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“A persistência é o menor caminho do êxito.” 

(Charles Chaplin) 



 

RESUMO 

 

A Doença Renal Crônica se caracteriza como uma síndrome irreversível, que ocasiona 

a perda lenta e progressiva da função renal. Os danos causados por essa doença são 

acompanhados de implicações na saúde, levando a um comprometimento da qualidade de 

vida e desconforto, visto que, os pacientes renais crônicos necessitam de algum tipo de 

Terapia Renal Substitutiva, sendo a hemodiálise uma das terapias mais utilizada. Assim, tal 

estudo teve como objetivo avaliar o nível de conforto do paciente renal crônico em 

hemodiálise. Tratou-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado no 

período de agosto de 2017 a março de 2018 em uma clínica de hemodiálise localizada na 

região metropolitana de Fortaleza. Foi utilizado um questionário sociodemográfico e a versão 

brasileira do General Comfort Questionnaire. A amostra foi composta por 180 pacientes renais 

crônicos em tratamento hemodialítico, os dados foram organizados e tabulados no Microsoft 

Office Excel versão 2010, em seguida foram descritos e analisados com o auxílio do Software 

Statistical Package for the Social Sciences versão 22. Foram utilizados os testes de Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis e o teste de significância da correlação de Spearman para 

cruzamento dos dados. Os resultados apontaram que as variáveis, sexo, estado civil, 

escolaridade, dor, ansiedade, prurido, constipação e tipo de acesso apresentaram significância 

estatística quando correlacionadas ao conforto geral. Os pacientes do sexo masculino, 

casados/união estável e com treze anos ou mais de estudos apresentaram maior média de 

conforto. Todos os domínios avaliados pelo General Comfort Questionnaire quando 

correlacionados com algumas variáveis apresentaram significância estatística. Observou-se 

que o conforto dos pacientes encontra-se prejudicado especialmente no contexto sociocultural, 

reafirmando aspectos prejudiciais da doença renal crônica e da hemodiálise nas relações 

interpessoais, familiares e sociais. Apesar de ter sido o mais afetado, apresentou moderado 

comprometimento (47,3%). O domínio psicoespiritual foi o que apresentou melhor conforto 

(63,89%) devido ao apoio que o paciente procura às crenças religiosas. Os demais domínios 

apresentaram moderado comprometimento, visto que, o escore médio foi maior que 50% e 

menor que 60%. Portanto o questionário utilizado nessa pesquisa permitiu identificar as 

necessidades dos pacientes nos quatro contextos de conforto, para que se possam nortear os 

enfermeiros na sistematização da assistência em unidades de hemodiálise, a fim de melhorar o 

conforto desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Diálise Renal. Conforto do Paciente. 



 

ABSTRACT 

 

Chronic Kidney Disease is characterized as an irreversible syndrome, which causes slow and 

progressive loss of renal function. The damages caused by this disease are accompanied by 

health implications, resulting in compromise of the quality of life and discomfort, since 

chronic renal patients need some kind of Substutive Renal Therapy, such as hemodialysis the 

one of the most used therapies. Thus, this study aimed to evaluate the comfort level of the 

chronic renal patient on hemodialysis. This was a cross-sectional study, with a quantitative 

approach, realized between August of 217 and March of 2018 in a hemodialysis clinic located 

in the metropolitan region of Fortaleza. A sociodemographic questionnaire and the Brazilian 

version of the General Comfort Questionnaire were used. The sample consisted of 180 

chronic kidney patients on hemodialysis, the data were organized and tabulated in Microsoft 

Office Excel version 2010, then described and analyzed through of the program Statistical 

Pakcage for the Social Sciences version 22. We used the Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis 

test and the Spearman correlation significance test for crossing the data. The results indicated 

that the variables, sex, marital status, schooling, pain, anxiety, pruritus, constipation and type 

of access presented statistical significance when correlated to general comfort. Male patients, 

married / stable union and thirteen years or more of studies had a higher average comfort. All 

domains evaluated by the General Comfort Questionnaire when correlated with some 

variables, presented statistical significance. It was observed that patient comfort is particularly 

impaired in the sociocultural context, reaffirming harmful aspects of chronic kidney disease 

and hemodialysis in interpersonal, family and social relations. Although it was the most 

affected, it presented moderate impairment (47.3%). The psychospiritual domain was the one 

that presented better comfort (63.89%) due to the patient's support for religious beliefs. The 

other domains showed moderate impairment, since the mean score was greater than 50% and 

less than 60%. Therefore, the questionnaire used in this research allowed identifying patients' 

needs in the four comfort contexts, so that nurses can be guided in the systematization of care 

in hemodialysis units, in order to improve the comfort of these patients. 

 

Keywords: Chronic Renal Insufficiency. Renal Dialysis. Patient comfort. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) atualmente é considerada um grande problema de 

saúde pública. A prevalência dessa doença vem aumentando mundialmente, 

aproximadamente 10% da população mundial é afetada pela doença (ISN, 2017). As 

patologias do rim e do trato urinário são responsáveis por cerca de 850 milhões de mortes 

anuais no mundo (SIVIERO; MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014). 

O aumento da DRC causa um impacto econômico significativo na saúde. Embora 

os pacientes renais representem apenas 0,1 a 0,2% do total da população nos países 

desenvolvidos, o custo com Terapia Renal Substitutiva (TRS) é extremamente alto e 

consome uma proporção significativa do orçamento de saúde nesses países, com um gasto 

de 2 a 3% das suas despesas com saúde para fornecer o tratamento (ISN, 2017).  

No Brasil, cerca de 90% dos pacientes em diálise são tratados pela modalidade 

hemodiálise (HD), sendo 85% desse tratamento financiado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), com um gasto anual estimado em R$ 2,2 bilhões com tratamento dialítico, 

correspondendo a mais de 10% de todo o orçamento do Ministério da Saúde (SBN, 2014).  

Além do alto custo do tratamento hemodialítico, o número de pacientes renais 

crônicos submetidos à HD vem aumentando no Brasil. Segundo dados datados em 2016, o 

número de pacientes em tratamento foi de 112.004 em 2014, 111.303 em 2015 e 122.825 

em 2016, o que representou um aumento de 31,5 mil pacientes nos últimos cinco anos 

(91.314 em 2011) (SBN, 2016). 

A DRC se caracteriza como uma síndrome irreversível e progressiva que prejudica 

as funções dos rins até a sua completa falência, trata-se de uma doença de curso 

prolongado, insidioso e que, na maioria das vezes é assintomática (PEREIRA et al., 2017). 

Pacientes com DRC apresentam danos tanto na estrutura, quanto na função renal, 

esses danos são acompanhados de implicações na saúde dos pacientes renais, causando 

assim, uma condição de desconforto, visto que, quando evoluem para DRC necessitam de 

algum tipo de TRS, sendo a HD uma das modalidades de terapia disponível mais utilizada 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Por esse motivo é importante conhecer os fatores causais dessa patologia e os 

danos que ela causa nas atividades de vida pessoal do indivíduo, a fim de utilizar todas as 

estratégias de cuidado para tornar essa terapia menos desconfortável.  

A DRC é multifatorial, estando particularmente associada à hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), sendo esta última considerada a principal causa 
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da DRC, visto que 40% dos diabéticos a desenvolvem (BATISTA et al., 2016).  

HAS e DM são doenças de elevada prevalência e de elevada morbidade e 

mortalidade, sendo que a hipertensão atinge aproximadamente 25% da população adulta 

brasileira, e o diabetes 6% (DALLACOSTA et al., 2017).  

A detecção precoce da doença em grupos de risco, como hipertensos e diabéticos, 

tem sido apontada como principal medida para retardar sua progressão e a mortalidade por 

eventos cardiovasculares (MORAES et al., 2016).  

Apesar de diabetes e hipertensão frequentemente contribuírem para o 

desenvolvimento e progressão da doença renal, é importante reconhecer que a DRC pode 

tornar as duas doenças mais difíceis de tratar. Além disso, a doença cardíaca é altamente 

prevalente em DRC avançada, incluindo Doença Arterial Coronariana (DAC), 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e arritmias (HAZZAN et al., 2016).  

De acordo com a nomenclatura atual da DRC usada pela Kidney Desease 

Improving Global Outcomes (KDIGO), o diagnóstico desta patologia é realizado com base 

na detecção da taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60mL/min/1.73m
2
 e de 

albumina igual ou maior a 30mg/g por mais de três meses, acompanhadas de implicações 

para a saúde, independentemente da presença ou ausência de marcadores de lesões renais 

(KDIGO, 2017). 

Embora a DRC seja na maioria das vezes assintomática, essa doença pode 

apresentar algumas manifestações clínicas inespecíficas, como fadiga, anorexia, 

emagrecimento, prurido, náuseas, insônia e específicas como anemia, hipertensão, edema 

por todo o corpo, poliúria e nictúria. Todas essas manifestações aparecem de acordo com o 

grau da doença (BRUNNER; SUDDARTH, 2016). 

  Atualmente, a DRC é dividida em seis estágios funcionais segundo o grau de 

função renal apresentada pelo paciente sendo determinado pelo ritmo de filtração 

glomerular (MEDEIROS et al., 2011).  

Cada estágio baseia-se na TFG, que é considerada normal quando for maior que 

90ml/mim/1,73m². No estágio 1 ocorre uma lesão considerada normal, no estágio 2 (60 a 

89 ml/mim/1,73m²) ocorre uma diminuição discreta da TFG, no estágio 3a (45 a 59 

ml/mim/1,73m²) essa diminuição é considerada de leve a moderada, 3b (30 a 44 

ml/mim/1,73m²) moderada a severa, no estágio 4 (15 a 29 ml/mim/1,73m²) intensa e no 

estágio 5 (<15 ml/mim/1,73m²) o paciente apresenta uma diminuição mais grave da TFG, 

apresentando falência renal (KDIGO, 2017). 

Uma vez estabelecido o diagnóstico médico para doença renal crônica terminal aos 
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pacientes no estágio 5, há necessidade de algum tipo de TRS, sendo as modalidades 

disponíveis a HD, a diálise peritoneal (DP) e o transplante renal (TR) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014). A TRS mais utilizada é a HD, esta promove a filtração sanguínea através 

de uma membrana semipermeável (dialisador ou rim artificial), onde ocorrem, 

basicamente, as trocas de líquidos, eletrólitos e produtos do metabolismo, entre o sangue e 

o dialisato (DEBONE et al., 2017).   

A HD trata-se de um processo complexo e especializado que necessita da 

adequação de materiais e equipamentos, competência técnico-científica dos profissionais e 

preparo adequado do paciente. Esse tratamento depende diretamente da presença de um 

cateter venoso de acesso central, fístulas arteriovenosas ou próteses, por onde flui o 

sangue impulsionado por uma bomba da máquina de HD (DEBONE et al., 2017).   

O paciente renal crônico submetido ao tratamento hemodialítico, em particular 

passa por modificações de seus hábitos de vida, uma vez que, impõe ao indivíduo 

limitações que afetam os aspectos biológicos, psicológicos e sociais de sua vida (SILVA et 

al., 2016). 

Devido as limitações importantes pela TRS, a DRC é conhecida por ter um enorme 

impacto no bem-estar social e econômico dos pacientes devido à sua incapacidade de 

trabalhar, de ir para a escola e redução da qualidade de vida associada à fadiga física e 

problemas emocionais, incluindo depressão e tensões econômicas severas (ISN, 2017).   

A realidade da vida do paciente com DRC em HD é repleta de mudanças físicas 

que impõem limitações na vida diária e requer adaptação. A diminuição da qualidade de 

vida (QV) é uma consequência bem conhecida da DRC (MARTINS, 2014). Esses 

pacientes constantemente se deparam com situações cuja complexidade vai além do 

quadro clínico provocado pela doença, lida com o sofrimento advindo da experiência de 

momentos difíceis, de grande rejeição, culpa e lutas, na tentativa diária de conviver 

harmonicamente com sua condição de saúde.  

Especificamente, a DRC impõe ao indivíduo uma série de mudanças no estilo de 

vida dos pacientes, incluindo limitações para realizar atividades diárias, enfrentamento da 

dependência de outras pessoas e, na maioria dos casos, à dependência financeira, gerando 

um grande impacto nas emoções e na QV do paciente. (OLIVEIRA et al., 2016).  

Pacientes submetidos à HD geralmente vão para os centros de diálise duas ou três 

vezes na semana por três a quatro horas/sessão, o que pode influenciar na vida pessoal dos 

pacientes (ZAZZERONI et al., 2017). Assim, diante das limitações e do impacto na QV 

do indivíduo, regimes terapêuticos complexos como a hemodiálise alteram de forma 
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significativa as atividades de vida diária e com isso, levam condições de desconforto aos 

pacientes.  

O conforto apresenta-se como uma necessidade básica do ser humano, 

independente de ele estar ou não em processo de adoecimento, pode ser descrito como um 

construto complexo e multidimensional. Diferentes conceitos têm sido utilizados pelos 

pesquisadores da área para caracterizá-lo (FREITAS; MENEZES; MUSSI, 2015).  

O conforto holístico é importante desde o início da vida até a morte e o sofrimento. 

Muitos autores têm pesquisado a definição conceitual e a implementação do conforto nos 

últimos anos, particularmente no contexto de doenças, situações de crise ou transições de 

vida. (PINHO et al., 2017). 

Uma teórica de enfermagem define conforto como a experiência imediata de 

sentir-se fortalecido quando as necessidades humanas básicas de alívio, tranquilidade e 

transcendência são abordadas em quatro contextos de experiência (física, psicoespiritual, 

sociocultural e ambiental) (KOLCABA, 2009). 

O contexto físico de conforto relaciona-se aos mecanismos fisiológicos que são 

interrompidos devido a uma doença ou procedimentos invasivos; o psicoespiritual 

pertence à consciência interna de si mesmo, incluindo a sexualidade, o significado na 

própria vida e o relacionamento de alguém com uma ordem ou ser superior. O contexto 

sociocultural refere-se às relações interpessoais, sociais, e ao apoio da equipe de saúde à 

pessoa durante o período de internamento. O contexto ambiental envolve luz, ruído, 

equipamentos (móveis), cor, temperatura e elementos naturais versus sintéticos em seus 

arredores (KOLCABA, 2003). 

Confortar é uma ação muita complexa que envolve além do conforto físico, como 

o alívio da dor, a alimentação ou as eliminações, também envolve todas as manifestações 

emocionais como o estresse, levando conta todas as dimensões do ser humano, além de 

procurar medidas para alívio do sofrimento. O conforto é realizado na assistência de 

enfermagem por meio de intervenções, uma vez que confortar constitui um fator de 

cuidado e uma competência do enfermeiro (RIBEIRO et al., 2017).  

Diante disso, torna-se pertinente o estudo, já que, sendo a DRC uma morbidade 

crônica, o paciente necessita adequar-se à nova condição de saúde no que se refere ao 

tratamento dialítico. Considerando as alterações na qualidade de vida devido a essa nova 

condição de saúde, questionou-se o nível de conforto de pacientes em tratamento 

hemodialítico fundamentado na teoria do Conforto de Kolcaba a fim de que se possa 

traçar metas de cuidados direcionadas as necessidades de conforto desta população. 
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 Com isso optou-se por aplicar o General Confort Questionnaire (GCQ) versão 

brasileira, para identificar alterações no conforto, a fim de melhorar a assistência e 

favorecer o bem estar do paciente e uma melhor qualidade de vida.   

Essa pesquisa visa ainda, contribuir com a realização de novas investigações 

relativas à questão do conforto ao paciente renal, subsidiando a implementação de 

intervenções eficazes a esses pacientes.  
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Avaliar o nível de conforto geral em pacientes renais crônicos hemodialíticos por meio 

do General Comfort Questionnaire – versão brasileira (GCQ-vb). 

 

Específicos 

 

 Identificar as comorbidades mais pravalentes; 

 Identificar o domínio mais prejudicado; 

 Correlacionar as variáveis sociodemográficas e clínicas com o nível de conforto geral; 

 Correlacionar as variáveis sociodemográficas e clínicas com os domínios do GCQ-vb; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. Teoria do conforto  

 

Conforto, etimologicamente, se origina do latim confortare que significa 

fortalecer de maneira nobre com grandeza (KOLCABA, 1991). A precursora da 

Enfermagem Florence Nightingale já mencionava o conforto como uma meta a ser 

alcançada durante o cuidado pela enfermagem.  

No início do século XX, o conforto foi considerado como o principal objetivo a 

ser alcançado pela assistência de enfermagem. Dentre os autores que contribuíram para o 

desenvolvimento teórico da enfermagem e para a percepção e classificação do conforto 

como um conceito a ser discutido na literatura, estão: Ida Orlando, Callista Roy, 

Hildegard Peplau, Jean Watson, Madeleine Leininger, Josephine Paterson, Loretta 

Zderad, Joan Hamilton, Janice Morse e Katharine Kolcaba (XAVIER et al., 2013). 

Dentre as teoristas atuais, merece destaque Khatarine Kolcaba e o seu mais 

conhecido trabalho, a Teoria do Conforto, em que o conforto é descrito como um estado 

holístico resultante da satisfação das necessidades de alívio, tranquilidade e 

transcendência no contexto físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental (PONTE; 

SILVA, 2015). 

A Teoria do Conforto foi desenvolvida na década de 1990. É uma teoria da 

Enfermagem de fácil operacionalização para a prática de saúde, educação e pesquisa. Foi 

através de uma extensa revisão de literatura sobre conforto de diversas disciplinas, como 

enfermagem, medicina, psicologia, psiquiatria, ergonomia, incluindo também o uso da 

palavra conforto no inglês, a exemplo utilizado por Shakespeare que Kolcaba começou a 

estudar o conforto (KOLCABA, 2001).  

 Na enfermagem, um rico registro histórico do uso do conforto foi encontrado no 

livro Notes of nursing, de Nightingale, em diversos livros tanto de textos antigos como 

novos e na escrita de teóricos da Enfermagem o conforto era citado frequentemente, mas 

nunca tinha sido definido. Nas suas diversas formas, pode ser um verbo, substantivo, 

gerúndio (reconfortante), adjetivo (confortável), processo ou resultado, e passado, 

presente ou futuro. Kolcaba organizou os achados e concluiu o conforto em três sentidos 

técnicos utilizado atualmente na enfermagem, eram eles, o alívio, a tranquilidade e a 

transcendência (KOLCABA, 2001).   

Na época a complexidade do conforto foi notada como uma força e discussões 
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sobre o conceito. A necessidade de o conforto ocorrer em contextos físicos e mentais da 

experiência humana gerou novas interpretações. Esses aspectos do conforto poderiam ser 

organizados em uma grade, para que se pudessem avaliar todos os seus aspectos, a fim de 

traçar intervenções onde precisava e com isso gerar itens para questionários que 

abordasse o conforto dos pacientes. Houve duas mudanças de sugestões, a primeira foi a 

mudança do sentindo técnico renovação para o termo transcendência e o segundo foi 

conceituar o conforto mental e físico como um esquema mais holístico. 

O conforto foi definido, teoricamente como o estado que atende as necessidades 

humanas básicas para tranquilizar, aliviar e transcender. Posteriormente, a sugestão foi 

gerar o General Comfort Questionnaire (GCQ), desenvolvido para medir o conforto 

holístico em uma amostra de hospital e os participantes da comunidade.  

Para fazer isso, itens positivos e negativos foram gerados para cada célula. Vinte e 

quatro itens positivos e vinte e quatro itens negativos foram agregados em um único 

esquema com formato tipo Likert que varia de concordo totalmente a discordo 

totalmente. Quanto maior a pontuação maior o conforto, depois da aplicação do 

questionário com 206 participantes de todos os tipos de unidades de 2 hospitais e 50 

pessoas da comunidade, o GCG demonstrou um alfa de Cronbach de 0.88 (KOLCABA, 

2001).   

O alívio é o estado de ter um desconforto específico aliviado. O segundo tipo de 

conforto a tranquilidade, se refere a um estado de satisfação para o paciente. O terceiro a 

transcendência, abrange a necessidade de inspiração, fortalecimento e motivação 

(KOLCABA, 2004). 

O contexto físico que diz respeito às sensações corporais, o social pertencente às 

relações interpessoais, familiares e sociais, o psicoespiritual à consciência de si, incluindo 

a autoestima e o autoconhecimento, sexualidade e sentido de vida, e contexto ambiental 

envolve aspectos como a luz, barulho, equipamentos (mobiliários), cor, temperatura, 

elementos naturais ou artificiais do meio (KOLCABA, 2003).  

Os quatro contextos combinados com os três tipos de conforto formam uma 

estrutura taxonômica (TS) de 12 diagramas de grades bidimensionais, quando os estados 

e contextos se fundem representam então, o conforto holístico do paciente na perspectiva 

do atendimento de suas necessidades.  

Essa estrutura orientou o desenvolvimento do General Comfort Questionnaire 

(GCQ), que foi utilizado para medir o conforto de pessoas em estado geral de 

internamento e adoecimento e a eficácia da intervenção no que se refere ao conforto 
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(KOLCABA, 2009). Nesta estrutura taxonômica, cada elemento de conforto é atribuído 

um número que designa uma combinação específica de sentido e contexto em que 

necessidades de conforto são vivenciadas pelos pacientes (KOLCABA, 1991). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, uma vez que, a 

coleta se deu em um único momento, sem seguimento da amostra, com descrição quantitativa 

das variáveis. 

Nesse tipo de estudo as variáveis são medidas em momento único, e fornecem 

informações descritivas sobre prevalência, isto é, a proporção que tem a doença ou condição 

clínica em um determinado momento (HULLEY et al., 2015).  

Pode-se destacar como vantagens para este tipo de estudo o baixo custo, 

simplicidade analítica, alto potencial descritivo além de ser possível realizar a coleta 

rapidamente acompanhada de facilidade na representatividade de uma população (SITTA et 

al., 2010).  

Nos estudos de natureza quantitativa, o pesquisador direciona a pesquisa partindo 

do seu ponto inicial, que é a questão norteadora, para o ponto final, à obtenção de uma 

resposta. Para tanto, o pesquisador utiliza estratégias para coletar sistematicamente as 

informações e ferramentas estatísticas para a análise dos dados (FERREIRA, 2015) 

 

 

4.2. Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em uma clínica de hemodiálise localizada na região 

metropolitana de Fortaleza.  A escolha desta clínica deveu-se ao fato de a mesma ser o local 

responsável pelo tratamento hemodialítico do maior número de pacientes renais crônicos da 

regional.  A clínica é particular conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), surgiu com o 

objetivo de atender a microrregião do município de Caucaia.  

Atualmente há 64 funcionários e 10 colaboradores atendendo 338 pacientes em 

três turnos de sessão de hemodiálise com funcionamento de segunda a sábado no horário de 

06:00 às 22:00hs. A equipe de enfermagem é composta por uma enfermeira coordenadora, três 

enfermeiras assistenciais e trinta e dois técnicos e auxiliares de enfermagem, divididos em três 

turnos. A clínica também possui atendimento em ambulatório de nefrologia particular e 

convênios. 
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4.3. População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta por pacientes renais crônicos assistidos na 

referida clínica.  

Para tanto, recorreu-se aos procedimentos propostos para o cálculo de amostragem não 

probabilística por conveniência (consecutiva) empregada em estudos transversais para 

populações finitas. 

  

n =          Z² x p x q x N 

        ____________________ 

           e² x (N-1) + Z² x p x q  

 

Onde: 

n - Amostra calculada 

N - População 

Z - Variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

q - Porcentagem dos elementos da amostra desfavorável 

p - Verdadeira probabilidade do evento 

e - Erro amostral 

 

Para o cálculo amostral, foi estabelecido o intervalo de confiança de 95%, com nível de 

significância (Z) de 1,96, erro amostral (e) de 0,05 (5%), e uma prevalência (p) de 50%, 

uma vez que, não se conhece a prevalência do nível de conforto em pacientes renais 

crônicos. Considerou-se como referência para a população da clínica no ano de 2017 e 

2018 que teve um quantitativo de 338 pacientes. Logo, a realização deste cálculo resultou 

em uma amostra de 180,09. Assim, a amostra constituiu-se de 180 pacientes. Esses 

pacientes foram incluídos no estudo por conveniência até completar o número de sujeitos 

indicados pelo cálculo amostral.  

A amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

 Pacientes com tempo de hemodiálise a parir de 12 meses para homogeneizar a 

amostra; 

 Pacientes com idade superior a 18 anos; 

 Pacientes com pontuação na escala de Glasgow igual a 15; 



 

25 

 Pacientes que apresentaram acuidade auditiva preservada, uma vez que, a coleta foi 

por meio de entrevista. 

Foram excluídos os pacientes que: 

  Tinham utilizado ansiolíticos no período de até 24 horas anteriores à aplicação do 

instrumento.  

 

4.4. Instrumentos para coleta de dados  

 

Foram utilizados dois instrumentos para a aquisição dos dados. O primeiro, um 

instrumento elaborado pela autora da pesquisa composto por questões sobre os dados 

sóciodemográficos e clínicos, incluindo idade, sexo, cor, religião, estado civil 

escolaridade, fonte de renda, procedência, tipo de transporte e tempo de deslocamento até 

a clínica, dor, diaforese, ansiedade, prurido, constipação, diurese, tipo de acesso, tempo de 

hemodiálise, peso interdialítico e ingesta líquida diária, além das comorbidades. O outro 

instrumento foi o General Comfort Questionnaire (GCQ) versão traduzida e adaptada para 

uso no Brasil em pacientes renais crônicos hemodialíticos (MELO, et al., 2017).  

O Alfa de Cronbach, encontrado no estudo de Melo et al (2017) foi igual a 0,80, 

indicando boa adequação da escala e uma ótima consistência interna dos itens. 

Esse instrumento foi desenvolvido em Akron (Ohio) nos Estados Unidos em 2003 

por Katherine Kolcaba, em que se destaca por avaliar o conforto de pessoas em condição 

de adoecimento de forma generalizada. Foi adaptado para diversas línguas (Italiano, 

Português, Espanhol, Turco) e contextos, sendo validados em diversos países.  O GCQ é 

um instrumento de autopreenchimento, podendo também ser aplicado pelo pesquisador 

mediante entrevista, é uma escala do tipo Likert composta por 48 itens que avaliam o 

bem-estar de maneira geral; cujas alternativas de resposta vão de 1 (discordo totalmente) a 

4 (concordo totalmente) (GOIS, 2016).  

Quanto mais alto for a pontuação maior o nível de conforto e quanto menor a 

pontuação menor esse nível e maior a necessidade de intervenção. Os itens que avaliam o 

bem-estar global, e abrange os estados em que o conforto ocorre como: alívio, 

tranquilidade e transcendência e os contextos de experiência: físico, psicoespiritual, 

ambiental e sociocultural (KOLCABA, 2003). 

Os itens: 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 39, 

40, 41, 42 e 45, foram considerados perguntas negativas, assim, tais itens foram invertidos 



 

26 

na análise do questionário, ou seja, a pontuação 4 foi convertida para 1, e assim por 

diante, afim de evitar vieses de resposta. 

 

4.5. Operacionalização de coleta de dados 

 

O período de coleta foi realizado em agosto de 2017 a março de 2018, pela própria 

pesquisadora nos 3 turnos manhã e tarde e noite conforme o funcionamento da unidade de  

hemodiálise dos pacientes. A coleta ocorreu, durante a sessão de hemodiálise em que 

pacientes foram abordados pela pesquisadora quanto aos objetivos do estudo, forma de 

participação e orientação sobre a possibilidade de desistência a qualquer momento da 

pesquisa sem qualquer ônus.  

Superada a etapa inicial de esclarecimento, foi apresentado ao paciente o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice C), que foi lido para melhor 

compreensão, antes da concessão do seu consentimento. O TCLE foi elaborado em duas vias 

e assinado pela pesquisadora e pelo paciente.  

Inicialmente foram coletados os dados sociodemográficos e clínicos (Apêndice A), e 

em seguida aplicado o General Comfort Questionnaire (GCQ-vb) por meio de entrevista 

durante a terapia dialítica. O tempo médio de aplicação dos dois instrumentos para cada 

participante foi de 20 a 30 minutos. 

Alguns pacientes apresentaram dificuldades para compreender alguns termos do 

instrumento, com isso foi explicado para sua melhor compreensão. 

 

 

4.6. Organização e análise dos dados 

 

Os dados referentes ao instrumento sociodemográfico, clínico e do GCQ, foram 

organizados e tabulados no Microsoft Office Excel versão 2010, em seguida os dados foram 

descritos e analisados com o auxílio do Software Statistical Package for the Social Sciences 

SPSS (versão 22).   

Foi utilizada a estatística descritiva para caracterização da amostra, através da 

média e desvios-padrão. Utilizou-se testes estatísticos de Mann-Whitney, Teste de Kruskal-

Wallis, Teste de significância da correlação de Spearman para análise das variáveis e do 

questionário. Para todos os testes foi aplicado o intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Os 

resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. 
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4.7. Aspectos éticos do estudo 

 

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, intitulada “Adaptação transcultural e 

validação do General Comfort Questionnaire para uso no Brasil: Aplicação em pacientes 

renais crônicos dialíticos”. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará em 31 de março de 2016, sob protocolo de número CAAE: 

54737216.2.0000.5054 e nº do parecer: 1.482596 (ANEXO A), de acordo com a resolução Nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Todos os participantes receberam as informações sobre o estudo e, os dados só 

foram colhidos após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

C), como exigência para a realização de pesquisas com seres humanos. Os dados da pesquisa 

foram usados somente para fins científicos, mantendo adicionalmente o sigilo da identificação 

dos participantes 
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5 RESULTADOS 

 

Foram feitas associações entre as variáveis sociodemográficas e clínicas com o nível 

de conforto geral e com cada domínio do Questionário de Conforto Geral (QCG). 

Na análise do perfil sociodemográfico, identificou-se que 75 pacientes (41,7%) 

estavam na faixa etária de 40 a 59 anos, com média de 53,9 anos. A maioria era do sexo 

masculino 98 (54,4%), com predominância da cor parda 132 (73,3%), católicos 122 (67,8%) 

e, pacientes casados 86 (47,8%). No que se refere ao nível de escolaridade, a maioria 107 

(59,4%) tinham oito anos ou menos de estudo e apenas sete (3,9%) tinham treze anos ou mais 

de estudo.  

Quanto à fonte de renda, constatou-se que a maioria 87 (48,3%) depende do auxílio 

doença, seguido de aposentados 63 (35%), com prevalência da renda individual 152 (84,4%) e 

familiar 98 (54,4%) de até um salário mínimo. A maioria dos pacientes tinha procedência da 

região metropolitana 109 (60,6%) e do interior do estado 48 (26,6%). O tipo de transporte 

mais utilizado até a clínica pelos pacientes foi o transporte da prefeitura 68 (37,8%), a maioria 

gastam uma hora ou menos 152 (84,4%) para chegar até a clínica, conforme demostrado na 

tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes, N=180. Caucaia, Ceará, 

2017/2018. 

Características N % 

Idade 
  

19 a 39 anos 38 21,1 

40 a 59 anos 75 41,7 

60 anos ou mais 67 37,2 

Sexo 
  

F 82 45,6 

M 98 54,4 

Cor 
  

Branco 28 15,6 

Negro 20 11,1 

Religião 
  

Católico 122 67,8 

 

Continua... 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes, N=180. Caucaia, Ceará, 

2017/2018. 

Características N % 

Evangélico 57 31,7 

Umbandista 1 0,6 

Estado Civil 
  

Casado/União Estável 108 60 

Solteiro 56 31,1 

Viúvo 16 8,9 

Escolaridade 
  

≤ 8 anos 107 59,4 

9 a 12 anos 66 36,7 

≥ 13 anos 7 3,9 

Fonte de renda 
  

Sem renda 12 6,7 

Aposentado 63 35 

Auxílio doença 87 48,3 

Trabalha 18 10 

Renda individual  
  

Até 1 salário mínimo 164 91,1 

>1 salário mínimo 16 8,9 

Renda familiar 
  

Até 1 salário mínimo 105 58,3 

>1 salário mínimo 75 41,7 

Procedência 
  

Capital 23 12,8 

Região metropolitana 109 60,6 

Interior 48 26,6 

Tipo de transporte até a clínica 
  

A pé 12 6,7 

Carro 66 36,7 

Motocicleta 6 3,3 

Transporte coletivo 28 16,6 

Transporte da prefeitura 68 37,8 

Tempo de deslocamento até a clínica 
  

≤1h 152 84,4 

>1h 28 15,6 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quanto ao perfil clínico dos pacientes, os resultados da tabela 2 demonstram que a 

maioria 124 (68,9%) relatou não sentir dor no momento e os que sentiam 56 (31,1%) 

prevaleceu a dor de intensidade moderada 22 (12,2%). No que se refere à mudança no padrão 

do sono ocasionada pela dor os resultados foram semelhantes 28 (15,6%) para ambas as 

respostas.  

A maioria referiu não apresentar diaforese 133 (73,9%), prurido 118 (65,6%) ou 

constipação 110 (61,1%). 139 (77,2%) dos pacientes relataram que ainda urinam. Em relação 

à ansiedade 105 (58,3%) dos pacientes se consideraram ansiosos.  

Quanto ao tipo de acesso, 166 (92,2%) tinham FAV, apenas 14 (7,8%) faziam uso de 

cateter. Quanto ao tempo de tratamento hemodialítico houve predomínio de menos de cinco 

anos. No que se refere a ingesta hídrica, 141 (78,3%) dos pacientes ingerem de 1000 a 2000 

ml de líquidos por dia, com a prevalência do ganho de peso interdialítico 78 (43,3%) de um a 

dois quilos (tabela 2). 

Tabela 2 – Caracterização clínica dos pacientes, N=180. Caucaia, Ceará, 2017/2018. 

Variáveis N % 

Sente dor no momento? 
  

Sim 56 31,1 

Não 124 68,9 

Qual a intensidade da dor? 
  

Leve 14 7,8 

Moderada 22 12,2 

Intensa 18 10 

Insuportável 2 1,1 

Teve mudança no padrão do sono ocasionada pela 

dor?   

Sim 28 15,6 

Não 28 15,6 

Tem diaforese? 
  

Sim 47 26,1 

Não 133 73,9 

Considera-se ansioso? 
  

Sim 105 58,3 

Não 75 41,7 

Apresenta prurido no corpo? 
  

Sim 62 34,4 

Não 118 65,6 

 

Continua... 
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Tabela 2 – Caracterização clínica dos pacientes em hemodiálise, N=180. Caucaia, 

Ceará, 2017/2018. 

Variáveis N % 

Apresenta constipação? 
  

Sim 70 38,9 

Não 110 61,1 

Apresenta diurese? 
  

Sim 139 77,2 

Não 41 22,8 

Tipo de acesso? 
  

Catéter 14 7,8 

Fístula arteriovenosa 166 92,2 

Tempo de HD 
  

1 a <5 anos 139 77,2 

>5 a <10 anos 24 13,3 

10 anos ou mais 17 9,5 

Ganho de Peso interdialítico 
  

0 a 1 kg 16 8,9 

>1 kg a 2 kg 78 43,3 

>2 kg a 3 kg 67 37,2 

>3 kg 19 10,6 

Ingesta líquida diária 
  

100 ml a 1000 ml 141 78,3 

>1000 ml a 2000 ml 32 17,8 

>2000 ml a 3000 ml 7 3,9 

Fonte: dados da pesquisa.     

 

 

Na distribuição das principais enfermidades entre os pacientes renais da clínica em 

estudo, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a mais prevalente com 153 (85%), seguido 

por DM 60 (33,3%) e HAS e DM 57 (31,7%) 
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Gráfico 1 – Distribuição das principais enfermidades dos pacientes em hemodiálise 

inseridos no estudo, N=180. Fortaleza, Ceará, 2018. 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto a associação das variáveis com o conforto geral, a variável sexo apresentou 

significância estatística (p=0,035), onde o sexo masculino apresentou maior média de 

conforto (150,01 ± 16,98) quando comparada ao sexo feminino (145,27 ± 16,58). 

As outras variáveis sociodemográficas não apresentaram significância estatística. No 

entanto, pode-se perceber que o valor no escore mais baixo da QCG dos pacientes estava 

relacionado à pacientes sem fonte de renda (140,08 ± 17,10) (tabela 3).  

 

Tabela 3 – Associação das variáveis sociodemográficas segundo a pontuação média do 

Questionário de Conforto Geral (QCG), N=180. Caucaia, Ceará, 2017/2018.  

Características Média ± DP p<0,05 
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Tabela 3 – Associação das variáveis sociodemográficas segundo a pontuação média do 

Questionário de Conforto Geral (QCG), N=180. Caucaia, Ceará, 2017/2018. 

Características Média ± DP p 

Idade 
 

0,323
2 

19 a 39 anos 145,18 ± 15,89 
 

40 a 59 anos 147,73 ± 18,88 
 

60 anos ou mais 149,49 ± 15,11 
 

Sexo 
 

0,035
1 

F 145,27 ± 16,58 
 

M 150,01 ± 16,98 
 

Cor 
 

0,275
2 

Branco 149,69 ± 18,30 
 

Negro 152,05 ± 16,00 
 

Pardo 146,77 ± 16,73 
 

Religião 
 

0,835
2 

Católico 147,14 ± 17,86 
 

Evangélico 149,33 ± 14,90 
 

Umbandista 150 ± 0 
 

Estado Civil 
 

0,057
2 

Casado/União Estável 149,81 ± 16,22 
 

Solteiro 144,43 ± 17,58 
 

Viúvo 146,56 ± 18,22 
 

Escolaridade 
 

0,058
2 

≤ 8 anos 145,23 ± 17,38 
 

9 a 12 anos 151,21 ± 15,77 
 

≥ 13 anos 156,14 ± 13,42 
 

Fonte de renda 
 

0,067
2 

Sem renda 140,08 ± 17,10 
 

Aposentado 151,63 ± 12,04 
 

Auxílio doença 145,46 ± 19,35 
 

Trabalha 151,33 ± 16,24 
 

Renda individual  
 

0,673
1 

Até 1 salário mínimo 147,68 ± 17,11 
 

>1 salário mínimo 149,56 ± 15,18 
 

Renda familiar 
 

0,478
1 

Até 1 salário mínimo 146,95 ± 18,03 
 

>1 salário mínimo 148,98 ± 15,45 
 

Tipo de transporte até a clínica 
 

0,964
2 

A pé 145,67 ± 14,00 
 

Carro 147,62 ± 17,52 
 

Motocicleta 148,00 ± 23,72 
  

Continua... 
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Conclusão. 

Transporte coletivo 148,71 ± 14,08 
 

Transporte da prefeitura 148,09 ± 17,64 
 

1
Teste de Mann-Whitney; 

2
Teste de Kruskal-Wallis; 

3
Teste de significância da correlação de Spearman. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

No que se refere a associação dos dados clínicos com o conforto, observa-se 

significância estatística entre o conforto e as perguntas que se referiam à dor. Sentir dor no 

momento (p=0,034) bem como a intensidade da dor (p=0,045) teve significância estatística 

com maior média do conforto entre os pacientes que sentiram dor de intensidade leve (147,71 

± 18,38), a menor média de conforto foi entre os pacientes com dor insuportável (117,00 ± 

39,60).  

A mudança no padrão do sono ocasionada pela dor também apontou significância 

estatística (p=0,003), com maior média de conforto nos pacientes que não tiveram mudança 

no padrão do sono (149,14 ± 14,19) e menor média nos que apresentaram essa mudança.  

A ansiedade apresentou significância (p=0,011), demonstrando maior média de 

conforto entre os pacientes que não se consideraram ansiosos (151,71 ± 15,50) e menor 

conforto nos que se consideraram ansiosos.  

O prurido no corpo apresentou significância (p=0,052) e a constipação (p=0,007), com 

melhor média de conforto entre os pacientes sem prurido (149,08 ± 18,31) e não constipados 

(150,29 ± 16,63).  

O tipo de acesso vascular também teve significância estatística, com p=0,035, o maior 

conforto foi observado nos pacientes com fístula arteriovenosa (FAV), com média de (148,61 

± 16,45) (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Associação das variáveis clínicas segundo a pontuação média do General 

Comfort Questionnaire (GCQ) dos pacientes em hemodiálise inseridos no estudo, N=180. 

Fortaleza, Ceará, 2018. 

Características  Média ± DP p<0,05 

Sente dor no momento? 

 

0,034
1 

Sim 143,95 ± 17,01 
 

Não 149,66 ± 16,63 
 

Qual a intensidade da dor? 

 

0,045
2 

Leve 147,71 ± 18,38 
 

 

 

 

 

Continua... 
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Tabela 4 – Associação das variáveis clínicas segundo a pontuação média do Questionário 

de Conforto Geral, N=180. Caucaia, Ceará, 2017/2018. 

Características  Média ± DP p 

Moderada 146,14 ± 14,03 
 

Intensa 140,06 ± 14,45 
 

Insuportável 117,00 ± 39,60 
 

Teve mudança no padrão do sono ocasionada 

pela dor? 

 

0,003
1 

Sim 137,93 ± 17,71 
 

Não 149,14 ± 14,19 
 

Tem diaforese? 
 

0,131
1 

Sim 145,32 ± 15,48 
 

Não 148,74 ± 17,36 
 

Considera-se ansioso? 
 

0,011
1 

Sim 145,10 ± 17,41 
 

Não 151,71 ± 15,50 
 

Apresenta prurido no corpo? 
 

0,052
1 

Sim 145,52 ± 13,73 
 

Não 149,08 ± 18,31 
 

Apresenta constipação 
 

0,007
1 

Sim 144,01 ± 16,77 
 

Não 150,29 ± 16,63 
 

Apresenta diurese? 
 

0,098
1 

Sim 149,04 ± 15,99 
 

Não 143,80 ± 19,41 
 

Tipo de acesso? 
 

0,035
1 

Catéter 138,79 ± 20,21 
 

Fístula arteriovenosa 148,61 ± 16,45 
 

1
Teste de Mann-Whitney; 

2
Teste de Kruskal-Wallis; 

3
Teste de significância da correlação de Spearman. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018.  

 

Para investigar o conforto geral dos pacientes em relação a cada domínio do GCQ 

(físico, sociocultural, ambiental e psicoespiritual), foi calculado o escore médio dos itens da 

escala, somando-se todos os itens com resposta 4 e dividindo pela quantidade. Observou-se 

um valor inferior a 50% no domínio sociocultural (47,3%). O domínio psicoespiritual 

apresentou o melhor nível de conforto com 63,89%.  

Nos demais domínios os valores foram superiores a 50% e inferiores a 60%, físico 

com 58,73% e ambiental com 54,19%. A amostra apresentou um nível de conforto geral de 

56,02%, considerando a resposta quatro (concordo totalmente). Esses valores estão descritos 

na tabela 5. 
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O alfa de Cronbach foi 0,82 indicando ótima consistência interna dos itens. 

Tabela 5 – Nível de conforto geral por domínio do QCG, N=180. Caucaia, Ceará, 

2017/2018. 

Domínios % 

Físico 58,73 

Sociocultural 47,3 

Ambiental 54,19 

Psicoespiritual 

Nível de conforto geral 

63,89 

56,02 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Ao associar as variáveis clínicas com o domínio físico houve significância nos 

pacientes que sente dor no momento (p=0,001); intensidade da dor (p= -0,001); mudança do 

padrão do sono ocasionada pela dor (p= -0,001); apresenta constipação (p=0,003) e tempo de 

hemodiálise (0,001). 

Em relação ao domínio sociocultural todas as variáveis correlacionadas apresentaram 

significância (p<0,05), estas foram: mudança no padrão do sono ocasionada pela dor 

(p=0,018); estado civil (p=0,011); escolaridade (p=0,007) e fonte de renda (p=0,019). 

No domínio ambiental apenas as variáveis considera-se ansioso (p=0,004) e tipo de 

acesso (p=0,033) apresentaram significância. No tocante ao domínio psicoespiritual, as 

variáveis que apresentaram significância foram: escolaridade (p=0,032), estado civil 

(p=0,047) e considera-se ansioso (p=0,028) (tabela 4). 

 

Tabela 6 – Associação entre as variáveis e o nível de conforto por domínio do QCG, N=180. 

Caucaia Ceará, 2017/2018. 

Variáveis Média ± DP p 

Domínio Físico 

Sente dor no momento? 
 

0,001
1 

Sim 28,98 ± 5,06 
 

Não 31,76 ± 4,80 
 

Qual a intensidade da dor? 
 

-0,001
2 

Leve 30,43 ± 4,57 
 

Moderada 30,14 ± 5,20 
 

Intensa 26,89 ± 3,80 
 

Insuportável 21,00 ± 4,24 
 

Teve mudança no padrão do sono ocasionada pela dor? 
 

-0,001
1 

  
Continua...
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Tabela 6 – Associação entre as variáveis e o nível de conforto por domínio do QCG, 

N=180. Caucaia Ceará, 2017/2018. 

Variáveis Média ± DP p 

Sim 

Não 

Tem diaforese? 

   27,43± 5,36 

   30,25 ± 4,22 
 

 

 

0,587
1 

Sim 30,30 ± 5,55 
 

Não 31,08 ± 4,86 
 

Considera-se ansioso? 
 

0,154
1 

Sim 30,34 ± 5,21 
 

Não 31,63 ± 4,72 
 

Apresenta constipação 
 

0,003
1 

Sim 29,41 ± 5,48 
 

Não 31,81 ± 4,53 
 

Tipo de acesso? 
 

0,073
1 

Catéter 28,43 ± 5,75 
 

Fístula arteriovenosa 31,08 ± 4,94 
 

Tempo de hemodiálise 
 

0,001
2 

>5 anos 31,32 ± 4,60 
 

5 a 10 anos 31,72 ± 4,71 
 

>10 anos 25,44 ± 6,14 
 

Domínio Sociocultural 

Teve mudança no padrão do sono ocasionada pela 

dor?  
0,018

1 

Sim 27,75 ± 4,38 
 

Não 30,39 ± 4,22 
 

Estado Civil 
 

0,011
2 

Casado/União Estável 31,17 ± 4,90 
 

Solteiro 28,91 ± 5,51 
 

Viúvo 28,63 ± 4,84 
 

Escolaridade 
 

0,007
2 

≤ 8 anos 29,22 ± 5,00 
 

9 a 12 anos 31,53 ± 5,08 
 

≥ 13 anos 33,57 ± 5,74 
 

Fonte de renda 
 

0,019
2 

Sem renda 27,33 ± 3,52 
 

Aposentado 31,05 ± 4,37 
 

Auxílio doença 29,62 ± 5,58 
 

Trabalha 32,33 ± 5,80 
 

Continua... 

 

 

 

 



 

38 

Tabela 6 – Associação entre as variáveis e o nível de conforto por domínio do QCG, 

N=180. Caucaia Ceará, 2017/2018. 

Variáveis Média ± DP p 

Domínio Ambiental 

Renda individual  
 

0,444
1 

Até 1 salário mínimo 30,16 ± 5,15 
 

>1 salário mínimo 31,06 ± 5,76 
 

Tipo de acesso  
 

0,033
1 

Catéter 27,71 ± 6,46 
 

Fístula arteriovenosa 30,45 ± 5,04 
 

Tipo de transporte até a clínica 
 

0,936
2 

A pé 30,92 ± 4,83 
 

Carro 31,09 ± 4,45 
 

Motocicleta 29,33 ± 8,41 
 

Transporte coletivo 30,93 ± 5,43 
 

Transporte prefeitura 31,44 ± 5,11 
 

Tem diaforese? 
 

0,434
1 

Sim 30,06 ± 4,83 
 

Não 30,30 ± 5,33 
 

Considera-se ansioso? 
 

0,004
1 

Sim 30,29 ± 4,90 
 

Não 32,31 ± 4,92 
 

Domínio Psicoespiritual 

Religião 
 

0,983
2 

Católico 55,53 ± 6,62 
 

Evangélico 55,75 ± 6,29 
 

Umbandista 56 ± 0 
 

Escolaridade 
 

0,008
2 

≤ 8 anos 54,43 ± 6,59 
 

9 a 12 anos 57,39 ± 6,04 
 

≥ 13 anos 56,71 ± 5,50 
 

Estado civil 
 

0,047
2 

Casado/União Estável 56,52 ± 6,06 
 

Solteiro 54,39 ± 6,32 
 

Viúvo 53,69 ± 8,81 
 

Considera-se ansioso 
 

0,028
1 

Sim 54,71 ± 6,61 
 

Não 56,85 ± 6,13 
 

1
Teste de Mann-Whitney; 

2
Teste de Kruskal-Wallis; 

3
Teste de significância da correlação de Spearman. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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6 DISCURSSÃO 

 

Os pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico apresentam diversas 

alterações nos contextos físico, ambiental, emocional e social de suas vidas, afetando assim a 

sua QV e o nível de conforto. 

Pacientes submetidos a esse tratamento três vezes por semana têm a sua QV 

prejudicada pela capacidade física diminuída, comprometendo as atividades de lazer, trabalho 

e convívio social (REIS et al., 2014). Conhecer o perfil sociodemográfico e clínico do 

paciente renal crônico submetido à HD nos permite inferir sobre alguns aspectos da realidade 

social desses pacientes.  

Nesse estudo, algumas características sociodemográficas não apresentaram 

divergências com o atual cenário nacional exposto no censo realizado pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN, 2016).  No Brasil a faixa etária mais frequente dos pacientes 

em diálise é entre 45 a 64 anos, corroborando com o presente estudo que teve prevalência na 

faixa etária de 40 a 59 anos, seguido de pacientes com 60 anos ou mais, a média de idade foi 

de 54 anos, mostrando um público adulto mais acometido pela DRC.  

No Brasil, em 2016, quanto à distribuição por sexo, a maioria dos pacientes em diálise 

era do sexo masculino, correspondendo a 57% desses pacientes (SBN, 2016). Um estudo 

realizado por Moreira et al (2016) em Minas Gerais que avaliou 1.621 pacientes com DRC 

acompanhados em serviços de diálise no SUS, também encontrou o predomínio do sexo 

masculino (56,4%). Essa maior prevalência de homens em hemodiálise no país, como 

referido, assemelha-se ao presente estudo, no qual se obteve a maioria da população 

participante do sexo masculino (54,4%).  

Essa realidade é resultante do estilo de vida da população masculina. Os homens 

apresentam uma dificuldade de reconhecer suas necessidades de saúde, com isso negam a 

possibilidade de adoecer, gerando assim como consequência maior morbimortalidade e menor 

expectativa de vida em relação às mulheres (BEDINOTTO et al., 2016) .   

Vale ressaltar que ao longo dos anos é cada vez maior o número de homens vivendo 

com doenças crônicas. A população masculina é mais vulnerável às enfermidades graves e 

crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres, além disso, os homens não buscam 

os serviços de saúde como as mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Apesar de a prevalência do tratamento hemodialítico ser maior entre homens, nossos 

dados demonstraram menor média de conforto geral entre pacientes do sexo feminino, 
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apresentando significância estatística com o conforto geral (p=0,035). Esse dado pode estar 

associado em uma melhor qualidade de vida apresentado pelos homens quando comparado às 

mulheres. As limitações impostas às mulheres pela doença e o tratamento nas atividades no 

âmbito familiar podem resultar em problemas emocionais e psicológicos. Algumas mulheres 

não deixam de exercer suas atividades tradicionais, favorecendo uma sobrecarga e aumento 

do estresse físico e mental (MARINHO et al., 2017). 

Com relação ao grau de escolaridade foi identificado nesse estudo que a maior parte 

dos participantes possuía baixo nível de escolaridade, equivalente a oito anos ou menos de 

estudo, ou seja, grande parte dos pacientes relataram não ter conseguindo concluir o ensino 

fundamental completo. Um estudo realizado por Oliveira et al (2015) também evidenciou o 

predomínio do ensino fundamental incompleto nesses pacientes.  

No Brasil, a maior prevalência de doenças crônicas se apresenta nas populações mais 

vulneráveis e com menor nível escolaridade, visto que, estas pessoas utilizam menos os 

serviços de saúde. Assim, a baixa escolaridade desses pacientes pode interferir na procura aos 

serviços de saúde, bem como na adesão e no tratamento de doenças crônicas (MALTA et al., 

2017). 

Os dados relativos à indicação de raça ou cor nessa pesquisa, os quais foram colhidos 

de acordo com a autodeclaraçao feita pelos pacientes, indicaram prevalência de pacientes 

pardos (73,3%). Em estudo realizado por Oliveira et al (2017), foi identificado resultados 

semelhantes em relação a cor da pele, a maioria dos pacientes em tratamento hemodialítico de 

um hospital público de São Luís-MA, se autodeclararam pardos 58,11%. Estas semelhanças 

nos resultados dos trabalhos estão relacionadas, principalmente às características comuns à 

realidade do Nordeste e a miscigenação brasileira. 

A religiosidade é considerada uma variável que apresenta efeitos positivos nos 

aspectos biopsicossocial, espiritual, ambiental e na saúde dos indivíduos, reconhecida como 

um importante fator na prevenção de comorbidades (NEPOMUCENO et al., 2014). As 

mudanças físicas, psicológicas e sociais, comuns em pacientes com doenças crônicas causam 

situações de perdas, problemas de saúde, afastamento do trabalho e outros eventos não 

controlados. O enfrentamento dessas mudanças na vida pode ser enfrentado efetivamente por 

meio da religiosidade e práticas espirituais.  

No que se referente à religiosidade, em nossa pesquisa, não houve significância 

estatística quando correlacionado com o conforto no contexto psicoespiritual (p=0,983), no 
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entanto, pode-se observar que os pacientes umbandistas apresentaram maior média de 

conforto quando comparada as demais religiões, estes parecem aceitar e conviver melhor com 

a doença. 

Mello e Oliveira (2013) buscando compreender as relações da religiosidade com a 

saúde e os processos de cura, concluiu que um grande número de pessoas procura a umbanda 

para resolver diversos tipos de problemas, sejam eles de saúde ou não, por motivo de doença 

recorre aos cultos umbandistas em busca de alívio para as doenças do corpo e aflições da 

alma. Para os umbandistas a doença física é interpretada como consequência da mediunidade 

não ou mal desenvolvida. 

Em relação ao estado conjugal dos pacientes houve maior prevalência de pacientes 

casados/União estável. Um estudo realizado em todas as clínicas de hemodiálise no sertão da 

Paraíba mostrou dados semelhantes, onde 67,1% dos pacientes moravam com o companheiro 

(a). De acordo com o estudo, o fato de o paciente em hemodiálise morar com seu conjugue 

parece possibilitar ao indivíduo uma maior adesão ao tratamento, pois com o apoio, a rotina 

de tratamento se torna mais fácil de ser enfrentada (MEDEIROS et al., 2015), esse motivo 

justifica a maior média de conforto sociocultural e psicoespiritual entre os pacientes que 

moram com seu conjugue no presente estudo. 

A doença renal crônica causa várias limitações importantes aos pacientes, levando a 

afastamentos e aposentadorias precoces (COSSON et al., 2014). Esta realidade também foi 

encontrada no presente estudo, com a maioria dos pacientes dependentes de auxílio doença e 

aposentadorias, o motivo mais comum relatado pelos pacientes foi a limitação ao trabalho 

devido as restrições da doença. 

Apesar da fonte de renda não ter apresentado significância estatística com o conforto 

geral, foi observado que, os pacientes sem renda e os dependentes do auxílio doença 

apresentaram menores médias de conforto (tabela 3). Essas variáveis se mostraram influenciar 

no conforto sociocultural (tabela 6), demonstrando significância estatística, mais uma vez, os 

pacientes sem renda e os dependentes do auxílio doença apontaram menores médias de 

conforto.  

Esses dados indicam que, o paciente que trabalha tem o melhor nível de conforto no 

contexto sociocultural em relação aos que não trabalham. Conforme relatado pelos pacientes 

durante a entrevista, o trabalho como fonte de renda faz com que eles se sentem úteis e menos 

doentes. 
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 Quase metade dos pacientes da clínica (48,3%) depende do auxílio doença e 

consequentemente, 91,1% apresentaram renda individual igual ou menor a um salário 

mínimo. Isso se deve ao fato de o tratamento ser um pouco agressivo, o que fora relatado por 

eles mesmos, além disso, quase todos os pacientes apresentaram comorbidades associadas à 

doença renal (Gráfico 1). 

A renda familiar evidenciou que a maioria recebe um salário mínimo ou menos. Nesse 

dado subtende-se que, esses pacientes fazem parte de famílias com vulnerabilidade 

socioeconômica.  Essa realidade, demostra que, o baixo poder aquisitivo está fortemente 

associado ao risco de DRC. Este achado pode indicar que esta associação pode está 

relacionada principalmente ao estilo de vida e não somente a exposições ocupacionais. Nossos 

dados sugeriram que o baixo perfil socioeconômico dos pacientes em hemodiálise parece 

representar um fator causal e não uma consequência da DRC.  

Estudos indicam que os fatores socioeconômicos podem influenciar na progressão da 

DRC. O baixo nível socioeconômico pode ser considerado como fator de risco para as 

doenças crônicas e, em relação à DRC, eles podem estar associados às dificuldades de acesso 

ao sistema de saúde e ao controle inadequado de doenças como hipertensão e diabetes. As 

desigualdades sociais evidenciadas pelo elevado grau de pobreza e baixo nível de instrução na 

região Nordeste especificamente, podem contribuir negativamente para o desenvolvimento de 

DRC (NUNES et al., 2014). 

Estudo realizado em João Pessoa mostrou que aproximadamente metade dos pacientes 

em hemodiálise depende dos transportes oferecidos por suas prefeituras e fazem viagens 

longas, muitas vezes permanecendo o dia inteiro fora da cidade de origem. Isso reflete que a 

estrutura dos serviços de HD no país ainda se mostra centralizado, o que pode ser 

consequência da falta de investimentos públicos na oferta desse serviço em cidades menores 

(JUNIOR et al., 2013). Essa realidade também foi encontrada em nosso estudo, demonstrando 

que 37,8% dos pacientes fazem uso do transporte das prefeituras dos seus municípios. 

Pacientes que moram no interior do estado gastam em média duas a quatro horas por 

dia só no deslocamento aos centros de HD, viajando cerca de 80 a 200 km por dia. Essa 

realidade causa um impacto significativo na qualidade de vida e no conforto desses pacientes, 

uma vez que, muitos relataram na entrevista a necessidade de acordar às três horas da manhã 

para se deslocar até a capital.  

Em nossos dados foi demonstrado que apenas 15,6% dos pacientes gastam mais de 

uma hora se deslocando até a clínica, resultado que pode ser justificado pela minoria residir 

no interior do estado. 
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É inegável o impacto que a DRC e a HD causam na vida dos pacientes. O tratamento 

hemodialítico é um processo prolongado e doloroso que, envolve muitas limitações e 

sofrimento, gerando profundas repercussões no cotidiano das pessoas. 

Em relação às principais comorbidades apresentadas pelos pacientes do estudo, a 

hipertensão estava presente em 85% dos pacientes, seguida da diabetes em 33,3%. A 

hipertensão arterial além de constituir uma das causas mais importantes para a instalação e o 

desenvolvimento da doença, também é considerada como uma consequência da DRC 

(PINHO, 2014).  

Pacientes com DRC apresentam alta prevalência e gravidade em sintomas físicos. 

Quando comparados à população geral, esses sintomas são similares em pacientes que 

apresentam outras condições graves de saúde, incluindo o câncer. A dor é um dos sintomas 

mais comum e afeta 58% dos pacientes com DRC, entre as causas mais comuns da dor, estão 

os procedimentos relacionados à HD, incluindo dor no acesso arteriovenoso e canulação 

(KONCICKI et al., 2016). 

Os resultados relacionados à dor e suas características apresentaram importante 

significância estatística quando correlacionados com o conforto geral, bem como com o 

contexto físico e sociocultural de conforto, observou-se que, pacientes que não sentem dor 

apresentam maior média de conforto geral quando comparados aos que sentem dor (tabela 4 e 

6). Isso pode estar relacionado às mudanças no estado físico dos pacientes em hemodiálise.  

A dor interfere no contexto físico devido às sensações corporais (KOLCABA, 2003). 

Na hemodiálise esse tipo de conforto está relacionado aos procedimentos invasivos, como a 

inserção das agulhas em todas as sessões de hemodiálise dos pacientes que possuem fístula.  

A FAV é o acesso vascular mais comum na HD. Apesar dos benefícios da FAV em 

comparação com outros tipos de acessos vasculares em pacientes renais crônicos, a dor 

causada pela inserção das agulhas na FAV é considerada um problema comum e inevitável 

desse método (GHOREYSHI et al., 2018). 

O posicionamento dos pacientes nas cadeiras durante as sessões de HD também 

interfere no conforto físico. Muitos pacientes relataram na entrevista que sentiam dor na 

região lombar devido ao tempo de quatro horas deitado em uma cadeira. A cefaleia também 

foi uma queixa de dor muito referida pelos pacientes. De acordo com Mores, et al., (2016)  a 

relação da hemodiálise com a cefaleia é observada logo após o início do tratamento dialítico, 

podendo ser acompanhada por outros sintomas como náuseas, vômitos e hipertensão arterial. 

Quase metade dos pacientes que sentem dor classifica como moderada a severa 

(KONCICKI et al., 2016). Fato semelhante foi encontrado em nossos dados, em que quase 
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metade dos pacientes que sentiam dor relataram de intensidade moderada, seguida de intensa. 

No contexto físico, a dor de intensidade insuportável apresentou pior nível de conforto (tabela 

6).  

As consequências potenciais da dor persistente podem afetar diretamente na qualidade 

de vida, uma vez que, a dor prejudica o sono, diminui a memória, compromete o estado físico 

e diminui as atividades sociais (VIDES et al., 2017). Nossos resultados mostraram que essas 

consequências no padrão do sono também afetam no conforto de pacientes renais crônicos.  

Ao correlacionar a mudança no padrão do sono ocasionada pela dor com o conforto no 

contexto físico e sociocultural, observou-se significância estatística, demostrando forte 

interferência da mudança do sono com o conforto de pacientes em hemodiálise. A maior 

média de conforto foi entre os pacientes que não teve mudança no sono. 

A ansiedade é outro sintoma comum no paciente renal crônico, além de ser um fator 

prejudicial na qualidade de vida. A prevalência desse sintoma em pacientes dialíticos varia 

entre 13 e 50% (LOOSMAN et al., 2018). A presente pesquisa apontou que a ansiedade 

interferiu diretamente no conforto geral dos pacientes, apresentando significância estatística 

(tabela 4). 

A ansiedade se mostrou como um fator que interfere, especificamente no conforto 

ambiental e psicoespiritual dos pacientes em hemodiálise (tabela 6). Em relação ao ambiente, 

a clínica de hemodiálise muitas vezes causa medo nos pacientes devido às complicações que 

podem ocorrer durante as sessões.  

A interferência da ansiedade no conforto psicoespiritual está relacionada à consciência 

dos pacientes de si, como a autoestima e o autoconhecimento, sexualidade e sentido de vida. 

Pacientes renais crônicos geralmente apresentam baixa autoestima e com pouca perspectiva 

na vida.  

Estudo que investigou a associação entre sintomas psicológicos, tais como depressão, 

ansiedade, estresse e qualidade de vida no paciente em hemodiálise, apontou a ansiedade 

como o sintoma psicológico mais comum nesses pacientes, com importante impacto na vida 

de doentes renais em tratamento hemodialítico (BUJANG et al., 2015). 

Outro sintoma comum em pacientes hemodialílicos é a constipação intestinal (CI), no 

presente estudo essa variável apresentou significância estatística com o conforto geral e no 

contexto físico. A CI é um problema frequentemente relatado por pacientes renais crônicos, 

incluindo aqueles em hemodiálise.  
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Estudo realizado sobre obstipação intestinal em pacientes renais crônicos mostrou uma 

prevalência desse sintoma de 33,5% nos pacientes em hemodiálise (ANZUATEGUI et al., 

2008). Dados semelhantes a esse estudo foi encontrado em nossa pesquisa, onde 38,9% dos 

pacientes relataram problemas de constipação. 

A causa da CI em pacientes renais crônicos pode estar associada a alguns fatores 

inerentes a essa população, como fatores emocionais, patológicos, físicos e medicamentosos e 

principalmente hábitos alimentares como a redução de ingestão de fibras e de líquidos. Muitos 

alimentos com alto nível de fibras, também são ricos em potássio com isso os pacientes são 

orientados a evitá-los (SONAGLIO et al., 2017).  

A ingesta de água também é bem restrita por esses pacientes. Em nossos resultados, 

apesar de a maioria ainda urinar, verificou-se que 78,3% dos pacientes entrevistados ingerem 

menos de um litro de água por dia, devido a restrições médicas, favorecendo assim a CI. 

O paciente com DRC em tratamento hemodialítico além de apresentar esses sintomas 

que interferem no conforto, também sofrem mudanças que ocasionam alterações na vida 

sexual e na autoimagem desses pacientes.  

A presença dos acessos vasculares causam prejuízos significativos na autoimagem e 

sexualidade dos pacientes. O fato de ter uma doença crônica sem possibilidade de cura e 

necessitar de um tratamento dialítico para sobreviver associado à presença da FAV ou cateter 

no corpo acaba gerando isolamento social e desinteresse em relacionamentos afetivos (SILVA 

et al., 2017). 

Com relação ao tipo de acesso vascular dos pacientes, apesar de a FAV estar 

relacionada com a dor, nossos dados evidenciaram que, os pacientes com fístula apresentaram 

melhor média de conforto em relação aos que têm cateter. O tipo de acesso vascular na 

hemodiálise apontou significância estatística com o conforto geral (tabela 4) e 

especificamente no contexto sociocultural (tabela 6), isso pode ser justificado devido a 

alterações na autoimagem desses pacientes. 

Ao avaliar os domínios do QCG, os escores médios obtidos com a aplicação da escala 

na amostra dos 180 pacientes evidenciaram maior comprometimento do domínio sociocultural 

(47,3%) (tabela 5), reafirmando aspectos prejudiciais da DRC e tratamento hemodialítico no 

conforto dos pacientes em relação às relações interpessoais, familiares e sociais.  

A presença da DRC promove várias mudanças no comportamento dos pacientes, estes 

podem ter sentimentos de culpa, raiva, preocupações perda do controle e medo das alterações 



 

46 

da aparência, comprometendo assim o estado emocional. As relações interpessoais são mais 

limitadas, pois os sujeitos sentem-se constrangidos e tem vergonha da sua imagem perante as 

outras pessoas (BIBIANO et al., 2014). 

Na avaliação dos itens da escala, os que são enquadrados no contexto sociocultural, 

como “Eu me sinto útil porque trabalho muito”; “Preciso ser melhor informado sobre minha 

saúde” e  “Eu me sinto que dependo dos outros” foram os que apresentaram menores escores 

médios (1-discordo totalmente). 

O item referente a “Me sinto útil porque trabalho muito” foi o que teve menor escore 

médio de conforto dos 48 itens da escala, com apenas (8,3%). Isso pode ser justificado, pelas 

diversas mudanças físicas que a doença causa ao paciente renal crônico, fazendo com que 

estes se afastem do trabalho, ficando dependes de aposentadorias ou do auxílio doença. 

O item “Preciso ser melhor informado sobre minha saúde” teve baixo escore pelo 

motivo de os pacientes renais crônicos conhecerem bem sobre sua saúde, com isso eles 

relataram já saber o suficiente sobre a saúde. Quanto a se sentir dependente dos outros, 

relataram que, devido à fístula quase sempre precisam de ajuda no seu cotidiano. 

O domínio do GCQ com maior pontuação no presente estudo foi o psicoespiritual 

(63,89%) (tabela 5), esse dado pode ser justificado pelo apoio que o paciente procura às 

crenças religiosas, uma vez que, verificou-se que os maiores escores médios (4-concordo 

totalmente) foi referente aos itens “Minhas crenças me dão paz de espírito” e “Minha fé me 

ajuda a não ter medo”.  

O item que apresentou maior escore médio de conforto dos 48 itens foi “Eu me sinto 

desconfortável porque estou vestido” com 100%. Os pacientes que fazem hemodiálise 

deslocam-se até a clínica somente para dialisar, ou seja, estão sempre vestidos. 

Apesar de um escore mais baixo, o aspecto sociocultural aparentemente se mostra 

controlado na população analisada e é possível que seja devido ao apoio, atenção e cuidados 

que eles recebem dos profissionais atuantes nos centros de hemodiálise avaliados nesta 

pesquisa, bem como se seus familiares, uma vez que no item “Existem pessoas em que eu 

posso confiar quando eu precisar de ajuda” e “Eu tenho uma pessoa que me faz sentir 

cuidado” apresentaram escores médios altos (84,4% e 88,3% respectivamente).  

Diante disso, salienta-se que a equipe de profissionais que atua nos centros de 

hemodiálise deve não apenas visar ao tratamento clínico, mas também oferecer suporte aos 

aspectos sociais, aumentando a interação entre os profissionais e os pacientes. Desta forma, a 
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convivência harmoniosa em família, com os amigos ou companheiros de tratamento e 

profissionais traz a possibilidade de os pacientes trocarem informações e experiências de vida, 

a fim de favorecer e facilitar o enfrentamento da doença melhorando o conforto no contexto 

sociocultural. 

Conhecer cada contexto de conforto pode facilitar ao enfermeiro, enquanto 

profissional identificar as necessidades desses pacientes e, sobretudo, apresentar 

conhecimento embasado cientificamente para que suas decisões terapêuticas de promoção da 

saúde sejam efetivas, podendo auxiliar assim com o bem-estar e conforto dos pacientes renais 

crônicos e melhorando a sua qualidade de vida. 

O estudo teve dificuldade quanto à coleta, pois como a maioria dos pacientes tinham 

baixo nível de escolaridade, muitos não conseguia entender algumas perguntas do 

questionário. É preciso destacar como limitação neste estudo, a lacuna na literatura em relação 

a estudos que usaram o QCG para mensurar o conforto do paciente renal crônico por 

domínios, uma vez que, esta escala foi traduzida recentemente.  

Outra limitação foi o fato de a amostra ser não probabilística, pois o número reduzido 

de pacientes gera restrição de resultados. Portanto é importante que sejam realizados novos 

estudos com amostras maiores a fim de enriquecer essa temática do conforto em doentes 

renais crônicos e, assim, surgirem novas abordagens terapêuticas que possam melhorar as 

condições de vida desses pacientes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo, foi possível identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes 

em hemodiálise, evidenciando que em sua maioria são pacientes com idade entre 40 e 59 

anos, homens, casados, pardos, católicos, com baixo nível de escolaridade, dependentes do 

benefício do governo e com renda de um salário mínimo ou menos. Grande parte dos 

pacientes é proveniente da região metropolitana e utilizam o transporte da prefeitura para 

chegar até a clínica, levando menos de uma hora de deslocamento. 

Quanto ao perfil clínico, a maioria não referiu dor, prurido ou constipação, apesar 

desses sintomas terem influenciado significativamente no conforto dos pacientes, 

apresentando médias de conforto menores entre os que sentiam esses sintomas.  

Também foi possível identificar o nível de conforto dos pacientes no contexto físico, 

sociocultural, ambiental e psicoespiritual, bem como os itens que apresentaram menores e 

maiores escores médios de conforto através do Questionário de Conforto Geral (QCG) O 

domínio mais afetado foi o sociocultural devido a alterações na autoimagem e convívio social, 

com isso é possível que através desses resultados o enfermeiro possa conhecer os contextos de 

conforto e criar estratégias que visem melhorar o bem-estar desses pacientes.   

Nesse estudo também foi visto que as principais causas, bem como comorbidades da 

DRC são a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). O enfermeiro, 

enquanto profissional atuante na atenção básica deve estar capacitado a acolher e orientar os 

pacientes portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, podendo auxiliar os 

pacientes a prevenir complicações maiores que levem a perda da função renal, evitando assim, 

o crescimento de pacientes em hemodiálise. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Instituição de coleta:                                                                               Iniciais/Nome: 

Idade:   Sexo: (    ) F (    ) M   Cor:  BRANCO (    )  NEGRO (    )  PARDO (    )                                               

Número de pessoas na família:                   Estado civil:                                    Religião:                         

Situação trabalhista: 

Cidade de procedência/Estado:                                                              

Tipo de transporte até a clínica:                                    Tempo de deslocamento até a clínica:                     

Escolaridade:                       

 

Renda individual 

(      ) menor que 1 Sal      (      ) 1 sal      (      ) 2 sal       (      ) 3 sal      (      ) 4 sal       (      ) ≥ 5 sal       

 

Renda familiar 

(      ) menor que 1 Sal      (      ) 1 sal      (      ) 2 sal       (      ) 3 sal      (      ) 4 sal       (      ) ≥ 5 sal       

 

 

 

 

 

 

Características clínicas 

Sente dor no momento?       (    ) sim   (    ) não 

Qual a intensidade  (    ) leve  (    ) moderada  (    ) intensa  (    ) insuportável 

Teve mudança no padrão do sono, ocasionada pela dor? (     ) sim   (    ) não 

Tem diaforese (transpira muito)? (    ) sim   (    ) não 

Considera-se ansioso? (    ) sim   (    ) não 

Tempo de Hemodiálise:  

Tipo de acesso: 

Apresenta prurido? (    ) sim   (    ) não 

Apresenta constipação? (    ) sim   (    ) não 

Ainda urina? (    ) sim   (    ) não 

Quantidade de líquido que ingere/dia: 

Medicações em uso/chás: 

Medicamentos em uso para dormir: 

Ganho de peso Interdialítico: 

PAS e PAD no início do tratamento: 

KTV: 

Ativ. Diárias que são prejudicadas pela patologia antes e depois: 
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Existência de enfermidades 

(    ) HAS   (    ) DM (    ) Hipotireoidismo (    ) Hiperiteóidismo 

(    ) Cardiopatias 
(    ) Problemas de 

coluna 
(    ) Artrose (    ) Osteoporose 

(     ) Outras: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE CONFORTO GERAL 

 

Código #____________________ 

 
QUESTIONÁRIO DE CONFORTO GERAL 

 

Muito obrigado por me ajudar na minha pesquisa sobre conceito de conforto. Abaixo estão listadas afirmações 

que podem descrever o seu conforto neste momento. Quatro números são atribuídos para cada questão. Por 

favor, circule o número que mais se aproxima com o que está sentindo. Relacione essas questões ao seu conforto 

no momento em que você estiver respondendo as questões. 

 

Segue um exemplo abaixo: 

 

Ex.: Eu estou contente em preencher este questionário sobre meu conforto.... 

                                                                                        Concordo                   Discordo      

                                                                                                        Totalmente            Totalmente 

 4 3 2 1 

     

 

1. Sinto meu corpo relaxado agora  4 3 2 1 

 

2. Eu me sinto útil porque estou trabalhando muito 4 3 2 1 

 

3. Eu tenho privacidade suficiente 4 3 2 1 

 

4. Existem pessoas em quem eu posso confiar quando eu  

precisar de ajuda 4 3 2 1 

 

5. Eu não quero fazer exercícios 4 3 2 1 

 

6. Minha condição me deixa triste 4 3 2 1 

 

7. Eu me sinto confiante 4 3 2 1 

 

8. Eu me sinto dependente dos outros 4 3 2 1 

 

9. Eu sinto que minha vida vale a pena 4 3 2 1 

 

10. Eu me sinto satisfeito(a) por saber que eu sou amado(a) 4 3 2 1 

 

11. Estes ambientes são agradáveis 4 3 2 1 

 

12. O barulho não me deixa descansar 4 3 2 1 

 

13. Ninguém me entende 4 3 2 1 

 

14. Minha dor é difícil de ser suportada 4 3 2 1 

 

15. Eu estou motivado(a) em fazer o meu melhor 4 3 2 1 

 

16. Eu fico triste quando estou sozinho(a) 4 3 2 1 

 

17. Minha fé me ajuda a não ter medo 4 3 2 1 

 

18. Eu não gosto daqui 4 3 2 1 

 

19. Eu estou constipado(a) agora 4 3 2 1 

 

20. Eu não me sinto saudável agora 4 3 2 1 
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21. Este ambiente me faz sentir medo 4 3 2 1 

 

22. Eu tenho medo do que está para acontecer 4 3 2 1 

 

23. Eu tenho uma pessoa(s) que me faz(em) sentir cuidado(a) 4 3 2 1 

 

24. Eu tenho passado por mudanças que me fazem sentir desconfortável 4 3 2 1 

 

25. Eu estou com fome 4 3 2 1 

 

26. Eu gostaria de ver meu médico com mais frequência 4 3 2 1 

 

27. A temperatura neste lugar está agradável 4 3 2 1 

 

28. Eu estou muito cansado(a) 4 3 2 1 

 

29. Eu posso superar minha dor 4 3 2 1 

 

30. O humor daqui me faz sentir melhor 4 3 2 1 

 

31. Eu estou contente 4 3 2 1 

 

32. Esta cadeira (cama) me machuca 4 3 2 1 

 

33. Esta visão me inspira 4 3 2 1 

 

34. Meus pertences não estão aqui 4 3 2 1 

 

35. Eu me sinto deslocado(a) aqui 4 3 2 1 

 

36. Eu me sinto bem o suficiente para caminhar 4 3 2 1 

 

37. Meus amigos lembram-se de mim com mensagens e telefonemas 4 3 2 1 

 

38. Minhas crenças me dão paz de espírito 4 3 2 1 

 

39. Eu preciso ser melhor informado(a) sobre minha saúde 4 3 2 1 

 

40. Eu me sinto fora de controle 4 3 2 1 

 

41. Eu me sinto desconfortável porque não estou vestido(a) 4 3 2 1 

 

42. Este ambiente tem um cheiro terrível 4 3 2 1 

 

43. Eu estou sozinho(a), mas não solitário(a) 4 3 2 1 

 

44. Eu me sinto em paz 4 3 2 1 

 

45. Eu estou deprimido(a) 4 3 2 1 

 

46. Eu tenho encontrado sentido na minha vida 4 3 2 1 

 

47. É fácil se locomover por aqui 4 3 2 1 

 

48. Eu preciso me sentir bem novamente 4 3 2 1   
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PACIENTES RENAIS CRÔNICOS) 

Prezado (a) Sr (a), 

Sou Regilane Cordeiro dos Santos, aluna do Curso de graduação de Enfermagem, da 

Universidade Federal do Ceará.   Estou desenvolvendo o estudo intitulado: “AVALIAÇÃO DO 

NÍVEL DE CONFORTO EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE”, cujo 

objetivo é avaliar o nível de conforto em pacientes renais crônicos hemodialíticos. 

.Caso aceite participar, o(a)  senhor(a) responderá aos itens do instrumento GCQ traduzido para o 

Brasil, bem como a perguntas acerca de sua opinião sobre cada item, e a um questionário, para sua 

caracterização quanto aos dados sociodemográficos. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária, não envolvendo qualquer tipo de remuneração ou 

custos.  É assegurado que sua identidade não será divulgada em momento algum do estudo, 

preservando assim seu anonimato. Além disso, o (a) senhor (a) poderá desistir de participar a qualquer 

momento,  sem  nenhum  tipo  de  prejuízo  à  sua  pessoa.  As informações obtidas pela pesquisa serão 

utilizadas apenas para fins de divulgação científica. O benefício do estudo será a existência de um 

instrumento capaz de avaliar o nível de conforto dos pacientes renais crônicos em tratamento de 

hemodiálise.  

Caso seja confirmado que o instrumento é realmente válido e confiável para isto, o mesmo 

poderá ser utilizado por profissionais que prestam assistência a idosos dependentes, permitindo 

atender melhor aos usuários dos outros centros de hemodiálise e demais serviços de saúde, assim 

como o(a) senhor(a) o é.  

Caso precise entrar em contato comigo, você terá acesso em qualquer momento da pesquisa, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Informo-lhe o meu endereço e telefone: 

        

Nome do pesquisador: Regilane Cordeiro dos Santos 

Endereço: Rua Manuelito Moreira, 25, Benfica, Fortaleza-CE. 

Telefone: (85) 9 9651-7862         E-mail: regilane8888@hotmail.com 

Nome do(a) orientador(a): Joselany Áfio Caetano E-mail: joselany@ufc.br 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo - CEP:60430-275 - 

Fortaleza- CE -  Telefone: (85) 3366. 8344 - (Horário 08:00-12:00 horas) 

 

Caso o (a) Sr.(a) se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu ou que 

mailto:regilane8888@hotmail.com
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foram lidas sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e que sua participação é 

voluntária, que não há remuneração para participar do estudo e se o (a) Sr.(a) concordar em participar 

solicitamos que assine no espaço abaixo. 

Desde já, agradeço por sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Regilane Cordeiro dos santos. 

  

Eu, abaixo assinado, ___________anos de idade, RG nº_____________________, declaro que é de 

livre e espontânea vontade que estou participando como voluntário desta pesquisa. Declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e que após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, bem como sobre a pesquisa.  Afirmo que fui 

devidamente esclarecido (a), clara e detalhadamente, sem qualquer constrangimento ou coerção, sobre 

os  objetivos,  a  justificativa,  os  procedimentos  e  benefícios  desse  estudo,  e  declaro  que  aceito 

livremente participar do mesmo. Declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ________de_________________ de 2017. 

 

 

________________________________            ________________________________ 

Nome do participante                                         Assinatura do participante 

 

 

_______________________________           _________________________________ 

Nome do pesquisador                                        Assinatura do pesquisador 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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