momento da HD, a
fim de aproveitar o tempo de permanência do paciente na uni-
dade de diálise. O paciente deveria estar clinicamente estável,
isto é, sem sinais de disfunção respiratória como dispnéia,
taquipnéia, uso de musculatura acessória e reduzida saturação
periférica de oxigênio e, ainda, sem hipotensão arterial (pres-
são arterial sistólica <90mmHg – pressão arterial diastólica
<60mmHg).

Inicialmente, após a assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, foi realizada uma avaliação clínica ge-
ral, contendo os dados de identificação do paciente, tempo de
diagnóstico da doença, duração total do tratamento dialítico, co-
morbidades associadas, além do exame físico com as seguintes
variáveis clínicas: freqüência respiratória (FR), freqüência cardíaca
(FC), saturação periférica de oxigênio (SpO2), pressão arterial
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(PA), peso corporal e altura para obter o índice de massa corporal
(IMC), que é calculado pela fórmula peso(kg)/ altura2 (cm). 

A espirometria para análise da função pulmonar foi reali-
zada através de um aparelho da marca Spirodoc® produzido pela
Medial Internation Research (MIR). As orientações para execução
das manobras foram realizadas conforme as recomendações da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para as Provas de
Função Pulmonar21. Foram realizadas manobras de expiração
forçada, na posição sentada, para mensurar o volume expiratório
forçado no primeiro segundo (VEF1), a capacidade vital forçada
(CVF) e o Índice Tiffeneau (VEF1/CVF). 

As manobras foram realizadas pelo paciente por, no mí-
nimo, três vezes e, no máximo, seis repetições, e foram coleta-
dos os valores do VEF1 e da CVF de cada uma dessas repe-
tições. Utilizamos como referência o maior valor obtido entre as
mensurações, sendo respeitados os critérios de aceitabilidade
das manobras. Para a reprodutibilidade das manobras, foram
considerados os dois maiores valores de VEF1 e CVF, diferindo
menos de 0,15 litros ou 10%.

Para análise da função muscular respiratória, foram men-
suradas as pressões inspiratórias (PImáx) e expiratórias (PEmáx)
máximas através do manovacuômetro digital (MVD) produzido
pela Microhard -500/+500 versão 1.0 Porto Alegre. A realização
das manobras de PImáx e PEmáx  foi orientada de acordo com as
recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisio-
logia para as Provas de Função Pulmonar21. Foram realizadas pelo
menos três manobras aceitáveis e, a partir de cada manobra, foi
anotada a pressão mais elevada (mais negativa na PImáx e mais
positiva na PEmáx). Após a realização de cada uma das PFP, foram
coletadas novamente as variáveis clínicas FR, FC, PA e SpO2. Para
análise de normalidade das pressões encontradas, foi utilizada a
equação proposta por Black e Hyatt22.

A avaliação da função pulmonar foi realizada somente em
29 pacientes, pois um paciente ficou impossibilitado de realizá-las
devido à utilização de um acesso venoso localizado na região sub-
clávia que dificultava a realização do esforço. Não houve com-
plicações durante a realização das PFP, e nenhum dos participantes
apresentou dispnéia, cefaléia, angina ou outro sintoma.

Avaliação da Qualidade de Vida

Entre a realização das PFP, como parte de um intervalo
para descanso, os pacientes responderam ao Questionário de
Qualidade de Vida específico para doença renal – Kidney
Disease and Quality-of-Life Short-Form - (KDQOL – SF 1.3).
O KDQOL-SF inclui algumas questões do Questionário
genérico SF-36 (Medical Outcomes Study 36) e mais 43 itens
sobre doença renal crônica. As pontuações em cada dimensão
variam de 0 – 100, sendo que as mais altas pontuações refletem
uma melhor qualidade de vida23.

Análise estatística

Os dados foram analisados utilizando o programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0.
Para análise descritiva das variáveis contínuas, foi utilizada a
mediana (intervalo interquartílico). No que tange às variáveis

categóricas, ressalta-se que os dados foram expressos pela fre-
qüência (%). 

Para verificar a associação entre a função pulmonar e a
força muscular respiratória, utilizou-se o coeficiente de Cor-
relação de Spearman. O Teste t foi utilizado para comparar as
médias e o Mann Whitney, para comparar grupos com distri-
buição não normal. O Teste t, para amostras independentes (da-
dos com distribuição normal) e o teste de Mann Whitney, para
os dados não paramétricos. Para todos os testes estatísticos, um
valor p<0,05 bi-caudal foi considerado significante.

O cálculo amostral para esta pesquisa foi realizado
através de um estudo piloto, com os dez pacientes inicialmente
avaliados pela pesquisadora. Estimando um poder de 80%, com
nível de significância de 5% para a correlação entre as PFP e a
qualidade de vida, o número necessário de pacientes foi de 29.

RESULTADOS

De um total de 200 pacientes da unidade de diá-
lise, a amostra do estudo compôs-se de 30 pacientes adul-
tos com DRC submetidos à HD, com idade variando entre
27 e 76 anos (mediana de 51 anos). Desses pacientes, 18
(60%) eram do sexo masculino, 70% pertenciam à raça
branca e o nível de escolaridade (mediana-contabilizado
em anos estudados) foi de 11 anos. O tempo de dia-
gnóstico da doença era de seis (um a 25) anos e o tempo
total de diálise era de 45 (quatro a 275) meses.  

A causa mais freqüente de insuficiência renal foi a
hipertensão arterial sistêmica (HAS) presente em 19
(63%) pacientes. A maioria dos pacientes (70%) relatou
não apresentar história de patologias pregressas e 23%
apresentaram história de cardiopatia. As características
clínicas e demográficas estão descritas na Tabela 1.

Em relação à qualidade de vida, todos os pacientes
responderam ao questionário de qualidade de vida espe-
cífico para doença renal (KDQOL-SF) composto de 19
domínios. As pontuações mais elevadas foram obtidas
para as dimensões relacionadas à “função emocional” e
“estímulo por parte da equipe”, sendo as mais baixas para
a “sobrecarga da doença renal” e “papel profissional”. Os
resultados das pontuações do questionário de qualidade
de vida estão apresentados na Tabela 2.

Na avaliação das questões qualitativas do KDQOL-
SF, quando os pacientes foram avaliados em relação a sua
saúde atual comparada há um ano, 37% consideraram sua
saúde “muito melhor agora do que há um ano”; 7%, “um
pouco melhor agora”; 33%, “aproximadamente igual”;
20%, “um pouco pior” e 3%, “muito pior agora”. Na ava-
liação qualitativa da saúde geral (escala de zero a dez), 40%
dos pacientes avaliaram sua saúde geral como “a melhor
possível”; 57% dos pacientes, como “meio termo entre pior
e melhor” e 3% consideraram sua saúde como “a pior pos-
sível, isto é, tão ruim ou pior do que estar morto”.  



Quando comparado o gênero com o questionário
de qualidade de vida, não houve diferença significativa
para todas as variáveis, exceto para a saúde atual
comparada há um ano (p=0,003), em que as mulheres
apresentaram mediana superior à dos homens (mulheres -
mediana=100; P25=62,5; P75=100; homens - mediana=50;
P25=25; P75=56,3). (Figura1).

Os testes de função pulmonar demonstraram que 13
(45%) pacientes não atingiram 80% do previsto para a CVF
(%) e que 15 (52%) não alcançaram 80% do previsto para
o VEF1(%). Verificou-se também que seis (24%) pacientes
não apresentaram valores de VEF1/CVF acima de 90% do
previsto, valor considerado como ponto de corte para a
normalidade de adultos brasileiros21. (Tabela 3)

Em relação à força muscular respiratória, verificou-

se que 90% (26) dos pacientes apresentaram pressão inspi-
ratória máxima (PImáx) abaixo do previsto segundo a
equação proposta por Black e Hyatt22 e nenhum atingiu os
valores previstos de normalidade para a pressão expiratória
máxima (PEmáx). Na Tabela 3, encontram-se a mediana e
os valores mínimos e máximos das variáveis avaliadas.

Na análise das correlações entre as variáveis da
função pulmonar e da força muscular respiratória, foi
encontrada uma correlação moderada entre o VEF1(%) e
a PEmáx(%) (p<0,05), bem como entre o FEF25-75(%) e a
PEmáx(%) (p<0,05). Não foram verificadas correlações
significativas para as demais associações. (Tabela 4)

Em relação à associação entre a QDV e a função
pulmonar, verificou-se uma correlação positiva entre o
“papel profissional” e a CVF(L) (r=0,42) com p=0,02.  A

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos indivíduos
estudados (n=30).

Variável %

Tabagismo 53
IMC (Kg/cm2) -
Comorbidades

HAS 63,3
DM 3,3
DPOC 0
DM+HAS 6,7
Outras 6,7
Não 20

Cardiopatia 23,3

Legenda: IMC: índice de massa corporal; HAS: hipertensão ar-
terial sistêmica; DM: diabetes mellitus; DPOC: doença pulmonar
obstrutiva crônica. Valores em mediana (mínimo e máximo) n=
número absoluto. 

Tabela 2. Achados referentes ao questionário KDQOL-SF. Valo-
res em mediana (mínimo e máximo).

Variável Mediana

Sintomas e problemas 85,4 (54,2 a 97,9)
Efeitos doença renal 79,7 (37,5 a 100)
Sobrecarga doença renal 53,1 (0 a 100)
Papel profissional 0 (0 a 100)
Função cognitiva 93,3 (66,7 a 100)
Qualidade interação social 90 (33,3 a 100)
Função sexual 87,5 (0 a 100)
Sono 77,5 (20 a 100)
Suporte social 91,7 (0 a 100)
Estímulo parte equipe 93,7 (0 a 100)
Satisfação paciente 66,6 (50 a 100)
Funcionamento físico 65 (40 a 100)
Função física 75 (0 a 100)
Dor 70 (12,5 a 100)
Saúde geral 70 (15 a 100)
Bem-estar emocional 84 (36 a 100)
Função emocional 100 (58,3 a 100)
Função social 87,5 (25 a 100)
Energia/fadiga 75 (25 a 100)

Legenda. KDQOL-SF: Kidney Disease and Quality-of-Life Short-
Form.

Tabela 3. Achados da função pulmonar e da força muscular
respiratória (n=29 pacientes).

Variável Mediana

CVF(L) 2,79
CVF% 84

VEF1(L) 2,18
VEF1% 79

VEF1/CVF(L) 81,3
VEF1/CVF% 99
FEF25-75(L/S) 2,17
FEF25-75(%) 77
PFE (L/min) 4,08

PFE% 61
PImáx (%) 46
PEmáx (%) 41

Legenda. CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expira-
tório forçado no 1º segundo; VEF1/CFV: índice tiffeneau; FEF25-

75: fluxo expiratório forçado situado entre os 25% e 75% da CVF;
PFE: pico de fluxo expiratório; PImáx: pressão inspiratória
máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. 

Figura 1. Saúde atual comparado há um ano atrás
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PImáx e a PEmáx também apresentaram correlação posi-
tiva com o “papel profissional” dos pacientes que rea-
lizam HD (r= 0,46; p=0,01 e rs=0,50 p=0,005 respectiva-
mente), assim como a “função sexual” (r=0,49; p=0,008 e
r=0,41; p=0,032 respectivamente).

Na correlação entre a idade dos pacientes com a
função pulmonar, verificou-se uma associação inversa
moderada significativa na CVF(L) (r= -0,38; p=0,04),
bem como no FEF25-75% (r=-0,46; p=0,01). A idade
também apresentou associação negativa moderada com o
VEF1(L) (r= -0,48; p=0,008) e com a dimensão referente
ao “sono” do KDQOL-SF (r=0,48; p=0,007). 

Não encontramos correlações entre a qualidade de
vida, função pulmonar e a força dos músculos respi-
ratórios com a duração total de tratamento dialítico.  

DISCUSSÃO

Pacientes com comprometimento renal que reali-
zam tratamento dialítico apresentam prejuízos na qua-
lidade de vida, principalmente em relação à saúde física e
mental, resultando numa diminuição da funcionalidade e
da aptidão física.24-27 A maioria dos estudos que avaliam
a qualidade de vida dos pacientes com DRC utiliza o
Questionário Genérico de Qualidade de Vida SF-3627-29

como parâmetro de comparação para a população em
geral.12,24,30

No presente estudo, optamos por utilizar o
KDQOL-SF, pois este instrumento é mais sensível em
detectar possíveis alterações na saúde dos pacientes com
doença renal, por incluir aspectos específicos da
doença.7,31 Os achados deste estudo com relação à
qualidade de vida foram semelhantes aos achados de
Perneger24 e Vázquez.26 Nestes estudos, foram avaliados
86 e 117 pacientes com DRC em tratamento hemodia-
lítico respectivamente. Os pacientes apresentaram dimi-
nuição na qualidade de vida, principalmente em relação à

“aptidão física”. Também foram encontrados valores
muito variáveis (0-100) nas pontuações do KDQOL-SF,
fato semelhante encontrado em nosso estudo. Isto de-
monstra a heterogeneidade dos pacientes que realizam
HD, pois, enquanto para alguns a qualidade de vida estava
excelente, outros avaliavam como a pior possível. 

Segundo Valderrábano e colaboradores32, os pa-
cientes mais velhos tendem a estar mais satisfeitos com
sua vida na diálise, aceitando melhor suas limitações do
que indivíduos mais novos. Este fato pode explicar a va-
riabilidade na percepção da qualidade de vida encontrada
em nosso estudo, já que houve grande diferença na idade
apresentada pelos pacientes da nossa amostra.

Adicionalmente, verificamos que o maior valor
das 19 pontuações apresentadas pelo KDQOL-SF foi para
a “função emocional”. Isto pode refletir a habilidade que
pacientes com doença renal crônica apresentam em
adaptar-se psicologicamente com sua situação33, Este
achado também foi verificado em dois outros estudos24,26, 

Em contraste com os resultados apresentados por
Carmichael e colaboradores30, a “função cognitiva” dos
pacientes da nossa amostra não apresentou prejuízos. Isto
pode ser reflexo de uma população com maior nível de
escolaridade associada a menores conseqüências do trata-
mento hemodialítico, principalmente porque os pacientes
de nossa pesquisa apresentaram altas pontuações para a
relação de “sintomas e problemas”, semelhante ao encon-
trado na literatura7,24,26. 

Em relação ao “aspecto profissional”, encontramos
insatisfação dos pacientes dialisados com sua “capacidade
de trabalho”, na qual a pontuação encontrada foi inferior à
descrita previamente na literatura7,24,26. Muitos pacientes
acreditam ser incapazes de trabalhar devido a sua saúde.24

De acordo com o estudo de Blake e colaboradores,25 o
desemprego está associado à redução da aptidão física e,
entre pacientes com DRC, a taxa de desemprego é de quase
cinco vezes maior que a taxa da população nacional. 

Podemos relacionar essa insatisfação com as bai-
xas pontuações da “sobrecarga da doença renal” e da
“diminuição da aptidão física” apresentadas por nossos
pacientes. Segundo o estudo de Merkus e colaborado-
res12, em que a qualidade de vida foi avaliada através do
SF-36, os pacientes têm prejuízos na qualidade de vida
por apresentarem principalmente limitações físicas e di-
minuição da “percepção da saúde geral”.  No entanto, co-
mo se trata de um questionário genérico, que não avalia o
papel profissional, não podemos concluir se essa limita-
ção física apresentada teria conseqüências na capacidade
de trabalho destes pacientes.

Apesar da ausência de estudos a respeito do com-
prometimento da força dos músculos respiratórios na po-
pulação de pacientes com DRC, em nossa pesquisa, a

Tabela 4. Correlação entre função pulmonar e força muscular
respiratória (n=29) 

PImáx (%) PEmáx (%)
r  p r   p

CVF(%) 0,05 0,81 0,14 0,48
VEF1(%) 0,24 0,20 0,38 0,04*
VEF1/CVF(%) 0,28 0,14 0,35 0,06
FEF25-75(%) 0,31 0,10 0,46 0,01*
PFE(%) 0,15 0,42 0,27 0,15

Legenda: CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expi-
ratório forçado no 1º segundo; VEF1/CFV: índice tiffeneau;
FEF25-75: fluxo expiratório forçado situado entre os 25% e 75% da
CVF; PFE: pico de fluxo expiratório; PImáx: pressão inspiratória
máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. *p<0,05.



PImáx e a PEmáx apresentaram correlação positiva com
o “papel profissional” dos pacientes que realizam HD.
Essa relação pode estar associada à baixa pontuação do
“papel profissional” apresentado por esses pacientes, re-
fletindo assim a inatividade profissional devido a sua
“inaptidão física”.  

A doença renal crônica e o tratamento hemodia-
lítico podem trazer repercussões à função pulmonar dos
pacientes com DRC17,20. Verificamos que a maioria dos
pacientes apresentou comprometimento na função pul-
monar, com valores de CVF%, VEF1% e PFE% em mé-
dia inferiores aos de outros estudos17,20. Concordando
com os achados de Mahmoud e colaboradores16, a dimi-
nuição do PFE% poderia ser explicada como um mar-
cador não sensível para detectar um padrão obstrutivo.

Deste modo, essas mudanças podem ser secun-
dárias a alterações restritivas primárias apresentadas por
estes indivíduos. Em pacientes com DRC, sem sinais
clínicos ou radiológicos de doença cardiopulmonar, é
comum encontrar evidência de limitação do fluxo aéreo
nas pequenas vias aéreas. Entretanto, não existem expli-
cações para definir se esta resposta é resultado direto da
uremia ou em conseqüência do tabagismo, sobrecarga vo-
lume, ou freqüentes infecções apresentadas por estes pa-
cientes34. Em nosso estudo, não foram encontradas dife-
renças significativas entre a função pulmonar de pacientes
tabagistas e não tabagistas. 

Adicionalmente, sugerindo um possível compro-
metimento nas vias aéreas de pequeno calibre, os pa-
cientes deste estudo apresentaram diminuição do FEF25-

75%, confirmando os achados de Mahmound e cola-
boradores16, Estes resultados podem ser secundários a um
padrão restritivo ou obstrutivo primário, decorrente dos
efeitos das membranas dialíticas16, As membranas bioin-
compatíveis utilizadas durante a HD causam efeitos agu-
dos na microcirculação pulmonar, que podem resultar em
fibrose pulmonar e déficit difusional, principalmente no
tratamento a curto prazo17,

Entretanto, apesar das repercussões pulmonares
advindas do tratamento dialítico, os efeitos fisiológicos e
as possíveis alterações pulmonares crônicas nos pacientes
em tratamento com terapia de substituição renal ainda são
pouco conhecidos17,20. 

Na maioria dos estudos relacionados aos efeitos da
HD sobre a função pulmonar, os seguimentos deram-se
curto prazo e aqueles com um acompanhamento maior
normalmente avaliaram apenas a capacidade de difusão
pulmonar e não as diversas variáveis da função pulmo-
nar17. 

Além do comprometimento da função pulmonar,
os pacientes deste estudo apresentaram importantes
alterações quanto à força muscular respiratória, fato que

pode estar associado à diminuição da força muscular
periférica já encontrada em pacientes com DRC sub-
metidos à HD34-36. 

De acordo com Adams e colaboradores,37 o sis-
tema muscular esquelético é intensamente prejudicado
pela doença renal. Entretanto, a etiologia da disfunção
muscular na doença renal crônica ainda não foi defi-
nitivamente esclarecida34,37. Deficiência de carnitina e de
vitamina D, excesso de hormônio paratireóide, toxidade
do alumínio e de outras toxinas urêmicas podem estar
entre as causas relacionadas.34

Os mecanismos potenciais pelos quais a doença
renal crônica pode negativamente prejudicar a muscu-
latura esquelética são multifatoriais e complexos, po-
dendo ser resultantes das alterações existentes na perfusão
muscular, nas transferências de substratos e no catabolis-
mo intermediado por fatores como a acidose metabólica,
corticoesteróides, citocinas pró–inflamatórias e dimi-
nuição da atividade física37. 

Desta forma, a fraqueza muscular presente nos pa-
cientes com doença renal crônica submetidos a HD pode
ser decorrente da presença da atrofia muscular, que tem
sido descrita em conseqüência da miopatia urêmica. Este
fato interfere no funcionamento e na estrutura anormal
das fibras musculares destes pacientes (atrofia das fibras
musculares tipo II)9,36. Anemia, desnutrição, supressão
imune, distúrbios eletrolíticos, e/ou desequilíbrios ácido-
básico também podem  contribuir para esse processo34. 

Além disso, a HD parece estar associada a proces-
sos que podem significantemente prejudicar a mus-
culatura esquelética37. Assim, as fibras musculares dos
pacientes em tratamento hemodialítico apresentam muitas
anormalidades, possivelmente devido às adaptações das
células às alterações do ambiente interno. Entre essas
anormalidades, encontramos mudanças nos capilares, en-
zimas, proteínas contráteis9 e também anormalidades mi-
tocondriais37. Desta forma, é evidente a necessidade de
esclarecer quais fatores estão envolvidos também no pre-
juízo da força dos músculos respiratórios dos pacientes
com DRC submetidos a HD. 

O tempo de tratamento dialítico não obteve corre-
lação significativa com a qualidade de vida. Este achado
foi também verificado na adaptação cultural deste ques-
tionário no Brasil7. 

Limitações do estudo

Como a aplicação do questionário de qualidade de
vida foi realizada em um único encontro com cada um dos
pacientes e teve duração média de duas horas, muitos pa-
cientes negaram-se a participar devido ao longo tempo da
coleta de dados. 
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Estudos adicionais poderiam investigar se nossos
achados seriam os mesmos caso o questionário de qua-
lidade de vida e as PFP não fossem realizados em dias do
tratamento dialítico. 

Neste estudo, não foram consideradas variáveis
importantes como hematócrito, hemoglobina, concentra-
ção de creatinina sérica, uréia, fósforo e cálcio, além da
utilização de eritropoetina e dos diferentes tipos de mem-
branas dialíticas, que poderiam potencialmente interferir
na condição clínica dos pacientes. 

CONCLUSÃO

O presente estudo encontrou uma redução na qua-
lidade de vida dos pacientes com insuficiência renal sub-
metidos à HD, principalmente relacionada ao domínio do
“papel profissional” e “sobrecarga da doença renal”. Tam-
bém foi verificado prejuízo na função pulmonar da maioria
dos pacientes e importante redução da força dos músculos
respiratórios (principalmente na força expiratória). 

Não foram encontradas correlações entre a qua-
lidade de vida, função pulmonar e força muscular respi-
ratória dos pacientes deste estudo com o tempo total de
tratamento hemodialítico. 
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