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RESUMO 
 
Índice álgico e qualidade de vida em pacientes com distúrbio osteometabólico submetidos a 
terapia renal substitutiva. Lindaura da Silva Prado, Lagarto-SE, 2018. 
 
A insuficiência renal é caracterizada pela perda da função dos rins. Ao longo da evolução da 
doença grande parte dos pacientes desenvolvem o distúrbio mineral e ósseo da doença renal 
crônica (DMO-DRC). A identificação precoce das manifestações clínicas permite que sejam 
realizadas condutas para minimizar dores ósseas e melhorar a capacidade funcional trazendo 
para os pacientes acometidos por essa patologia uma melhor qualidade de vida. Por esta razão, 
este trabalho buscou avaliar índice álgico em pacientes com distúrbio osteometabólico da 
doença renal crônica, submetidos à hemodiálise, e seu impacto sobre a qualidade de vida. Foi 
realizado um estudo epidemiológico observacional analítico do tipo transversal com uma 
amostra de 195 pacientes submetidos à hemodiálise. Foram avaliados parâmetros bioquímicos 
associados ao metabolismo ósseo, como: Cálcio, fósforo, PTH, fosfatase alcalina, calcitriol e 
alumínio. A qualificação e quantificação da dor foi mensurada através da aplicação dos 
questionários: Inventário Breve da dor (IBD) e McGill, respectivamente. A avaliação da 
qualidade de vida dos pacientes foi realizada através da utilização do Questionário de qualidade 
de vida em doença renal (KDQOL-SF). Esse estudo foi aprovado pelo CEP/UFS com o número 
de CAAE: 60158216.6.0000.5546.  Do total de pacientes 37,44% apresentaram valores 
alterados para o cálcio. Quanto ao fósforo, aproximadamente 50% dos pacientes apresentaram 
alterações abaixo ou acima dos valores de referência. Do total, 17,44% dos voluntários 
apresentaram o produto dos níveis de cálcio e fósforo ≥ 55 mg/dL. Tratando-se do PTH, 74,87% 
dos pacientes apresentaram valores superiores ou inferiores ao intervalo de referência. 
Avaliando o calcitriol e a fosfatase alcalina, observou-se que 34,36% e 45,65% dos pacientes 
apresentaram níveis séricos fora dos níveis de referência, respectivamente. A partir destes 
dados, 104 (53,33%) pacientes foram classificados como portadores do DMO. Os pacientes 
negros apresentaram maior risco (RR=1,36) de desenvolver o distúrbio. Além disso, um maior 
tempo de tratamento também mostrou relação com o desenvolvimento do DMO. Verificou-se 
ainda a alta prevalência de pacientes com DMO, com destaque para DMO de alta remodelação. 
Através do emprego do IBD foi possível observar que 66 pacientes (33,85%) haviam sentido 
dor nas últimas 24 horas, com escore médio de dor de 4,59 ± 2,33. Os pacientes que 
apresentaram dor musculoesquelética estavam com níveis de fosfatase alcalina elevada. Em 
geral, estas condições álgicas impactaram na atividade geral, humor, habilidade de caminhar e 
no sono. Através do questionário de McGill verificou-se que 109 pacientes (55,90%) relataram 
sentir dor, dos quais 38 (19,49%) reportaram dor no momento da entrevista, variando de fraca 
a insuportável. As dimensões sensorial e afetivo apresentaram maior índice de classificação da 
dor. O escore médio total de qualidade de vida dos pacientes com DRC foi de 64,72%, sendo 
um índice intermediário de qualidade de vida. Apenas a dimensão status de trabalho apresentou 
elevado impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes submetidos a hemodiálise. Avaliando 
a dimensão dor, pode-se observar que os pacientes com DMO presente apresentam menor 
qualidade de vida. Através deste estudo foi possível verificar que mais da metade dos pacientes 
em hemodiálise relataram sentir dor, variando de fraca a insuportável, com maior prevalência 
para dores fracas e moderadas, com destaque para as dimensões sensoriais e afetivas. Além 
disso, embora os pacientes tenham apresentado escore médio total de qualidade de vida 
intermediário, a dor apresenta impacto significativo sobre a qualidade de vida dos portadores 
de DMO, indicando que este distúrbio agrava a condição clínica do paciente.  
 

Descritores: Doença Renal Crônica, Distúrbio Mineral e ósseo, Dor, Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

 
Pain index and quality of life in patients with osteometabolic disorder submitted to renal 
replacement therapy. Lindaura da Silva Prado, Lagarto-SE, 2018. 
 
Renal failure is characterized by loss of kidney function. During the course of the disease, most 
patients develop the mineral and bone disorder of chronic kidney disease (CKD-BMD). The 
early identification of the clinical manifestations allows conducts to be performed to minimize 
bone pain and improve the functional capacity, bringing to patients affected by this pathology 
a better quality of life. For this reason, this study aimed to evaluate pain index in patients with 
osteometabolic disorder of chronic kidney disease, submitted to hemodialysis, and its impact 
on the quality of life. An observational, epidemiological cross-sectional epidemiological study 
was conducted with a sample of 195 patients submitted to hemodialysis. Biochemical 
parameters associated to bone metabolism were evaluated, such as: Calcium, phosphorus, PTH, 
alkaline phosphatase, calcitriol and aluminum. The qualification and quantification of pain was 
measured using the questionnaires: Brief Pain Inventory (IBD) and McGill, respectively. The 
evaluation of patients' quality of life was performed using the Quality of Life Questionnaire in 
Renal Disease (KDQOL-SF). This study was approved by CEP / UFS under the number of 
CAAE: 60158216.6.0000.5546. Of the total number of patients, 37.44% presented altered 
values for calcium. Concerning phosphorus, approximately 50% of the patients presented 
alterations below or above the reference values. Of the total, 17.44% of the volunteers presented 
the product of calcium and phosphorus levels ≥ 55 mg / dL. As for PTH, 74.87% of the patients 
presented values above or below the reference range. Evaluating calcitriol and alkaline 
phosphatase, it was observed that 34.36% and 45.65% of the patients presented serum levels 
outside the reference levels, respectively. From these data, 104 (53.33%) patients were 
classified as having BMD. Black patients had a higher risk (RR = 1.36) for developing the 
disorder. In addition, longer treatment times also showed a relationship with the development 
of BMD. It was also verified the high prevalence of patients with BMD, especially BMD with 
high remodeling. Through the use of IBD, it was possible to observe that 66 patients (33.85%) 
had experienced pain in the last 24 hours, with a mean pain score of 4.59 ± 2.33. Patients with 
musculoskeletal pain had high levels of alkaline phosphatase. In general, these pain conditions 
impacted on general activity, mood, walking ability and sleep. Through the McGill 
questionnaire, 109 patients (55.90%) reported experiencing pain, of which 38 (19.49%) 
reported pain at the time of interview, ranging from weak to unbearable. The sensorial and 
affective dimensions had a higher index of pain classification. The mean total quality of life 
score of patients with CKD was 64.72%, being an intermediate quality of life index. Only the 
status of work had a high impact on the quality of life of patients submitted to hemodialysis. 
Evaluating the pain dimension, it can be observed that patients with present BMD present lower 
quality of life. Through this study it was possible to verify that more than half of the patients 
on hemodialysis reported pain, varying from weak to unbearable, with a higher prevalence for 
mild and moderate pain, with emphasis on sensory and affective dimensions. In addition, 
although patients presented a mean total quality of life intermediate score, pain has a significant 
impact on the quality of life of BMD patients indicating that this disorder aggravates the 
patient's clinical condition. 
 
Keywords: Chronic Renal Disease, Bone and Mineral Disorder, Pain, Quality of Life 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A insuficiência renal corresponde à perda progressiva da função dos rins, e pode ser 

classificada como aguda ou crônica de acordo com o grau de comprometimento do 

funcionamento deste órgão. Neste contexto, a doença renal crônica (DRC) em estágio terminal 

tem ganhado destaque devido às suas elevadas taxas de incidência e prevalência, sendo 

considerada um importante problema de saúde pública (HILL et al., 2016). Nos Estados Unidos 

a taxa de incidência para doença renal dobra a cada 10 anos (VIDES; MARTINS, 2017).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de doentes renais em terapia dialítica 

no Brasil tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, em 2016 o número estimado de 

novos pacientes em diálise no país foi 39.714, sendo que na região nordeste esse número chegou 

a 7.689 pacientes (SBN, 2016).  

Este fato está relacionado à transição epidemiológica da população brasileira, a qual é 

caracterizada pelo crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo da 

hipertensão e diabetes, em detrimento das doenças infecto-contagiosas (TONELLI; RIELLA, 

2014). Além disso, o aumento da expectativa de vida tem contribuído para o processo de 

transição demográfica, marcada pelo envelhecimento populacional, contribuindo para o 

crescimento dos índices de DRC, uma vez que a taxa de filtração glomerular (TFG) declina em 

paralelo à idade (DUARTE; BARRETO, 2012).  

Nos estágios iniciais, a DRC se comporta de forma assintomática. Porém, à medida que 

a doença evolui, os sinais e sintomas começam a se tornar evidentes. A perda da função renal 

desencadeia uma série de problemas, uma vez que os rins deixam de efetuar suas funções 

básicas como excreção de toxinas e produtos do metabolismo, equilíbrio hidroeletrolítico e 

ácido-básico do organismo, produção de hormônios que controlam a pressão arterial, a 

produção de glóbulos vermelhos e o metabolismo ósseo (DAUGIRDAS, 2008; SUTTON, 

2009). 

Deste modo, os pacientes com DRC são acometidos por diversas alterações clínicas, 

bioquímicas e ósseas que juntas constituem o Distúrbio Mineral e Ósseo (DMO). Estes 

distúrbios osteometabólicos exercem um impacto negativo sobre a qualidade de vida dos 

pacientes, uma vez que estão diretamente relacionada com a morbimortalidade associada a 

DRC (ORTIZ, 2014). Além disso, a gravidade das lesões ósseas pode variar muito devido a 

fatores como idade, etiologia da doença, dieta e tipo de tratamento. Deste modo, a identificação 

prévia do DMO e das manifestações clínicas permite que sejam realizadas condutas para 
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minimizar dores ósseas e melhorar a capacidade funcional dos pacientes acometidos por essa 

patologia (MALLUCHE, 1990; MACWAY, 2012). 

A dor associada ao DMO-DRC está frequentemente presente na vida dos pacientes. Dores 

ósseas intensas aparecem quando há um agravamento do processo patológico, em virtude do 

intenso processo inflamatório associado à remodelação óssea exacerbada pela proliferação de 

osteoclastos, o que compromete muitas vezes a reversão do quadro clínico (MOE et al., 2006). 

Além disso, o uso de analgésicos opioides para dores graves em pacientes com insuficiência 

renal crônica oferece um risco elevado para a potencialização dos efeitos colaterais, incluindo 

a depressão respiratória que pode acarretar na morte (DAVIES, 1996). São numerosas as 

anormalidades osteoarticulares desenvolvidas na DRC e a identificação precoce destas 

alterações pode minimizar danos e dores ósseas, pois a dor leva o paciente a uma perda de 

autonomia e sua prevalência tem sido associada a uma menor qualidade de vida.  

Ademais, os pacientes portadores de insuficiência renal crônica submetidos ao tratamento 

hemodialítico apresentam inúmeras mudanças no seu cotidiano, tendo sua rotina totalmente 

alterada, o que interfere diretamente na qualidade de vida. A perda de autonomia, as restrições 

dietéticas e hídricas, as alterações na imagem corporal, diminuição da autoestima, capacidade 

funcional diminuída, alteração psicossocial, dificuldade de aceitação da doença e do tratamento, 

acabam promovendo desfechos clínicos insatisfatórios, uma vez que, o esquema terapêutico é 

rigoroso e desencadeiam comorbidades que comprometem a qualidade de vida (SILVA et al., 

2002). 

Desta forma, considerando o crescimento do número de pacientes com DRC, bem como 

o impacto clínico e social do DMO-DRC, a hipótese do nosso trabalho é que o DMO aumenta 

a dor e reduz a qualidade de vida dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica 

submetidos à hemodiálise. Vale ressaltar, que o presente estudo se justifica pela problemática 

representar um sério problema de saúde pública, acrescido do fato de existirem poucos estudos 

que mensurem a dor experimentada por pacientes acometidos por DMO-DRC. 

Deste modo, este estudo buscou avaliar o índice álgico em pacientes com distúrbio 

osteometabólico submetidos a hemodiálise, o impacto real do DMO e a dor gerada por este 

distúrbio sobre a qualidade de vida. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Doença Renal Crônica  

 

A insuficiência renal crônica é caracterizada pela perda progressiva e irreversível da 

função renal, alterando o equilíbrio hidroeletrolítico comprometendo o funcionamento de 

diversos sistemas ou órgãos (DOUGLAS, 2001). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, o número de pacientes com problemas renais no Brasil aumentou 

consideravelmente na última década. A incidência e a prevalência da Doença Renal Crônica 

em estádio terminal (DRCT) têm ganhado proporções epidêmicas no Brasil e em todo o mundo 

(SBN, 2016; GAJJALA; SANATI; JANKOWSKI, 2015). 

 De acordo com o mais recente censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2016 

haviam aproximadamente 123 mil pacientes em terapia renal substitutiva (Figura 1), sendo que 

92,1% estão em hemodiálise. Destes, 83% são financiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

com um gasto anual de aproximadamente 2,2 bilhões. A região nordeste possui o segundo maior 

número de pacientes em diálise, ficando atrás apenas da região sudeste. No Brasil existem 747 

unidades de diálise e 68,7% dos pacientes tem entre 20 e 60 anos, com a prevalência de 57% 

dos pacientes pertencente ao gênero masculino. A hipertensão arterial (34%) seguida do 

diabetes mellitus (30%) são os principais diagnóstico de base dos pacientes em diálise (SBN, 

2016). A prevalência da DRC na população adulta norte americana é de 11% e está associada 

a alta taxas de morbimortalidade, perda da qualidade de vida (PENA et al., 2012). 

 

 

Figura 1: Total estimado de pacientes em tratamento dialítico por ano no Brasil (SBN, 2016). 
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A classificação da DRC é feita com base na queda da TFG. Essa taxa consiste na medida 

da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre 

reabsorção ou secreção tubular. É um indicador importante para detecção, avaliação e 

tratamento da doença renal crônica (BRITO et al, 2016). A DRC é dividida em cinco estágios 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1: Estadiamento da DRC baseado na TFG. 

Estágio da DRC TFG (mL/min/1,73m2) Descrição 

1 ≥ 90 Lesão renal com TFG normal ou aumentada 

2 60-89 Lesão renal com TFG levemente diminuída 

3 A 

3 B 

45-59 Lesão renal com TFG moderadamente  

diminuída 30-44 

4 15-29 Lesão renal com TFG gravemente diminuída 

5 < 15 Falência renal ou doença renal terminal 

Fonte: WEBSTER et al., 2016; K/DOQI, 2002; LEVEY, 2011. 

 

Nos estágios mais avançados da DRC, existe a necessidade da realização de Terapia 

Renal Substitutiva (TRS). As modalidades de TRS para DRC consistem na hemodiálise, diálise 

peritoneal e o transplante (GALLIENI et al., 2017). A hemodiálise é o tratamento dialítico mais 

empregado e consiste em um método de depuração através de um circuito extracorpóreo capaz 

de remover resíduos tóxicos oriundos do metabolismo do organismo, água e sais minerais. 

Neste tipo de tratamento, os pacientes normalmente realizam em média 3 sessões de 

hemodiálise por semana, para a remoção dos metabólitos e toxinas que se encontram em 

excesso no corpo (RIELLA, 2010). Esta modalidade de tratamento é a mais difundida no Brasil 

e estima-se que em 2016 atingiu 92,1 % dos pacientes nessa terapia (SBN, 2016).  

Já a diálise peritoneal utiliza o peritônio, membrana localizada no interior do abdome, 

como agente filtrante das toxinas presentes no organismo (DAUGIRDA, 2008). A diálise 

peritoneal tem a vantagem em relação a hemodiálise de proporcionar maior autonomia ao 

paciente em relação ao trabalho, viagens, além da comodidade de poder realizar o tratamento 

em casa. Por outro lado, as limitações sociais e cognitivas da maioria dos pacientes em TRS 

inviabilizam o emprego deste método, uma vez que requer conhecimento para manuseio da 

máquina e insumos, além de estrutura física adequada para a realização do tratamento 
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(GALLIENI et al., 2017; SHEN et al., 2013). Estima-se que no Brasil a porcentagem de 

pacientes em diálise peritoneal é de apenas 7,9% (SBN, 2016). 

O Transplante corresponde à outra modalidade de tratamento. Segundo o censo de 2016 

da SBN, estima-se que o número de pacientes em fila de espera para realização do transplante 

renal era de aproximadamente 30 mil. No contexto nacional, os sistemas de saúde enfrentam 

muitos desafios para a realização de transplante, que vão desde o limitado número de unidades 

de saúde aptas a realização do procedimento a dificuldade na captação de doadores de órgãos 

(ABTO, 2012).  

Estas terapias, embora apresentem limitação, correspondem a um meio de sobrevivência 

dos pacientes com DRC. Em virtude da importante função dos rins para o bom funcionamento 

dos órgãos e sistemas, o insucesso da TRS agrava a condição clínica do paciente, podendo 

atingir proporções irreversíveis. Por esta razão, a taxa anual de mortalidade de pacientes com 

DRC em diálise é muito alta, chegando a 18,2%, o que corresponde a 22.337 óbitos/ano (SBN, 

2016). Parte destes óbitos estão relacionados ás consequências da evolução da doença, 

processos infecciosos que culminam em sepse e distúrbios associados a disfunção do 

metabolismo ósseo, a exemplo das calcificações vasculares e outras doenças cardiovasculares 

(PERES et al., 2010).  

 

2.2. Distúrbio Mineral e Ósseo 

 

 Ao longo da evolução da doença renal crônica a maioria dos pacientes desenvolvem o 

DMO. Isso ocorre devido a um desequilíbrio do cálcio, fósforo, calcitriol (vitamina D) e 

hormônio da paratireoide (PTH). Vários são os fatores que atuam na fisiopatologia do DMO-

DRC, entre esses pode-se destacar a diminuição da eliminação de fósforo pelos rins, o aumento 

da secreção do fator de crescimento de fibroblastos 23 (FGF23), a diminuição da produção de 

calcitriol, com consequente diminuição dos níveis séricos de cálcio (hipocalcemia) 

(CUSTODIO, 2013; WEBSTER et al., 2016).  

Além disso, a expressão dos receptores para cálcio e vitamina D nas glândulas 

paratireoides apresenta-se de forma diminuída quando a DRC está na fase terminal ou estágio 

5, favorecendo ao aumento da liberação de PTH e consequente aumento dos níveis de cálcio 

(CUSTÓDIO, 2013; MOLINA et al., 2017). A dificuldade de eliminação do fósforo é um dos 

fatores que acaba desencadeando anormalidades do DMO-DRC e contribuindo para o 

desenvolvimento do hiperparatireoidismo secundário (HPTS) dentre outras desordens ósseas. 
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Nesta condição, a deficiência do calcitriol também está envolvida na progressão do HPTS. Nas 

glândulas da paratireoides, o calcitriol pode agir de forma direta ligando-se aos receptores 

presentes nas superfícies das células, inibindo a transcrição de RNAm do PTH. De forma 

indireta, o calcitriol altera a secreção de PTH favorecendo a hipocalcemia. Os níveis reduzidos 

de calcitriol na DRC diminuem a absorção de cálcio intestinal levando a uma hipocalcemia e 

uma estimulando a secreção de PTH pela glândula paratireoide (RIELLA, 2010; WEBSTER et 

al., 2016) (Figura 2).    

 

 

 

Figura 2: Fisiopatologia do Hiperparatireoidismo Secundário (Figura criada pelo autor com 
base em Custodio, 2013; Webster et al., 2016; Riella, 2010; Daugirda, 2008). *P= Fósforo; Ppl= 
Fósforo plasmático; PTHi= Hormônio paratireoide intacto; Ca2+

pl= Cálcio plasmático.   
 

Os níveis elevados de fósforo e cálcio levam a deposição de fosfato de cálcio em tecidos 

moles causando calcificações vasculares, remodelamento ósseo e aumento do risco de morte 

(JORGETTI, 2008). É comum o paciente com HPTS apresentar complicações como dores 

ósseas, dores articulares, miopatias, tumor marrom, fraturas, deformidades e calcificação extra-

esqueléticas, incluindo vasos, válvulas cardíacas e miocárdio (LIMA et al., 2008; WEBSTER 
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et al., 2017). Essas complicações contribuem para o aumento na taxa de mortalidade na doença 

renal crônica. Nos estágios mais avançados do HPTS ocorre hiperplasia e hipertrofia das 

glândulas paratireoides, fazendo-se necessário a realização da paratireoidectomia, uma vez que 

em alguns pacientes o HPTS torna-se refratário (MOYSES, 2011). De acordo com uma meta-

análise recentemente publicada, sugere-se que essa intervenção cirúrgica proporciona 

benefícios clinicamente significativos, com diminuição da mortalidade associada a distúrbios 

cardiovasculares em pacientes com DMO-DRC (APETRII et al., 2017). 

Outro marcador bioquímico importante no desenvolvimento do DMO é a fosfatase 

alcalina, a qual corresponde a um grupo de enzimas que existem em quatro isoformas diferentes, 

sendo denominadas de acordo com o tecido de origem, como fosfatase alcalina placentária, 

oriunda de células germinativas, intestinais ou tecidual não específica (fígado, osso, rim). Esta 

enzima pode ser detectada na corrente sanguínea, representando um conjunto das isoformas 

liberadas por estes tecidos, sobretudo do fígado e osso (MOSS, 1982; PETERS et al.,2013). 

No osso, esta enzima é expressa por osteoblastos via modulação pelo FGF-23 e vitamina 

D, e atua no processo de mineralização do osso através do controle do balanço de pirofosfato 

inorgânico (PPi) e fosfato inorgânico (Pi) (SAPIR-KOREN; LIVSHITS, 2011). Em condições 

patológicas, a fosfatase alcalina tem sido considerada um biomarcador de osteodistrofia renal e 

um fator de risco associado ao aumento de mortalidade em pacientes com DRC, sobretudo em 

virtude dos eventos cardiovasculares associados à calcificação vascular (HAARHAUS et al., 

2017). 

Considerando estes biomarcadores o DMO-DRC pode ser classificada como de alta 

remodelação, baixa remodelação e doença mista, de acordo com o acometimento ósseo 

verificado através de biópsia (JORGETTI, 2008). A doença de alta remodelação, também 

conhecida como osteíte fibrosa, associada ao HPTS trata-se de um distúrbio em que há a 

substituição do tecido ósseo por tecido fibroso devido a produção excessiva de PTH, o qual 

induz a proliferação dos osteoclastos, células responsáveis pelo remodelamento ósseo (LIMA 

et al., 2008). A doença mista engloba a osteíte fibrosa e a osteomalácia, caracterizadas pelo alto 

remodelamento e defeito na mineralização (REUSS-BORST, 2014; PEDROSA, 2000). 

A doença de baixa remodelação compreende a osteomalácia e a doença adinâmica. A 

primeira é caracterizada por um defeito na mineralização. Embora não esteja totalmente 

elucidada a sua patogênese, vários fatores como déficit de vitamina D, hipofosfatemia, acidose 

metabólica e intoxicação por alumínio e estrôncio estão relacionados no defeito de 
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mineralização. Sintomas inespecíficos como dor óssea difusa, fraqueza muscular, deformidades 

ósseas e fraturas podem estar presente (RIELLA, 2010). 

 Já a doença adinâmica foi descrita pela primeira vez em 1983. Inicialmente, acreditava-

se que a única causa era a intoxicação por alumínio. No entanto, a doença foi observada em 

pacientes sem intoxicação, estando associada à diminuição da função da glândula da 

paratireoide, devido ao uso excessivo de calcitriol, altas doses de sais de cálcio como quelante 

de fósforo, diabetes mellitus (RIELLA, 2010). Esse distúrbio apresenta fisiopatologia 

controversa associada a níveis baixos de PTH possivelmente em consequência a resistência ao 

FGF23 (SISTA; ARUM, 2016).  Por esta razão, observa-se baixa remodelação óssea com risco 

elevado para a calcificação extraóssea, devido ao aumento do produto cálcio e fósforo (SISTA; 

ARUM, 2016; RIELLA, 2010).  

A intoxicação por alumínio também leva a desordens osteometabólicas, podendo ser 

observadas em todos os tipos de doença óssea. Em pacientes submetidos à hemodiálise, as 

causas de intoxicação por esse metal pode ocorrer devido à água inadequadamente tratada para 

hemodiálise e ao uso de quelantes de fósforo a base de alumínio (SEIDOWSKAY et al., 2017). 

O paciente intoxicado por alumínio pode presentar dor óssea, fraqueza muscular, calcificação 

extraóssea e anemia microcítica (SISTA; ARUM, 2016). 

 Vale ressaltar que, as desordens osteometabólicas são frequentes na DRC devido à 

dificuldade de manter os níveis séricos de cálcio, fósforo, calcitriol, fosfatase alcalina e PTH 

dentro da faixa de normalidade. No HPTS ocorrem tanto a formação quanto a reabsorção óssea. 

Na doença adinâmica a atividade e o número de osteoblastos e osteoclastos encontram-se 

diminuídos e a taxa de formação óssea é reduzida, embora apresente quantidade normal de 

osteóide. A presença dessas desordens desencadeiam dores ósseas e dores articulares, as quais 

podem se apresentar de forma grave e incapacitante, além do risco de ocorrer fraturas 

(CUSTÓDIO, 2013; GHITU, et al., 2000).  

 

2.3 Dor  
 

Diversas doenças apresentam como um dos principais sintomas a dor. Dentre elas, a 

DRC tem se destacado por uma incidência de até 70% dos pacientes em estágio final (PHAM 

et al., 2009). Nesse sentido, os pacientes apresentam queixas álgicas decorrentes de diversas 

etiologias, com prevalência da dor muscoloesquelética, que atinge cerca de 60% e que seria 

provocada pela deposição de amiloide e beta 2-microglobulina. Vale ressaltar que os pacientes 

com insuficiência renal apresentam dores que são decorrentes do tratamento dialítico, como 
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câimbras, cefaleias e punção de fístula (SAKATA, 2014). De fato, a etiologia da dor nos 

pacientes renais é multifatorial podendo decorrer de rins policísticos, calcifilaxia, doenças 

cardiovasculares, neuropatia diabética, doença vascular periférica e doenças ósseas (KAFKIA 

et al., 2011). Dentre as desordens ósseas é frequente observar o DMO pode provocar dores 

difusas, acometendo coluna vertebral, ombro, joelhos, tornozelos levando a imobilidade do 

paciente reduzindo de forma significativa a sua qualidade vida (GASKIN, 2012).  

Segundo a IASP (International Association for the Study of Pain), a dor é considerada 

“uma experiência emocional e sensorial desagradável associada com lesão tecidual real ou 

potencial, ou descrita em termos deste dano” (BONICA, 1979. p. 247-8). Em virtude da sua 

relevância clínica no âmbito hospitalar ou ambulatorial, a dor corresponde a um alvo importante 

de estudos voltados à compreensão da sua fisiopatologia, tratamento (farmacológico ou não) e 

gerenciamento. Por esta razão, em 1995 o então presidente da APS (American Pain Society), 

James Campbell sugeriu que a dor fosse considerada o quinto sinal vital, o que levaria a sua 

mensuração e consequentemente a um tratamento mais adequado (CAMPBELL, 1995). 

A sensação do estímulo doloroso é dependente de receptores denominados nociceptores, 

os quais estão presentes em fibras mielinizadas (Aδ) ou não mielinizadas (fibras C). As fibras 

Aδ estão relacionadas com a condução rápida da dor, uma vez que possuem uma velocidade de 

condução superior as fibras do C, pelo fato destas últimas não apresentarem bainha de mielina. 

Assim, as fibras Aδ estão relacionados com uma dor de sensação “mais rápida ou agudas” (com 

importante característica de evitar lesões teciduais) e as fibras C são associadas com dores a 

longo prazo, ou uma sensação de dor “mais lenta ou crônicas” (KOLTZENBURG, 1999). 

Estas fibras aferentes são responsáveis por conduzir o estímulo até o gânglio da raiz 

dorsal e consequentemente ao corno dorsal da medula espinhal. Posteriormente, os estímulos 

ascendem para regiões supra espinhais, como o tálamo e córtex, através do trato espinotalâmico 

onde ocorrerá o processamento das informações somatossensoriais (BESSON, 1999). Esse 

processamento que leva ao caráter subjetivo da dor, tornando a experiência pessoal de extrema 

importância na percepção de dor por cada indivíduo, uma vez que os estímulos atingem áreas 

envolvidas no processamento das emoções e memória, como amígdala e hipocampo. 

A fiosiopatologia da dor associada ao DMO-DRC ainda não foi completamente 

elucidado. No entanto, a compreensão de outras condições dolorosas associadas ao tecido ósseo 

pode propor algumas vias possivelmente envolvidas neste mecanismo. Diversos estudos tem 

demonstrado que, em condições patológicas associadas ao tecido ósseo, há a liberação de 

diversos fatores celulares, como mediadores inflamatórios, citocinas, fatores de crescimento, 
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além de alterações nos níveis de hormônios que modulam a mineralização óssea, a exemplo do 

PTH (ZHU et al., 2015; YONEDA et al., 2015; 2011; SAPIR-KOREN; LIVSHITS, 2011).  

O PTH atua em receptores metabotrópicos do tipo PTH1R expressos na membrana 

plasmática de osteoblastos, estimulando a expressão do ligante do receptor ativador do fator 

nuclear Kappa B (RANK-L) e da proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), as quais 

promovem o recrutamento e diferenciação de precursores de osteoclastos (DATTA; ABOU-

SAMRA, 2009). Após a migração de células da linhagem hematopoiética da corrente sanguínea 

para o tecido, o RANK-L atua em receptores do tipo RANK nos pré-osteoclastos, induzindo a 

sua diferenciação em osteoclastos maduros, os quais liberam enzimas e ácidos que promovem 

a reabsorção óssea (YONEDA et al., 2015; 2011; DATTA; ABOU-SAMRA, 2009). Durante 

este processo de remodelação óssea, as células teciduais também produzem FGF-23, um 

importante modulador da fosfatase alcalina, cujo aumento tem sido associado com maiores 

níveis de IL-6, TNF-α, proteína C reativa, em pacientes com IRC e em estudos experimentais, 

demonstrando um possível feedback entre inflamação e os níveis de FGF-23 na DRC 

(PAPAGIANNI, 2017; MUNOZ et al., 2012; DAVID et al., 2016; SINGH et al., 2016).  

Estas citocinas e mediadores inflamatórios podem estimular nociceptores periféricos 

causando dor. Além disso, os íons H+ liberados pelos osteoclastos durante o processo de 

reabsorção óssea estimula receptores de potencial transiente vaniloide do tipo 1 (TRPV1) e 

canais iônicos sensíveis a ácido (ASIC) presentes em terminações de neurônios aferentes 

primários, levando a percepção da dor (Figura 3) (YONEDA et al., 2015; 2011; ZHU et al., 

2015; SANKOWSKI; MADER; VALDÉS-FERRER, 2015; BUCKLEY; GILROY; SERHAN, 

2014; LUGER et al., 2005). Embora estes mecanismos tenham sido previamente estabelecidos 

para condições dolorosas associadas ao câncer ósseo, pode-se sugerir a participação destas vias 

na indução da dor associada ao DMO-DRC, uma vez que em ambos os processos ocorre a 

modulação dos osteoblastos, osteoclastos e, consequentemente, dos mecanismos de reabsorção 

óssea. No entanto, faz-se necessário o desenvolvimento de modelos pré-clínicos para melhor 

elucidação deste mecanismo.   
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Figura 3: Mecanismo da dor óssea (Figura adaptada de ZHU et al., 2015). 

  

Além dessa via de condução do estímulo nociceptivo, há uma via de controle endógeno 

da dor, denominada de via do controle descendente da dor, que possui projeções nervosas de 

diversas regiões, como substância cinzenta periaquedutal, amígdala, medula rostral 

ventromedial, locus ceruleus e núcleo dorsal reticular. Essas estruturas possuem inervações 

opiodérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas e gabaérgicas, que são importantes na inibição 

de projeções ascendentes nociceptivas, pela estimulação de neurônios inibitórios (CUI et al., 

1999; HEINRCHER et al., 1994). Um dos mecanismos clássicos desta via é o mediado pela 

noradrenalina. A ativação da via noradrenérgica leva a liberação de noradrenalina que atua em 

receptores α2 adrenérgicos, localizados predominantemente em neurônio pré-sinápticos 

levando a inibição da ativação do neurônio, uma vez que este receptor é acoplado à uma proteína 

Gi que inibe adenilato ciclase, reduzindo assim a concentração de adenosina monofosfato 

cíclico (AMPc) e consequentemente reduzindo o influxo de Ca2+ e consequentemente ativação 

do neurônio (GASSNER et al., 2009; OSSIPOV et al., 2010). 

Considerando estes complexos mecanismos envolvidos na gênese e modulação das vias 

nociceptivas, a terapia para condições dolorosas compreende os anti-inflamatórios esteroidais 

e analgésicos opioides, como ferramentas mais clássicas (REISNER, 2011). O uso de anti-

inflamatórios esteroidais apresentam eficiência clínica no tratamento de condições dolorosas 

agudas que podem ter causa inflamatória ou em condições crônicas. No entanto, o seu 



 
    

 

 
 

26

tratamento nestas últimas, como a dor neuropática, é inviabilizado pelos efeitos colaterais, 

principalmente no trato gastrointestinal e o risco de sangramento. Já os analgésicos opioides 

são a classe de escolha no tratamento da dor crônica, como neuropatias. O tramadol, por 

exemplo, é um analgésico opioide leve que modula a dor em neuropatias e melhora a qualidade 

de vida dos pacientes (SAKATA, 2014).  

No entanto, assim como os anti-inflamatórios não esteroidais, os analgésicos opioides 

apresentam diversos eventos adversos como náusea, êmese e constipação (CHOU et al., 2009). 

É importante destacar que enquanto anti-inflamatórios não esteroidais tem como mecanismo de 

ação a inibição da síntese de prostaglandinas, que são importantes agentes indutores da 

hiperalgesia, via inibição da enzima ciclooxigenase. Já os analgésicos opioides atuam em 

receptores opioides (µ, κ ou δ), os quais são receptores acoplados a proteína G, que quando 

ativados levam a redução da AMPc e hiperpolarização celular por alteração das concentrações 

dos íons K+ e Ca2+ (REISNER, 2011). 

Vale ressaltar que, em alguns casos, há refratariedade ou inadequação ao tratamento tido 

como convencional pelo excesso de efeitos colaterais, o que leva ao uso de outras abordagens, 

como anticonvulsivantes, antidepressivos e outras classes de drogas. O anticonvulsivante mais 

utilizada no tratamento de dores crônicas é a gabapentina, que atua via inibição de canais para 

cálcio, a qual tem se mostrado com eficiência terapêutica no tratamento de condições dolorosas 

crônicas em estudos de meta-análise, como na neuralgia pós-herpética (GILRON et al., 2005; 

2009). 

 Outra opção terapêutica é o uso de antidepressivos, como os tricíclicos que inibem a 

receptação de monoaminas, e os inibidores seletivos da receptação de serotonina. As principais 

drogas utilizadas são a amitriptilina (tricíclico) e duloxetina (serotonina), que apresentam 

eficácia em neuropatias e no tratamento da fibromialgia. No entanto, assim como as outros 

fármacos, essas opções terapêuticas também apresentam diversos efeitos colaterais, tais como: 

insônia, diarreia, êmese e náuseas (FINNERUP et al., 2005; OTTO et al., 2008). Entretanto, 

ambas as classes de drogas apresentam eficácia terapêutica, sem diferença entre elas em seis 

diferentes ensaios clínicos, demonstrando possíveis opções terapêuticas no tratamento da dor 

(FINNERUP, 2010). 

O tratamento farmacológico da dor em pacientes com doença renal apresenta algumas 

dificuldades, visto que alguns fármacos utilizados para reduzir a sensação dolorosa levam a 

alterações hemodinâmicas e eletrolíticas. Assim, medicamentos como anti-inflamatórios não 

esteroidais que são utilizados em condições inflamatórias e não inflamatórias apresentam 
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efeitos nefrotóxicos, tais como vasoconstrição renal, hiponatremia e hipercalemia 

(ALJADHEY et al., 2012). No entanto, em algumas ocasiões são escolhidos com o objetivo de 

evitar drogas como analgésciso opioides. Assim, procura-se evitar o uso concomitante dessas 

drogas com outras que levam a alterações renais, como por exemplo beta-bloqueadores e 

inibidores da calcineurina (PHAM et al., 2017). 

Uma das causas do uso de anti-inflamatórios no tratamento de condições dolorosas 

deve-se aos riscos aos quais pacientes com insuficiência renal estão expostos ao fazerem uso 

de fármacos da classe dos opioides. Em virtude do prejuízo da função renal apresentado por 

estes pacientes, há acúmulo de metabólitos tóxicos dos opioides, levando a sedação, depressão 

respiratória, concussões e até mortes (DAVIES, 1996). De fato, o efeito colateral que causa 

maiores danos é a depressão respiratória, uma vez que induz a perda do controle da homeostase 

ácido-base, o qual já encontra-se alterado em pacientes com doenças renais. Além disso, 

opioides também podem causar hipotensão, levando à redução na perfusão renal e, 

consequentemente, a um maior distúrbio eletrolítico (KURELLA, 2003). Diante disso, vários 

aspectos devem ser considerados no tratamento farmacológico para redução da sensação de dor 

em pacientes com insuficiência renal, sendo necessário um intenso monitoramento do controle 

eletrolítico, hemodinâmico e capacidade respiratória dos pacientes (PHAM et al., 2017). 

Deste modo, todos estes fatores presentes em pacientes com função renal preservada 

são potencializados pela insuficiência renal nos pacientes com a DRC, o que contribui para a 

redução da qualidade de vida (GASKIN, 2012). De fato, o tratamento da dor neste grupo de 

pacientes torna-se um desafio, uma vez que a distância entre o alívio e toxicidade é muito 

pequena, sendo necessário conhecer as condições que podem gerar dor. Para tanto, o tratamento 

com analgésicos em pacientes com DRC deve ser bem escolhido, pois é necessário promover a 

analgesia satisfatória, com o mínimo de efeitos adversos e deterioração a condição clínica do 

paciente (SAKATA, 2014). A etiologia múltipla da dor na DRC atua dificultando seu manejo.  

Neste contexto, outro aspecto relevante são as consequências sociais geradas pela dor. 

O custo para o tratamento da dor nos EUA é elevado, tanto pelo alto gasto com o tratamento 

farmacológico (cerca de $ 16 bilhões) quanto pela perda da produtividade dos pacientes 

(aproximadamente $ 7 bilhões) (LUBECK, 2001; TURK, 2002). De fato, pacientes com dor 

perdem mais dias de trabalho do que indivíduos sem dor. Nesse sentido, o prejuízo econômico 

é diretamente proporcional à gravidade da dor, demonstrando a importância na investigação de 

doenças que causam alterações na sensação dolorosa, reduzindo assim a qualidade de vida de 

inúmeros pacientes (GASKIN, 2012). 
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Além do contexto da nocicepção, a dor envolve outros aspectos subjetivos, que 

contribuem diretamente para a percepção da mesma. Por esta razão, para alguns autores, a dor 

é considerada uma experiência bio-psico-social e a percepção da sua intensidade depende não 

só da extensão do dano tecidual, mas também do estado psicológico do indivíduo e do 

significado adaptativo desta experiência a partir de condições dolorosas anteriores (VALLATH 

et al., 2013). 

 

2.4. Métodos de avaliação da dor 

  Em virtude da relevância clínica que a dor representa para a saúde, estratégias de 

avaliação vem sendo cada vez mais empregadas, a exemplo de medidas de auto-relato. Dentre 

elas existem as entrevistas não estruturadas ou estruturadas e os questionários escritos, os quais 

tornaram ferramentas-chave para auxiliar na avaliação, compressão e intervenção de pacientes 

com dor (COOK et al., 2004; DWORKIN et al., 2005; NICHOLAS, ASGHARI e BLYTH, 

2008; DESHAIES et al., 2015).  

 

 2.4.1 Inventário Breve da Dor (IBD) 

Esse instrumento multidimensional de fácil aplicabilidade foi criado por Daut, Cleeland, 

e Flanery em 1983 (DAUT et al.,1983) e validado no Brasil por Ferreira e colaboradores em 

2011 (FERREIRA et al., 2011).  Utiliza-se uma escala de 0-10 para avaliar intensidade da dor, 

sua interferência na habilidade para caminhar, nas atividades diárias do paciente, no trabalho, 

nas atividades sociais, no humor e no sono. O IBD é composto por 15 itens, subdivididos em 

dois componentes, onde o primeiro refere-se à intensidade da dor, com 8 itens, e o segundo a 

interferência dela em diferentes aspectos do cotidiano, com 7 itens (YENG et al., 2001). 

As pontuações para as duas dimensões variam de 0 a 10 e são calculadas utilizando-se 

a média do total de itens, sendo que, quanto maior a pontuação, maior a intensidade da dor ou 

da sua interferência na vida do indivíduo (YENG et al., 2001). É um bom instrumento para 

medida da dor em pacientes com deterioração progressiva (SOUSA et al., 2005). 

O IBD ainda traz o questionamento sobre o uso de analgésicos, incluindo o percentual 

de alívio trazido por estes. Apresenta um diagrama com a imagem do corpo humano de frente 

e de dorso para que o paciente possa mostrar a localização da dor (YENG et al., 2001).   
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2.4.2 Questionário McGill (MPQ) 

  O questionário McGill (McGill Pain Questionnaire), elaborado em 1975 por Melzack 

na Universidade McGill (Canadá), trata-se de um instrumento multidimensional que fornece 

medidas quantitativas e permite comunicação das qualidades sensoriais, afetivas, avaliativas e 

mista da dor. Esse é um dos questionários mais referenciados mundialmente e usados na prática 

clínica (SANTOS et al., 2006). Esta ferramenta é compreendida por quatro categoriais divididas 

em vinte subcategorias que descrevem diferentes qualidades da dor. 

Das 20 categorias, dez pertencem à dor sensorial (temporal, espacial, pressão em um 

ponto, incisão, compressão, tração, calor, vivacidade, surdez e sensorial geral), cinco à dor 

afetiva (cansaço, autonômica, medo, punição e desprazer), uma a dor subjetiva e quatro 

mistas/avaliativas (dor/movimento, sensorial, frio e emocional). Cada uma dessas categorias 

contém de duas a seis palavras que estão em ordem de intensidade. A palavra que representa a 

pontuação mais baixa de intensidade da dor equivale à pontuação “1” e assim por diante 

(CAMARGO et al., 2007). 

O Questionário de McGill apresenta limitações, as dimensões sensoriais, afetiva e 

avaliativa não apresentam a mesma quantidade de perguntas tornando-se desproporcional 

quando comparado uma dimensão à outra. Vale ressaltar que, outra limitação do questionário é 

a complexidade das palavras. Apesar das limitações citadas é um instrumento considerado 

válido para a mensuração da severidade da dor (PIMENTA; TEIXEIRA, 2006). 

 

2.5 Qualidade de Vida 

A expressão “qualidade de vida” está cada vez mais presente nos dias atuais. Esse tema 

tem se tornado interesse de várias áreas como, sociologia, política, filosofia e área da saúde. 

São vários os conceitos e concepções referente a qualidade de vida, porém a definição mais 

amplamente aceita é a da Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual conceitua como “A 

percepção do indivíduo sobre sua inserção na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações’’ (OMS, 1995). Deste modo, vários fatores influenciam na qualidade de vida, 

como físico, espiritual, condição de saúde, nível de independência, relacionamento social com 

o ambiente e com outras pessoas. 

A mudança no estilo de vida dos pacientes em tratamento dialítico é ocasionado pelas 

limitações físicas, psicológicas, emocionais e sociais. Isso leva uma redução da qualidade de 

vida, uma vez que esses pacientes precisam se adaptar a uma nova condição (GHIASI et al., 
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2018). A dependência econômica e dos cuidados de familiares fazem com que muitos pacientes 

passem a expressar sentimentos negativos, como insegurança, ociosidade, sentimento de 

desvalorização, tornando a vida destes um desafio. Porém, com o avanço da tecnologia nessa 

área, houve o aprimoramento do tratamento dialítico, possibilitando avaliar parâmetros 

importantes para medir a eficiência dialítica melhorando as condições de acompanhamento 

durante as sessões e proporcionando uma maior qualidade de vida (SILVA, 2011). 

Por esta razão, é crescente interesse em avaliar a qualidade de vida de pacientes 

submetidos à terapia renal substitutiva. Para tanto, foi desenvolvido um instrumento específico 

para este fim, o “Kidney Disease and Quality-of-Life Short-Form” (KDQOL-SF TM). 

Inicialmente o questionário esta composto por 80 itens, divididos em 19 escalas. 

Posteriormente, algumas adaptações foram realizadas e a porção do questionário referente à 

qualidade de vida SF-36 (Short-Form Health Survey) passou a integrar o KDQOL-SF. Este 

instrumento encontra-se em domínio público O instrumento está pública e corresponde ao 

questionário mais completo disponível atualmente para avaliar qualidade de vida de pacientes 

com DRC, uma vez que inclui aspectos genéricos e específicos relativos à doença renal 

(DUARTE et al., 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

 Avaliar índice álgico em pacientes com distúrbio osteometabólico da doença 

renal crônica, submetidos à hemodiálise, e seu impacto sobre a qualidade de 

vida.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Traçar o perfil social e epidemiológico dos pacientes participantes com doença 

renal crônica submetidos à hemodiálise; 

 Estimar a prevalência e categorizar o DMO; 

 Correlacionar os parâmetros bioquímicos entre si, associando-os ao 

metabolismo ósseo; 

 Avaliar associação entre DMO-DRC e índice álgico; 

 Correlacionar parâmetros de índice álgico e qualidade de vida em pacientes 

com doença renal crônica submetidos à hemodiálise. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

4.1 Tipo de estudo 

Foi realizado um estudo epidemiológico observacional analítico do tipo transversal. 

 

4.2 Amostra 

A amostra foi constituída por 195 pacientes com insuficiência renal crônica submetidos 

à hemodiálise em um serviço de diálise, Nefroclínica, situada em Aracaju-SE. Os pacientes 

foram selecionados independentemente de etnia, gênero, situação socioeconômica e grau de 

instrução.  

 

4.2.1Critérios de Inclusão 

Foram considerados elegíveis pacientes maiores de 18 anos, com insuficiência renal 

crônica e em tratamento hemodialítico que apresentaram condições físicas e psicológicas para 

responder as questões dos questionários.  

 

4.2. 2 Critérios de Exclusão 

Não foram inseridos na pesquisa os indivíduos que se recusaram a assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE: anexo 1) e os que não apresentaram condições 

cognitivas para responder os questionários. 

 

4.3 Aspectos Éticos e Biossegurança 

Este estudo seguiu a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe com o número de CAAE: 

60158216.6.0000.5546. Antes da entrevista, o projeto foi apresentado aos pacientes, destacando 

os riscos e benefícios envolvidos na pesquisa. Posteriormente, os pacientes que aceitaram 

participar do estudo, assinaram o TCLE.  

Todos os dados coletados são confidenciais e não serão revelados os nomes dos 

pacientes entrevistados em nenhuma forma de publicação ou relatórios, sendo respeitado o 

sigilo de todos participantes da pesquisa, em relação a identidade. Os materiais biológicos 

colhidos foram condicionados de forma segura, por equipe técnica treinada para tal, e seguindo 

todas as normas de coleta e condicionamento das amostra conforme preconiza o laboratório 

envolvido com a pesquisa. 
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Todos os dados coletados foram arquivados em local restrito e ficarão sob a guarda e 

responsabilidade do pesquisador e por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 

 

4.4 Riscos e benefícios 

De acordo com a RESOLUÇÃO 466/2012, toda pesquisa com seres humanos envolve 

riscos em tipos e gradações variados, com possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano. Desta forma, os riscos não 

devem superar os benefícios do desenvolvimento da pesquisa, para que sejam eticamente 

exequíveis.  

As possibilidades de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual do sujeito envolvido neste projeto foram minimizadas através do sigilo e 

preservação da identidade dos pacientes. Para entrevista cada paciente assinou o termo de 

esclarecimento livre e esclarecido para posterior realização da entrevista. Foi respeitado o sigilo 

de todos participantes da pesquisa, em relação à identidade. O arquivamento de todos os dados 

coletados encontra-se em local restrito, de acesso apenas pelos envolvidos no estudo.  

 Durante a coleta de sangue, foi esclarecido ao paciente todas as etapas da mesma, desde 

o preparo à realização desta, onde foram realizadas por profissionais devidamente qualificados 

e treinados da instituição, os quais cumprirão as normas de biossegurança deste procedimento. 

A coleta foi realizada utilizando material descartável e estéril, minimizando o risco de infecção 

e ausência de transmissão de doenças. Vale ressaltar que a coleta foi realizada diretamente no 

sistema de hemodiálise e não através de punção venosa, sem causar dor e hematoma. Todas as 

amostras coletadas, foram acondicionadas de forma segura conforme protocolo do laboratório 

envolvido na pesquisa, afim de minimizar os possíveis riscos biológicos aos quais os 

participantes da pesquisa estão expostos. 

 Por se considerar uma necessidade maior em proporcionar o máximo de benefício e 

mínimo de risco, o desenvolvimento de todo projeto contou com uma série de benefícios diretos 

e indiretos. Quanto aos benefícios diretos da pesquisa, este estudo possibilitou aos pacientes 

entrevistados a mensuração precisa da dor, contribuindo para a realização de um tratamento 

mais efetivo. De forma indireta, através deste levantamento epidemiológico foi demonstrada a 

necessidade de novas condutas clínicas e protocolos mais efetivos para o controle da dor e dos 

níveis séricos de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, alumínio, calcitriol e PTH em pacientes 

renais crônico em tratamento hemodialítico. 
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4.5 Coleta de dados 

4.5.1 Dados epidemiológico 

 O presente estudo fez o levantamento do perfil epidemiológico para melhor 

compreender o comportamento, as características, as deficiências, o conhecimento da doença e 

os agravos dos participantes da pesquisa. Isso possibilitou uma melhor análise dos resultados, 

auxiliando na mensuração dos riscos e danos dos pacientes. Desta forma, foram avaliadas as 

condições socioeconômicas como gênero, etnia, faixa etária, estado civil, nível de escolaridade, 

tempo de tratamento, acesso vascular, plano de saúde e uso de medicamentos. Estes dados 

foram levantados através de entrevista e busca ativa em prontuário. 

 

4.5.2 Análise de parâmetros bioquímicos  

 Os parâmetros bioquímicos utilizados para avaliar o DMO-DRC foram: cálcio, fósforo, 

produto cálcio x fósforo, fosfatase alcalina, calcitriol, PTH e alumínio. Após a realização da 

coleta de sangue, as amostras foram centrifugadas e os soros foram armazenados em freezer 

(- 30 °C) até o momento da dosagem dos analitos referidos. O cálcio foi mensurado através 

de método colorimétrico (Cobas c702, kit CA2 2250T ROCHE), o fósforo através de método 

colorimétrico (Cobas c702, kit PHOS 600T ROCHE), a fosfatase alcalina através de método 

enzimático (Cobas c502, kit ALP2S 200T ROCHE), o PTH por eletroquimioluminescência 

(Cobas e602, kit PTH ELEC 100T ROCHE), o calcitriol por quimioluminescência (Cobas 

e602, kit VITAMINA D TOTAL II G2 100T ELEC ROCHE) e o alumínio através de 

espectofotometria de absorção com corretor Zeeman, automação/metodologia absorção 

atômica em forno de grafite, não foi utilizado kit, análise em house.   Todas estas analise foram 

realizadas por laboratório terceirizado. 

 

4.5.2.1 Coleta de sangue 

A qualidade dos resultados dos exames laboratoriais está intimamente relacionada à fase 

pré-analítica, que se inicia desde o preenchimento coreto da requisição, preparação do paciente, 

coleta e identificação da amostra, armazenamento temporário da amostra no local de coleta, 

transporte ao laboratório, até o recebimento e cadastramento das amostras no laboratório que 

fará a avaliação. 

A coleta de sangue foi realizada por profissional da instituição na qual foi desenvolvida 

a pesquisa, seguindo as rotinas instituídas de biossegurança, uma vez que estes parâmetros 

bioquímicos fazem parte da rotina mensal de exames laboratoriais da unidade. Foram utilizados 
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materiais descartáveis, estéreis e tubos para análise bioquímica sem coagulante. O profissional 

identificou o tubo de coleta com os dados necessários por meio de etiqueta, e em seguida iniciou 

o processo de coleta no próprio sistema de hemodiálise. Após a coleta, foi fornecido pela equipe 

do projeto um lanche aos participantes.  

Após a realização da coleta as amostras foram centrifugadas com rotação de 3.200 rpm 

por 12 minutos e os soros foram mantidos em temperatura refrigerada (2°C a 8°C), exceto os 

soros para análise do PTH que foram congelados. Todas as amostras foram devidamente 

condicionados até o momento da dosagem dos analitos. Para cada parâmetro bioquímico foi 

utilizado método de análise específico como mensurado anteriormente.  

   

 

4.5.2.2 Classificação do DMO  

A classificação do DMO foi realizada utilizando os valores do paratormônio. Para 

categorizar em DMO de baixa remodelação ou DMO de alta remodelação foram usados os 

níveis séricos (PTH < 100 pg/dL e PTH > 450 pg/dL), respectivamente (CONITEC, 2016; 

GALVÃO et al., 2013; SWATHI; SETHMA, 2016).  

  

4.6 Avaliação da dor 

4.6.1 Inventário Breve de Dor (IBD) 

A caracterização da dor foi realizada através do IBD, esse questionário utilizou uma 

escala de 0-10 para avaliar intensidade da dor presente nas últimas 24 horas e a sua interferência 

nas atividades cotidianas. Foi o primeiro questionário aplicado nesse estudo para avaliação da 

dor nos pacientes. Além da intensidade da dor o questionário permitiu que o paciente 

identificasse a localização da dor através de um diagrama do corpo humano enumerado e o 

levantamento do uso de analgésicos, incluindo o percentual de alívio trazido por estes. O IBD 

é composto por 15 itens, subdivididos em dois componentes, onde o primeiro refere-se à 

intensidade da dor, com 8 itens, e o segundo a interferência dela em diferentes aspectos do 

cotidiano, com 7 itens, como atividade geral, humor, habilidade de caminhar, trabalho, 

relacionamento com outras pessoas, sono e o apreciar a vida (YENG et al., 2001). 

As pontuações para as duas dimensões variam de 0 a 10 e são calculadas utilizando-se 

a média do total de itens, sendo que, quanto maior a pontuação, maior a intensidade da dor ou 

da sua interferência na vida do indivíduo (YENG et al., 2001). O questionário leva de 5 a 15 
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minutos para ser completado e é útil para uma variedade de populações de pacientes. É um bom 

instrumento para medida da dor em pacientes com deterioração progressiva (SOUSA, 2005). 

 

4.6.2 Questionário McGill (MPQ) 

O questionário McGill foi a segunda ferramenta utilizada para caracterização da dor dos 

pacientes do estudo. Trata-se de um instrumento multidimensional que avalia a experiência 

dolorosa nas dimensões sensoriais, afetivas, avaliativas e mista da dor.  Esta ferramenta é 

compreendido por quatro categoriais divididas em vinte subcategorias que descrevem 

diferentes qualidades da dor. O paciente entrevistado tem a opção de escolher uma palavra (ou 

nenhuma) que melhor retrate sua dor (PIMENTA, 2006). 

Das 20 categorias, dez pertencem à dor sensorial, cinco à dor afetiva, uma a dor subjetiva 

e quatro mistas/avaliativas. Em cada categoria contém de duas a seis palavras que estão em 

ordem de intensidade e o paciente escolhe apenas uma palavra de cada categoria. A intensidade 

de dor mais baixa equivale à pontuação “1” e assim por diante (CAMARGO et al., 2007). 

Os valores das palavras escolhidas pelo paciente devem ser somados para se obter tanto 

o escore separado por categorias quanto o total. Os itens incluídos em cada dimensão foram: 

1) Sensorial = ∑ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) 

2) Afetivo = ∑ (A11, A12, A13, A14, A15) 

3) Subjetivo = ∑ (AV16) 

4) Misto = ∑ (M17, M18, M19, M20) 

5) Escore total = ∑ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, A11, A12, A13, A14, A15, 

AV16, M17, M18, M19, M20). 

No questionário de McGill foi avaliado a intensidade da dor presente no momento em 

que se está realizando o questionário. Trata-se de uma escala que contém uma combinação 

número- palavra variando de (0-4), no qual o paciente relatou a intensidade de dor presente 

seguindo os seguintes descritores; (0) sem dor, (1) fraca, (2) moderada, (3) forte, (4) 

insuportável (SANTOS et al., 2006).  

 

4.7 Qualidade de vida  

A avaliação da qualidade de vida dos pacientes foi realizada através da utilização do 

Questionário de qualidade de vida em doença renal (Kidney Disease Quality of Life 

Questionaire Short Form: KDQOL-SF) (FERREIRA et al., 2013) validado para o português, o 

qual foi aplicado sob a forma de entrevista direta com o paciente (DUARTE,  2005). Esta 
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ferramenta é composta por 19 dimensões, que correspondem aos itens relacionados com a 

qualidade de vida dos indivíduos que são submetidos à hemodiálise. Sendo 8 domínios 

genéricos oriundos do instrumento SF-36 (36 questões) e 11 domínios específicos (43 

questões). São, portanto ao todo, 80 questões Tais dimensões são analisadas separadamente, 

resultando em médias de valores por dimensões e identificando os reais problemas relacionados 

à saúde dos pacientes (WALTERS et al., 2002).  

Das dimensões gerais originadas do SF-36 foram abordadas questões sobre 

funcionamento físico, função física, dor, saúde geral, bem-estar emocional, função emocional, 

função social, energia e fadiga. Das dimensões específicas da doença renal foram abordadas 

questões sobre lista de sintomas e problemas, efeitos da doença renal, sobrecarga da doença 

renal, papel profissional, função cognitiva, qualidade de interação social, função sexual, sono, 

suporte social, estímulo por parte do ambulatório de nefrologia e a satisfação do paciente 

(HAYS et al., 1997) 

Todos os oito domínios do questionário foram categorizados em três grupos. De 0-33 

foi definida como "baixa", 34-66 como "intermediária" e 67-100 como "alta".  Os pacientes 

com dados disponíveis em um ou mais domínios KDQOL foram incluídos nas análises (VAN 

LOON et al, 2017). 

 

4.8  Análise estatística 

Os dados coletados foram tabulados utilizando o programa Microsoft Office Excel® 

2013 para Windows. Posteriormente as análises estatísticas foram realizadas no programa 

GraphPad Prism 6.  Para a análise dos dados foi empregado o recurso da estatística descritiva, 

onde se incluem as distribuição das frequências e percentual, as medidas de tendência central 

(média e mediana) e as medidas de dispersão (desvios-padrão). Para as variáveis quantitativas, 

foi realizada a verificação da normalidade dos dados utilizando o teste D’ Agostino-Pearson e 

Shapiro-Wilk. Para associação das variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui-quadrado. As 

variáveis contínuas foram expressas em média ± desvio padrão e submetidas a comparação 

através do teste de Mann Whitney, aplicáveis a dados não paramétricos. As correlações foram 

realizadas utilizando o teste de Spearman, uma vez que todos os resultados foram classificados 

como não paramétricos. Em todos os casos o nível de significância adotado foi de 5% com 

intervalo de confiança de 95.
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5 RESULTADOS 

   

 Foram avaliados 195 pacientes portadores de DRC como pode ser visto na tabela 

1. A amostra foi composta por 62,05% dos pacientes do gênero masculino, 48,21% de 

pardos, 44,62% dos pacientes apresentavam faixa etária entre 40 e 59 anos, 51,79% dos 

pacientes tinham entre 1 e 5 anos de tratamento. Com relação a escolaridade 43,59% 

abrangiam o ensino fundamental, 62,56% eram casados, 74,87% com fístula 

arteriovenosa como acesso para realizar a terapia dialítica, 58,97% tem o tratamento 

financiado pelo Sistema único de Saúde e 72,31% tem renda familiar até 3 salários.  

O metabolismo ósseo dos pacientes foi avaliado através da análise dos níveis 

séricos de cálcio, fósforo, produto cálcio e fosforo, PTH, fosfatase alcalina, vitamina D 

(1,25 dihidroxicolecalciferol) e alumínio como demonstrado na Tabela 2. 24,62% dos 

pacientes apresentaram níveis séricos de cálcio abaixo da faixa de normalidade e 12,82% 

com níveis séricos acima dos valores referência. Quanto ao fósforo 49,23% dos pacientes 

apresentaram alterações abaixo ou acima dos valores de referência, representando 22,56% 

e 26,67%, respectivamente.  Do total, 17,44% dos voluntários apresentaram o produto 

dos níveis de cálcio e fósforo ≥ 55 mg/dL e 82,56% apresentaram resultados dos níveis 

dentro da faixa considerada normal. 

Analisando o PTH, 74,87% dos pacientes apresentaram níveis séricos fora dos 

valores de referência para o paciente renal. Representando 29,74% abaixo de 150 pg/dL 

e 45,13% acima de 300 pg/dL, sugerindo a presença de DMO nesses pacientes. Outro 

marcador de metabolismo ósseo associado ao DMO-DRC avaliado foi a fosfatase 

alcalina, sendo verificado que 44,62% dos pacientes apresentaram níveis fora da faixa 

considerada normal. 1,03% dos pacientes apresentaram níveis diminuído e 43,59 

apresentaram níveis aumentados. Para o calcitriol, observou-se que 9,74% e 24,62% dos 

pacientes apresentaram níveis séricos deficientes e insuficientes, respectivamente. Em 

virtude do risco de intoxicação por alumínio através da água empregada na hemodiálise 

e medicamentos, os níveis séricos deste íon foi avaliado, sendo constatado que 100% dos 

pacientes apresentam este íon dentro da faixa de normalidade (Tabela 3).  
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Tabela 2: Distribuição do perfil sociodemográfico dos pacientes renais submetidos à 
hemodialise. 
 

Variáveis Número de pacientes Percentual (%) 
Sexo   
Masculino 121 62,05 
Feminino 74 37,95 
 
Etnia 

  

Branco 58 29,74 
Negro 43 22,05 
Pardo 94 48,21 
 
Faixa Etária 

  

20-39 anos 31 15,90 
40-59 anos 87 44,62 
>60 anos 77 39,49 
 
Tempo de Tratamento 

  

< 1 ano 39 20,00 
1-5anos 101 51,79 
>5 anos 55 28,21 
 
Escolaridade 

  

Analfabeto 21 10,77 
Ensino Fundamental 85 43,59 
Ensino Médio 62 31,79 
Ensino Superior 27 13,85 
 
Situação conjugal 

  

Casado 122 62,56 
Divorciado 8 4,10 
Solteiro 54 27,69 
Viúvo 11 5,64 
 
 

  

Acesso Vascular   
Cateter 49 25,13 
Fístula 146 74,87 
   
Plano de Saúde   
Convênio 80 41,03 
SUS 115 58,97 
   
Renda Familiar   
0 -1 Salário 59 30,26 
1-3 Salários 82 42,05 
>3 Salários 54 27,69 
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Tabela 3: Distribuição absoluta e percentual dos marcadores bioquímicos de metabolismo ósseo de pacientes renais crônicos submetidos à 
hemodiálise. 

Indicadores bioquímicos de 
metabolismo ósseo 

Total Homens Mulheres 

Média ± DP n % Média ± DP n % Média ± DP n % 

Cálcio          
< 8,4 mg/dL 7,93  ± 0,46 48 24,62 7,92 ± 0,48 33 27,27 7,96  ± 0,42 15 20,27 
8,4 - 9,5 mg/dL 8,89  ± 0,33 122 62,56 8,87  ± 0,32 70 58,68 8,90  ± 0,33 52 68,92 
> 9,5 mg/dL 10,08  ±  0,58 25 12,82 9,94 ± 0,33 17 14,05 10,39 ± 0,86 8 10,81 
Total 8,80  ± 0,75 195 100 8,76 ± 0,73 120 100 8,87 ± 0,78 75 100 
          

Fósforo           
<3,5 mg/dL 2,73 ± 0,53 44 22,56 2,70 ± 0,61 26 21,49 2,76 ± 0,41 18 24,32 
3,5 - 5,5 mg/dL 4,40 ± 0,55 99 50,77 4,36 ± 0,55 59 49,59 4,45 ± 0,54 40 52,70 
>5,5 mg/dL 6,39 ± 0,81 52 26,67 6,30 ± 0,73 

 
35 28,93 6,58 ± 0,96 

 
17 22,97 

Total 4,55 ± 1,44 195 
 

100 4,56 ± 1,43 120 100 4,53 ± 1,40 75 100 
          

Cálcio x Fósforo          
< 55 mg/dL 35,85 ± 9,57 161 82,56 36,08 ± 10,03 99 82,64 35,48 ± 8,63 62 82,43 
≥ 55 mg/dL 61,75 ± 7,85 34 17,44 61,91 ± 8,67 21 17,36 61,48 ± 6,62 13 17,57 
Total 40,37 ± 13,53 195 100 40,57 ± 13,86 120 100 40,05 ± 13,06 75 100 
          

PTH           
< 150 pg/dL 80,95 ± 41,15 58 29,74 72,95 ± 38,22 32 26,45 90,80 ± 43,21 26 35,14 
150 – 300 pg/dL 207,16 ± 39,67 49 25,13 204,05 ± 42,71 34 28,93 214,94 ± 42,62 15 18,92 
> 300 pg/dL 947,39 ± 706,63 88 45,13 1081,02± 815,23 54 44,63 735,14±416,41 34 45,95 
Total 503,67 ± 624,30 195 100 560,76  ± 718,82 120 100 410,34±414,41 75 100 
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Continuação da Tabela 3.  

Indicadores bioquímicos 
de metabolismo ósseo 

Total 
 

Homens 
 

Mulheres 

Média ± DP n % Média ± DP n % Média ± DP n % 
Fosfatase alcalina          

< 38 UI/L 32,50  ± 0,71 2 1,03 32,5 ± 0,71 2 1,65 - - - 
38-126 UI/L 80,18  ± 20,68 108 55,38 78,56 ± 20,73 67 56,20 82,93 ± 20,56 41 54,05 
>126 UI/L 355,19  ± 293,17 85 43,59 389,92 ± 333,83 51 42,15 305,09 ± 213,26 34 45,95 
Total 199,91  ± 237,48 195 100 209,03 ± 265,98 120 100 185,00 ± 182,24 75 100 
          

Calcitriol          

≤ 20 ng/mL 
(Deficiências) 

14,42 ± 3,61 19 9,74 14,00  ± 2,75 10 8,26 14,89 ± 4,51 9 12,16 

21 – 29 ng/mL 
(Insuficiência) 

25,15 ± 2,62 48 24,62 24,61  ± 2,65 31 25,62 26,11 ± 2,32 17 22,97 

30 - 100 ng/mL 
(Suficiência) 

41,06 ± 9,39 128 65,64 42,72 ± 10,54 79 66,12 38,29 ± 6,25 49 64,86 

Total 34,55 ± 12,25 195 100 35,71 ± 13,39 120 100 32,64 ± 9,91 75 100 
          

Alumínio            
< 30 µg/L 2,22 ± 1,89 195 100 2,24 ± 2,16 120 100 2,19 ± 1,37 75 100 
≥ 30 µg/L - - - - - - - - - 
Total 2,22 ± 1,89 195 100 2,24 ± 2,16 120 100 2,19 ± 1,37 75 100 
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Dos 195 pacientes incluídos no estudo, 104 apresentaram níveis de PTH inferiores a 100 

pd/dL ou superiores a 450 pg/dL, sendo classificados como portadores do DMO. Os demais (n 

= 91), apresentando níveis de PTH entre 100 e 450 pg/dL, foram considerados pacientes não 

portadores do distúrbio (Tabela 4). Ao realizar a comparação entre os grupos, foi possível 

observar que, embora não tenha sido estatisticamente significativa (p = 0,37), clinicamente o 

DMO possui maior prevalência em pacientes do gênero masculino, apresentando um risco 1,13 

maior de apresentar o distúrbio quando comparado ao gênero feminino. Além disso, observou-

se que os pacientes com DMO apresentavam maior tempo de tratamento do que os pacientes 

sem o DMO (p = 0,03). No que se refere à etnia, também foi possível observar que os pacientes 

negros apresentam um risco 1,36 maior de desenvolver o DMO do que os pacientes brancos e 

pardos.  Não foram observadas associações entre a presença do DMO e idade, bem como para 

a presença do distúrbio e escolaridade (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Caracterização dos pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise com distúrbio 
mineral e ósseo (DMO) presente (+) e ausente (-). 

Variáveis 
DMO+ 

(n = 104) 
DMO- 

(n = 91) p RR IC (95%) 

Gênero      

    Masculino n (%) 67 (55,83%) 53 (44,17%) 0,37* 1,13 0,85 – 1,49 

Idade      

    Média ± DP 53,66±14,60 56,62±14,34 0,15# -- -- 

Tempo de tratamento      

   Média ± DP 4,67±4,30 3,41±3,03 0,03# -- -- 

Escolaridade      

  Analfabeto n (%) 10 (47, 62%) 11 (52, 38%)    

  Ensino Fundamental n (%) 52 (58, 43%) 37 (41, 57%) 
0,41* --   -- 

  Ensino Médio n (%) 29 (46, 03%) 34 (53,97%) 

  Ensino Superior n (%) 13 (59,10%) 9 (40,90%)    

Etnia      

    Negro 29 (67,44%) 14 (32,56%) 
0,03* 1,36 1,05 – 1,77 

    Branco /Pardo 75 (49,34%) 77 (50,66%) 
*Teste de Qui-quadrado; # Test T; DP = Desvio padrão; RR = Risco relativo; IC = Intervalo de confiança. 
  

A figura 4 representa a distribuição dos níveis séricos dos marcadores bioquímicos em 

pacientes renais que apresentam ou não o DMO. Em A e B foram avaliados os níveis séricos 

de cálcio e fósforo respectivamente, sendo que esses encontraram-se aumentados (* p = 0,02 e 

* p = 0,01, respectivamente) nos pacientes com DMO presente. A figura 4 C e D representam 

o produto cálcio e fósforo e os níveis séricos de fosfatase alcalina, respectivamente.  
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C 

 

D 

 

 

Figura 4: Distribuição dos pacientes quanto aos níveis séricos dos marcadores bioquímicos e 
a presença (+) ou ausência (-) do DMO. Distribuição dos níveis séricos de (A) Cálcio, (B) 
Fósforo, (C) produto Cálcio fósforo e (D) fosfatase alcalina, respectivamente na presença ou 
ausência de DMO (*Teste de Mann Whitney). 
 
 

Além disso, foi encontrado um aumento dos níveis séricos desses marcadores em 

pacientes DMO presente em relação DMO ausente. Os resultados apresentaram um valor 

significativo (**** p < 0,0001) nos níveis de fosfatase alcalina mostrando valores elevados nos 

pacientes em que o DMO estava presente. Pôde-se observar que nos pacientes DMO presente 

os valores de fosfatase alcalina em 85 pacientes (43,59%) estavam acima dos valores de 

referência, atingindo níveis até 1.100 UI/mL (Figura 4 D). 
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Na figura 5 são apresentadas as correlações entre o PTH e outros marcadores 

bioquímicos para os pacientes renais submetidos a hemodiálise. Foi possível identificar 

correlações positivas entre PTH e fósforo (Figura 5B; *p = 0,02) e PTH e produto cálcio e 

fósforo (Figura 5C; *p = 0,01). Diferentemente do observado para o cálcio e calcitriol, os quais 

não demonstraram correlação com PTH.  

 

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Figura 5: Correlação entre PTH e marcadores bioquímicos dos pacientes renais submetidos à 
hemodiálise. (A) Distribuição dos níveis de PTH em função do cálcio, (B) Distribuição dos 
níveis de PTH em função do fósforo, (C) Distribuição dos níveis de PTH em função do produto 
cálcio e fósforo, (D) Distribuição dos níveis de PTH em função do calcitriol. 
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Na figura 6 são apresentadas as correlações entre a fosfatase alcalina e outros 

marcadores bioquímicos para os pacientes renais submetidos a hemodiálise. Foi identificada 

correlação positiva entre a fosfatase alcalina e o PTH (Figura 6 A; ****p < 0,0001) com 

coeficiente de correlação de Spearman (r = 0,73). Diferentemente do observado para o cálcio, 

fosforo e calcitriol (figuras 6 B; 6 C; 6 D) respectivamente, que não apresentaram correlações 

com a fosfatase alcalina. 

 

A 

 

B 

 
 

 

D 

 

 

Figura 6. Correlação entre fosfatase alcalina e marcadores bioquímicos dos pacientes renais 
submetidos à hemodiálise (A) Distribuição dos níveis de fosfatase alcalina em função do PTH, 
(B) Distribuição dos níveis de fosfatase alcalina em função do cálcio, (C) Distribuição dos 
níveis de fosfatase alcalina em função do fósforo, (D) Distribuição dos níveis de fosfatase 
alcalina em função do calcitriol. 
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Através do emprego do IBD foi possível observar que 66 pacientes (33,85%) haviam 

sentido dor nas últimas 24 horas, com distribuição e frequências demonstrado na figura 7, de 

acordo com esse levantamento as dores no tórax (31,19%), membros inferiores (30,28%) e 

coluna (15,60%) foram as mais evidenciadas pelos pacientes. Em uma escala de 0-10 para estas 

condições dolorosas foram observados escores médios de 6,79 ± 2,59; 3,43 ± 1,85 e 4,86 ± 

1,95, para a dor máxima, a dor mínima e a dor média, respectivamente. No momento da 

entrevista, os pacientes reportaram escore médio de dor de 4,59 ± 2,33. Em geral, estas 

condições álgicas impactaram na atividade geral, humor, habilidade de caminhar, trabalho, 

relacionamento com outras pessoas, sono e no apreciar a vida com escores de 6,90 ± 2,47; 5,92 

± 2,42; 7,11 ± 2,65; 6,48 ± 2,58; 5,80 ± 2,34; 6,33 ± 2,74 e 4,92 ± 2,26 respectivamente.  

 

   Figura 7: Localização da dor avaliada através do Inventário Breve da Dor.  

 

Através do questionário de McGill, 109 (55,90%) pacientes relataram sentir dor. No 

momento da entrevista, 38 (19,49%) apresentaram dores em uma escala que variava de fraca a 

insuportável, como pode ser visto na tabela 5. Quando questionados sobre o aspecto temporal, 

49 (44,95%) destes pacientes relataram uma dor contínua, 32 (29,36%) periódica e 28 (25,69%) 

momentânea. Foi possível observar que as dimensões sensorial e afetivo apresentaram maior 

índice de classificação da dor (Tabela 5). 
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Tabela 5: Quantidade de dor mensurada através do questionário de McGill. 
Intensidade da dor presente (PPI) N Percentual 
Sem dor (0) 157 80,51 
Fraca (1) 23 11,79 
Moderada (2) 10 5,13 
Forte (3) 3 1,54 
Insuportável (4) 2 1,03 

Índice de classificação da dor (PRI) 
Dimensão Média Desvio padrão 
Sensorial (1-10) 8,79 5,03 
Afetivo (11-15) 4,53 3,27 
Avaliação subjetiva (16) 2,41 1,36 
Mista (17-20) 3,06 2,11 
Total 17,08 10,11 

  

Foi avaliado a dor nas dimensões sensorial, afetiva, subjetiva, mista e o escore total da 

dor para os pacientes que possuem DMO presente ou ausente (Figura 8). Embora 

estatisticamente não haja diferença significativa entre os pacientes quem tem DMO Presente ou 

ausente, clinicamente se observa que os pacientes DMO presente apresenta uma tendência 

maior de apresentar dor na maioria das dimensões. As dimensões sensorial (A), afetiva (B), 

mista (D) e total (E) tiveram maior índice de dor relatada pelos pacientes que apresentavam 

DMO presente. Apenas na dimensão subjetiva (C) os pacientes que DMO ausente reportaram 

índice de dor maior que os pacientes que possui DMO Presente.  

A 

 

B 
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Figura 8: Índice de Classificação da dor através das dimensões do questionário de McGill em 
pacientes renais submetidos à hemodiálise que possuem DMO presente (+) e DMO ausente (-
). Em (A) Dimensão sensorial da dor, (B) Dimensão afetiva, (C) Dimensão subjetiva, (D) 
Dimensão mista, (E) Escore total da dor. Teste de Mann Whitney. 
 

             Vale ressaltar que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

parâmetros bioquímicos e o número de pacientes com dor geral e musculoesquelética, exceto 

para a fosfatase alcalina (Figura 9), para a qual foi observado que os níveis séricos de fosfatase 
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alcalina foram maiores em pacientes com dor musculoesqueléticas, para os quais a média e o 

desvio padrão (355,19 ± 293,17) apresentara-se acima do limite de normalidade.  

 
 
Figura 9: Distribuição dos pacientes com dor musculoesquelética em função dos níveis séricos 
de fosfatase alcalina (Teste de Mann Whitney). 
 

Considerando apenas os pacientes com DMO presente, verificou-se que pacientes com 

tempo de tratamento superior a 5 anos apresentam um risco 2,10 vezes maior de apresentar 

dores musculoesqueléticas (p = 0,0001), quando comparados aos pacientes mais recentes no 

programa de hemodiálise. Além disso, os pacientes com DMO foram distribuídos considerando 

a natureza do distúrbio como DMO de alta 69 (66,35%) ou baixa 35 (33,65%) remodelação 

óssea. Semelhantemente ao observados para os pacientes com DMO na totalidade, pacientes 

com DMO de alta remodelação óssea também apresentam risco 2,07 maior de apresentar dor 

no aparelho locomotor após 5 anos de tratamento (p = 0,0019**). Em contrapartida, este perfil 

não foi observado para pacientes com DMO de baixa remodelação, indicando que a dor 

musculoesquelética nos mesmos independe do tempo de tratamento (Tabela 6).  
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Tabela 6: Distribuição dos pacientes com DMO em função do tempo de tratamento (TTT) e da 
dor musculoesquelética. 

 
*Qui-quadrado. 
 

Quanto ao uso de medicamentos analgésicos utilizados, grande parte dos pacientes 

relataram fazer de uso de analgésicos não opioides (n=83; 82,18%), com destaque para a 

dipirona (47,52%), e opioides (n=8; 7,92%).  Embora não estejam inseridos na classe de 

medicamentos analgésicos (n=10; 9,90%), alguns pacientes reportaram o uso de cinacalcete, 

ácido tióctico, pregabalina e propranolol para dores ósseas, neuropatia diabética, dor 

neuropática e angina, respectivamente. Além disso, foi relatado o uso de produtos naturais como 

gel doutorzinho e chá de janaúba (Himathantus drasticus).  

 

 

 

Tipo de 
distúrbio por 

TTT 

Dor 
musculoesquelética 

presente n (%) 

Dor 
musculoesquelética 

ausente n (%) 
p RR IC (95%) 

DMO + 
(TTT > 5 anos) 

(n = 33) 
24 (72,73%) 9 (27,27%) 

0,0001*** 2,10 1,44 - 3,06 
DMO + 

(TTT < 5 anos) 
(n = 71) 

41 (57,75%) 30 (42,25%) 

DMO Alta 
remodelação + 
(TTT > 5 anos) 

(n = 27) 
20 (74,07%) 7 (25,93%) 

0,0019** 2,07 1,30 - 3,29 

DMO Alta 
remodelação  + 
(TTT < 5 anos) 

(n = 42) 

15 (35,71%) 27 (64,29) 

DMO Baixa 
remodelação + 
(TTT > 5 anos) 

(n = 6) 

3 (50,00%) 3 (50,00%) 

0,9387 1,03 0,43 - 2,51 
DMO Baixa 

remodelação + 
(TTT < 5 anos) 

(n = 29) 

14 (48,28%) 15 (51,72%) 
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Tabela 7: Relação de analgésicos utilizados. 
Medicamentos Utilizados Quantidade Percentual (%) 

Dipirona 48 47,52 
Dorflex (dipirona + Orfenadrina + cafeína) 8 7,92  
Paracetamol 8 7,92 
Torsilax (Diclofenaco + paracetamol+ carisoprodol+cafeína) 8 7,92 
Escopolamina 4 3,96 
Cetoprofeno 2 1,98 
Lisador (Dipirona + prometazina + adifenina) 1 0,99 
Ciclobenzaprina 1 0,99 
Ibuprofeno 1 0,99 
Piroxicam 1 0,99 
Neosaldina (Dipirona + isometepteno +cafeína) 1 0,99 
Tramadol 4 3,96 
Codeína 1 0,99 
Metadona 1 0,99 
Morfina 1 0,99 
Paco (paracetamol + Codeína) 1 0,99 
Outros 10 9,90 

 

Neste estudo a qualidade de vida foi avaliada utilizando o Kidney Disease Quality of 

Life Questionaire Short Form (KDQOL SF-36), o qual é dividido em dimensões que foram 

consideradas isoladamente para a análise estatística, conforme é demonstrado na Tabela 8, 

sendo apresentado os valores da média e desvio padrão das dimensões genéricas e específicas 

do KDQOL-SF. O escore médio total da qualidade de vida dos pacientes com DRC com base 

no questionário citado foi de 64,72. 

Os pacientes atingiram escores elevados (67-100) de qualidade de vida para as 

dimensões relacionadas à doença como lista de sintomas/problemas (83,16), efeitos da doença 

renal (74,29) e encorajamento da equipe de diálise (77,24). Quanto às dimensões sociais como 

qualidade da interação social (86,19), suporte social (85,73), bem-estar emocional (74,48) e 

função social (73,97), foram observados escores indicativos de elevada qualidade de vida. 

Semelhantemente, as dimensões associadas à condições fisiológicas como função cognitiva 

(87,49), função sexual (85,11), sono (71,06) e dor (69,33) também apresentaram escores 

elevados sob a qualidade de vida dos pacientes inseridos no estudo, independente da presença 

ou não de DMO (Tabela 8 e Figura 10).  

Apresentaram impacto intermediário (34-66) sobre a qualidade de vida, as dimensões 

relacionadas à condição de saúde/doença como carga da doença renal, saúde geral quanto à 

DRC e saúde geral com escores de 47,72; 52,03 e 66,56, respectivamente. As dimensões 

associadas à capacidade funcional como funcionamento físico (53,51), limitações físicas 
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(45,51), energia/fadiga (59,74) e saúde física (38,59) também demonstraram impacto 

intermediário sobre a qualidade de vida dos pacientes. O mesmo foi observado para dimensões 

de caráter emocional como limitações emocionais, saúde mental e satisfação do paciente, as 

quais apresentaram escore de 58,80; 50,52 e 61,54, respectivamente. Vale ressaltar que, apenas 

a dimensão status de trabalho (21,28) apresentou baixo escore (0-33) sobre a qualidade de vida 

dos pacientes submetidos a hemodiálise. 

 

Tabela 8: Escores médios das dimensões genéricas do KDQOL-SF para pacientes em 
hemodiálise. 

Dimensão (número de itens) Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

N 
Categoria de 

QV* 

Lista de sintomas/problemas (12) 83,16 85,42 13,79 195 Alta 

Efeitos da doença renal (8) 74,29 75,00 17,51 195 Alta 

Carga da doença renal (4) 47,72 43,75 21,96 195 Intermediária 

Status de trabalho (2) 21,28 0,00 33,23 195        Baixa 

Função Cognitiva (3) 87,49 93,33 15,85 195 Alta 

Qualidade da interação social (3) 86,19 93,33 15,88 195 Alta 

Função Sexual (2) 85,11 100,00 24,92 89 Alta 

Sono (4) 71,06 75,00 21,24 195 Alta 

Suporte Social (2) 85,73 100,00 26,76 195 Alta 

Encorajamento da equipe de diálise (2) 77,24 75,00 20,87 195 Alta 

Saúde geral (1) 66,56 70,00 22,41 195 Intermediária 

Satisfação do Paciente (1) 61,54 50,00 18,75 195 Intermediária 

Funcionamento físico (10) 53,51 50,00 34,44 195 Intermediária 

Limitações físicas (4) 45,51 25,00 42,20 195 Intermediária 

Dor (2) 69,33 77,50 30,41 195 Alta 

Saúde geral quanto à DRC (5) 52,03 55,00 19,88 195 Intermediária 

Bem-estar emocional (5) 74,48 80,00 20,33 195 Alta 

Limitações emocionais (3) 58,80 100,00 45,61 195 Intermediária 

Função Social (2) 73,97 87,50 29,12 195 Alta 

Energia/fadiga (4) 59,74 60,00 20,29 195 Intermediária 

SF-12 Saúde física  38,59 39,08 10,84 195 Intermediária 

SF-12 Saúde mental  50,52 52,34 11,14 195 Intermediária 

* van Loon et al., 2017. 
 

 



53 
 

 
 

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 

 
E  

 
Figura 10: Escore de qualidade de vida para dimensão dor nos pacientes submetidos à 
hemodiálise com DMO presente (+) e DMO ausente (-). (A) Dimensão dor em função da 
presença ou ausência de DMO, (B) Dimensão SF12 em função da presença ou ausência DMO, 
(C) Dimensão Dor em função DMO A+ DMO -, (D) Dimensão Dor em função DMO B+ DMO, 
(E) Dimensão dor em função da presença DMO B+ e DMO A+ (*Qui-quadrado de igualdade).  
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Quando avaliado a qualidade de vida usando a dimensão dor, pôde-se observar que, 

pacientes com DMO tem uma menor qualidade de vida (Figura 10 A e B), sendo o valor de p 

estatisticamente significativo (**p=0,007 e *p=0,02, respectivamente). As figuras 10.C e 10.D 

representam a qualidade de vida para dimensão dor reportada pelos pacientes que apresentam 

DMO de alta remodelação e DMO de baixa remodelação (*p=0,0253 e **p=0,0063) 

respectivamente.  
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6 DISCUSSÃO 
 

A amostra estudada apresentou um maior número de homens e uma prevalência maior 

de adultos corroborando com o censo 2016 da SBN. O perfil socioeconômico dos pacientes 

entrevistados aponta renda familiar relativamente baixa, pois a maioria não realiza qualquer 

atividade laboral remunerada, tem o tratamento dialítico financiado pelo Sistema Único de 

Saúde. Além disso, verificou-se que a maioria dos participantes da pesquisa apresentava baixo 

nível de escolaridade atuando de forma negativa, pois limita a compreensão das informações 

sobre a doença e o tratamento acarretando em uma menor adesão (SANTOS, 2011).  

A maioria dos pacientes desse estudo utilizavam a fístula arteriovenosa como acesso 

para realizar o tratamento. Esse é o acesso ideal para quem faz hemodiálise, pois há um menor 

risco de infecção, maior durabilidade em relação aos cateteres, melhor fluxo sanguíneo para 

realização do tratamento. Outro ponto relevante é que o paciente consegue fazer melhor sua 

higiene pessoal, quando comparado a quem tem o cateter como acesso. Quanto ao tempo em 

diálise, 51,79% tem até 5 anos de tratamento, corroborando com outros estudos (VIDES; 

MARTINS, 2017). A sobrevida desses pacientes depende de vários fatores como condição 

clínica, tempo de hemodiálise, adesão ao tratamento e qualidade do serviço. 

As alterações bioquímicas indicativas de DMO foram encontradas na maioria dos 

pacientes renais. Esse desequilíbrio na homeostase do cálcio, fósforo, PTH, calcitriol e fosfatase 

alcalina ocorrem precocemente na DRC e desempenham papel importante na fisiopatologia das 

doenças ósseas. A hipocalcemia é uma condição frequente quando há redução da função renal 

e depuração de creatinina abaixo de 15 ml/min (CUSTÓDIO, 2013).  

No que se refere ao fósforo, 49,23% dos pacientes apresentaram alterações abaixo ou 

acima dos valores de referência, representando 22,56% e 26,67%, respectivamente. A 

hiperfosfatemia é decorrente da ingestão excessiva de alimentos ricos em fósforo, da redução 

na depuração de fósforo pelos rins ou método dialítico e estado de remodelação óssea (alta ou 

baixa) (COLODONATO, 2005). Essa condição estimula o aumento da produção do PTH 

levando ao desenvolvimento do hiperparatireoidismo secundário, havendo assim a necessidade 

de uma maior adesão às orientações nutricionais e ao uso adequado de quelantes de fósforos 

(CONITEC, 2016).  

Além disso, segundo Schwarz et al (2006), o aumento fósforo sérico e produto cálcio e 

fósforo está diretamente associado à evolução da DRC. Tanto a hiperfosfatemia como 

hipercalcemia estão associadas a um risco aumentado de calcificação vascular e eventos 
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cardiovasculares (CONITEC, 2016).  Do total, 17,44% dos voluntários apresentaram o produto 

dos níveis de cálcio e fósforo ≥ 55 mg/dL, valores altos do produto cálcio e fósforo podem levar 

ao aparecimento de calcificações extraóssea (LEHMKUL et al., 2009). 

Dos parâmetros laboratoriais avaliados, o PTH foi o que mais impactou na análise do 

metabolismo ósseo, pois 74,87% dos pacientes apresentaram níveis séricos fora dos valores de 

referência para paciente renal. O PTH atua como principal marcador do DMO, indicando a 

presença do distúrbio em 104 pacientes. Este mesmo hormônio foi usado para fazer a 

classificação de DMO de baixa remodelação (PTH < 100 pg/dL; n = 35) ou alta remodelação 

óssea (PTH > 450 pg/dL; n = 69). Corroborando com outros estudos Conitec (2016) e Galvão 

et al. (2013) e Swathi; Sethma, (2016). 

A doença de baixa remodelação óssea inclui a doença óssea adinâmica, a qual pode estar 

associada à sobrecarga de cálcio, uso excessivo de calcitriol ou a supressão da paratireoide 

secundária a alterações metabólicas, e osteomalácia, geralmente associada à deficiência de 

vitamina D (CONITEC, 2016).  Já a doença de alta remodelação inclui osteíte fibrosa associado 

ao hiperparatireoidismo secundário e a doença mista (CONITEC, 2016). Vale ressaltar que o 

diagnóstico exato do tipo de doença associada o DMO é realizado através da biopsia óssea, o 

que não pode ser realizada neste trabalho. A biopsia óssea permite avaliar a calcificação 

progressiva, bem como pacientes com calcifilaxia (DOUSDAMPANIS; TRIGKA, 2017).  

  Outro marcador de metabolismo ósseo avaliado foi a fosfatase alcalina, para a qual 

verificou-se que 43,59% dos pacientes apresentaram níveis acima dos valores de referência, 

atingindo valores até 1.100UI/mL. De acordo com Ferreira (2008), esse marcador permite obter 

informação da evolução da remodelação óssea e da eficácia de eventuais intervenções 

terapêuticas. A dosagem da fosfatase alcalina juntamente com o PTH pode auxiliar no 

diagnóstico das diferentes formas da doença óssea associada a DRC (CONITEC, 2016).  

Para a vitamina D, observou-se que 9,74% e 24,62% dos pacientes apresentaram níveis 

séricos deficientes e insuficientes, respectivamente. Esse déficit está associado com o 

desenvolvimento do hiperparatireoidismo secundário e desordens ósseas (NGAI et al., 2014). 

Além disso, não foram detectadas correlações entre a alteração dos níveis de calcitriol e a 

fosfatase alcalina, assim como demonstrado por Shaheen et al. (2012). Estudo recentemente 

publicado mostrou que níveis baixos de vitamina D na forma 25-hidroxivitamina D estão 

associados à depressão, uma vez que essa atua como hormônio envolvido na síntese de 

neurotransmissores de monoaminas como a serotonina. Além de um maior risco de morte, pois 

essa deficiência contribui para progressão da DRC (JHEE et al., 2017).  
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Outro marcador empregado para este tipo de distúrbio é o alumínio. A avaliação 

bioquímica deste íon mostrou que 100% dos pacientes apresentaram este íon dentro da faixa de 

normalidade. A literatura mostra que atualmente a doença óssea relacionada a intoxicação por 

alumínio é menos comum devido a rigorosidade no controle da água para realização da 

hemodiálise e também não prescrição de quelantes à base de alumínio (SEIDOWSKAY et al., 

2017; SBN, 2013; VIEIRA et al., 2005). Deste modo, os achados deste estudo descartam a 

possibilidade de intoxicação por alumínio para os pacientes participantes. 

Através da comparação dos parâmetros sociodemográficos dos pacientes com DMO 

presente e ausente, verificou-se que o tempo de tratamento e a etnia são variáveis que estão 

associadas ao desenvolvimento do distúrbio. De fato, as alterações no metabolismo ósseo 

aparece nos estágios iniciais, agravando-se com evolução da doença (CUSTÓDIO, 2013). Essa 

condição ocorre devido a impossibilidade dos rins de excretar o fósforo, levando a uma 

hiperfosfatemia, a qual estimula a produção do FGF-23, hormônio peptídico produzido 

principalmente pelos osteócitos. O FGF-23 é capaz de reduzir os níveis de fósforo através de 

três mecanismos: aumento da excreção renal, estimulação do PTH e inibição da síntese de 

calcitriol. Por sua vez, os baixos níveis de calcitriol também estimulam a produção de PTH pela 

glândula paratireoide. A ação conjunta desses mecanismos induz a hiperplasia da glândula e 

consequentemente o HPTS (DINIZ; FRAZÃO, 2013; PEREIRA et al., 2018). 

 Além disso, negros tendem a apresentar níveis séricos de PTH mais elevados quando 

comparados a pessoas de outras etnias (JEMIELITA et al., 2016). Isso está relacionado ao fato 

de pessoas negras apresentarem níveis mais baixos de vitamina D (ALZAMAN et al., 2016), 

uma vez que a pele destes absorve mais raios ultravioleta do tipo B (UVB) na sua melanina, 

dificultando a produção da molécula precursora da vitamina D (NAIR; MASEEH, 2012). Com 

isso, a redução dos níveis de vitamina D pode acarretar na diminuição de cálcio sérico e, 

consequentemente, no aumento expressão de PTH pela glândula paratireoide, através de um 

feedback positivo (CUSTÓDIO, 2013).   

A comparação dos marcadores bioquímicos entre os pacientes com e sem DMO 

corroboram com dados anteriormente publicados, os quais indicam hiper ou hipocalcemia, 

hiperfosfatemia, além do aumento do produto cálcio fósforo e dos níveis de fosfatase alcalina 

(ETTA et al., 2017). Estes achados se confirmam pelas correlações positivas entre PTH, 

fósforo, produto cálcio fósforo e fosfatase alcalina observadas neste estudo. Em contrapartida, 

o cálcio e calcitriol não apresentaram correlação com o PTH, uma vez que estes marcadores 

podem se apresentar a depender da natureza do DMO (VIEIRA et al., 2005).  
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Quando a DRC está avançada é comum o aparecimento de dores ósseas, articulares, 

mialgias, fraqueza muscular, deformidades ósseas, fraturas e calcificações (CONITEC, 2016). 

Através do emprego do inventário breve da dor foi possível avaliar a intensidade da dor e a 

interferência da mesma em vários aspectos da vida. Nesse estudo pôde-se observar que 66 

pacientes haviam sentido dor nas últimas 24 horas. A localização da dor estava presente em 

várias partes do corpo, com destaque para o tórax e membros inferiores. Estudos mostram que 

uma relação entre dor torácica e DRC, corroborando com alguns resultados encontrados nesse 

trabalho (MIYAHIRA et al., 2016). A dor torácica no paciente renal pode estar associada a um 

quadro de angina, pericardite, distúrbios musculoesqueléticos e ainda a síndrome do dialisador 

ou síndrome do primeiro uso (VIDES; MARTINS, 2017).  Além disso, as dores nos membros 

inferiores estão muito relacionadas a câimbras e dores ósseas (MARQUES, et al., 2016).  

No momento da entrevista, grande parte dos pacientes não reportaram sentir dor. Os 

demais reportaram dores que variavam em uma escala de fraca a insuportável. Em geral, estas 

condições álgicas impactaram principalmente na atividade geral, humor, habilidade de 

caminhar e no sono. Estes dados corroboram com os estudos publicados por Miyhira et al. 

(2016) e Vides e Martins (2017).  Os quais demonstram o mesmo perfil de dor. Essas dores 

representam cerca de 40% das queixas totais apresentadas pelos pacientes renais em 

hemodiálise.  

A análise da dor através do questionário de McGill revelou que mais da metade (n=109, 

55,90%) dos pacientes relataram sentir dor. No momento da entrevista, 38 pacientes referiram 

sentir dor e sentiam-se desconfortáveis com a presença da mesma. A Estimativa da Intensidade 

de Dor Total é dada pela soma dos descritores escolhidos, podendo alcançar um valor máximo 

de 78 pontos (FERREIRA et al., 2013). Neste estudo, o escore máximo alcançado pelos 

pacientes que reportaram dor insuportável foi de 58 pontos. Quanto ao aspecto temporal, 49 

pacientes relataram sentir dor contínua, 32 periódica e 28 momentânea. Para as dimensões da 

dor avaliadas, os pacientes apresentaram maiores escores para as dimensões sensorial e afetiva, 

seguidas da mista e subjetiva, o que também condiz com o estudo de Miyhira et al. (2016).  

Embora os escores das dimensões da dor para os pacientes com e sem DMO não tenham 

apresentado diferenças estatisticamente significativas, observou-se uma tendência para maior 

intensidade das dimensões sensorial, afetiva e mista para os pacientes com DMO, ao passo que, 

para os pacientes sem DMO destacou-se a dimensão subjetiva. Não foi encontrado na literatura 

nenhum trabalho que avalie as dimensões de dor em pacientes que apresentam o distúrbio 

mineral. Vale ressaltar que o questionário apresentam algumas limitações, uma vez que possui 
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um maior número de itens referentes à dimensão sensorial em detrimento das demais, o que 

pode ter contribuído para a obtenção destes resultados (PIMENTA, 2006). 

Verificou-se ainda que a fosfatase alcalina, diferente dos demais marcadores 

bioquímicos, apresentou níveis mais elevados nos pacientes com dor musculoesquelética. 

Estudos recentes demonstram que a fosfatase alcalina tecidual não específica é capaz de 

hidrolisar os nucleotídeos pronociceptivos endógenos como o trifosfato de adenosina (ATP) 

(STREET e SOWA, 2015), podendo este marcador ser um alvo importante para modulação de 

condições álgicas associadas ao metabolismo ósseo. 

De fato, esta enzima está associada ao processo de mineralização óssea e distúrbios no 

metabolismo ósseo pode promover a calcificação exacerbada, sobretudo de tecidos moles com 

desenvolvimento de um processo inflamatório associado (SAPIR-KOREN; LIVSHITS, 2011). 

Estes eventos nos pacientes com DMO-DRC ocorrem em virtude do aumento da expressão de 

PTH, o qual atua em receptores presentes em osteoblastos, promovendo a liberação de fosfatase 

alcalina e citocinas como IL-6, TNF-α, TGF-β e o ligante do receptor ativador do fator nuclear 

Kappa B (RANK L). Este último, por sua vez, atua em receptores do tipo RANK nas células 

pré-osteoclastos, favorecendo a sua diferenciação em osteoclastos multinucleados maduros, os 

quais liberam enzimas e ácidos que promovem a reabsorção óssea. Durante este processo, as 

células ósseas também produzem FGF23, um importante modulador da fosfatase alcalina, cujo 

aumento tem sido com maiores níveis de IL-6, TNF-α, proteína C reativa, em pacientes com 

IRC e em estudos experimentais, demonstrando um possível feedback entre inflamação e os 

níveis de FGF-23 na DRC (PAPAGIANNI, 2017; MUNOZ et al., 2012; DAVID et al., 2016; 

SINGH et al., 2016). Todos estes mediadores são associados a diversos processos inflamatórios 

e, juntamente com os íons H+, podem estimular nociceptores periféricos causando dor 

(SANKOWSKI; MADER; VALDÉS-FERRER, 2015; BUCKLEY; GILROY; SERHAN, 

2014; LUGER et al., 2005). 

A dor nos pacientes com DMO, incluindo o de alta remodelação óssea, apresentou-se 

mais frequente após 5 anos de tratamento, sugerindo que a presença do dor nesta condição tem 

relação com o tempo de tratamento. Em contrapartida, a dor nos pacientes com DMO de baixa 

remodelação parece não depender do tempo de tratamento, uma vez que pacientes com menos 

de 5 anos reportaram sentir dor assim como os pacientes com mais de 5 anos de tratamento. 

São escassos os estudos que caracterizam a dor nos pacientes com DMO, mas vale a pena 

ressaltar que esta é uma manifestação clínica relevante para análise da gravidade deste distúrbio 

(RIELLA, 2010). 
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No que diz respeito aos analgésicos, pôde-se observar que os pacientes desse estudo 

utilizaram para alívio da dor, tanto analgésicos não opioides como opioides. Nesse aspecto, é 

importante acompanhar os pacientes que usam analgésicos por períodos prolongados, para 

monitorar e avaliar efeitos adversos, adequar dose, observar necessidade de retirada ou 

mudança de fármaco (KRAYCHETE, 2013). Alguns pacientes reportaram o uso de cinacalcete, 

para o manejo de dores ósseas. Embora não esteja inserido na classe de medicamentos 

analgésicos, esse medicamento minimiza as dores, uma vez modula os mecanismos de 

metabolismo ósseo. Portanto o uso do medicamento adequado para o alívio das dores contribui 

de forma positiva sobre a qualidade de vida. 

O nosso estudo revelou escore médio geral para qualidade de vida dos pacientes com 

DRC de (64,72), sendo um índice satisfatório quando comparado com outros trabalhos que 

utilizaram o mesmo questionário (GHIASI et al., 2018). Os pacientes entrevistados nessa 

pesquisa apresentaram escores elevados (67-100) para qualidade de vida dos pacientes renais 

em tratamento hemodialítico, para as dimensões relacionadas à doença como lista de 

sintomas/problemas, efeitos da doença renal, encorajamento da equipe de diálise, qualidade da 

interação social, suporte social, bem-estar emocional,  função social, função cognitiva, função 

sexual, sono e dor demonstraram impactos positivos sob a qualidade de vida dos pacientes 

inseridos no estudo. As dimensões relacionadas à condição de saúde/doença como carga da 

doença renal, saúde geral quanto à DRC, saúde geral, funcionamento físico, limitações físicas, 

energia/fadiga, saúde física, limitações emocionais, saúde mental e satisfação do paciente 

apresentaram escores intermediário (34-66) sobre a qualidade de vida. Apenas a dimensão 

status de trabalho (21,28) apresentou escore baixo (0-33) sobre a qualidade de vida dos 

pacientes submetidos a hemodiálise. A maioria dos pacientes com DRC não conseguem 

estabelecer vínculo com o trabalho devido vários fatores como tempo dedicado ao tratamento, 

condições físicas (SEIXAS et al., 2009). 

Verificou-se que a dor é uma condição que contribui significativamente para a 

diminuição da qualidade de vida dos pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, 

sobretudo para os portadores do DMO, de alta ou baixa remodelação. De fato, a dor é 

considerada uma experiência sensorial complexa e subjetiva, com elevado impacto sobre a 

qualidade de vida do portador da mesma, independente da sua origem (VALLATH et al., 2013). 

Além disso, a dor, embora seja prevalente e impactante para os portadores de DRC, poucos 

estudos foram desenvolvido para melhor caracterização deste sintoma nos pacientes em terapia 

renal substitutiva. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 O estudo apresentou uma prevalência maior de indivíduos do sexo masculino, pardos e 

adultos. Com predomínio de pacientes que apresentam renda de até três salários, casados, 

baixa escolaridade e tratamento financiado pelos SUS; 

 Verificou-se alta prevalência de pacientes com DMO, com destaque para DMO de alta 

remodelação; 

 O tempo de tratamento e a etnia estão associados ao desenvolvimento do DMO; 

 O estudo apresentou correlações positivas do marcador bioquímico PTH com fósforo, 

produto cálcio fosforo e fosfatase alcalina para o desenvolvimento do DMO; 

 Foi observado que pacientes com dor musculoesquelética apresentavam níveis séricos de 

fosfatase alcalina mais elevados do que os pacientes que não reportaram esta modalidade 

de dor; 

 Verificou-se que mais da metade dos pacientes relataram sentir dor, variando de fraca a 

insuportável, com maior prevalência para dores fracas e moderadas, com destaque para 

as dimensões sensoriais e afetivas; 

 Os pacientes envolvidos nesse estudo apresentaram escore médio total intermediário para 

qualidade de vida, com média superior à apresentada em outros trabalhos; 

 A dor apresenta impacto significativo sobre a qualidade de vida dos portadores de DMO, 

quando comparados aos pacientes sem o DMO; 

 O status trabalho e os aspectos físicos apresentaram os menores domínios nos escores de 

qualidade de vida, indicando maior impacto sobre a mesma; 

 Os demais escores de qualidade de vida foram satisfatórios, evidenciando que apesar de 

todas as limitações, quando o paciente entende seu papel no autocuidado e segue as 

orientações, diminui as complicações promovendo uma melhoria na qualidade de vida. 
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8 Perspectivas 
 

A partir deste trabalho verificou-se a necessidade do desenvolvimento de novos estudos 

para melhor compreensão da fisiopatologia da dor associada ao distúrbio mineral e ósseo, bem 

como elucidar o papel da fosfatase alcalina na gênese e/ou manutenção desta condição dolorosa 

experimentada por diversos pacientes submetidos à hemodiálise.  
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 
 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar do projeto “ÍNDICE ÁLGICO E QUALIDADE DE VIDA EM 
PACIENTES COM DISTÚRBIO OSTEOMETABÓLICO SUBMETIDOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA”. O principal objetivo deste 
projeto é Avaliar a intensidade e distribuição da dor em pacientes com distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, submetidos à 
hemodiálise, e seu impacto sobre a qualidade de vida.  

Os riscos referentes à sua participação são os relacionados à aplicação do questionário de qualificação e quantificação da dor 
e coleta de material biológico. As possibilidades de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual 
envolvido neste projeto serão minimizadas através do sigilo e preservação da identidade dos pacientes. Será respeitado o sigilo de todos 
participantes da pesquisa, em relação à identidade. O arquivamento de todos os dados coletados ficará em local restrito, de acesso 
apenas pelos envolvidos no estudo. Durante a coleta de exames que já fazem parte da rotina de exames mensais da unidade de 
hemodiálise, os riscos serão minimizados por meio do uso de equipamento de proteção individual, materiais descartáveis e estéreis (gorro, 
máscara de proteção e luvas de procedimento). 

Os benefícios diretos desse estudo possibilitará aos pacientes entrevistados a mensuração precisa da dor, contribuindo para a 
realização de um tratamento mais efetivo. De forma indireta, através deste levantamento epidemiológico será demonstrada a necessidade 
de novas atitudes e protocolos mais efetivos para o controle da dor e dos níveis séricos de cálcio, fósforo, alumínio, calcitriol e PTH em 
pacientes renais crônico. Além disso, os resultados encontrados poderão auxiliar as autoridades de saúde na elaboração de ações que 
possam melhorar de modo efetivo a saúde e o tratamento hemodialítico. 

Os dados obtidos serão utilizados para publicação científica, respeitando o anonimato e o sigilo absoluto em relação aos 
participantes, segundo a Resolução do Código de Ética da pesquisa com seres humanos, Resolução 466/12. Assim, sua identidade não 
será revelada, sendo tratada de forma estritamente confidencial. Você não será identificado em nenhuma publicação sobre o estudo. A 
sua participação é voluntária, não haverá qualquer forma de pagamento, mas você poderá se recusar a responder uma ou mais perguntas 
do questionário além de poder se recusar a participar de qualquer uma das ações/atividades, sem penalidade ou prejuízo algum, também 
poderá fazer questionamentos quanto a qualquer dúvida que possa ter a respeito desta pesquisa e questionário. Este termo foi emitido 
em 2 (duas) vias, ficando a primeira com o pesquisador e a segunda com o participante. De acordo com a explicação fornecida, concordo 
em participar do estudo. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Aracaju-SE ____de_______________de_____________ 

 

Eu,____________________________________________________________, portador(a) do RG nº _________________, 
declaro que compreendi os objetivos da pesquisa, como será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar do 
projeto “DOR E QUALIDADE DE VIDA: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EM PACIENTES COM DISTÚRBIO MINERAL E ÓSSEO 
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE”, o qual faz parte do Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade 
Federal de Sergipe, e é coordenado pela mestranda Farma. Lindaura da Silva Prado sob a orientação da Profa. Dra. Adriana Gibara 
Guimarães*. 

 

_______________________________             _____________________________                                                    
Assinatura do entrevistado                          Assinatura do pesquisador 

*Universidade Federal de Sergipe –Campus Universitário Prof. Antônio Garcia Filho. Programa de Pós-graduação em Ciência Aplicadas 
à Saúde. Endereço: Avenida Padre Alvares Pitangueira 248, Centro, Lagarto-SE. e-mail: lindauraprado@gmail.com. Telefone: (79) 99961-
3134. 
 

 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 

ANEXO 2: COMPROVANTE DE APROVAÇÃO PELO CEP 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO INVENTÁRIO BREVE DE DOR 
1) Durante a vida, a maioria das pessoas apresenta dor de vez em quando (cefaleia, dor de dente). Você teve hoje, 
dor diferente dessas?  
 
( ) Sim ( ) Não  
 
2) Mostre no diagrama, as áreas onde você sente dor, e onde a dor é mais intensa. 

 
 

3) Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas.  
 

 
 

4) Circule o número que melhor descreve a dor mais fraca que você sentiu nas últimas 24 horas.  
 

 
 
5) Circule o número que melhor descreve a média de sua dor.  
 

 
 

6) Circule o número que mostra quanta dor ocorre agora.  
 

 
 

7) Que tratamentos ou medicações você está recebendo para dor?  
 

____________________________________________________________________________________ 
8) Nas últimas 24 horas, qual a intensidade de melhora proporcionada pelos tratamentos ou medicações. Circule 
a percentagem que melhor demonstra o alívio que você obteve.  
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9) Circule o número que descreve como, nas últimas 24 horas, a dor interferiu na sua:  
 
Atividade geral 

 
 
 

Humor  
 

 
 
 

Habilidade de caminhar  
 

 
 
 

Trabalho  
 

 
 
 

Relacionamento com outras pessoas  
 

 
 
 

Sono  
 

 
 
 

 
Apreciar a vida 
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ANEXO 4: QUESTIONÁRIO McGILL 
 
Algumas palavras que eu vou ler descrevem a sua dor atual. Diga-me quais palavras 
melhor descrevem a sua dor. Não escolha aquelas que não se aplicam. Escolha somente 
uma palavra de cada grupo. A mais adequada para a descrição de sua dor.  
 
1  
1-Vibração  
2-Tremor  
3-Pulsante  
4-Latejante  
5-Como batida  
6-Como pancada  

6  
1-Fisgada  
2-Puxão  
3-Em torção  

11  
1-Cansativa  
2-Exaustiva  

16  
1-Chata  
2-Que incomoda  
3-Desgastante  
4- Forte  
5-Insuportável 

2  
1-Pontada  
2-Choque  
3-Tiro  

7  
1-Calor  
2-Queimação  
3-Fervente  
4-Em brasa  

12  
1-Enjoada  
2-Sufocante  

17  
1-Espalha  
2-Irradia  
3-Penetra  
4-Atravessa  

3  
1-Agulhada  
2-Perfurante  
3-Facada  
4-Punhalada  
5-Em lança  

8  
1-Formigamento  
2-Coceira  
3-Ardor  
4-Ferroada  

13  
1-Amendrotadora  
2-Apavorante  
3-Aterrorizante  

18  
1-Aperta  
2-Adormece  
3-Repuxa  
4-Espreme  
5-Rasga  

4  
1-Fina  
2-Cortante  
3-Estraçalha 

9  
1-Mal localizada  
2-Dolorida  
3-Machucada  
4-Doída  
5-Pesada  

14  
1-Castigante  
2-Atormenta 

19  
1-Fria  
2-Gelada  
3-Congelante  

5  
1-Beliscão  
2-Aperto  
3-Mordida  
4-Cólica  
5-Esmagamento 

10  
1-Sensível  
2-Esticada  
3-Esfoliante  
4-Doída  
5-Pesada  

15  
1-Miserável  
2-Enlouquecedora  

20  
1-Aborrecida  
2-Dá náuseas  
3-Agonizante  
4-Pavorosa  
5-Torturante  

 
 
 
 

 
Número de descritores 

 
Sensorial .............................  
Afetivo .................................  
Avaliativo.............................  
Miscelânea.........................  
Total.................................... 

 
Índice de dor 

 
Sensorial...........................  
Afetivo...............................  
Avaliativo..........................  
Miscelânea....................... 
Total.................................... 
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ANEXO 5: Questionário de qualidade de vida em doença renal (Kidney 
Disease Quality of Life Questionaire Short Form: KDQOL-SF) 

 
 Priscila Silveira Duarte, Rozana Mesquita Ciconelli & Ricardo Sesso 

 
 

Sua Saúde 
– e – 

Bem-Estar 
 

Doença Renal e Qualidade de Vida (KDQOL-SF™ 1.3) 
 

Esta é uma pesquisa de opinião sobre sua saúde. Estas 
informações ajudarão você a avaliar como você se sente e a sua 
capacidade de realizar suas atividades normais. 

 

 
Obrigado por completar estas questões! 

Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form  (KDQOL-SF™)  
English Version 1.3 
Copyright © 1993, 1994, 1995 by RAND and the University of Arizona 

Estudo da Qualidade 
de Vida para Pacientes 
em Diálise 
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Qual é o objetivo deste estudo? 

Este estudo está sendo realizado por médicos e seus pacientes em 
diferentes países.  O objetivo é avaliar a qualidade de vida em pacientes 
com doença renal. 

 
O que queremos que você faça? 

Para este estudo, nós queremos que você responda questões sobre sua 
saúde, sobre como se sente e sobre a sua história. 

 
E o sigilo em relação às informações? 

Você não precisa identificar-se neste estudo. Suas respostas serão vistas 
em conjunto com as respostas de outros pacientes. Qualquer informação 
que permita sua identificação será vista como um dado estritamente 
confidencial. Além disso, as informações obtidas serão utilizadas 
apenas para este estudo e não serão liberadas para qualquer outro 
propósito sem o seu consentimento.   

 
De que forma minha participação neste estudo pode me beneficiar? 

As informações que você fornecer vão nos dizer como você se sente em 
relação ao seu tratamento e permitirão uma maior compreensão sobre 
os efeitos do tratamento na saúde dos pacientes. Estas informações 
ajudarão a avaliar o tratamento fornecido.   

 
Eu preciso participar? 
 
Você não é obrigado a responder o questionário e pode recusar-se a 
fornecer a resposta a qualquer uma das perguntas. Sua decisão em 
participar (ou não) deste estudo não afetará o tratamento fornecido a 
você. 
 

Sua Saúde 

Esta pesquisa inclui uma ampla variedade de questões sobre sua 
saúde e sua vida. Nós estamos interessados em saber como você se 
sente sobre cada uma destas questões. 
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 1. Em geral, você diria que sua saúde é:  [Marque um  na 
caixa que descreve da melhor forma a sua resposta.] 

Excelente Muito Boa Boa Regular Ruim 

     
   1    2    3    4    5 

 
2.Comparada há um ano atrás, como você avaliaria sua saúde em 

geral agora? 

Muito 
melhor 

agora do 
que há um 
ano atrás  

Um pouco 
melhor 

agora do 
que há um 
ano atrás 

Aproximadamente 
igual há um ano 

atrás 

Um pouco 
pior agora 
do que há 

um ano atrás 

Muito pior 
agora do que 
há um ano 

atrás 

     
   1    2    3    4    5 
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3.Os itens seguintes são sobre atividades que você pode realizar 
durante um dia normal.  Seu estado de saúde atual  o dificulta a 
realizar estas atividades?  Se sim, quanto?  [Marque um  em em 
cada linha.] 
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 Sim, 
dificulta 

muito 

Sim, 
dificulta 

um 
pouco 

Não, 
não 

dificulta 
nada 

 a Atividades que requerem muito esforço, 
como corrida, levantar objetos pesados, 
participar de esportes que requerem muito 
esforço
 ........................................................................  

    
 
 
  1 .........  2 .........  3 

 b  Atividades moderadas, tais como mover 
uma mesa, varrer o chão, jogar boliche, ou 
caminhar mais de uma 
hora
 ........................................................................  

 
 
  1 .........  2 .........  3 

 c Levantar ou carregar compras de 
supermercado............................................... 

  1 .........  2 .........  3 

 d Subir vários lances de 
escada ..............................  

  1 .........  2 .........  3 

 e Subir um lance de escada 
 ........................................  

  1 .........  2 .........  3 

 f Inclinar-se, ajoelhar-se, ou curvar-
se .....................................  

  1 .........  2 .........  3 

 g Caminhar mais do que um 
quilômetro .......................  

  1 .........  2 .........  3 

 h Caminhar vários 
quarteirões
 ........................................................................  

  1 .........  2 .........  3 

 i Caminhar um 
quarteirão
 ........................................................................  

  1 .........  2 .........  3 

 j Tomar banho ou vestir-se 
 ........................................ .............................. 

  1 .........  2 .........  3 
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 4. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos 
problemas seguintes com seu trabalho ou outras atividades 
habituais, devido  a sua saúde física?  

 Sim Não 

   
 a Você reduziu a quantidade de tempo que passa 

trabalhando ou em outras 
atividades
 .............................................................................  

 
  1 .........  2 

 b Fez menos coisas do que 
gostaria
 .............................................................................  

  1 .........  2 

 c Sentiu dificuldade no tipo de trabalho que 
realiza ou outras atividades 
 .............................................................................  

 
  1 .........  2 

 d Teve dificuldade para trabalhar ou para realizar 
outras atividades (p.ex, precisou fazer mais 
esforço)
 .............................................................................  

 
  1 .........  2 
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 5. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos 
problemas abaixo com seu trabalho ou outras atividades de 
vida diária devido a alguns problemas emocionais (tais como 
sentir-se deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

   
 a Reduziu a quantidade de tempo que passa  

trabalhando ou em outras 
atividades
 .............................................................................  

 
  1 .........  2 

 b Fez menos coisas do que 
gostaria
 .............................................................................  

  1 .........  2 

 c Trabalhou ou realizou outras atividades com 
menos atenção do que de 
costume.
 .............................................................................  

 
  1 .........  2 
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6.  Durante as 4 últimas semanas, até que ponto os problemas 
com sua saúde física ou emocional interferiram com atividades 
sociais normais com família, amigos, vizinhos, ou grupos? 

Nada Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 
 

     
   1    2    3    4    5 

 
 
 
 7. Quanta dor no corpo você sentiu durante as 4 últimas 

semanas? 

Nenhuma Muito      
leve 

Leve Moderada Intensa Muito 
Intensa 

      
   1    2    3    4    5    6 

 
 
 
 8. Durante as 4 últimas semanas, quanto a dor interferiu com seu 

trabalho habitual (incluindo o trabalho fora de casa e o 
trabalho em casa)? 

Nada Um pouco Moderado Bastante Extremamente 

     
   1    2    3    4    5 
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 9. Estas questões são sobre como você se sente e como as coisas 
tem acontecido com você durante as 4 últimas semanas.  Para 
cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime 
da forma como você tem se sentido .  

  Durante as 4 últimas semanas, quanto tempo... 
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 Todo 
o 

tempo 

A 
maior 
parte 

do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

tempo 

Alguma 
parte do  
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhum 
momento 

       
 a Você se sentiu cheio 

de 
vida?
 ....................................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 b Você se sentiu uma 
pessoa muito 
nervosa?
 ....................................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 c Você se sentiu tão 
"para baixo" que nada 
conseguia animá-
lo?
 ....................................  

 
 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 d Você se sentiu calmo e 
tranqüilo?
 ....................................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 e Você teve muita 
energia?
 ....................................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

Você se sentiu desanimado 
e deprimido? 
 6  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 g Você se sentiu 
esgotado (muito 
cansado)?
 ....................................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 H Você se sentiu uma 
pessoa 
feliz?
 ....................................  

  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 
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 i Você se sentiu 
cansado?
 ....................................  

  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 
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10. Durante as 4 últimas semanas, por quanto tempo os problemas 
de sua saúde física ou emocional interferiram com suas 
atividades sociais (como visitar seus amigos, parentes, etc.)? 

Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhum 
  momento 

     
   1    2    3    4    5 

 
 
11. Por favor, escolha a resposta que melhor descreve até que 

ponto cada uma das seguintes declarações é verdadeira ou 
falsa. 

 Sem dúvida 
verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro  

Não  
sei 

Geralmente 
falso 

Sem 
dúvida 
falso 

 a  Parece que eu     
fico doente com 
mais facilidade 
do que outras 
pessoas
 ...........................  

                   
 
 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 b Eu me sinto tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa 
que  
conheço
 ...........................  

 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 c Acredito que 
minha saúde vai 
piorar
 ...........................  

 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 d Minha saúde está 
excelente
 ...........................  

 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 
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Sua Doença Renal 

 
12. Até que ponto cada uma das seguintes declarações é 

verdadeira ou falsa para você? 
 Sem dúvida 

verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro 

Não  
sei 

Geralmente 
falso 

Sem 
dúvida 
falso 

 a  Minha doença 
renal interfere 
demais com a 
minha 
vida
 ...........................  

            
 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 b Muito do meu 
tempo é gasto 
com minha 
doença 
renal
 ...........................  

 
 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 c Eu me sinto 
decepcionado ao 
lidar com minha 
doença 
renal
 ...........................  

 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 d Eu me sinto        
um peso para 
minha 
família
 ...........................  

 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 
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 13. Estas questões são sobre como você se sente e como tem sido 
sua vida nas 4 últimas semanas. Para cada questão, por favor, 
assinale a resposta que mais se aproxima de como você tem se 
sentido.  

  Quanto tempo durante as 4 últimas semanas… 
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 Nenhum 
momento 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

tempo 

A 
maior 

parte do 
tempo 

Todo o 
tempo 

 a Você se isolou ( se 
afastou) das 
pessoas ao seu 
redor?
 ...............................  

                     
 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 b Você demorou para 
reagir às coisas que 
foram ditas ou 
aconteceram?
 ...............................  

 
 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 c Você se irritou com 
as pessoas 
próximas?
 ...............................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 d Você teve 
dificuldade para 
concentrar-se ou 
pensar?
 ...............................  

 
 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 e Você se relacionou 
bem com as outras  
pessoas?.
 ...............................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

 f Você se sentiu 
confuso?
 ...............................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 ........  5 ........  6 

  
14. Durante as 4 últimas semanas, quanto você se incomodou com 

cada um dos seguintes problemas? 
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 Não me 
incomodei 
de forma 
alguma 

Fiquei um 
pouco 

incomodado 

Incomodei-
me de forma 

moderada 

Muito 
incomodado 

Extremamente 
incomodado 

      
 aDores  

         

musculares?

  

 

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4.................  5 

 bDor no 

peito?

  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 cCãibras?

  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 dCoceira na pele?   1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 ePele 

seca?

  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 fFalta de 

ar?  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 gFraqueza ou 

tontura?

  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 hFalta de 

apetite?

  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4..................  5 

 iEsgotamento (muito 

cansaço)?

  

  

       1 .............  2 ......... ......  3 .... ..........  4...................  5 
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 jDormência nas mãos 

ou 

pés?  

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ...........  4...................  5 

 kVontade de vomitar 

ou indisposição 

estomacal?

  

 

  1 ..............  2 ......... ......  3 .... ............  4...................  5 

 l(Somente paciente em hemodiálise) 

 Problemas com sua via 
de         acesso (fístula 
ou 
cateter)?
  

 

  1 .............  2 ......... ....  3 ....... .........  4...................  5 

 m(Somente paciente em diálise peritoneal) 
 Problemas com seu 

catéter?
  

 
  1 .............  2...............  3.................  4...................  5 

 
Efeitos da Doença Renal em Sua Vida Diária 
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15. Algumas pessoas ficam incomodadas com os efeitos da doença 
renal em suas vidas diárias, enquanto outras não. Até que 
ponto a doença renal lhe incomoda em cada uma das seguintes 
áreas? 
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 Não 
incomoda 

nada 

Incomoda 
um pouco  

Incomoda 
de forma 
moderada 

Incomoda 
muito  

Incomoda 
extremamente  

 
      

 a Limitação de 
líqüido?
 ............................  

  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 b Limitação 
alimentar?
 ............................  

 
  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 c Sua capacidade 
de trabalhar em 
casa?
 ............................  

 
 
  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 d Sua capacidade 
de  
viajar?
 ............................  

 
  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 e Depender dos 
médicos e outros 
profissionais da 
saúde?
 ............................  

 
 
 
  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 f Estresse ou 
preocupações 
causadas pela  
doença 
renal?
 ............................  

 
 
        1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 

 g Sua vida 
sexual?
 ............................  

  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 

 h Sua aparência 
pessoal?
 ............................  

 
  1 .............  2 ............  3 .............  4............  5 
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As próximas três questões são pessoais e estão relacionadas à sua 
atividade sexual, mas suas respostas são importantes para o 
entendimento do impacto da doença renal na vida das pessoas. 
 
16. Você teve alguma atividade sexual nas 4 últimas semanas? 
      (Circule Um Número) 
Não  .............................................. 1    
Sim  .............................................. 2 
 
  Nas últimas 4 semanas você teve problema em: 
 Nenhum 

problema 

Pouco 
problema 

Um 
problema 

Muito  
problema 

Problema 
enorme 

     
 

 a Ter satisfação 
sexual?
 ..............................  

 
  1 ..............  2 ............  3............  4 ............  5 

 b Ficar sexualmente 
excitado 
(a)?
 ..............................  

 
  1 ..............  2 ............  3............  4 ............  5 

 
 
 

Se respondeu não, por favor pule 

para a Questão 17 



99 
 

 
 

17. Para a questão seguinte, por favor avalie seu sono, usando uma 
escala variando de 0, (representando “muito ruim”) à 10, 
(representando “muito bom”) 

 
Se você acha que seu sono está meio termo entre “muito ruim” 
e “muito bom,” por favor marque um X abaixo do número 5. 
Se você  acha que seu sono está em um nível melhor do que 5, 
marque um X abaixo do 6.  Se você acha que seu sono está pior 
do que 5, marque um X abaixo do 4 (e assim por diante).  

 
  Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria seu sono em 

geral? [Marque um X abaixo do número.] 
 

Muito ruim    Muito bom 

     
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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18. Com que freqüência, durante as 4 últimas semanas você... 
 Nenhum 

momento 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo  

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

tempo 

 A 
maior 
parte 

do 
tempo 

Todo o 
tempo 

 a Acordou durante a 
noite e teve  

         dificuldade para 
voltar a 
dormir?
 ...............................  

                                                
 
 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 .......  5 ........  6 

 b Dormiu pelo tempo 
necessário?
 ...............................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 .......  5 ........  6 

 c Teve dificuldade 
para ficar acordado 
durante o 
dia?
 ...............................  

 
  1 ........  2 ........  3 ........  4 .......  5 ........  6 

 
 
 
19. Em relação à sua família e amigos, até que ponto você está 
satisfeito com... 
 Muito 

insatisfeito 

Um pouco 
insatisfeito 

Um pouco 
satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 a A quantidade de 
tempo que você  passa 
com sua família e 
amigos?
 ....................................  

     
 
 
  1 ................  2................  3 ................  4 

 b O apoio que você 
recebe de sua família e 
amigos?
 ....................................  

 
 
  1 ................  2................  3 ................  4 
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20. Durante as 4 últimas semanas, você recebeu dinheiro para 
trabalhar? 

Sim            Não  

  

   1            2  
 
 
 
21. Sua saúde o impossibilitou de ter um trabalho pago?  

Sim              Não  

  

   1                                   2  
 
 
 
 
22. No geral, como você avaliaria sua saúde? 

A pior possível 
(tão ruim ou pior 

do que estar 
morto)  

 Meio termo entre pior e  
melhor 

 A melhor 
possível 

     
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Satisfação Com O 
Tratamento 

 
 
23. Pense a respeito dos cuidados que você recebe na diálise. Em 

termos de satisfação, como você classificaria a amizade e o 
interese deles demonstrado em você como pessoa? 

Muito 
ruim 

Ruim Regular Bom Muito bom Excelente O melhor 

       
   1    2    3    4    5    6    7 

 
 
 
24. Quanto cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou 

falsa? 
 Sem dúvida 

verdadeiro 

Geralmente 
verdadeiro 

Não 
sei 

Geralmente 
falso 

Sem 
dúvida 
falso 

 a  O pessoal da 
diálise me 
encorajou a ser o 
(a) mais 
independente  
possível
 ............................  

      
 
 
 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 .............  5 

 b O pessoal da 
diálise ajudou-me 
a lidar com minha 
doença 
renal
 ............................  

 
 
  1 ............  2 ............  3 ............  4 .............  5 

 
 

Obrigado por você completar estas questões! 
 


